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na europsku pravosudnu politiku koja odgovara 
na socijalno ekonomske izazove
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Kao pružatelji pravnih usluga, javni bilježnici su potpora u životu građana i 
poslovnih subjekata: ugovori obiteljskog prava, promet nekretnina, osta-
vinski postupci, pravo društava, itd. Suočeni sa sve bržim povećanjem broja 
prekograničnih predmeta, europski javni bilježnici odgovaraju na očekivanja 
građana i poslovnih subjekata u Europskoj uniji. 
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s dokazanom stručnošću, a na usluzi slobode kretanja ljudi i poslovnih subjekata u Europskoj uniji, 
oko 40 000 europskih javnih bilježnika kao i oko 160 000 njihovih službenika obvezuju se na sljedeće:

  8 milijuna Europljana više ne živi u zemlji svog podrijetla

  2,5 milijuna nekretnina pripada osobama koje žive u zemlji različitoj od 
one u kojoj se nekretnina nalazi

  svake godine 450 000 ostavinskih postupaka s međunarodnim 
obilježjem pokreće se u Europi s vrijednosti oko 123 milijarde eura

  13 % novih brakova su binacionalne naravi

  oko 16 milijuna međunarodnih parova trenutno je u Europskoj uniji

  20 % registriranih partnerstava u Europskoj uniji je binacionalne naravi

sloboda kretanja dovodi do porasta broja Europljana koji rade, osnivaju poslovni sub-
jekt, podižu obitelj ili kupuju dom u zemlji različitoj od one iz koje dolaze kao i s partne-
rima iz drugih država. Ova stvarnost vidljiva je u statistici Europske komisije:
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  unificirati kolizijske propise na europskoj ra-
zini za obiteljsko pravo i građanska statusna 
prava. Jednako kao što su pružili podršku 
donošenju uredbe o nasljeđivanju, namjera-
vaju se angažirati na sljedećim područjima:

- poslovna sposobnost i zaštita ranjivih osoba

- očinstvo/majčinstvo

- posvojenje

- brak

- nestanak (pravni učinci u slučaju kada 
je mjesto gdje se osoba nalazi nepoz-
nato tijekom određenog razdoblja – u vezi 
proglašenja nestale osobe umrlom).

  Jačati zaštitu ranjivih odraslih osoba u Europs-
koj uniji. Haškom konvenciju od 13. siječnja 
2000. godine Europska unija ima potenci-
jalne alate za suradnju između država članica 
osiguravanjem priznanja i provedbe zaštitnih 
mjera. Europski javni bilježnici pozivaju Eur-
opsku uniju da ohrabruje zemlje članice da 
potpišu i ratificiraju Konvenciju. Oni također 
imaju namjeru ustrojiti sustav upozoravanja 
za ranjive odrasle osobe za slučaj nesreće 
u inozemstvu. u konačnici, dopunit će baze 
podataka Vulnerable Adults in Europe (www.
vulnerable-adults-europe.eu) s odgovarajućim 
podacima o maloljetnicima.

Nova rješenja za 
svakodnevni život 
građana

PRVA OBVEZA

u svojim područjima stručnosti, europski javni bilježnici nastavit će odgovarati 
na očekivanja građana Europske unije, bilo da je riječ o implementaciji novih 
alata ili primjeni usvojenih pravnih instrumenata i u tom smislu smatraju da je 
potrebno:
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   podržati medijaciju kao alternativan oblik 
rješavanja sporova. svojom ulogom nositelja 
javnih ovlasti kojima se kao nepristranoj trećoj 
strani povjeravaju poslovi između privatnopra-
vnih subjekata, javni bilježnici pružaju uslugu 
medijacije u područjima svoje stručnosti: obi-
teljsko pravo, nasljedno pravo, nekretninsko 
pravo i pravo društava. Europski bilježnici imaju 
cilj sastaviti zajednički okvir za bilježničku me-
dijaciju. također će se raditi na ustrojavanju 
mreže bilježnika medijatora prepoznatih kao 
takvih u Europskom imeniku javnih blježnika. 
(www.notaries-directory.eu/). 

  promicati suradnju s ostalim pravnim profe-
sijama. Kao prirodni partneri ostalih pravnih 
profesija, europski javni bilježnici  namjera-
vaju razvijati zajedničke projekte s ciljem da 
građanima mobilnim unutar Europske unije 
pruže bolju podršku.

  Olakšati zasnivanje založnog prava u Europ-
skoj uniji. Europska je unija nedavno donijela 
novu Direktivu o kreditima za potrošače u vezi 
s nekretninama namijenjenim za stanovanje. 
Ova direktiva za cilj ima stvoriti tržište hipote-
karnih kredita diljem Eu s visokim stupnjem  
zaštite potrošača. Zemlje članice implemen-
tirat će odredbe Direktive u svoje zakono-
davstvo do ožujka 2016. godine. Europski 

Europski javni bilježnici namjera-
vaju se angažirati na zajedničkim 
projektima s drugim pravnim pro-
fesijama, imajući u vidu pružanje 
bolje pravne zaštite pojedincima 
koji su mobilni unutar Europe.

javni bilježnici žele pružiti podršku državama 
pri implementaciji. Kontrola koju provode javni 
bilježnici zaštitit će pojedince u koracima koji 
se poduzimaju kako bi se stekla nekretnina. 
Jamčit će, osim toga, i visoku razinu prav-
ne zaštite u prometu nekretnina kako bi se 
spriječile krize kao one poznate s deregulira-
nih tržišta.

  ustrojiti informacijski alat za promet nekret-
nina. Europski javni bilježnižnici namjeravaju 
ustrojiti alat za potrošače koji će im olakšati 
razumijevanje koraka potrebnih za promet 
nekretnina, ovisno o nacionalnom pravu.
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   usvajanje Četrnaeste direktive o pravu druš-
tava – o prijenosu sjedišta. sloboda osni-
vanja društava ključan je čimbenik razvoja 
unutarnjeg tržišta. međutim, niti jedan prije-
dlog europskog zakonodavstva koji se odno-
si na prijenos sjedišta do sada nije uspio, a 
što je izvor pravne nesigurnosti za poslovne 
subjekte koji se žele razvijati na unutarnjem 
tržištu, kao i za njihove partnere i vjerov-
nike. siguran i pouzdan pravni okvir unutar 
Europske unije omogućuje bolji ekonomski 
razvoj. Zbog tog europski javni bilježnici pozi-

vaju na implementaciju Četrnaeste direktive 
o pravu društava, što bi pokrilo ovo područje. 

  Jačanje pravne sigurnosti vjerovnika i trećih 
osoba. Europski javni bilježnici namjeravaju 
i u budućnosti podupirati svaku inicijativu 
koja teži poboljšanju razine transparentnosti 
društava i pravnih struktura s ciljem reduci-
ranja rizika od globalnoga financijskoga krimi-
nala. Ovo podrazumijeva provedbu postupaka 
kontrole pred javnim bilježnikom sukladno 
nacionalnom pravu. Štoviše, javni bilježnici su 

pružiti podršku 
razvoju poslovanja 
u Europi

DRUGA OBVEZA

u idealnom slučaju, poslovanje se razvija u okružju koje jamči transparentnost 
i pravnu sigurnost. Europski su javni bilježnici ključni čimbenici u ovom razvoju. 
Oni pružaju potporu poduzetnicima kroz projekte te pomažu u zaštiti članova 
društva i vjerovnika. Europski javni bilježnici koristili su vlastito iskustvo da 
definiraju područja prioriteta za 2020. godinu:
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ključni čimbenik u borbi protiv pranja novca. u 
svom svakodnevnom poslu i u skladu s europ-
skim pravilima, dužni su prijaviti nadležnim 
nacionalnim vlastima svaku sumnju o svojim 
strankama kao i prijavljivati sumnjive transak-
cije.

   Olakšavanje kretanja poslovnih subjekata kroz 
Europu zahvaljujući ustrojavanju alata koji pro-
vjeravaju ovlasti zastupnika i osnivača poslo-
vnih subjekata.

Europski su javni bilježnici 
ključni čimbenik u borbi protiv 
pranja novca. U svom svakodnev-
nom poslu i u skladu s europs-
kim pravilima, dužni su prijaviti 
nadležnim nacionalnim vlastima 
svaku sumnju o svojim stran-
kama kao i prijavljivati sumnjive 
transakcije.
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  Izložiti Eufides platformu za suradnju. Ova 
sigurna bilježnička platforma ima za cilj ostva-
riti i olakšati suradnju između europskih jav-
nih bilježnika u prekogrančnim predmetima 
poput pravnih poslova u vezi s prekograničnim 
prometom nekretnina. s Eufides platfor-
mom stjecatelj nekretnine može kontaktirati 
svog javnog bilježnika, koji će se pobrinuti 
o kupoprodaji u suradnji s kolegom javnim 
bilježnikom iz zemlje članice u kojoj se nekret-

nina nalazi, i to s punom pravnom sigurnošću.

  poticati ustrojavanje nacionalnih registara i 
njihovo povezivanje. Bilježnici su trenutno 
zaduženi na razini zemalja članica da ustroje 
i vode registre oporuka, bračnih ugovora i vrlo 
vjerojatno europskih potvrda o nasljeđivanju. 
Europski su javni bilježnici također uključeni 
u projekt European Network of Registers 
of wills Association (ENrwA/ArErt). Ovo 

Jačanje prekogranične 
suradnje među 
javnim bilježnicima

TREĆA OBVEZA

prekogranična suradnja stalni je prioritet europskih javnih bilježnika. Ona 
postavlja izazove kako iz praktične tako iz tehnološke perspektive. Kako bi 
odgovorili ovim izazovima, europski javni bilježnici su implementirali brojne 
alate i inicijative, čineći prekograničnu suradnju stvarnom, poglavito u 
elektroničkom obliku, zahvaljujući institutima poput elektroničkog potpisa. Od 
danas do 2020. godine europski će javni bilježnici intenzivirati napore vezano 
uz ovu temu. stoga se obvezuju da će:
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međupovezivanje jamči sigurnost da će osta-
viteljeva posljednja volja biti poštovana. Do 
2020. europski javni bilježnici namjeravaju 
razviti ove registre uz trgovačke registre, 
registre trajnih (anticipiranih) punomoći i re-
gistre insolventnosti koji bi pridonijeli pravnoj 
sigurnosti koju građani očekuju.

   Jačanje Europske notarske mreže (ENN). ENN je 
sredstvo namijenjeno javnim bilježnicima koji 
su suočeni s praktičnim prekograničnim pro-
blemima. ENN pruža tehničku podršku javnim 
bilježnicima davanjem informacija potrebnih 
za rješavanje predmeta s prekograničnim ele-
mentom putem kontakt osoba (interlokutora) 
u svim bilježništvima Europske unije.

   razvijanje mogućnosti edukacije za europske 
javne bilježnike. Edukacija je prioritet Eu-
ropske komisije. Cilj je Komisije da se polovica 
osoba koje se bave različitim pravnim profe-
sijama educiraju iz područja europskog prava 
do 2020. Europski javni bilježnici dijele ovaj 
cilj. Europski bilježnici usvojili su Notaries for 
Europe – Europe for Notaries program eduka-
cije 2013./2014. u suradnji s Komisijom. Eu-

Do 2020. godine europski javni 
bilježnici namjeravaju razviti uz 
trgovačke registre, registre trajnih 
(anticipiranih) punomoći i registre 
insolventnosti koji bi pridonijeli 
pravnoj sigurnosti koju građani 
očekuju.

ropski javni bilježnici namjeravaju intenzivirati 
napore na ovom području kako na nacionalnoj, 
tako i na europskoj razini. Nastavno donošenju 
uredbe o nasljeđivanju započinje edukacija iz 
područja nasljednog prava. Konačno, u planu 
su veliki projekti razmjene za mlade bilježnike.
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 protok javnobilježničkih akata treba učiniti 
lakšim unutar Europske unije. Europski javni 
bilježnici rade zajedno na ovome i podupiru 
mjere koje primjenu javnobilježničkih akata 
čine jednostavnijom u Europskoj uniji. Oni su 

sudionici u dijelu europskog zakonodavstva 
(Europski ovršni nalog, uredba o nasljeđivanju, 
itd.) Europski javni bilježnici namjeravaju 
pridonositi budućem usklađivanju kolizijskih 
pravila, osobito u područjima gdje još nema 

učiniti pravosuđe 
učinkovitijim pomoću 
javnobilježničkog akta

ČETVRTA OBVEZA

Javni bilježnici sastavljaju javnobilježničke akte za svoje stranke, a koji su 
prema Direktivi 2011/83/ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 
2011. godine o pravima potrošača „ ugovori koje u skladu sa zakonima države 
članice, sastavlja nositelj javne vlasti koji ima statutarnu obvezu biti neovisan 
i nepristran i koji mora osigurati, pružajući cjelovite pravne informacije, da 
potrošač sklapa ugovor tek kad je pažljivo razmotrio njegova pravna gledišta 
i poznaje njegovo pravno područje primjene.“ Zahvaljujući ovim značajkama 
javnobilježnički akt čini pravni promet transparentnijim. time se stvara viša 
razina pravne sigurnosti kako za poslovne subjekte tako i za građane, štiti 
potrošače, sprječava sukobe i rasterećuje sudove. posljedično, europski javni 
bilježnici, djelotvorni sudionici preventivnog pravosuđa, smatraju promicanje 
javnobilježničkog akta u Europi nužnošću. Oni predlažu:
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zakonodavstva (režimi bračne stečevine, 
registrirano partnerstvo, zaštita ranjivih 
odraslih osoba, itd.)

   prilagoditi formu javnobilježničkog akta novim 
europskim pravnim instrumentima. Zahvaljujući 
sadržajnim značajkama, javnobilježnički akt 
odgovara potrebama europskih građana 
za pravnom sigurnošću. razvoj europskog 
prava nalazi se na početku novih instituta 
kao što su Europska potvrda o nasljeđivanju. 
Europski javni bilježnici posvećeni su 
suradnji s europskim institucijama kako bi 
građani Europe prepoznali prednosti forme 
javnobilježničkog akta.

   podrška razvoju elektroničkih javnobilježničkih 
akata u Europskoj uniji. Elektronički 
javnobilježnički akt kao i elektroničko 
arhiviranje već su stvarnost za mnoga javna 
bilježništva. taj oblik štedi prostor i jača 
sigurnost. Ove prednosti idu ruku pod ruku s 
ulogom javnog bilježnika kao davatelja savjeta 
i stvarnost su za građane i poslovne subjekte. 
s ciljem sistematizacije ovih instrumenata 

Europski javni bilježnici 
namjeravaju pridonositi budućem 
usklađivanju kolizijskih pravila, 
osobito u područjima gdje još 
nema zakonodavstva (režimi 
bračne stečevine, registrirano 
partnerstvo, zaštita ranjivih 
odraslih osoba, itd.)

europski javni bilježnici razvijaju elektroničke 
alate (arhiviranje elektroničkih dokumenata, 
elektronički potpis, itd.) koji će se žustro 
razvijati od sada do 2020.



  rasterećenjem nacionalne uprave. Europski 
javni bilježnici namjeravaju pokazati koliko 
javne usluge koje pruža i kontrolira država, 
a plaćaju samo stranke bez troška sredstva 
poreznih obveznika, može biti učinkovita. sa 
svojim općim interesom za ovaj cilj, europski 
bilježnici već pridonose funkcioniranju 
pravosuđa pored države: sastavljanje nacrta 
i registracija trajnih (anticipiranih) punomoći 
u Latviji, sklapanje braka pred bilježnikom 
u Španjolskoj, sporazumni razvod braka u 
rumunjskoj. 

  učinkovitim doprinosima e-uprave. Kako 
su godinama gradili iskustvo u digitalnim 
razmjenama, europski javni bilježnici i u 
budućnosti nastavljaju razvijati radne alate s 
nacionalnom upravom: distancijske procedure 
za upravne stvari, distancijsko plaćanje 
poreza, elektroničko pohranjivanje podataka 

u javnim upisnicima (osnivanje trgovačkih 
društava, upisnici založnog prava, itd.) 

Djelovanje uz 
nacionalnu 
upravu

PETA OBVEZA

Europske su države u sve većoj mjeri suočene s ekonomskim i proračunskim 
poteškoćama koje ih potiču na organizacijske reforme. u ovome kontekstu 
europski javni bilježnici reafirmiraju svoju posvećenost suradnji s državama:

Kako su godinama gradili iskustvo 
u digitalnoj razmjeni, europski javni 
bilježnici i u budućnosti nastavljaju 
razvijati radne alate s nacionalnom 
upravom: distancijske procedure za 
upravne stvari, distancijsko plaćanje 
poreza, elektroničko pohranjivanje 
podataka u javnim upisnicima 
(osnivanje trgovačkih društava, 
upisnici založnog prava, itd.)


