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Partnerji bodo ponudili uvid v naci-
onalne izvršilne naslove in postopke 
posameznih držav članic, prav tako 
pa bodo analizirali in ugotavljali pro-
blematične vidike zanje tujih izvršilnih 
naslovov. Partnerji si bodo prizadevali 
poiskati rešitve za aktualne proble-
me, z namenom boljšega razumevanja 
čezmejne izvršbe, s končnim ciljem 
izboljšanja medsebojnega zaupanja 
med vsemi državami članicami. Raz-
iskovalne napore bo vodila Pravna 
fakulteta Univerze v Mariboru in tam-
kajšnji Inštitut za civilno, primerjalno 
in mednarodno zasebno pravo, ki ima 
bogate izkušnje s številnimi podob-
nimi projekti s področja čezmejne iz-
vršbe.

Informacije
Projekt EU-En4s je sofinanciran s strani 
pravosodnega programa EU (2014-2020). 
Glavni cilj programa je spodbujanje čez-
mejnega sodelovanja v civilnih zadevah in 
prispevanje k učinkoviti in enotni uporabi 
instrumentov, ki jih predvideva pravo EU. 
Poudarek leži na izboljšanju izvrševanja 
sodnih odločb, še posebej v primerih čez-
mejne izvršbe.
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Ideja
Med številnimi ovirami v postopkih čezmejne 
izvršbe v EU, kaže morda kot najpomembnejšo 
izpostaviti pomanjkanje vzajemnega zaupanja 
med nacionalnimi organi različnih držav članic. 
Pristojni nacionalni organi obravnavajo izvršil-
ne naslove iz drugih držav članic pogostokrat z 
zadržki in nezaupanjem. Raznolikost izvršilnih 
naslovov, ki se zrcali skozi njihovo strukturo in 
učinke, še dodatno prispeva k temu problemu. 
V projektu želimo analizirati te razlike in se 
spoprijeti z ugotovljenimi težavami, s končnim 
ciljem krepitve vzajemnega zaupanja.

Cilji
 ɑ  Prispevati k primerjalnopravnim raziskavam, 

tako glede empiričnih, kot tudi doktrinarnih 
konceptov sodb, sodnih poravnav in javnih li-
stin, vse z namenom krepitve boljšega razu-
mevanja pravil držav članic o njihovih pravnih 
učinkih (npr. res judicata). To še posebej velja 
za primere, kjer je vključenih več držav članic, 
kadar torej nastopijo vprašanja čezmejne na-
rave, v luči pravil prenovljene uredbe Bruselj 
Ia o priznavanju in izvršitvi;

 ɑ  Razjasnitev težavnih pojmov, kot so denimo 
pojmi sodbe, nezdružljive sodne odločbe in 
sorodne pravde;

 ɑ  Podrobna študija o vlogi javnih listin v čezmej-
ni izvršbi, s prvenstveno obravnavo izvršljivih 
notarskih zapisov;

 ɑ  Priprava uporabnega priročnika za izvršilne 
organe, z vključitvijo jedrnatega pregleda po-
sameznih primerov izvršilnih naslovov in izvr-
šilnih postopkov po državah članicah;

 ɑ  Izboljšanje potrdila o izvršljivosti v državi čla-
nici izvora;

 ɑ  Preizkus argumentov za postopno izključitev 
javnega reda kot ugovornega razloga;

 ɑ  Iskanje idej, ki bi pomagale zmanjšati, če že 
ne odpraviti, terminološke prepreke;

 ɑ  Razviti prototip IT-orodja (pomenljivo naslov-
ljeno »Izvršilni orakelj«), kjer bi strokovnjaki 
lahko, na interaktiven način, pridobivali zna-
nje o tujih izvršilnih naslovih;

 ɑ  Preučitev možnosti avtomatiziranih čezmej-
nih izvršilnih postopkov v prihodnosti.

Partnerji
EU-En4s je že peti evropski projekt, ki 
ga uspešno koordinira Pravna fakulte-
ta Univerze v Mariboru, pod vodstvom 
prof dr. Vesne Rijavec kot projektne 
koordinatorke. Konzorcij je sestavljen iz 
široke mreže priznanih univerz in drugih 
institucij iz 13 različnih držav članic EU 
in ene države kandidatke, konkretneje:  

 ɑ  Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

 ɑ  Univerza Leibniz iz Hannovra, Nemčija

 ɑ  Pravne fakultete Masarykove Univerze, 
Češka Republika

 ɑ  Univerza Mykolas Romeris, Litva

 ɑ  Univerza Portucalense, Portugalska

 ɑ  UCLan, Ciper

 ɑ  Univerza Graz, Avstrija

 ɑ  Univerza Maastricht, Nizozemska

 ɑ  Pravna fakulteta Univerze v Rijeki,  
Hrvaška

 ɑ  Univerza Tirana, Albanija

 ɑ  Univerza Wrocław, Poland

 ɑ  Univerza Uppsala, Švedska

 ɑ  Inštitut za primerjalno pravo pri  
Pravni fakulteti v Ljubljani, Slovenija

 ɑ  Boleo Global, Španija

 ɑ  CEPRIS, Slovenija

 ɑ  Notarska zbornica Slovenije






