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Povzetek/cilji
Predlogi najboljših praks, priprava informativnega gradiva (npr. izrocki, sporazumi
o pristojnosti in izbiri prava), zagotovitev digitalne platforme za delitev prakticnih
primerov in rešitev. Digitalna platforma bo dostopna na spletni strani projekta.
^

^

Projektne aktivnosti
_ identifikacija nove družbene resnicnosti z drugacnimi oblikami družinskega
življenja, kot tudi še vedno prevladujocih tradicionalnih premoženjskih režimov,
^

^

^

_ primerjava nacionalnih zakonodajnih modelov in rešitev, ki temeljijo na
tradicionalnih vzorcih prenosa lastninske pravice, in njihova razmejitev od novih
pristopov,
_ zbiranje in analiza dostopnih podatkov, vkljucno s podatki o družinah znotraj EU
in družinah, povezanih s tretjimi državami,
^

_ oblikovanje vzorcnih pogodb glede družinskih premoženjskopravnih razmerij
in dednopravnih razmerij,
^

_ vzpostavitev spletne strani, namenjene predstavitvi rezultatov analize zbranih
podatkov in delitvi razlicnih gradiv z uporabniki (vkljucno z vecjezicnim
prirocnikom, ki bo na voljo za prenos),
^

^

^

^

^

^

_ oblikovanje mreže vodilnih institucij na podrocju uporabe evropskega
družinskega in dednega prava, ki s pomocjo spletne platforme med seboj delijo
primere in odprta vprašanja.
^

Projekt je namenjen
strokovnjakom/cezmejnim družinam
^

Partnerji pri projektu PSEFS
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Pricakovani rezultati
_ naslovnikom projekta bodo ponujeni odgovori na odprta vprašanja s podrocja
družinskega in dednega prava, predvsem pa usklajena interpretacija uredb, ki se
nanašata na premoženjska razmerja med zakonci in istospolnimi partnerji,
^

^

^

_ naslovnikom projekta bo omogocen dostop do vzorcnih pogodb, katerih
namen bo spodbujanje zunajsodnega reševanja sporov na podrocju družinskih
premoženjskopravnih razmerij in dednopravnih razmerij,
^

^

^

_ intenzivnejše cezmejno sodelovanje in komunikacija med pristojnimi
institucijami v razlicnih državah clanicah.
^

^

Glavni rezultati
spletna stran, taksonomija, atlas, okrogle mize in srecanja strokovnjakov, prirocnik,
zbirka vzorcnih dokumentov s komentarji in smernicami, javni seminarji in promocijske brošure.
^

^

^

Glavni javni projektni rezultati,
ki bodo namenjeni deležnikom projekta:
_ PSEFS atlas
_ taksonomija
_ vzorcni dokumenti (vzorcni sporazum ...) in smernice
_ PSEFS prirocnik
^

^

^

PSEFS
Personalizirane rešitve v evropskem družinskem in dednem pravu
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