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Poštovani gospodine predsjedniče,
molimo Vas da prilikom izmjena Ovršnog zakona podržite slijedeće prijedloge
HUZP i udruga potrošača:
1.

2.

3.

da se ovršni prijedlozi s rješenjima ne smiju isporučivati preko oglasnih
ploča sudova jer se tako smanjuje pravna sigurnost građana koji često
iz opravdanih i objektivnih razloga gube pravo na prigovor (žalbu) u
ovršnom postupku. Kada se isporučuju pisma s ovršnim prijedlozima,
ako ovršenika dva puta nema na adresi (jer je izvan prebivališta više od
5 dana, ako mu je ostavljena obavijest od radnike pošte da istu može
podići na pošti u roku 5 dana ili mu obavijest uopće nije ostavljena,
nažalost i toga ima) pismo s ovršnim prijedlogom će biti objavljeno na
oglasnoj ploči suda (koju potrošači uopće ne gledaju jer niti ne znaju da
je uopće netko pokrenuo nekakav ovršni postupak protiv njih) i u roku 8
dana će postati pravomoćno, a time i izvršno. Ovakav način isporuke
ovršnih prijedloga koji je sada propisan u Ovršnom zakonu diskriminira
građane i ne daje im pravo na obranu, te se smanjuje pravna sigurnost
građana. Danas postoje kvalitetni načini isporuke ovršnih prijedloga, a
da se ne ugrožava pravna sigurnost građama.
da prilikom svakog prigovora ovršenik mora s prigovorom poslati i
odgovarajuću sudsku taksu što javni bilježnik treba naznačiti u uputi o
pravnom lijeku. Također mora biti naznačen i broj računa na koji taksa
mora biti uplaćena.
kada sud uvaži prigovor mora donijeti rješenje u kojem će navesti da
ovršenik ima pravo na povrat uplaćeni sredstava za prigovor (žalbu), te
da ovrhovoditelj pod prijetnjom ovrhe mora isplatiti vratiti novac
ovršeniku za uplaćenu taksu u roku 8 dana. Sada sudovi ne rade na
takav način već kada donose rješenje o prihvaćanju prigovora traže
uplatu za sudsku taksu za prigovor-žalbu i to od stranke koja je u sporu
uspjela sa svojim traženjem.
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4.

5.

da se ovršni postupci u kojima je ovršenik uspio s prigovorom ne
nastavljaju po službenoj dužnosti (smanjiti će se broj sudskih predmeta
za nekoliko desetaka tisuća godišnje jer ima dosta opravdanih prigovora)
već da ovrhovoditelj treba pokrenuti nastavak sudskog postupka (dešava
se da se građani ovršuju za iznose usluga koje su platili i imaju račune ili
su troškovi u zastari i građani su se pozvali na zastaru).
Po okončanju glavne rasprave ovrhovoditelj treba sudu dostaviti
eventualnu kamatu na trošak koji se očekuje, ako ovršenik plati u roku 8
dana. Sada imamo slučajeve da se u postupku dosudi da ovršenik treba
platiti na primjer 300 kn i kada on to plati u roku 8 dana pojedini
odvjetnici ili trgovci tuže ponovo za kamatu od nekoliko kuna kako bi
„nabili troškove“ ovršeniku.

Nadamo se da će Vaši suradnici pregledati naš prijedloge i da će ih uvrstiti u
prijedlog izmjena i dopuna Ovršnog zakona.
S poštovanjem
tajnik HUZP-a
Tomislav Lončar

Projekte zaštite potrošača pomaže
Grad Zagreb

