Форум судија Србије
Forum of Judges of Serbia

ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ КОЈИ СЕ
ОДНОСЕ НА СПОРОВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Форум судија Србије је октобра месеца 2019. године у окончао пројекта „Анализа
спорова мале вредности“ који је спроведен уз подршку USAID – овог Пројекта
владавина права. Као резултат пројекта формиране су смернице за судије, препоруке
за судове и друге институције, предлоге за измену програма за аутоматцко вођење
предмета у судовима, као и предлог за измену Закона о парничном поступку.
Целу

анализу

можете

преузети

на

следећој

адреси

https://forumsudija.org.rs/download.html?file=22 или скенирањен QR кода.

Укратко ћемо изложити предлоге за измену Закона о парничном
поступку који су сачињени у оквиру Аналите спорова мале вредности :



промена цензуса за спорове мале вредности, са 3000 евра на 900 евра и
умањење цензуса за привредне спорове мале вредности;



увести јединствену таксу за спорове мале вредности и изменити Адвокатску
тарифу за спорове мале вредности;



увођење категорије багателни спорови и прописивање посебних услова за
поступање у тој врсти спорова;



кориговати одредбу члана 469 Закона о парничном поступку тако да се
парнице за утврђивање ништавости, поништај уговора и других правних
основа не могу сматрати споровима мале вредности;



обезбедити примену начела писмености у поступцима у споровима мале
вредности, у ком случају би се рочиште за главну расправу заказивало само
изузетно;
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прописати обавезно достављање тужбе на одговор туженом са налогом да се
на исту изјасни у року од 15 дана од пријема тужбе, истакне процесноправне
приговоре и предложи релевантне доказе;



омогућити да се након достављања тужбе од стране суда туженом, у даљем
току поступка сви поднесци странака достављају непосредно, након чега се
суду достављају поднесци, са доказом о уручењу супротној страни;



прописати обавезност комуникације електронским путем за правна лица као
странке у поступку, као и за адвокате,



уколико обе стране имају пуномоћника из реда адвоката. Истовремено,
омогућити да се страна коју не заступа адвокат, може сагласити да јој се сва
писмена у поступку достављају електронским путем;



прописати правила да се уз тужбу односно поднесак којим се тужени
изјашњава на наводе из тужбе, као доказ предлажу изјаве сведока које би
испуњавале све процесне услове из одредбе члана 245 ЗПП;



прописати обавезност достављања налаза и мишљења вештака одговарајуће
струке пре првог рочишта за главну расправу у споровима мале вредности или
омогућити да суд ван рочишта одреди извођење доказа вештачењем уз
могућност да прецизира и уобличи задатак вештака у оквиру предложеног
предмета вештачења од стране странке;



прописати одредбу која овлашћује суд да у споровима мале вредности донесе
пресуду без одржавања главне расправе, када се у току припремања главне
расправе прибаве сви докази из којих је могуће утврдити све релевантне
чињенице;



прецизирати одредбу члан 477 став 3 ЗПП у погледу садржине пресуде у
споровима мале вредности тако да садржи само сумиране наводе тужиоца и
туженог, набројане доказе, оцену доказа, утврђено чињенично стање и
прописе на основу којих је суд донео пресуду;



извршити корекцију одредбе члана 479 став 4 ЗПП и прописати да рок за
жалбу тече од дана када је писмени отправак пресуде достављен странкама;



прописати могућност да се објављивање пресуде одложи и у поступцима у
споровима мале вредности;



изменити одредбу члана 478 и дозволити странкама могућност и у споровима
мале вредности да изјаве жалбу на решење којим се одређује или утврђује
прекид поступка;
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прописати забрану вишеструког укидања свих одлука у споровима мале
вредности;



прописати посебна правила када су у питању трошкови у споровима мале
вредности;



прецизирати одредбе које се односе на садржај пресуде, ради прописивања
обавезности навођења да се ради о посебном поступку;



брисати одредбе члана 455 Закона о парничном поступку или прецизирати
одредбе члана 456 Закона о парничном поступку;
увести поступак за решавање правног питања од значаја за једнаку примену
права у парницама поводом масовних повреда права, или увођење посебног
парничног поступка - Модел тест поступка.
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