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Trgovačko pravo Hrvatski sudovi i gospodarstvenici ubrzavaju kampanju mirnog rješavanja sudskih postupaka

Samo 3 posto sporova riješi se mirenjem

iz adriatica.neta rekao je ka
ko 95 posto sporova rješava
ju nagodbom, posebice u ino
zemstvu.
Zagrebački odvjetnik
Mladen Vukadin kaže kako je
u SAD-u postotak mirenja pri
je suda 80 posto, a tek dva po
sto predmeta završi na sudo
vima, a i ti se slučajevi u veli
kom broju završe mirenjem i
nagodbom.
U Hrvatskoj tek tri posto
sporova završi sudskom na
godbom, a gotovo svi sporo
vi na sudu, što pokazuje koli
ki prostor postoji za poboljša
nja. Boris Koketi iz Državnog
odvjetništva pozvao je gospo
darstvenike da se u sporovi
ma s državom koriste institu
cijom mirenja i nagodbe, ko
je su potaknute i posljednjim
izmjenama zakona o praničnom postupku.
"Statistiku vodimo od
2003., i bilježimo velik napre
dak, od 116 predanih zahtije
va za mirenje i nagodbu 2003.
nijedan nije riješen pozitivno,
2004. već je bilo 1743, a 2005.
3975 zahtijeva, po osnovi ko
jih je država gospodarstveni
cima isplatila više od 12 mili
juna kuna.
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Samo u prvih šest mjeseci
ove godine u stotinjak
sporova riješenih mirenjem,
a koji su već stigli na
drugostupanjski trgovački
sud, vrijednost nagodbi
nadmašila je 30 mil. kuna
rošlog četvrtka nagod
bom smo riješili spor
koji je trajao 21 godi
nu. U drugom sporu riješe
nom mirenjem, koji je trajao
osam godina, direktori tvrtki
s kojima sam razgovarao pri
znali su da je to bio prvi put
da su razgovarali oči u oči jer
su do tada spor vodili njihovi
odvjetnici.
U jednom smo procesu
mirenjem uspjeli objedini
ti čak 12 sudskih sporova ko
je su dvije tvrtke vodile pred
četiri različita suda", rekao je
predsjednik Visokog trgovač
kog suda Srdan Šimac, govo
reći na Okruglom stolu o mi
renju koji se održao u organi
zaciji Croatian Business Leaders Foruma (CLBF) u hotelu
VVestin u Zagrebu.
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Međunarodna konferencija

Zatrpani sudovi

Čak 97 posto sporova medu
gospodarstvenicima u Hrvat
skoj završava na sudovima, i
u njima je imobiliziran golem
kapital "izvučen" iz poslovnih
procesa, upozorio je na kon
ferenciji za novinare u povo
du okruglog stola o procesu
mirenja Darko Marinac, član
menadžmenta Podravke i je
dan od osnivača CLBF-a.
On je također istaknuo
kako se sporovima zatrpava
ju sudovi te da je neophodno
promijeniti takvu lošu prak
su i promovirati mirenje. "S
poslovnim partnerima treba

činjenice
Tjedan nagodbi
Akcija pod nazivom Tjedan
sudskih nagodbi u trgovačkim
sudovima, koja će se održati
u vremenu od 27. do 31.
listopada 2008. u trinaest
prvostupanjskih trgovačkih
sudova i u Visokom trgovačkom
sudu RH predstavlja nastavak
akcije Dan otvorenih trgovačkih
sudova i ujedno nastavak
obilježavanja European Day of
Civil Justice.

Postupci mirenja
Ovaj tjedan suci trgovačkih
sudova odvojit će od ostalih
obveza i posvetiti se isključivo
strankama koje žele okončati
spor nagodbom. Stranke će
nagodbu moći sklopiti u svim
trgovačkim sudovima i VTS.
Mirenje je za sada moguće
u Trgovačkim sudovima
u Zagrebu, Pazinu, Rijeci,
Varaždinu, Bjelovaru i Osijeku
te Visokom trgovačkom sudu.

Croatian
sjesti za stol i dogovoriti se;
Business
to mora postati nova poslovLeaders
na praksa u Hrvatskoj", naglaForum
sio je Marinac.
organizirao je
Na upit koliko je spoOkrugli stol
rova Podravka riješila mireo mirenju,
njem, Marinac je istaknuo kakoji je održan ko je njegova tvrtka gotovo sve
u Hotelu
međunarodne sporove riješila
VVestin
mirenjem.
VL
Goran Štrok, također je
dan od osnivača CLBF-a, na
glasio je kako i njegove tvrtke
sve sporove pokušavaju, i ve
ćinom uspijevaju, riješiti na
godbom, a Marko Vojković

U 2006. zaprimili smo 1555 za
htjeva, u 2007. još 1363, a ispla
ćeno je oko 9,8 milijuna kuna",
istaknuo je Koketi. Predsjed
nik Visokog trgovačkog suda
Srđan Šimac najavio je da će
se 7. studenoga u organizaci
ji Hrvatske udruge za mirenje
(HUM) održati važna međuna
rodna konferencija.
Riječ je o konferenciji
SEEMF organizacije - South
East European Mediation Fo
rum, u koju su uključeni pred
stavnici medijacijskih udruže
nja iz država nastalih od biv
ših jugoslavenskih republika i
Albanije.
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