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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

sa 17. sjednice Odjela trgovačkih i ostalih sporova  
Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske održane 20. prosinca 2012. 

 
 
 
 
 A. PODRUČJE GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA 
 

1. 
Nadležnost za suđenje u sporu radi utvrđenja prava suvlasništva u bračnoj stečevini na 

poslovnom udjelu 
 
Pravno shvaćanje: 
 

 Za suđenje u sporu radi utvrđenja prava suvlasništva u bračnoj stečevini na 
poslovnom udjelu stvarno je nadležan trgovački sud. 
 

Stavlja se izvan snage pravno shvaćanje usvojeno na 5. sjednici svih sudaca i 
sudskih savjetnika VTSRH održanoj 19. lipnja 2008. 
 
 

2. 
Označavanje obrtnika kao stranke u slučaju kad se nad njegovom imovinom provodi 

stečajni postupak 
 
Pravno shvaćanje: 
 
Samo dužnik pojedinac (obrtnik ili trgovac pojedinac) nad čijom se imovinom 

provodi stečajni postupak ima procesnu sposobnost, odnosno može biti stranka u 
parnici koja se vodi u vezi sa stečajem koji se nad njegovom imovinom provodi. 
 
 

3. 
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Pravo stranke na naknadu troškova zastupanja na ročištu za objavu presude 
 
Pravno shvaćanje: 
 
Troškovi zastupanja na ročištu za objavu presude su parnični troškovi čiju 

naknadu može osnovano zahtijevati stranka koja je uspjela u parnici, budući se radi o 
troškovima učinjenim u povodu postupka. 

 
 

4. 
Troškovi parničnog postupka kod povlačenja tužbe 

 
Pravno shvaćanje: 
 
U slučaju povlačenja tužbe tužitelj će imati pravo na naknadu parničnih troškova 

od tuženika pod uvjetom da je tužba povučena zbog tuženikovog udovoljenja zahtjevu 
tužitelja, s time da u tom slučaju tužitelju pripada naknada svih troškova nastalih do 
udovoljenja zahtjevu tužitelja.  

 
Međutim, ako tužitelj nije povukao tužbu odmah nakon udovoljenja njegovom 

zahtjevu, odnosno prvom tužiteljevom parničnom radnjom poduzetom nakon primitka 
tuženikovog ispunjenja obveze, troškove postupka nastale od udovoljenja zahtjevu 
tužitelja pa do povlačenja tužbe, snosit će tužitelj. 
 
 

5. 
Obračunavanje troškova u slučaju djelomičnog uspjeha stranaka u parnici 
 
Pravno shvaćanje: 
 

 U slučaju djelomičnog uspjeha stranaka u parnici sud može (ima ovlaštenje), 
neovisno o stvarno nastalim troškovima za pojedinu stranku, odrediti da svaka stranka 
snosi svoje troškove, ako to ocjeni pravičnim i vodeći računa o doprinosu stranaka 
vođenju parnice. 
 
 

6. 
Pravni interes za podnošenje redovne tužbe u slučaju kad su ispunjeni uvjeti za 

određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave 
 
Pravno shvaćanje: 
 
Sud će odbaciti tužbu kao nedopuštenu kad se tužbeni zahtjev odnosi na dospjelo 

potraživanje u novcu, a to se potraživanje dokazuje vjerodostojnom ispravom 
priloženom tužbi u izvorniku ili ovjerenom prijepisu, ako tužitelj nije predložio 
izdavanje platnog naloga i ako nije posebno naveo razloge zbog kojih nije predložio 
određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, odnosno ako sud ocijeni da razlozi 
koje je tužitelj naveo ne opravdavaju njegov pravni interes za podnošenje tužbe za 
izdavanje platnog naloga. 
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B. PODRUČJE GRAĐANSKOG MATERIJALNOG PRAVA 

 
 

Troškovi prijevoza u međunarodnom prijevozu robe cestom 
 
Pravno shvaćanje: 
 
Kad u tovarnom listu u međunarodnom prijevozu robe nije naznačeno tko plaća 

troškove prijevoza i kad nema dokaza da su stranke nakon sastavljanja toga lista 
izmijenile ugovor o prijevozu na način da su ugovorile da će troškove prijevoza platiti 
osoba različita od primatelja robe, onda je troškove prijevoza dužan platiti primatelj 
robe.    
 
 
C. PODRUČJE RADNOG PRAVA 
 
 

Pravna priroda otkaza ugovora o radu zbog otvaranja stečajnog postupka 
 
Pravno shvaćanje: 
 
Otkaz ugovora o radu zbog otvaranja stečajnog postupka je specifičan slučaj 

redovitog otkaza ugovora o radu u smislu odredbe čl. 107. st. 1. Zakona o radu i stoga 
radniku pripada pravo na otpremninu – minimalnu zakonsku ili ugovorenu. 

 
Ako je visina minimalne zakonske otpremnine različita od ugovorene, radniku 

pripada pravo na otpremninu koja je za njega povoljnija. 
 
 

PREDSJEDNICA ODJELA TRGOVAČKIH I 
OSTALIH SPOROVA 
Ljiljana Hrastinski Jurčec 

 


