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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

  

  

sa treće sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (3/20) 

održane 14. rujna 2020.  

 

 

 Pravna shvaćanja zauzeta na sjednici: 

 

 

1. „Odredba čl. 430. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99 i 

52/00. - u daljnjem tekstu: ZTD), iako se u njoj poziva na primjenu čl. 252. 

ZTD-a, sve do svoje izmjene (NN 118/03 - čl. 209. ZID ZTD) nije davala 

aktivnu materijalnopravnu legitimaciju vjerovnicima na podizanje tužbe i 

protiv člana uprave društva s ograničenom odgovornošću. Za ocjenu može li 

se primijeniti novelirani čl. 430. ZTD-a, kojim se propisuje odgovornost 

članova uprave društva s ograničenom odgovornošću prema vjerovnicima 

društva, mjerodavno je vrijeme kad je nastala obveza za koju se odgovara, tj. 

kad je nastao obvezni odnos iz kojeg ta obveza proizlazi. Ako je taj odnos 

nastao prije izmjene (1. siječnja 2004.), na odgovornost članova uprave prema 

vjerovnicima društva ne može se retroaktivno primijeniti izmijenjena 

odredba čl. 430. ZTD-a.“  

  

2. „Primjenom pravila o dužnosti zajmodavca na predaju pozajmljene stvari iz 

članka 501. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 

78/15 i 29/18.), pravo korisnika kredita (fizičke osobe) zahtijevati ispunjenje 

ugovorne obveze isplatom kredita od strane kreditora (banke), zastarijeva u 

roku od tri mjeseca od dolaska kreditora u zakašnjenje (subjektivni rok), a u 

svakom slučaju za godinu dana od sklapanja ugovora (objektivni rok).“ 

 

3. „Otuđenjem predmeta spora drugoj osobi tijekom parnice, s obzirom da je za 

odluku o tužbenom zahtjevu odlučno stanje u vrijeme zaključenja glavne 

rasprave, tužitelj gubi dotadašnju aktivnu materijalnopravnu legitimaciju jer 

se postupovno pravilo o dovršetku parnice između istih stranaka iz čl. 195. st. 

1. Zakona o parničnom postupku ne odnosi na stvarnopravne učinke pravnog 

posla na temelju kojega je došlo do otuđenja (prijenosa prava vlasništva ili 



prava), osim ako iz pravnog posla između tužitelja i druge osobe ne proizlazi 

što drugo.“  

 

 

      Predsjednik Građanskog odjela: 

      Damir Kontrec, dipl. iur. 

 

 

   

  

  

  

 

  

 

 

 


