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Predmet: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obveznim odnosima (predlagatelj: Klub
- zastupnika SDP—au Hrvatskome saboru) - mišljenje Vlade

Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 330—01/18—01/02, urbroja: 65—18-03, od 7.
ožujka 2018. godine

Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne
.
novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o izmjeni

Zakona o obveznim odnosima (predlagatelj: Klub—"zastupnika“SDP-a"u Hrvatskome saboru),
daje sljedeće

MIŠLJENJE

Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obveznim odnosima, koji je predsjedniku Hrvatskoga
sabora podnio Klub zastupnika SDP—a u Hrvatskome saboru, aktom od 6. ožujka 2018.
godine, iz sljedećih razloga:

Člankom 172. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05,
41/08, 125/11 i 78/15) propisan je način uračunavanja kamata i troškova kada dužnik pored
glavnice duguje kamate i troškove na način da se u tom slučaju prvo namiruju troškovi, zatim
kamate i napokon glavnica. Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o obveznim odnosima (u
daljnjem tekstu: Prijedlog zakona) predlaže se propisati da ako dužnik pored glavnice duguje i
kamate i troškove, pa ono što dužnik ispuni nije dovoljno da bi se moglo namiriti sve, od
jedne polovine ispunjenog iznosa prvenstveno se namiruje glavnica dok se od preostale
polovine ispunjenog iznosa prvo namiruju troškovi, zatim kamata i napokon glavnica.

Prijedlog da se redoslijed uračunavanja izmijeni na način da se propiše da se od
jedne polovine ispunjenog iznosa prvo namiruje glavnica, a od preostale polovine ispunjenog
iznosa prvo namiruju troškovi, zatim kamate i napokon glavnica nije prihvatljiv. Razlog zašto
troškovi imaju prednost pred kamatama je što troškovi izravno opterećuju vjerovnika bez



obzira na to hoće li imati uspjeha u namirenju kamata i glavnice. Kamate imaju prednost pred
glavnicom zato što bi se djelomičnom isplatom glavnice smanjile kamate, a i zbog zabrane
anatocizma (zabrana obračunavanja kamate na kamate). Prihvaćanje predloženog rješenja (da
se prvo namiruje glavnica, a potom troškovi i kamate) značilo bi da namirenjem glavnice
kamate na iznos glavnice prestaju teći, dok bi se dužnik i nadalje koristio novčanim
sredstvima vjerovnika nepodmirenim na ime kamata na koji, zbog zabrane anatocizma,
kamate ne teku. Dakle, dužnik koji je u zakašnjenju s plaćanjem glavnice i zbog toga mu teku
zatezne kamate, plaćanjem dijela nepodmirenog iznosa smanjivao bi glavnicu čime bi se
vjerovniku umanjilo pravo na zatezne kamate što znači da bi dužnik koristio novac vjerovnika
bez naknade, što je u suprotnosti sa svrhom i pravnom prirodom kamata.

Iz nenormativnog dijela Prijedloga zakona može se zaključiti da je usmjeren na
zaštitu dužnika iz odnosa različitih od odnosa iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca
i osobejavnog prava iako iz odredbe članka 1. Prijedloga zakona proizlazi da se odnosi na sve
dužnike. Vlada Republike Hrvatske smatra da uvođenje novog načina uračunavanja kamata i
troškova za obveze proizašle iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog
prava nije opravdano jer se radi o osobama za koje se očekuje da ispunjavaju svoje obveze u
rokovima na što ih obvezuje i poseban propis (Zakon o financijskom poslovanju i
predstečajnoj nagodbi). U odnosu na potrošače, koji se objektivno mogu naći u poteškoćama s
ispunjavanjem svojih obveza, Vlada Republike Hrvatske ističe da je u uređivanju visine stope
zateznih kamata već uvažena činjenica posebnog položaja, odnosno zaštite potrošača jer je
stopa zakonskih zateznih kamata za potrošače niža od stope zakonskih zateznih kamata
predviđenih za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava.

Vlada Republike Hrvatske napominje da je Općim poreznim zakonom
vQIarodne novine—,»broj 115/16) člankom 1«28—.— stavkom 1. propisanomdawako-h—porezni obveznik-w—
duguje poreze, kamate i troškove ovrhe iz uplaćenog iznosa, najprije se naplaćuju kamate i
troškovi ovrhe, a nakon toga glavni porezni dug iste vrste poreza. lsto pravilo primjenjuje se i
kada porezni obveznik ima pravo na povrat poreza. lako se Zakon o obveznim odnosima ne
primjenjuje supsidijarno u odnosu na Opći porezni zakon, osim u odnosu na prijeboj,
predložena promjena u slijedu naplate u Zakonu o obveznim odnosima mogla bi imati
posljedice i na Opći porezni zakon u budućnosti, odnosno oslabila bi položaj poreznog tijela
te poticala nepravovremenost u plaćanju poreznih obveza.

Člankom 2. Prijedloga zakona propisano je da se odredbe ovoga Zakona
primjenjuju i na obvezne odnose nastale prije stupanja na snagu ovoga Zakona u odnosu na
ispunjenja koja će se vršiti nakon njegovog stupanja na snagu.

Primjena predloženog zakonskog rješenja na odnose nastale prije njegovog
stupanja na snagu može se smatrati ustavnopravno dvojbenom s aspekta povrede pravne
sigurnosti i legitimnih očekivanja adresata. Jednako tako, ustavnopravno sporno je i povratno
djelovanje cijelog Zakona, a što nije sukladno članku 90. stavku 5. Ustava Republike
Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 — pročišćeni tekst i 5/14 — Odluka Ustavnog suda
Republike Hrvatske), kojim je dopušteno da samo pojedine odredbe zakona iz posebno
opravdanih razloga mogu imati povratno djelovanje.

Slijedom navedenoga, Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru
da ne prihvati predmetni Prijedlog zakona.



Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Dražena
Bošnjakovića, ministra pravosuđa, mr. sc. Josipa Salapića, dr. sc. Kristiana Turkalja i Juru
Martinovića, državne tajnike u Ministarstvu pravosuđa, te Mirelu Fučkar, pomoćnicu ministra
pravosuđa.


