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PROMJENA ORIJENTACIJSKIH KRITERIJA

• Na drugoj sjednici GO VSRH održane 5. ožujka i 15. lipnja 2020. zauzeto je
sljedeće pravno shvaćanje:

• "Mijenjaju se Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade
nematerijalne štete VSRH od 29. studenog 2002., br. Su-1331-VI/02 i 1372-11/02, u primjeni
Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96.,
91/96., 112/99. i 88/01. dalje – ZOO/91), na način da se tada prihvaćeni iznosi naznačeni u
novčanim jedinicama (kune) povećavaju za 50%.

• Navedeni kriteriji i tako povećani iznosi (za 50%) u primjeni Zakona o obveznim odnosima
("Narodne novine", broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18. – dalje: ZOO) kada sudovi
odlučuju o visini pravične novčane naknade neimovinske štete u slučaju povrede prava
osobnosti, primjenjivat će se i na obvezne odnose nastale nakon 1. siječnja 2006. i stupanja na
snagu ZOO/05."



PROMJENA ORIJENTACIJSKIH KRITERIJA

• Razlozi promjene Orijentacijskih kriterija i iznosa za utvrđivanje pravične novčane
naknade nematerijalne štete od 29. studenog 2002. (dalje – Orijentacijski
kriteriji):

- proteklo znatno vremensko razdoblje od donošenja

- u međuvremenu stupio na snagu novi ZOO

- inflacija je u razdoblju od 2002. iznosila 37,7%

- indeks potrošačkih cijena u razdoblju od 2002. iznosio je 137,7%

- mjesečne neto plaće porasle su od 2002. za 66,9%



PROMJENA ORIJENTACIJSKIH KRITERIJA – NA KOJE SE POSTUPKE 
PRIMJENJUJE?

• Izmijenjeni Orijentacijski kriteriji primjenjuju se na sve parnične postupke za
naknadu neimovinske štete u svim stupnjevima suđenja (ubuduće), tj. od dana
prihvaćanja na sjednici Građanskog odjela VSRH od 15. lipnja 2020 (tako i u Rev-
660/2021).

• To znači da je bitno da je parnični postupak u tijeku bez obzira radi li se o I°, II° ili
postupku povodom izvanrednog pravnog lijeka.

• Promjena Orijentacijskih kriterija nije razlog za ponavljanje pravomoćno
dovršenog postupka (promjena zakona ili pravnog shvaćanja VSRH nije razlog za
ponavljanje iz čl. 421. st. 1. toč. 10. ZPP-a).



PROMJENA ORIJENTACIJSKIH KRITERIJA – PREINAKA TUŽBE

• Promjena Orijentacijskih kriterija mogao bi biti razlog za preinaku tužbe i
povišenje tužbenog zahtjeva za naknadu neimovinske štete.

• Smatram da je to razlog zbog kojeg se može izvršiti preinaka tužbe i nakon
zaključenja prethodnog postupka (ako je prethodni postupak zaključen prije 15.
lipnja 2020. kao dana donošenja novog pravnog shvaćanja).

• Tada bi bile ispunjene pretpostavke iz čl. 190. st. 2. ZPP-a (jer tužitelj bez svoje
krivnje nije mogao tužbu preinačiti do zaključenja prethodnog postupka).
Međutim, VSRH nije o tome još zauzimao pravno shvaćanje.



PROMJENA ORIJENTACIJSKIH KRITERIJA – PREINAKA TUŽBE I TIJEK 
KAMATA

• Postavlja se pitanje od kada je tuženik u obvezi platiti zakonske zatezne kamate na 
preinačeni dio tužbenog zahtjeva zbog promjene Orijentacijskih kriterija?

• „Tuženik je u obvezi platiti zakonske zatezne kamate na preinačeni dio tužbenog 
zahtjeva od trenutka kada je isti postavljen jer on ne može biti u zakašnjenju u 
odnosu na razdoblje prije nego je uopće postavljen preinačeni dio tužbenog 
zahtjeva.”

• Rev-1133/2021 i Rev-550/14.



PROMJENA ORIJENTACIJSKIH KRITERIJA – ZASTARA

• Promjena Orijentacijskih kriterija ne utječe na zastaru potraživanja naknade
neimovinske štete (o tome VSRH također nije do sada izrazio pravno shvaćanje).

• To znači, ako je tuženik istaknuo prigovor zastare, i ako je do povišenja tužbenog
zahtjeva zbog izmijenjenih Orijentacijskih kriterija istekao rok iz čl. 230. st. 1. ZOO-
a, prigovor zastare će biti osnovan za povišeni dio tužbenog zahtjeva.

• Zastara za dio povišenog tužbenog zahtjeva ne teče od izmjene Orijentacijskih
kriterija, već od saznanja za štetu i za osobu koja je štetu učinila (čl. 230. st. 1.
ZOO-a).



ORIJENTACIJSKI KRITERIJI – PRAVNA NARAV

• Orijentacijski kriteriji nisu u pravom smislu pravno shvaćanje VSRH.

• VSRH pravna shvaćanja donosi u okviru svojih odluka, na sjednici GO u slučaju
suprotstavljenih odluka vijeća VSRH i sada u okviru postupanja u tzv. oglednom
postupku.

• Orijentacijski kriteriji su okvirno pomagalo i tehničke smjernice nižim sudovima
kada postupaju u sporovima radi naknade neimovinske/nematerijalne štete.



ORIJENTACIJSKI KRITERIJI – SVRHA

• Svrha Orijentacijskih kriterija je određivanje prosječne, okvirne pravične novčane
naknade neimovinske štete, ali ne i da sudovi moraju isključivo suditi iznose
pravične novčane naknade koji su navedeni u Orijentacijskim kriterijima.

• Daljnja svrha je da se na taj način uskladi postupanje sudova u smislu odredbe čl.
1100. ZOO-a.

• Međutim, visina pravične novčane naknade neimovinske štete treba se odrediti
obzirom na okolnosti svakog konkretnog slučaja uzimajući u obzir Orijentacijske
kriterije (naknada neimovinske štete može biti viša ili niža od one utvrđene u
Orijentacijskim kriterijima)



ORIJENTACIJSKI KRITERIJI – RETROAKTIVNA PRIMJENA

• Orijentacijski kriteriji nisu zakon pa da ne mogu retroaktivno djelovati (čl. 90. st. 4. 
Ustava RH).

• Pravna shvaćanja koja se donesu na sjednici GO VSRH uvijek se primjenjuju na sve
postupke u tijeku (pravno shvaćanje se i zauzima u pravilu u konkretnom
postupku koji je u tijeku pred VSRH, a ne apstraktno).

• Stoga Orijentacijski kriteriji i nisu pravno shvaćanje već određeno okvirno i
prosječno tehničko pomagalo u svrhu smjernica nižim sudovima koji ih isto tako
trebaju okvirno shvaćati.



ORIJENTACIJSKI KRITERIJI – ODREĐIVANJE PRAVIČNE NOVČANE 
NAKNADE

• Sudska praksa nižih sudova se uglavnom držala Orijentacijskih kriterija
prihvaćenih od strane VSRH još 29. studenog 2002.

• „Međutim, Orijentacijski kriteriji VSRH ne mogu predstavljati matematičku
formulu koja pukim automatizmom služi za izračunavanje pravične novčane
naknade te su u pravilu nužna odstupanja od iznosa navedenih u spomenutim
kriterijima” (npr. Rev-907/11, Rev-1247713 i Rev-685/11).

• Tako pravična novčana naknada neimovinske štete ocu za smrt dvoje djece
pripada u znatno povećanom iznosu od uobičajenog za smrt dvije bliske osobe
(Rev-1507/14).



ORIJENTACIJSKI KRITERIJI – ODREĐIVANJE PRAVIČNE NOVČANE 
NAKNADE

• Pravična novčana naknada neimovinske štete određuje se u svakom konkretnom
slučaju obzirom na sve okolnosti konkretnog slučaja.

• Kod određivanja pravične novčane naknade treba imati u vidu Orijentacijske
kriterije, ali pravična novčana naknada se individualizira u svakom konkretnom
slučaju obzirom na konkretne okolnosti i može odstupati od Orijentacijskih
kriterija.

• Orijentacijski kriteriji nisu obvezno pravno shvaćanje već opće i okvirne smjernice
koje se modificiraju u svakom konkretnom slučaju.
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