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U  I M E  R E P U B L I K E   H R V A T S K E

P R E S U D A

Županijski sud u Splitu, po sucu tog suda Nediljki Radić kao sucu pojedincu u pravnoj 
stvari tužitelja-protutuženika J. o. d.d. iz Z., OIB: …, zastupan po punomoćnicima D. G.-Ć., 
M. L., S. G., D. B., D. L., I. Š., I. Ć., M. B., T. S.-S., I. G., I. G.-Z., K. F.. Š., I. M., D. S., I. 
B., S. O., A. S., H. P., Ć. S., Z. M., R. G. T. i D. G., odvjetnicima iz Z., protiv tuženika-
protutužitelja D. Š. iz Z., OIB: …,  zastupanog po punomoćniku S. R. K., odvjetnici iz Z., radi 
isplate, rješavajući žalbu tužitelja-protutuženika protiv presude Općinskog građanskog suda u 
Zagrebu, poslovni broj P-304/17 od 23. svibnja 2018., 22. travnja 2020.,

p r e s u d i o   j e

Odbija se žalba tužitelja-protutuženika kao neosnovana i potvrđuje presuda Općinskog 
građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj P-304/17 od 23. svibnja 2018.

Obrazloženje

Prvostupanjskom presudom suđeno je kako glasi:

" I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi:

"Nalaže se tuženiku Š. D., Z., OIB: …da tužitelju J. O. d.d. sa sjedištem u Z., 
OIB:…isplati iznos od 18.515,62 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 
13. rujna 2016. do isplate za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja 
kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima 
izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena, 
sve u roku od 15 dana.

Nalaže se tuženiku Š. D., Z., OIB: …da tužitelju J. O. d.d. sa sjedištem u Z., 
OIB:…naknadi troškove parničnog postupka zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje 
teku od dana donošenja presude do isplate za svako polugodište uvećanjem prosječne 
kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim 
trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu 
za tri postotna poena, sve u roku od 15 dana."
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II. Utvrđuje se da je Ugovor o osiguranju (Polica br. …) sklopljen između tuženika i 
tužitelja 21. rujna 2015., a čiji su sastavni dio i Uvjeti za kasko osiguranje motornih vozila 
društva J. o. d.d. Z. od 1. siječnja 2013. u odredbi o presumpciji alkoholiziranosti vozača iz 
članka 21. stavka 2. točka a) alineje 3. Uvjeta za kasko osiguranje motornih vozila tužitelja od 
1. siječnja 2013. o gubitku prava iz kasko osiguranja ako vozač neposredno nakon prometne 
nesreće sam ne osigura kontrolu svoje alkoholiziranosti, osim u slučajevima kada bi to bilo 
štetno za zdravlje, ništetan i u ovom dijelu se ne primjenjuje na ugovorni odnos stranaka. 

III. Nalaže se tužitelju-protutuženiku da naknadi tuženiku-protutužitelju trošak 
postupka u iznosu od ukupno 3.350,00 kuna u roku 15 dana."

Tužitelj-protutuženik pobija presudu zbog žalbenih razloga propisanih odredbom 
članka 353. točka 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 
112/99, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19, dalje 
u tekstu: ZPP), te predlaže da sud ovog stupnja presudu preinači u skladu s žalbenim 
navodima, podredno da istu ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno odlučivanje.

Odgovor na žalbu nije podnesen.

Žalba je neosnovana.

Prema odredbi članka 365. stavka 2. ZPP-a drugostupanjski sud ispituje 
prvostupanjsku presudu u granicama razloga navedenih u žalbi pazeći po službenoj dužnosti 
na bitne povrede odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavka 2. točke 2., 4., 8., 9., 11., 
13. i 14. ZPP-a i na pravilnu primjenu materijalnog prava, a ovaj sud nije našao da bi 
prvostupanjski sud počinio bilo koju od navedenih povreda.

Predmet spora je zahtjev tužitelja na isplatu iznosa od 18.515,62 kuna zajedno sa 
pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, te protutužbeni zahtjev tuženika na utvrđenje 
da ugovor o osiguranju sklopljen između tuženika i tužitelja 21. rujna 2015., a čiji su sastavni 
dio i Uvjeti za kasko osiguranje motornih vozila društva J. o. d.d. od 1. siječnja 2013. u 
odredbi o presumpciji alkoholiziranosti vozača iz članka 21. stavka 2. točka a) alineje 3. 
Uvjeta za kasko osiguranje motornih vozila tužitelja od 1. siječnja 2013. o gubitku prava iz 
kasko osiguranja ako vozač neposredno nakon prometne nesreće sam ne osigura kontrolu 
svoje alkoholiziranosti, osim u slučajevima kada bi to bilo štetno za zdravlje, ništetan i da se u 
ovom dijelu ne primjenjuje na ugovorni odnos stranaka. 

U provedenom dokaznom postupku prvostupanjski je sud utvrdio da iz police od 21. 
rujna 2015. kasko osiguranja proizlazi da osiguranje počinje 21. rujna 2015. i traje do 21. 
rujna 2016., da je ugovaratelj odvjetnički ured D. Š., osiguranik U. L. C. d.o.o., te da iz 
sporazuma o izvansudskoj nagodbi proizlazi da je sklopljen između J. o. d.d. i U. L. C. d.o.o. 
povodom štetnog događaja od 15. srpnja 2016. dana 26. kolovoza 2016. i da se J. o. obvezuje 
po ovom štetnom događaju na ime cjelokupne naknade štete isplatiti oštećenoj osobi iznos od 
18.515,62 kuna, koji iznos je i isplaćen dana 13. rujna 2016. 

Nadalje, sud prvog stupnja je utvrdio da je u prometnoj nesreći nastala samo 
imovinska šteta, te da su bila vidljiva samo manja oštećenja pa iz tog razloga nije niti zvana 
policija, s tim da je sud nedvojbeno utvrdio da tužitelj u trenutku nesreće nije bio pod 
utjecajem alkohola jer je i svjedoku D. P. tuženik izgledao potpuno trijezno, a i s obzirom na 
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okolnosti slučaja potpuno su životno uvjerljive kategoričke tvrdnje tužitelja da u trenutku 
nesreće nije bio pod utjecajem alkohola.

Na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja sud prvog stupnja smatra da je pri 
sklapanju ugovora o kasko osiguranju odredba članka 21. stavka 2. točke a) alineje 3. Uvjeta 
za kasko osiguranje motornih vozila suprotna načelu savjesnosti i poštenja, te da su sudionici 
u prometu slobodni urediti svoje obvezne odnose, ali ih ne mogu uređivati suprotno Ustavu 
Republike Hrvatske, prisilnim propisima te moralu društva, pa je odbio tužbeni zahtjev 
tužitelja, a prihvatio protutužbeni zahtjev tuženika.

Ovakva činjenična utvrđenja i pravni zaključak suda prvog stupnja su pravilni, a 
tužitelj-protutuženik ih svojim žalbenim navodima nije doveo u sumnju.

Prema odredbi članka 21. stavka 2. točke a) alineje 3. Uvjeta za kasko osiguranje 
motornih vozila propisano je ako vozač neposredno nakon prometne nesreće sam ne osigura 
kontrolu svoje alkoholiziranosti, osim u slučajevima kada bi to bilo štetno po zdravlje, gubi 
prava iz kaska osiguranja. 

Prema odredbi članka 942. Zakona obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 
35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18, dalje u tekstu: ZOO),  propisano je da su ništetne odredbe 
ugovora koje predviđaju gubitak prava na osigurninu ako osiguranik nakon nastupanja 
osiguranja slučaja ne ispuni neku od propisanih ili ugovorenih obveza.

U odluci broj U-III-5559/2008 od 11. srpnja 2017. Ustavni sud Republike Hrvatske, 
kod odlučivanja o povredi prava, za pravično suđenje, u sporu objektivno identično ovom, 
upućuje na presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-1067/2004-2 od 16. 
studenog 2005. 

U navedenoj odluci Vrhovni sud Republike Hrvatske zauzeo je stav o ništetnosti 
odredaba Pravila o kasko osiguranju kojim se od osiguranika traži da osigura i dokaže svoju 
(ne)alkoholiziranost pod prijetnjom gubitka prava. 

Tako je u navedenoj odluci Vrhovnog suda Republike Hrvatske navedeno da 
odredbom članka 918. ZOO-a je propisano da su ništave odredbe ugovora koje predviđaju 
gubitak prava na naknadu ili svotu osiguranja ukoliko osiguranik nakon nastupanja 
osiguranog slučaja ne izvrši neku od propisanih ili ugovorenih obveza.

U konkretnom slučaju, ništavna je upravo spomenuta odredba članka 21. stavka 1. 
točke 2 a) alineje 3, tužiteljevih Pravila o kasko osiguranju koja propisuje obvezu osiguranika 
da nakon prometne nezgode sam osigura kontrolu svoje alkoholiziranosti ili u protivnom gubi 
prava iz osiguranja.

Pravno stajalište izraženo u toj presudi Vrhovni sud se poziva kasnije u svojim 
odlukama, na koji način isti osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnosti svih u 
njegovoj primjeni.

Za navesti je da su svi nadležni sudovi u Republici Hrvatskoj dužni poštivati pravna 
stajališta Vrhovnog suda Republike Hrvatske u cilju osiguravanja jedinstvene primjene 
zakona i ravnopravnosti građana.
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Slijedom navedenog, pravilno je sud prvog stupnja primijenio materijalno pravo kada 
je odbio tužbeni zahtjev tužitelja, a prihvatio protutužbeni zahtjev tuženika.

Pri obračunu troškova postupka sud prvog stupnja je sukladno odredbi članka 154. 
stavka 1. ZPP-a, te Tarife o nagradama i naknadi troškova za rada odvjetnika ("Narodne 
novine", broj 142/12, 103/14, 118/14 i 107/15, dalje u tekstu: Tarifa), pravilno obračunao 
troškove koji su bili neophodni za vođenje postupka.

Slijedom navedenog, valjalo je na temelju odredbe članka 368. stavka 1. ZPP-a odbiti 
žalbu tužitelja-protutuženika kao neosnovanu, potvrditi pobijanu presudu i odlučiti kao u 
izreci ove odluke.

U Splitu 22. travnja 2020.

Sutkinja:
Nediljka Radić, v. r.
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