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

 R J E Š E N J E

Županijski sud u  Varaždinu, kao sud drugoga stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca 
Zdravka Pintarića, predsjednika  vijeća, te Rajka Kipkea i Igora Pavlica, članova vijeća, uz 
sudjelovanje zapisničarke Jasmine Šagi,  u kaznenom predmetu protiv optuženog P. Č., zbog 
kaznenog djela iz čl. 216. st. 1. u svezi sa st. 4. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj: 
125/11., 144/12., 56/15. i 61/15., dalje: KZ/11), odlučujući o žalbi optuženika protiv presude 
Općinskog suda u Zadru poslovni broj: 89 K-338/2017-53 od 26. studenoga 2019., u sjednici 
vijeća održanoj 25. kolovoza 2020.

r i j e š i o   j e

Prihvaća se žalba optuženog  P. Č. te se pobijana presuda ukida i predmet upućuje 
prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odluku. 

Obrazloženje

Pobijanom presudom suda prvoga stupnja optuženi P. Č. proglašen je krivim zbog 
počinjenja kaznenog djela iz čl. 216. st. 1. u svezi sa st. 4. KZ/11 na način i pod okolnostima 
opisanim u izreci te presude, te je na temelju čl. 216. st. 4. KZ/11 osuđen na kaznu zatvora u 
trajanju od tri mjeseca, s time da mu je na temelju čl. 56. KZ/11 izrečena uvjetna osuda tako da se 
odmjerena kazna zatvora neće izvršiti ako u vremenu provjeravanja od jedne godine ne počini 
novo kazneno djelo.

Na temelju čl. 148. st. 1. u svezi s čl. 145. st. 2. t. 6. Zakona o kaznenom postupku  
(„Narodne novine“ broj: 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. – odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 
145/13., 152/14. i 70/17.) naloženo je optuženom P. Č. plaćanje troškova kaznenog postupka u 
paušalnoj svoti od 900,00 kn u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude. 

Protiv te presude je optuženi P. Č. putem branitelja Zvonimira Vrkića, odvjetnika, 
pravovremeno podnio žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja s 
prijedlogom da županijski sud pobijanu presudu preinači na način da optuženika oslobodi 
optužbe, a podredno da je ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.

Odgovor na žalbu nije podnesen.  
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U smislu čl. 474. st. 1. Zakona o kaznenom postupku  („Narodne novine“ broj: 152/08., 
76/09., 80/11., 91/12. – odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19., 
dalje: ZKP/08) spis je dostavljen Županijskom državnom odvjetništvu u  Varaždinu  na obvezno 
razgledavanje, nakon čega je državni odvjetnik isti s podneskom broj: KŽ-DO-372/2020 od 15. 
srpnja 2020. vratio ovome sudu drugog stupnja.

Žalba je osnovana.

Doduše, nije u pravu optuženik kada u žalbi prigovara da očevid u konkretnom slučaju 
nije proveden u skladu s odredbama ZKP/08. Naime, činjenica da policijski službenik koji je 
obavljao očevid nije zatražio pomoć stručne osobe odgovarajuće struke, odnosno na očevid nije 
pozvao vještaka ne znači da je postupio protivno čl. 306. ZKP/08, jer je riječ o fakultativnoj 
opciji. 

Međutim, u pravu je žalitelj kada u pravnom lijeku osporava činjenični zaključak suda 
prvoga stupnja da je opisana inkriminirana radnja koja mu se stavlja na teret izazvala poremećaj u 
redovitom životu stanovništva. To relevantno utvrđenje sud prvoga stupnja je utemeljio isključivo 
na izjavi svjedoka H. B., direktora trgovačkog društva V. i odvodnja d.o.o. B., koji je rekao da je 
zbog izazvane štete na predmetnom cjevovodu ostalo bez vode nekoliko naselja i to K. i zaseoci 
C. i V., da je zaposlenicima njegova društva trebalo oko 24 sata da poprave cjevovod u kojem 
vremenu je stanovništvo bilo prepušteno samo sebi, jer nije bilo cisterni kako bi im se mogla 
dovesti voda. 

Naprijed iznijete okolnosti, kako ispravno primjećuje žalitelj, nisu dovoljne za zaključak o 
postojanju spomenute odlučne činjenice. To poradi toga što poremećaj u redovitom životu 
stanovništva mora biti takvog intenziteta da dovede do ozbiljnih neuobičajenih poteškoća, a što je 
faktično pitanje koje se temelji na konkretnim i dokazanim okolnostima. Naime, nestanak vode, 
koja je inače nepobitno važna za život, ipak ne mora nužno dovesti do poremećaja u  redovitom 
životu stanovništva u smislu čl. 216. st. 1. KZ/11, odnosno nedostatak vode tijekom 24 sata ne 
mora sam po sebi izazvati znatan poremećaj u životu ljudi, jer sve ovisi o konkretnom 
okolnostima koje prvostupanjski sud uopće nije razmatrao, kao npr. mogućnost da su stanovnici 
spomenutih zaselaka imali eventualno od ranije pripremljene zalihe vode iz bilo kojeg razloga, ili 
su možda koristili bunarsku vodu i slično. 

S druge pak strane ovaj žalbeni sud uočava i upitnost utvrđenog oblika krivnje na strani 
optuženika. Naime, optuženik je pobijanom presudom proglašen krivim za nehajno postupanje – 
dakle, da je bio svjestan da može ostvariti obilježja kaznenog djela uništenja ili oštećenja javnih 
naprava, ali je lakomisleno smatrao da se to neće dogoditi. Takav zaključak suda prvoga stupnja u 
pogledu subjektivnog obilježja konkretne inkriminacije je po ocjeni ovog suda drugoga stupnja u 
ovom času preuranjen i pogrešan i to iz jednostavnog razloga što je svjedok H. B., a čiji iskaz je 
prvostupanjski sud prihvatio, izjavio da je predmetni cjevovod postavljen negdje 60-ih godina 
prošlog stoljeća i da isti ni na koji način nije bio označen na površini zemlje, pa stoga nije jasno na 
temelju čega je prvostupanjski sud utvrdio da je optuženik konkretno kazneno djelo počinio iz 
nehaja. Uz to iz svjedočenja spomenutog svjedoka proizlazi i to da nije uobičajeno da se 
vodovodne cijevi postavljaju u blizini kamenoloma, ali da je ovaj cjevovod postavljen prije 
otvaranja kamenoloma, koji je u međuvremenu zatvoren. 

Slijedom iznijetih razloga valjalo je stoga na temelju čl. 483. st. 1. ZKP/08 odlučiti kao u 
izreci ovog rješenja.
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U ponovljenom suđenju prvostupanjski sud će iznova provesti do sada izvedene dokaze, a 
i druge za koje se ukaže potreba u svrhu rasprave spornih pitanja na koje je upozorio ovaj 
drugostupanjski sud, te će na temelju valjane i sveobuhvatne ocjene cjelokupne dokazne građe 
pravilno i potpuno utvrditi sve odlučne činjenice koje se tiču predmetne inkriminacije i zatim 
donijeti novu i na zakonu osnovanu odluku za koju će iznijeti uvjerljivo i argumentirano 
obrazložene razloge u smislu obveze iz čl. 459. st. 5. ZKP/08.

U Varaždinu 25. kolovoza 2020.

Predsjednik vijeća

Zdravko Pintarić 
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