
Republika Hrvatska
Županijski sud u Varaždinu

Varaždin, Braće Radić 2
Poslovni broj: 24 Gž-1338/16-3

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

R J E Š E NJ E 

Županijski sud u Varaždinu, u vijeću sastavljenom od sutkinja Dubravke Bosilj, kao 
predsjednice vijeća te Nade Krnjak, kao članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i Tanje Novak-
Premec, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja L. B. pok. A., OIB: …, iz P., zastupanog 
po punomoćniku I. R., odvjetniku u Z., protiv 1. tuženika Z. B., zvanog „K.“, OIB: …, pok. 
S., iz P., zastupanog po punomoćnici A. B., iz P. i 2. tuženice O. B. r. P., OIB: …, iz P., 
zastupane po punomoćniku Z. V., odvjetniku u B., radi uznemiravanja prava vlasništva, 
odlučujući o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv presude i rješenja Općinskog suda u Zadru, 
Stalne službe u Benkovcu broj P-2912/12 od 25. svibnja 2016., u sjednici vijeća održanoj 5. 
rujna 2018.

r i j e š i o   je

Prihvaća se žalba tužitelja, ukida se presuda i rješenje Općinskog suda u Zadru, Stalne 
službe u Benkovcu broj P-2912/12 od 25. svibnja 2016. i predmet vraća istome sudu na 
ponovno suđenje.

Obrazloženje

Pobijanom presudom tužitelj je odbijen sa tužbenim zahtjevom koji glasi: „Dužni su 
tuženi B. Z. i O. B. otkloniti oluk dužine 7,18 m od čega preko terase prelazi 3,14 m, dok je 
ostatak oluka u zidu i krovištu kuće tužitelja, oluk u zidu kuće ulazi u visini 2,35 m od visine 
poda terase, a koji se predmet spora odnosi na čest. zem. 1109/1 k.o. N. zapadni dio spornog 
objekta (objekt tuženika) i na čest. zem. 1666/1 k.o. P. istočni dio objekta (objekt tužitelja) 
sporni zid i oluk nalazi se na čest. zem. 1661 k.o. P. istočnog dijela objekta tužitelja, na skici 
lica mjesta označen i iscrtan plavom bojom sve prema nalazu i mišljenju te skici lica mjesta 
vještaka geometra D. K. od 24. siječnja 2016.“

Ujedno je rješenjem naloženo tužitelju da II. tuženici O. B. naknadi parnični trošak u 
iznosu od 11.040,00 kn, u roku 15 dana.

Navedenu presudu i rješenje pravodobnom žalbom pobija tužitelj iz svih žalbenih 
razloga iz čl. 353. st. 1. toč. 1. do 3. Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 
88/01; 117/03, 88/05; 2/07-odluka US RH; 84/08; 96/08-odluka US RH; 123/08-ispravak; 
57/11; 148/11-pročišćeni tekst; 25/13; 89/14 - odluka US RH - dalje ZPP) s prijedlogom da se 
pobijana presuda preinači tako da se usvoji tužbeni zahtjev.



2
Poslovni broj: 24 Gž-1338/16-3

Odgovor na žalbu nije podnesen.

Žalba tužitelja je osnovana.

Obrazlažući presudu prvostupanjski sud navodi da je tužitelj protiv tuženika podnio 
tužbu u kojoj navodi da je stvarni vlasnik i posjednik nekretnine označene kao čest. br. 1666/1 
u k.o. P. sa izgrađenom kućom, a tuženici vlasnici i posjednici susjedne nekretnine označene 
kao čest. 1109/1 k.o. N. s također izgrađenom kućom. U naravi da se sada radi o kućama 
obnovljenima po završetku Domovinskog rata koje se naslanjaju jedna na drugu. Prema 
tvrdnji tužitelja tuženici su koristeći njegovu odsutnost preko dijela njegove kuće u dužini od 
7,18 m postavili oluk, gurlu (žlijeb za odvod oborinskih voda) čime ga bespravno 
uznemiravaju u njegovom pravu vlasništva i ujedno mu nanose štetu u vidu vlaženja zidova.

Imajući u vidu činjenične navode tužbe pravilno prvostupanjski sud zaključuje da se 
radi o tužbi tužitelja kao pretpostavljenog vlasnika (tzv. publicijanskoj negatornoj tužbi) za 
zaštitu od uznemiravanja u smislu odredbe čl. 167. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima (NN.91/96; 68/98; 137/99; 22/00; 73/00; 114/01; 79/06; 141/06; 146/08; 38/09; 
153/09; 143/12; 152/14 – dalje ZV) u smislu koje odredbe je tužitelj u ovoj parnici trebao 
dokazati svoj kvalificirani posjed - pravni temelj i istinit način svog stjecanja posjeda stvari i 
čin neosnovanog uznemiravanja, a takvo neosnovano uznemiravanje može predstavljati i 
izgradnja odvodne cijevi kroz kuću tužitelja, bez njegovog odobrenja.

Po provedenom dokaznom postupku prvostupanjski sud zaključuje da tužitelj u ovoj 
parnici nije dokazao svoje pretpostavljeno pravo vlasništva obzirom na neusklađenost 
zemljišnoknjižnog stanja sa stvarnim stanjem, činjenicu da se kao posjednik u katastarskim 
evidencija vodi otac tužitelja pokojni A. B., a pravo na obnovu predmetne u Domovinskom 
ratu oštećene kuće temeljem Rješenja Upravnog odjela za razvitak i obnovu Zadarske 
županije iz rujna 1997. ostvarila sada pokojna majka tužitelja M. B., niti dokazao tko su 
njezini nasljednici kao što nije dokazno da bi postavljena cijev bila uzrok vlaženja zidova.

Sud ujedno kao osnovan prihvaća prigovor promašene pasivne legitimacije u odnosu 
na 1. tuženika Z. B. za kojeg je utvrdio da nije niti vlasnik niti posjednik zapadnog dijela 
objekta čija da je vlasnica i posjednica isključivo 2. tuženica O. B. koja da je služnost 
postavljanja oluka (gurle) stekla dosjelošću u smislu odredbe čl. 54. Zakona o osnovnim 
vlasničkopravnim odnosima, jer je oluk - gurlu na istom mjestu postavila prije 1970-ih godina 
prošlog stoljeća time da je prilikom obnove kuća samo promijenjena vrsta iz gurle otvorenog 
tipa u gurlu cjevastog tipa iz čega izvodi zaključak da je već do početka Domovinskog rata 
proteklo potrebno vrijeme od 20 godina nesmetanog izvršavanja sadržaja prava stvarne 
služnosti od 20 godina pa slijedom navedenog tužbeni zahtjev odbija kao neosnovan.

Osnovano tužitelj u podnijetoj žalbi ukazuje na počinjenje bitne povrede odredaba 
parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč.11. ZPP-a, na koju povredu ovaj sud ujedno pazi i po 
službenoj dužnosti primjenom čl. 365. st. 2. ZPP-a, jer su izneseni razlozi nejasni i 
proturječni, a zaključak suda o neosnovanosti zahtjeva tužitelja utemeljen na selektivnoj 
ocjeni provedenih dokaza radi čega ovaj sud nije u mogućnosti ispitati zakonitost i pravilnost 
pobijane presude.

Tužitelj je već u tužbi deklarirajući se vlasnikom kuće kroz koju je provedena sporna 
cijev za odvod oborinskih voda iz susjednog stambenog objekta naveo da je njegova 
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nekretnina u posjedovnom listu još uvijek upisana na ime pokojnog oca A. B., da je u 
zemljišnim knjigama upisana na ime više fizičkih osoba time da zemljišnoknjižni upis ne 
održava stvarno i faktično stanje te kao dokaz priložio Izvod iz popisa katastarskih čestica i 
dokumentaciju u svezi obnove u ratu oštećene kuće koju je ostvarila njegova pokojna majka 
M. B., koju dokumentaciju tuženici nisu osporili, pa kada se uzme u obzir iskaz svjedokinje 
N. Š., tužiteljeve sestre, iz čijeg iskaza proizlazi da ona ne polaže nikakva vlasnička prava na 
predmetnoj nekretnini i svjedoka M. B., koji je u tazbinskom srodstvu sa strankama da je 
samo tužitelj vlasnik kuće, koje iskaze sud ne ocjenjuje,a da tuženici kao stranke nisu 
saslušani, ostaje nejasno temeljem kojih utvrđenih činjenica je sud ocijenio osnovanim po 
tuženicima istaknuti prigovor nedostatka aktivne legitimacije.

Nadalje, okolnost da je samo 2. tuženica O. B. vlasnica susjedne nekretnine, a 1. 
tuženik Z. B., koji je njezin sin, živi u drugoj kući, sama za sebe nije dostatna za zaključak o 
promašenoj pasivnoj legitimaciji u odnosu na 1. tuženika Z. B., obzirom da odredba čl. 
167.st.1. ZV regulira zaštitu od bespravnog uznemiravanja od strane treće osobe, a ta treća 
osoba ne mora biti vlasnik ili posjednik susjedne nekretnine već je bitno da je treća osoba 
poduzela radnje kojima se vlasnika bespravno uznemirava u vršenju njegovih vlasničkih 
ovlaštenja.

Prema stanju spisa, iz do sada provedenih dokaza proizlazi da su prije obnove kuće 
stranaka bile odvojene zidom, a da su prilikom obnove spojene, što je vidljivo i iz priloženih 
fotografija time da je prema iskazima svjedoka kuća tužitelja bila prizemnica, a kuća tuženika 
katnica. U odnosu na položaj i vrstu cijevi za odvodnju oborinskih voda lokalnih naziva oluk 
ili gurla na kući tuženika svjedok P. D. u svom iskazu navodi da je prije rata oluk na kući B. 
O. „..bio ispod krova…“, svjedok Z. P. navodi da je gurla na kući B. O. „…išla odmah ispod 
cigle, odnosno oko cijele kuće i bila otvorenog tipa...“, svjedok J. P. iskazuje da sada sporna 
gurla nije na istom mjestu gdje je bila prije Domovinskog rata, dok svjedok M. Š. izričito 
navodi da je prije rata gurla prolazila kroz kuću O. B., a sada prolazi kroz kuću tužitelja koju 
pri tome i vlaži. Obzirom na takve iskaze svjedoka, koje prvostupanjski ne analizira, a imajući 
u vidu da su kuće stranaka fizički spojene tek prilikom obnove, ostaje nejasno temeljem kojih 
dokaza je sud zaključio da je sada zatvorena cijev za odvod oborinskih voda sa kuće tuženika 
koja nesporno prolazi kroz krovište, terasu i kuću tužitelja, postavljena na istom mjestu kao i 
prethodna „otvorena gurla“, čime bi u odnosu na 2. tuženicu bile ostvarene pretpostavke te 
stjecanje stvarne služnosti dosjelošću u smislu odredbe čl. 54. Zakona o osnovnim 
vlasničkopravnim odnosima.

Zbog navedenog valjalo je temeljem čl. 369. st. 1. ZPP-a ukinuti prvostupanjsku 
presudu i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovni postupak u kojem će sud ponovno 
raspraviti predmet spora izvođenjem dokaza u okviru dopuštene dispozicije stranaka koje će 
po načelu otvorenog pravosuđenja upozoriti na mogućnost mirnog rješenja spora, ali i 
upozoriti tužitelja na preciziranje tužbenog zahtjeva glede položaja pružanja odvodne cijevi 
kroz njegov dio nekretnine – kuće, kako bi presuda u slučaju usvajanja tužbenog zahtjeva bila 
podobna za ovrhu nakon čega će ukoliko ne dođe do mirnog rješenja spora donijeti novu 
presudu koju je u cilju izbjegavanja bitne povrede zbog koje je došlo do ukidanja, obrazložiti 
na način propisan čl. 338. st. 4. ZPP-a. Novom odlukom sud će ujedno odlučiti i o 
cjelokupnim troškovima ove parnice.

U Varaždinu 5. rujna 2018.

Predsjednica vijeća
Dubravka Bosilj 
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