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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

R  J  E  Š  E  N  J  E

Županijski sud u Vukovaru, kao drugostupanjski sud, po sucu Željku Marinu kao sucu 
pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja J. P. iz P., …, OIB …, zastupan po punomoćniku S. C., 
odvjetniku u Labinu, protiv tuženika S.d.d., Z., …, OIB …, zastupan po punomoćnicima iz O. 
d. Ž. i p. , odvjetnici u Z. , radi isplate, odlučujući o žalbi tužitelja, protiv rješenja Općinskog 
suda u Puli-Pola, broj: P-1516/2019-5 od 29. studenog 2019., dana 4. veljače 2020.,

r i j e š i o  j e

Žalba se uvažava, ukida se prvostupanjsko rješenje i predmet vraća istom sudu na 
daljnje postupanje.

Obrazloženje

Pobijanim rješenjem Općinski sud u Puli-Pola se oglasio mjesno nenadležnim te je 
odlučeno da će po pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti Općinskom građanskom sudu u 
Zagrebu kao mjesno nadležnom sudu.

Pravodobno podnesenom žalbom tužitelj pobija takvo prvostupanjsko rješenje u 
cijelosti zbog svih razloga iz članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne 
novine“, broj: 53/91., 91/92., 88/01., 112/99., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 
57/11., 25/13. i 89/14. – u nastavku teksta: ZPP).

Smatra da se nadležnost suda ne može temeljiti na nepoštenoj odredbi ugovora, te 
predlaže preinačenje ili ukidanje pobijanog rješenja.

Žalba je osnovana.
Prvostupanjski sud svoju odluku temelji na članku 11. točka 4. Ugovora o kreditu 

zaključenog između parničnih stranaka, a kojim člankom je ugovorena nadležnost suda u 
mjestu sjedišta kreditora.

Opravdano se žalitelj poziva na to da se sudska nadležnost ne može temeljiti na 
nepoštenoj odredbi Ugovora.

Naime, spornom odredbom Ugovora o kreditu ugovorena je nadležnost suda u mjestu 
sjedišta kreditora (Z.), pa se žalitelj pravilno poziva na odredbe Zakona o zaštiti potrošača 
("Narodne novine", broj:79/07,125/07.,75/09.,79/09.,84/10.,78/12. i 56/13.- dalje:ZZP) u 
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kojem Zakonu je implementirana i smjernica 99/13 Europske ekonomske zajednice o 
nepoštenim odredbama potrošačkih ugovora, te se na taj način hrvatsko zakonodavstvo 
uskladilo s pravnom stečevinom Europske unije u području zaštite potrošača.

Prema članku 49. ZZP ugovorna odredba o kojoj se nije pojedinačno pregovaralo i 
koja je suprotna načelu savjesnosti i poštenja i uzrokuje znatnu neravnotežu u pravima i 
obvezama ugovornih strana na štetu potrošača je nepoštena ugovorna odredba.

To iz razloga što je u navedenom predmetu između parničnih stranaka zaključen 
Ugovor o kreditiranju, ali je isti sklopljen u poslovnici tuženika u P., da je tužitelj osoba sa 
prebivalištem u P., pa je za odlučivanje u ovoj pravnoj stvari stvarno i mjesno nadležan 
Općinski sud u P..

Pogrešan je stav prvostupanjskog suda da u konkretnom slučaju ugovorena mjesna 
nadležnost ne otežava pravo potrošača u ostvarivanju njegovih prava iz predmetnog ugovora 
pred sudom jer tužitelj za dolazak iz P. u Z. neće imati visoke troškove dolaska, niti postoji 
znatna neravnoteža u procesno pravnom položaju ugovornih stranaka, jer je punomoćnik 
tužitelja iz L., a punomoćnik tuženika iz Z.

Ovo iz razloga što, kako to žalitelj navodi već samo putovanje tužitelja iz P. u Z. i to u 
jednom smjeru predstavlja udaljenost oko 270 kilometara, što znači ukupno 540 kilometara 
što nisu zanemarivi troškovi.

Uz to je potrebno istaći da je neizvjesno u koje vrijeme će u slučaju nadležnosti 
Općinskog građanskog suda u Zagrebu isti sud zakazati ročište, pa je moguće da ročište 
zakaže i u 8 ili 9,00 sati., u kojem slučaju bi tužitelj radi eventualnih konzultacija sa svojim 
punomoćnikom iz Z., morao u Z. doći dan ranije, jer bi angažiranjem dosadašnjeg 
punomoćnika iz L. istome morao platiti znatne troškove putovanja i izbivanja iz odvjetničkog 
ureda.

U tom slučaju bi imao i troškove smještaja i noćenja u Z., a pored navedenog nije 
zanemariva činjenica niti to da postoji znatna razlika u komunikaciji stranke sa 
punomoćnikom telefonskim putem i komunikacije osobnim kontaktom.

Opće poznato je da postoji velik broj ovakvih istovrsnih sporova, te da su u svim 
zaključenim ugovorima davatelji kredita svojim tipskim ugovorima uvijek ugovarali da je u 
slučaju spora nadležan sud u sjedištu tuženika što je u pravilu značilo da je nadležan Općinski 
građanski sud u Zagrebu.

Očigledno je da takvo ugovaranje nije bilo slučajno i da je bilo smišljeno u svrhu 
ostvarivanja jačeg položaja u odnosu na protivnu stranku.

Temeljem svega navedenog i članka 380. točka 3. ZPP-a žalba je uvažena, a 
prvostupanjsko rješenje ukinuto.

Vukovar, 4. veljača 2019.

                                                                                                           SUDAC
                                                                                                                     Željko Marin, v.r.

                                                                                     Za točnost otpravka –ovlašteni službenik
                                                                                     Jelka Gavrić
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