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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 NJ E 

Županijski sud u Zagrebu, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca 
toga suda Lidije Vidjak kao predsjednice vijeća, te Siniše Plešea i Renate Miličević kao 
članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničarke Kristine Šušilović, u kaznenom predmetu protiv 
optužene A. H., zbog kaznenog djela protiv časti i ugleda – teško sramoćenje - iz članka 148. 
stavak 1. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17 – dalje u tekstu: 
KZ/11), odlučujući o žalbi koju je protiv rješenja Općinskog suda u Zlataru broj: K-316/2019-
5 od 8. siječnja 2020. podnio privatni tužitelj V. I., u sjednici vijeća održanoj 19. svibnja 
2020., 

r i j e š i o   j e 

Prihvaća se žalba privatnog tužitelja V. I., ukida se prvostupanjsko rješenje i predmet 
vraća prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. 

Obrazloženje 

Rješenjem Općinskog suda u Zlataru na temelju članka 380. stavak 1. točka 2. Zakona 
o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda, 
143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 – u daljnjem tekstu: ZKP/08), u svezi članka 
452. točka 6. ZKP/08 obustavljen je kazneni postupak protiv optužene A. H. zbog kaznenog 
djela iz članka 148. stavak 1. KZ/11. 

Protiv navedenog rješenja žalbu je podnio privatni tužitelj V. I. po opunomoćenici A. 
S. P., odvjetnici iz Z., a žali se zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede 
kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o troškovima 
kaznenog postupka, te predlaže da drugostupanjski sud pobijano rješenje ukine i predmet vrati 
prvostupanjskom sudu na daljnji postupak.

Odgovor na žalbu podnijela je optužena A. H. po branitelju D. K., odvjetniku iz Z. s 
prijedlogom da se žalba privatnog tužitelja odbije kao neosnovana.
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Žalba privatnog tužitelja V. I. je osnovana.

Prvostupanjski sud je kazneni postupak protiv optuženice, na temelju naprijed citiranih 
zakonskih odredaba, obustavio obrazlažući to činjenicom da je izmjenama Kaznenog zakona 
(NN 126/2019) kazneno djelo teškog sramoćenja iz članka 148. KZ/11 brisano, odnosno 
prestalo je postojati kao kazneno djelo. 

U pravu je privatni tužitelj kada u žalbi, u bitnome, ističe da je zaključak 
prvostupanjskog suda pogrešan iz razloga jer je prvostupanjski sud bio dužan razmotriti je li 
optuženica eventualno počinila kazneno djelo uvrede iz članka 147. KZ/11.

Nije sporno da je izmjenama Kaznenog zakona (NN 126/2019) kazneno djelo teškog 
sramoćenja iz članka 148. KZ/11 brisano odnosno prestalo je postojati kao kazneno djelo. 
Kazneno djelo teškog sramoćenja mogla je počiniti osoba koja je za drugog iznijela ili 
pronijela činjeničnu tvrdnju koja je mogla škodila časti i ugledu te osobe. Kazneno djelo 
uvrede čini osoba koja iznese negativan vrijednosni sud o drugoj osobi, pa se i tim kaznenim 
djelom također štiti čast i ugled osobe, što je u ostalom i zaštitni objekt kaznenih djela iz 
Glave petnaest KZ/11 u kojoj su se nalazila oba navedena kaznena djela. Činjenična tvrdnja 
koja može škoditi časti i ugledu druge osobe u pravilu implicira i vrijednosni sud o toj osobi, 
shodno čemu je prvostupanjski sud, kako to pravilno tvrdi i privatni tužitelj u žalbi, trebao 
razmotriti je li optuženica činjeničnim inkriminacijama počinila kazneno djelo uvrede. 
Slijedom navedenog, prihvaćanjem žalbe privatnog tužitelja, prvostupanjsko rješenje je 
ukinuto i predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.

U ponovljenom postupku prvostupanjski sud će, kako je to već naprijed navedeno, 
utvrditi je li optuženica za privatnog tužitelja iznijela činjenične inkriminacije i s kojom 
namjerom i predstavljaju li te inkriminacije negativan vrijednosni sud o privatnom tužitelju, te 
će potom donijeti novu, pravilnu i zakonitu odluku koju će obrazložiti po članku 459. stavak 
5. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – odluka Ustavnog 
suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19 – u daljnjem tekstu: ZKP/08) vodeći pri 
tome računa o navodima iz ove odluke.

S obzirom na navedeno trebalo je primjenom članka 494. stavak 3. točka 3. ZKP/08 
odlučiti kao u izreci.

U Zagrebu 19. svibnja 2020.

PREDSJEDNICA VIJEĆA:

Lidija Vidjak, v. r.  
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