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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 Zagrebu, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca 
toga suda Dušanke Zastavniković Duplančić kao predsjednice vijeća te Željka Horvatovića i 
Ivane Čalić kao članova vijeća, uz sudjelovanje Jasmine Šarić kao zapisničarke, u kaznenom 
predmetu protiv optužene K. M. V. zbog kaznenog djela uvrede iz čl. 147. st. 2. Kaznenog 
zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 – dalje u tekstu: KZ/11), 
odlučujući o žalbi privatnog tužitelja D. S., podnijetoj protiv presude Općinskog suda u Puli - 
Pola, broj K-1127/2015 od 19. rujna 2018., u sjednici vijeća održanoj 5. veljače 2019., 

p r e s u d i o   j e

Odbija se žalba privatnog tužitelja D. S. kao neosnovana te se potvrđuje 
prvostupanjska presuda.

Obrazloženje

Pobijanom presudom optužena K. M. V., na temelju čl. 453. Zakona o kaznenom 
postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 
152/14 i 70/17 – dalje u tekstu: ZKP/08), oslobođena je od optužbe da bi počinila kazneno 
djelo uvrede iz čl. 147. st. 2. KZ/11, činjenično opisano kao u izreci te presude.

Na temelju čl. 158. st. 3. ZKP/08, oštećeni D. S. je s imovinskopravnim zahtjevom 
upućen u parnicu.

Na temelju čl. 149. st. 3. ZKP/08, privatni tužitelj je obvezan da optuženici naknadi 
troškove kaznenog postupka čija visina će biti određena posebnim rješenjem, te je obvezan da 
naknadi troškove kaznenog postupka u iznosu od 500,00 kuna kao i paušalni trošak od 700,00 
kuna.

Protiv navedene presude pravodobno je žalbu podnio privatni tužitelj D. S. po svom 
opunomoćeniku Đ. Č., odvjetniku iz P., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, 
pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede kaznenog zakona te je predložio 
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da se pobijana presuda ukine i predmet vrati na ponovno suđenje, a podredno da je preinači na 
način da optuženicu proglasi krivom.

Odgovor na žalbu podnijela je optužena K. M. V. po braniteljici M. B., odvjetnici iz 
P., predloživši da se žalba optuženika odbije kao neosnovana i potvrdi prvostupanjska 
presuda.

Žalba nije osnovana.

Nije u pravu žalitelj kad u žalbi ističe da je prvostupanjski sud počinio bitnu povredu 
odredaba kaznenog postupka koju on vidi u tome što pobijana presuda ne sadrži razloge o 
odlučnim činjenicama jer sud „nije na jasan način odredio šta izgovorene riječi predstavljaju, 
niti je obrazložio objektivan aspekt zašto se ne radi o uvredi“.

U obrazloženju pobijane presude, nakon analize obrane optužene K. M. V., te 
svjedočkog iskaza privatnog tužitelja D. S., kao i sadržaja zapisnika od 18. svibnja 2015., a 
vezano za njezinu izjavu koju je optužena kao svjedok dala pred Općinskim sudom u Puli, u 
kojoj je za privatnog tužitelja, a u tom predmetu okrivljenika, navela …“meni je teško biti 
ovdje pored okrivljenika, ja bi se na njega najradije ispovraćala“, naveo da… „Optuženica je 
izgovarajući naprijed navedene riječi (inkriminirana izjava) iznijela sudu samo svoj 
subjektivni doživljaj kako se osjeća spram privatnog tužitelja Damira Strugara, te je sud 
utvrdio da optuženica to nije iskazala u namjeri da uvrijedi privatnog tužitelja.“ 

Prema tome, suprotno tvrdnji žalitelja, pobijana presuda sadrži jasan i određen razlog 
zbog kojeg, a s obzirom da u postupanju optužene, nije utvrđena subjektivna komponenta 
odnosno namjera optužene da uvrijedi privatnog tužitelja, što predstavlja bitno zakonsko 
obilježje kaznenog djela iz čl. 147. st. 2. KZ/11, pa stoga nije dokazano da bi počinila ovo 
kazneno djelo. Kraj takvog stanja stvari onda nije odlučno da li inkriminirana izjava i 
objektivno predstavlja omalovažavanje privatnog tužitelja odnosno uvredu.

Iako žalitelj u žalbi ističe da je sud prvog stupnja povrijedio kazneni zakon, u odnosu 
na ovu žalbenu osnovu nije naveo u čemu se ona sastoji, a kako ovaj sud drugog stupnja, 
sukladno čl. 476. st. 1. toč. 2. ZKP/08, nije utvrdio da je sud prvog stupnja na štetu optužene 
povrijedio kazneni zakon, žalba privatnog tužitelja zbog povrede kaznenog zakona nije 
osnovana.

Nije u pravu privatni tužitelj ni kad u žalbi tvrdi da je sud prvog stupnja neosnovano 
zaključio da ono što je optužena izjavila dana 18. svibnja 2015. u svom svjedočkom iskazu u 
kaznenom predmetu koji se vodi pred Općinskim sudom u Puli pod poslovnim brojem K-
573/12, navodeći za privatnog tužitelja: „meni je sada teško biti ovdje pored okrivljenika, ja 
bih se najradije ispovraćala na njega“, ne predstavlja kazneno djelo, pa je stoga pogrešno 
utvrdio činjenično stanje. 

I po ocjeni ovog suda drugog stupnja ispravno je prvostupanjski sud utvrdio da 
optužena, kad je u sklopu svog svjedočkog iskaza dala naprijed navedenu izjavu, nije 
postupala u cilju da uvrijedi privatnog tužitelja.

Naime, iz zapisnika o ispitivanju svjedokinje, a ovdje optužene K. M. V. pred 
Općinskim sudom u Puli dana 18. svibnja 2015., nesporno proizlazi da je ista kao svjedok 
iskazivala o okolnostima kaznenog djela klevete za koji se u tom postupku teretio optuženi, a 
sad privatni tužitelj D. S.
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Naime, iz sadržaja raspravnog zapisnika je razvidno da je optužena bila pogođena 
ponašanjem i krajnje negativnim izjavama koje je privatni tužitelj iznosio za nju i njezinu 
obitelj pred načelnicom Općine …., optužujući je da je kao djelatnica … bolnice krala novac.

Inkriminirana izjava je izdvojena iz jednog dijela svjedočkog iskaza optužene (sa str. 
8. odlomak 4. zapisnika od 18. svibnja 2015.) u kojem je ista, na upit suda da pojasni što 
podrazumijeva pod hajkom (u odnosu na njezina sina), navela da… „pod tim podrazumijeva 
to što on ujutro ne može ići na posao da ne zna s kojeg će ga portala zaskočiti. Njemu se ne 
onemogućava da normalno živi i zasnuje obitelj. (…) cijelu ovu situaciju ja doživljavan kao 
hajku. Meni je sad teško biti ovdje pored okrivljenika (privatnog tužitelja), ja bi se najradije 
ispovraćala na njega. On je meni puno lošeg nanio.“

Kad se uzme u obzir cjelokupan kontekst – mjesto, vrijeme i svojstvo optužene, u 
kojem je inkriminirana izjava iznijeta, a posebno činjenica da je svjedočki iskaz optužene dat 
vrlo opširno, na dvije stranice zapisnika, onda je očito da ta izjava predstavlja samo jednu 
uzgrednu i nebitnu opasku, a iz načina kako je izgovorena je razvidno da se radilo o jednoj 
spontanoj emotivnoj reakciji u kojoj je optužena se kritički osvrnula na postupke privatnog 
tužitelja koji je u tom postupku bio optuženik, te je, kako je to ispravno utvrdio i sud prvog 
stupnja, tom izjavom izrazila svoje trenutno negodovanje i subjektivne osjećaje spram 
privatnog tužitelja. Točna je konstatacija žalitelja da za ostvarenje kaznenog djela iz čl. 147. 
KZ/11 nije potrebna namjera da se drugog uvrijedi, međutim, na subjektivnoj strani ovog 
kaznenog djela potrebno je utvrditi da je počinitelj bio svjestan da je dana izjava uvredljiva za 
privatnog tužitelja i da je postupao u tom cilju, što u konkretnom slučaju, iz razloga koji su 
naprijed izneseni, nije utvrđeno.

Nije u pravu privatni tužitelj ni kad u žalbi navodi da je sud prvog stupnja, s obzirom 
da je odbio njegove dokazne prijedloge da se pribavi cjelokupan spis poslovni broj K-573/12, 
da se kao svjedoci ispitaju P. P., sudac Općinskog suda u Puli, K. M., zapisničarka te 
odvjetnik privatnog tužitelja A. P., kao i da se nad optuženom provede psihijatrijsko 
vještačenje kako bi se utvrdili njezini osjećaji u odnosu na samu inkriminaciju, jer su ovi 
dokazi, kako je to pravilno utvrdio sud prvog stupnja, nevažni za meritum ovog kaznenog 
predmeta.

Kraj takvog stanja stvari prvostupanjski sud je opravdano, temeljem čl. 453. ZKP/08, 
optuženu K. M. V. oslobodio od optužbe za kazneno djelo iz čl. 147. st. 1. i 2. KZ/11, a koje 
razloge privatni tužitelj D. S. svojom žalbom nije doveo u pitanje, pa je stoga valjalo, na 
temelju čl. 482. ZKP/08, tu žalbu odbiti kao neosnovanu i potvrditi prvostupanjsku presudu.

U Zagrebu 5. veljače 2019. 

ZAPISNIČARKA: PREDSJEDNICA VIJEĆA:

Jasmina Šarić, v. r. Dušanka Zastavniković Duplančić, v. r.
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