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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 Bjelovaru, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od suca Mladena 
Piškorec, kao predsjednika vijeća, te sutkinje Antonije Bagarić i suca Darka Domšića, kao 
članova vijeća, uz sudjelovanje višeg sudskog savjetnika Gregora Sakradžije i uz sudjelovanje 
zapisničarke Dalile Jurić Orak, u kaznenom predmetu protiv 1. osumnjičenika I. K. i dr., zbog 
kaznenog djela iz čl. 139. st. 2. i dr. Kaznenog zakona (KZ/11), odlučujući o žalbama 1. 
osumnjičenika I. K. i 2. osumnjičenika D. K. protiv rješenja Županijskog suda u Bjelovaru 
broj Kir-736/2018-5 od 16. siječnja 2019., u sjednici vijeća održanoj 14. veljače 2019.,

r i j e š i o   j e

Žalbe 1. osumnjičenika I. K. i 2. osumnjičenika D. K. odbijaju se kao neosnovane.

Obrazloženje

Pobijanim rješenjem sudac istrage Županijskog suda u Bjelovaru prihvatio je prijedlog 
oštećenika kao tužitelja B. K. za provođenje dokaznih radnji prvog ispitivanja 1. 
osumnjičenika I. K. i 2. osumnjičenika D. K., te ispitivanja oštećenice B. K., zbog kaznenog 
djela iz čl. 139. st. 2. KZ/11 i kaznenog djela iz čl. 139. st. 1. KZ/11, koje dokazne radnje su 
naložene na provođenje policijskom istražitelju Policijske postaje Bjelovar.

Protiv tog rješenja sadržajno identične žalbe su podnijela oba osumnjičenika, s 
prijedlogom da se isto „stavi izvan pravne snage“.

Žalbe nisu osnovane.

Osumnjičenici smatraju da nema potrebe da ih se ponovno ispituje, kako je naloženo 
pobijanim rješenjem, jer su za ovo kazneno djelo već bili ispitani po policijskom istražitelju, 
uz snimanje, u policijskoj postaji.
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Shvaćanje je vijeća da ispitivanje osumnjičenika od strane policije (policijskog 
službenika, a ne kako žalba navodi policijskog istražitelja) iz čl. 208.a ZKP-a spada u izvide, 
koji nisu dio kaznenog postupka, niti je policija tijelo koje može samostalno (bez naloga 
državnog odvjetnika) voditi kazneni postupak, pa zbog navedenog takvo ispitivanje ne može 
zamijeniti dokaznu radnju prvog ispitivanja okrivljenika, koja se provodi na temelju čl. 272. 
do čl. 282. ZKP-a, tj. ispitivanje osumnjičenika od strane policije na temelju čl. 208.a ZKP-a 
ne predstavlja ispunjenje nužne pretpostavke za podizanje optužnice da okrivljenik prije 
podizanja iste mora biti ispitan (čl. 341. st. 4. ZKP-a), već je potrebno okrivljenika ispitati 
sukladno čl. 272. do čl. 282. ZKP-a. Naravno, nema sumnje da se takvo ispitivanje 
osumnjičenika od strane policije može koristiti kao dokaz u postupku.

Pobijano rješenje ispitano je i sukladno čl. 494. st. 4. ZKP-a, kojom prilikom nije 
utvrđeno da bi isto donijelo neovlašteno tijelo, ili da bi bila počinjena bitna povreda odredaba 
kaznenog postupka iz čl. 468. st. 1. toč. 11. ZKP-a, tj. da bi kazneni zakon bio povrijeđen na 
štetu kojeg od osumnjičenika.

Zbog navedenog riješeno je kao u izreci, na temelju čl. 494. st. 3. toč. 2. ZKP-a.

Bjelovar, 14. veljače 2019.

Zapisničarka

Dalila Jurić Orak v. r.

Predsjednik vijeća

Mladen Piškorec v. r.

Za točnost otpravka – ovlašteni službenik

Božidar Štefanac
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