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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, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od 
sutkinje Antonije Bagarić, kao predsjednice vijeća, te suca Darka Domšića i sutkinje Dajane 
Barberić-Valentić, kao članova vijeća, uz sudjelovanje višeg sudskog savjetnika Gregora 
Sakradžije i uz sudjelovanje Evite Štefec, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv 
optuženika V. M., zbog kaznenog djela iz čl. 139. st. 3. u vezi st. 2. Kaznenog zakona 
(KZ/11), odlučujući o žalbi optuženika protiv presude Općinskog suda u Puli-Pola broj K-
1129/15-13 od 23. veljače 2017., u sjednici vijeća održanoj 15. ožujka 2018.,

r i j e š i o       j e

Prihvaća se žalba optuženika V. M., te se ukida prvostupanjska presuda i predmet 
vraća prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odluku, pred drugim sucem pojedincem.

Obrazloženje

Pobijanom presudom Općinski sud u Puli-Pola je na temelju čl. 544. st. 1. Zakona o 
kaznenom postupku (ZKP) proglasio krivim optuženika V. M. što je počinio kazneno djelo 
prijetnje iz čl. 139. st. 3. u vezi st. 2. KZ/11, te ga osudio na kaznu zatvora u trajanju od deset 
mjeseci, na koju kaznu zatvora mu je izrečena uvjetna osuda s rokom provjeravanja od jedne 
godine.

Na temelju čl. 148. st. 1. ZKP-a odlučeno je da je optuženik dužan naknaditi troškove 
kaznenog postupka, i to trošak paušala u iznosu od 700,00 kn, te putni trošak svjedoka u 
iznosu od 152,00 kn, u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude.

Protiv te presude žalbu je podnio optuženik zbog pogrešne primjene materijalnog 
prava, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kazni, s prijedlogom da 
se pobija presuda ukine i naloži nova rasprava pred prvostupanjskim sudom.

Odgovor na žalbu nije podnesen.

Na temelju čl. 474. st. 1. ZKP-a spis je bio dostavljen Županijskom državnom 
odvjetništvu u Bjelovaru.
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Žalba je osnovana.

Drugostupanjski sud sumnja u točnost utvrđenog činjeničnog stanja prvostupanjskom 
presudom.

Prije svega valja razlučiti događaj od kraja 2010./početka 2011. od događaja s 
rasprave pred trgovačkim sudom od 4. veljače 2015. U tom smislu valja razmotriti može li, 
generalno, navod počinitelja s rasprave od 4. veljače 2015., da je u prošlosti trebao ubiti 
oštećenicu („Toga dana trebao sam je ubiti.“), predstavljati obilježja kaznenog djela prijetnje. 
Naime, po čl. 139. st. 2. KZ/11 kazneno djelo prijetnje, između ostalih modaliteta, čini onaj 
tko drugome ozbiljno prijeti da će njega (drugoga) usmrtiti, dakle, radi se o nagovještavanju 
buduće radnje, pa u tom smislu valja ocijeniti može li navod optuženika da je prije četiri 
godine trebao ubiti oštećenicu uopće predstavljati opis kaznenog djela prijetnje.

U odnosu na događaj od kraja 2010./početka 2011. nema sumnje da činjenično 
opisano može predstavljati kazneno djelo prijetnje, no ovdje treba ponovno razmotriti 
činjenična pitanja, tj. potrebno je dati novu ocjenu objektivne podobnosti izrečenih riječi, da u 
konkretnom kontekstu, izrečene od konkretnog počinitelja, mogu kod oštećenice izazvati 
osjećaj straha. Kod davanja takve nove ocjene valja imati na umu da je oštećenica kaznenu 
prijavu, za to djelo, podnijela tek u travnju 2015., dakle, više od četiri godine nakon 
inkriminiranog događaja. Zatim valja imati na umu da je, po kazivanju oštećenice, ista nakon 
tako izrečenih prijetnji sjela optuženiku u automobil kako bi ju ovaj odvezao kući. Također 
čini se vjerojatnim navod optuženika da se i nakon ovog događaja optuženica sastajala u više 
navrata nasamo s njim u G. Na kraju, valja uzeti u obzir i navod supruga oštečenice S. B., koji 
činjenicu neprijavljivanja optuženika, odmah nakon događaja, obrazlaže time da je oštećenica 
„imala razumijevanja za cijelu situaciju u kojoj se okrivljenik našao.“ Kada se sve navedeno 
uzme u obzir potrebno je dati novu ocjenu o tome je li konkretna činjenična situacija podobna 
da kod prosječne osobe izazove osjećaj straha ili je u pitanju ipak bilo tek samo iskazivanja 
verbalnog negodovanja optuženika, na grub način, u kontekstu i okolnostima koje nisu 
ukazivale da bi on izrečeno mogao i ostvariti.

U ponovljenom postupku potrebno je uzeti u obzir navode iz ove odluke i nakon nove 
analize i ocjene dokaza donijeti novu presudu.

Zbog navedenog riješeno je kao u izreci na temelju čl. 483. st. 1. i 484. st. 1. ZKP-a.

Bjelovar, 15. ožujka 2018.

Zapisničarka

Evita Štefec v. r.

Predsjednica vijeća

Antonija Bagarić v. r.

Za točnost otpravka – ovlašteni službenik

Božidar Štefanac
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