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К.бр. 31/18 

     У ИМЕ НАРОДА  

 

 ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Одељење за тешка кривична дела, 

Председник судског већа Томислав Петровић, са правном секретарицом Јасмином 

Манојловић, у кривичном предмету против окривљеног Н… А…, из села Ш… Б…, 

општина Л…, због кривичног дела Злоупотреба положаја или овлашћења из члана 422 

став 1 КЗРК, по Оптужници Основног тужилаштва из Митровице КТ.1.бр. …/2018 од 

04.04.2018. године, коју заступа Државни тужилац Исмет Ујкани, после одржаног 

почетног претреса дана 19.07.2018. године, у присуству оштећеног, а у одсуству 

окривљеног и Државног тужиоца Исмета Ујкани, дана 20.07.2018. године  je јавно 

објавио следећу:  

 

 

                  П Р Е С У Д У  

 

 Окривљени Н… А…, од оца А… и мајке Х…, рођене С…, рођен 01.12.1952. 

године у селу Ш… Б…, општина Л…, где и живи, са личним бројем ……., Албанац, 

држављанин Републике Косова, пензионер, бивши службеник Канцеларије за 

грађанска стања у селу Б…, општина Л…, ожењен, отац, шесторо деце, завршио 

основну школу, средњег имовног стања, раније осуђиван на казну затвора у трајању од 

8 месеци, коју је издржао,  

 

 На основу члана  364 став 1 подстава 1.1 Закона о кривичном поступку 

 

 

    ОСЛОБАЂА СЕ ОД ОПТУЖБЕ 

 

 Да је дана 12.06.2014. године, као службеник за грађанска стања у селу Б…, 

општина Л…., прекорачио границе своје надлежности, а у намери да другом обезбеди 

имовинску корист на тај начин што је противно административном Упутству број 

03/12 и члану 4 став 2 тог Упутства издао Извод венчаних са серијским бројем …. са 

бројем референце ………. С… Ђ… на основу неоверених докумената, 

 

- Чиме би починио кривично дело Злоупотреба положаја или овлашћења из 

члана 422 став 1 КЗРК. 

 

    

REPUBLIKA E KOSOVËS 

РЕПУБЛИКА КОСОВО – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS 

ОСНОВНИ СУД МИТРОВИЦА –BASIC COURT OF MITROVICA 
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Оштећени Ј… М… се упућује на грађанску парницу ради остварења имовинско-

правног захтева, те на покретање управног поступка ради поништаја Извода из 

матичне књиге венчаних који је издао оптужени. 

 

Трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда. 

 

 

       О б р а з л о ж е њ е  

Основно тужилаштво у Митровици  је поднело Оптужницу КТ.1.бр. …/2018 од 

04.04.2018. године Основном суду у Митровици-Одељењу за тешка кривична дела 

против окривљеног Н… А…,  због кривичног дела Злоупотреба положаја или 

овлашћења из члана 422 став 1 КЗРК. 

 

Основни суд у Митровици, као надлежни суд у овом предмету, одредио је и 

одржао почетни претрес дана 19.07.2018. године, на коме су били присутни Државни 

тужилац Основног тужилаштва из Митровице Исмет Ујкани, окривљени Н… А… и 

судски преводилац  Енис Кореница. 

 

Оптужени Н… А…  је на почетном претресу одржаном у Основном суду у 

Митровици, након што му је прочитана Оптужница КТ.1.бр. …/18 од 04.04.2018. 

године од стране Државног тужиоца признао кривицу за кривично дело за које га 

оптужница терети, односно за кривично дело Злоупотреба положаја или овлашћења из 

члана 422 став 1 КЗРК. 

 

Суд је размотрио признање кривице од стране окривљеног у складу са чланом 

248 ЗКП, па је нашао да су испуњени законски услови за прихватање признања 

кривице у смислу да је признање дато добровољно, али да је то признање дато без 

консултација са браниоцем у ситуацији када одбрана није била обавезна, те да је под 

знаком питања да ли окривљени разуме природу и последице признања кривице, то је 

суд нашао да је признање кривице од стране оптуженог ирелевантно са аспекта његове 

кривичне одговорности, а да то и такво његово признање јесте подржано чињеницама 

описаним у оптужници у оном делу где је неспорно да је он издао Извод венчaних С… 

Ђ… на основу истог Извода издатог од органа Републике Србије присутних на 

простору Косова из разлога које ће суд изнети у наставку ове пресуде.  

 

Међутим, суд је одлучио да оптуженог Н… А… ослободи кривичне 

одговорности из разлога који следе.  

 

Оцењујући доказе које је Тужилац приложио уз оптужницу и признање 

оптуженог дато на почетном претресу, суд је закључио да се у конкретном случају не 

може прихватити теза оптужбе и окривљени Н… А… подврћи кривичној одговорности 

и то из следећих разлога: 

 

Пре свега суд сматра да у конкретном случају постоји правна заблуда на страни 

оптуженог. Он је, оцена је суда, као службено лице поступио по захтеву странке, С… 

Ђ…, да јој изда Извод из матичне књиге венчаних да би она у бракоразводној парници 

са супругом М… Ј… из села К…, општина Л…, пред судом Републике Косово развела 

брак и у том поступку добила алиментацију за  њено дете рођено у браку са М… Ј… 

који јој није добровољно помагао у издржавању њиховог заједничког детета, што се 
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утврђује из касније одлуке Суда у Вучитрну који је развео њихов брак и обавезао M… 

Ј… да даје издржавање свом детету из брака са С… Ђ… у износу од 150 еура. 

Оптужени је при томе издао Извод из матичне књиге венчаних, а на основу Извода 

венчаних издатог од органа власти Републике Србије присутних на простору Косова. 

Оно што је битно, оптужени је дакле издао косовски Извод веначних на основу српског 

Извода венчаних. Дакле, опужени је издао косовски Извод веначних на основу брака 

који постоји, али који није закључен пред органима Републике Косово. Дакле, 

оптужени није издао косовски Извод венчаних за брак који не постоји, већ за брак који 

постоји, који је закључен пред органима Републике Србије присутнима на простору 

Косова. Он је дакле, у незнању, мотивисан намером да помогне С… Ђ… да оствари 

заштиту својих права пред косовским судовима који не признају исправе издате од 

стране српских органа присутних на Косову, дакле у незнању и у правној заблуди, 

издао исправу о постојаности брака између ова два лица а на основу исправе издате од 

пређашњих органа власти, органа који су функционисали у оквиру правног система 

Републике Србије на простору Косова.  

 

Обзири хуманости правног система Косова чине неминовним да суд укаже на 

чињеницу да се на простору Косова, а посебно на северном делу, у региону 

Митровице, српски народ и други народи у остваривању својих законских права 

сукобљавају са преплитањем политичких несугласица на релацији институција из 

Приштине и оних из Београда. Видна је нетолерантност у смислу непризнавања 

исправа једних од стране других, та реалност је најбоље позанта лицима која имају 

службени контакт са оваквом реалношћу, као што је то оптужени. Дакле ради се о 

великом броју лица који наилазе на овакав проблем двовлашћа. Тако и конкретно 

правосудни и други органи који функционишу у оквиру правног система Републике 

Србије на простору Косова не уважавају јавне исправе издате од органа власти које 

функционишу под ингеренцијама институција из Приштине, а ови на принципима 

реципроцитета и ретроазије негирају постојаност, значај и кредибилитет исправа 

издатих од институција Републике Србије присутних на простору Косова. Кад се та 

чињеница доведе у везу са настојањима С… Ђ…, мајке социјално незбринутог детета 

рођеног у браку који је фактички, али не и право престао да постоји обратила 

оптуженом да јој изда, назовимо га тако, косовски Извод венчаних, да би исти 

приложила уз тужбу пред косовским судом ради остварења права на алиментацију за 

своје малолетно дете, наишла је на, по оцени суда, разумевање оптуженог Н… А…, 

који је по оцени суда био мотивисан жељом да помогне несрећној жени знајући куда 

иде њена намера. Поред тога суд верује да је оптужени као и сво становништво, 

албанско и српско и друго на простору Косова, а посебно његовом северном делу у 

региону Митровице, упознато са ноторном чињеницом да се остварење многих 

грађанских права не може доживети на потпун начин баш због инфериорног односа 

органа власти Косова према исправама чије је извориште у правосудном систему 

Републике Србије и обратно. Тај проблем је врло присутан и данас, на жалост свих 

становника косовског простора и шире.  

 

У једној напред описаној реалности суд сматра да нема места кривичној 

одговорности  оптуженог, а то пре свега зато што радње које је он предузео, а Тужилац 

окарактерисао као радње извршења кривичног дела не могу се подвести под појам 

радње извршења кривичног дела описаних у члану 422 став 1 Кривичног закона 

Републике Косова. То пре свега зато што одредба става 1 члана 422 КЗРК каже, цитира 

се: „Овлашћено лице, које користећи се својим положајем или овлашћењем, прекорачи 

границе свог овлашћења или не спроведе своје дужности, са намером да стекне корист 
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за себе или другог, или да изазове штету или озбиљну повреду права другог, казниће се 

....“.  

Са предњим у вези суд прихвата становише теорије позитивног права, а које 

становиште каже да општи појам злоупотребе је основа и за одређивање кривичног 

дела Злоупотреба службеног положаја, али кривично-правни појам злоупотребе није 

идентичан са њеним општим појмом. Свака злоупотреба службене дужности, 

становиште је позивитног права,  није кривично дело, она може представљати повреду 

за коју постоји дисциплинска или друга одговорност, али не и кривична одговорност. 

Теорија позивитног права даље каже да кривично-правни појам злоупотребе службеног 

положаја је по правилу везан за намеру учиниоца (службеног лица) да у вршењу 

службе себи или другом прибави имовинску или другу корист, односно да другом 

нанесе какву штету. Та намера остварује се различитим радњама, од којих су неке 

елементи општег појма кривичног дела Злоупотребе службеног положаја, а неке су 

елементи других кривичних дела против службене дужности које такође имају 

карактер злоупотребе. Предњи ставови позитивног права се наглашавају из разлога 

што суд сматра да у конкретном случају код оптуженог Н… А… постоји само намера 

да помогне С… Ђ… да тражи судску заштиту својих права односно права детета на 

алиментацију пред правосудним органима Републике Косово, а да због неприхватања 

тих, косовских судова Извода веначаних издатих од органа који функционишу у 

оквиру правосудног система Републике Србије. У тој и таквој реалности суд не налази 

постојаност злоупотребе службеног положаја од стране оптуженог ни у објективном, 

ни у субјективном смислу. У објективном смислу би та злоупотреба постојала када би 

оптужени прекорачио границе својих овлашћења и издао Извод венчаних за брак који 

не постоји. У конкретном случају, тај брак постоји, он се доказује исправом органа 

Републике Србије. У субјективном смислу злоупотреба би постојала када би оптужени 

предузео радњу издавања Извода из матичне књиге венчаних у оквиру граница свог 

овлашћења, а да при томе  није мотивисан намером да помогне несрећној жени, него 

неким другим циљевима везаним за свој интерес или интерес другог лица. Оно што је 

по оцени суда битно и што опредељује одлуку о ослобађању окривљеног од 

одговорности је недостатак субјективног елемента у бићу овог кривичног дела. Нема 

штете ни по кога, несрећна жена само добија шансу да заштити права свог детета пред 

судом Косова, да добије помоћ у његовом издржавању, а њен супруг ће бити обавезан 

на испуњење своје законске обавезе коју у овом случају није поштовао. У тој 

реалности суд не види у чему је угрожено било чије и било које право.  

 

Суд даље сматра да случај није подводив под појам кривично-правног 

решавања, већ да припада управно-правној материји. У управном поступку лица која за 

то имају оправдан правни интерес могла су и могу да код другостепеног управног 

органа, а касније и у управном спору остваре судску заштиту тражењем поништаја 

исправе коју је окривљени издао тј. Извода из матичне књиге венчаних о постојању 

брака закљученог пред органима Косова између С… Ђ… и М… Ј…. Суд верује да је у 

управном поступку могуће да дође до једне, по С… Ђ…, негативне одлуке у смислу да 

јој се у том управном поступку одузме један такав Извод венчаних издат од органа 

Косова. То би је спречило да тражи заштиту права на алиментацију свог детета, али 

таква реалност се не би могла приписати у кривњу ни органима управног поступка ни 

правосудним органима, јер и једни и други, на жалост свих људи косовског простора, 

бивају ометени у свом раду, што даје рефлексију на остварење основних људских 

права народа Косова на начин и по поступку својственом остатку савременог света.  
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Оно што је суду битно,  то  је да у насталој реалности коју окривљени не спори 

ни у једном сегменту не налази у његовим радњама она потребна својства радње 

извршења кривичног дела коју у својој дискрипцији садржи став 1 члана 422 

Кривичног закона Републике Косова и која радња би у својој постојаности чинила 

елеменат бића кривичног дела Злоупотреба службеног положаја или овлашћења. Радња 

као конститутивни елеменат бића сваког кривичног дела ако није саобразна опису 

радње извршења коју даје Кривични закон није радња тог кривичног дела. Радња је 

конститутивни елеменат сваког, па и овог кривичног дела и тамо где она недостаје не 

постоји ни кривично дело. Та и таква радња не постоји у конкретном случају на страни 

оптуженог, па га је зато суд ослободио кривичне одговорности.  

 

Суд сматра да је и признање окривљеног последица његове потпуне правне 

необразованости, али наравно обзири хуманости правног система Косова очекују 

савестност органа поступка да незнање правно неуких странака, чак и онда кад се 

декларишу у корист сопствене штете, не прихвате на начин који ствара потпору 

кривичној одговорности.   

 

Чињеница да је окривљени раније осуђиван и да је Тужилац суду доставио 

доказе о томе не могу да определе садржај ове судске одлуке из разлога изнетих у 

образложењу исте. 

 

Из напред изнетих разлога одлучено је као у изреци пресуде. 

 

Суд није одлучивао о имовинско-правном захтеву оштећеног, јер он такав 

захтев није ни поставио током кривичног поступка. Суд га је упутио на грађанску 

парницу ако сматра да му је нанета штета тиме што га је суд у Вучитрну обавезао да 

даје издржавање свом детету, те да покрене управни поступак ради поништаја Извода 

из матичне књиге венчаних који је издао оптужени, ако процени да је то у његовом 

интересу.   

 

Сагласно одлуци да се оптужени ослободи од кривичне одговорности, суд је 

одлучио да трошкови кривичног поступка у овој кривично-правној ствари падну на 

терет буџетских средстава суда.  

 

  

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Одељење за тешка кривична дела 

К.бр. 31/18, дана: 20.07.2018. године 

 

Правна секретарица,     ПРЕДСЕДНИК СУДСКОГ ВЕЋА, 

Јасмина Манојловић     Томислав Петровић 

    

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде може се уложити жалба  у року од 15 дана од 

дана пријема пресуде Апелационом суду у Приштини, а преко овог суда. Жалба се 

мора предати у довољном броју примерака и то, за другу страну, а један примерак за 

суд. 


