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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

1. SJEDNICE SUDA 

održane 12. siječnja 2015. 

 

PRISUTNI: Jasna Omejec, predsjednica Suda 
   Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, 
   Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac,  
   Antun Palarić, Aldo Radolović, Duška Šarin, 

  Miroslav Šeparović, suci  
  
   Teodor Antić, glavni tajnik  
  
   Sanja Trgovac, viša ustavnosudska savjetnica - mentorica,  
   voditeljica Centra za evidenciju i dokumentaciju 
 

ODSUTNI: Ivan Matija, sudac 
   Mato Arlović, sudac, u točki 2.  

 

 

Sjednici Suda predsjedala Snježana Bagić, zamjenica predsjednice Suda 

 

 

D N E V N I    R E D 
 

I. 
 

OCJENA SUGLASNOSTI ZAKONA S USTAVOM 
 

  1.  Referat III. u povodu više prijedloga za pokretanje postupka za 
ocjenu suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona ("Narodne novine" broj 75/14.). 
(U-I-3101/2014 i dr.) 
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ZAKLJUČAK: 
 

 I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s 
Ustavom Obiteljskog zakona ("Narodne novine" broj 
75/14.).  

 
 II. Na temelju članka 45. Ustavnog zakona o 

Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" 
broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst) do 
donošenja konačne odluke Ustavnog suda Republike 
Hrvatske o suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona 
("Narodne novine" broj 75/14.) privremeno se obustavlja 
izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje se 
poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona ("Narodne 
novine" broj 75/14.).  

 
 III.  Na temelju članka 31. stavka 5. Ustavnog zakona o 

Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" 
broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst), do 
donošenja konačne odluke Ustavnog suda Republike 
Hrvatske iz točke II. izreke ovog rješenja primjenjuje se 
Obiteljski zakon ("Narodne novine" broj 116/03., 17/04., 
136/04., 107/07., 57/11., 61/11. i 25/13.).  

 
IV.  Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".  
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 

 
 

II. 
 

USTAVNE TUŽBE 
 

  2. Referat VIII. u povodu ustavnih tužbi koje su podnijeli D. K., Z. D., I. 
K., G. G. M., B. G. i T. V. u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
Kž-84/10-8 od 2. lipnja 2010., u kaznenom predmetu vođenom zbog kaznenog djela 
iz članka 120. stavka 1. OKZRH-a (ratni zločin protiv civilnog stanovništva), istaknute 
povrede ustavnih prava zajamčenih člancima 8., 16., 17., 14. stavkom 2., 18. 
stavkom 1., 20., 22., 23., 26., 28., 29., 31., 35., 38., 58., 62. i 63. Ustava Republike 
Hrvatske, povrede članaka 3., 5. stavka 2., 14. stavka 1., 115. stavka 3., 118. stavka 
3. i 119. stavka 2. Ustava, te povrede prava zajamčenih člankom 6. stavcima 1., 2. i 
3. točkom d) i člankom 17. stavkom 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda.  
(U-III-4150/2010 i dr.) 
 
Sudac dr. sc. Mato Arlović izuzeo se od raspravljanja i odlučivanja o 
predmetima.  
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ZAKLJUČAK: 
I.  Ustavne tužbe se djelomično usvajaju.  

II.  Ukida se presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: 
I Kž 84/10-8 od 2. lipnja 2010. te se predmet vraća tom sudu na 
ponovni postupak. 

III.  U postupku iz točke II. ove izreke, Vrhovni sud Republike 
Hrvatske dužan je obrazložiti svoja stajališta o primjeni 
Dopunskog protokola II. uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava 
nemeđunarodnih oružanih sukoba (Ženeva, 8. lipnja 1977.) i na 
događaje poslije 8. listopada 1991. te o drugim pravnim 
pitanjima u vezi s karakterom oružanog sukoba na području 
Republike Hrvatske prije i poslije 8. listopada 1991., koja su 
naznačena u točkama 116. i 116.1., točkama od 120. do 122., 
točkama od 124. do 128. i točkama od 131. do 134. 
obrazloženja ove odluke.  

IV.  U postupku iz točke II. ove izreke, Vrhovni sud Republike 
Hrvatske također je dužan ocijeniti postoje li povrede sljedećih 
prava podnositelja ustavnih tužbi u smislu Konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - 
Međunarodni ugovori" broj 18/97., 6/99. - pročišćeni tekst, 8/99. 
- ispr., 14/02. i 1/06.): 

- prava na procesnu ravnopravnost (jednakost oružja) stranaka 
u postupku, uključujući pravo na kontradiktorni postupak, u 
slučaju opisanom u točkama od 136. do 139. obrazloženja ove 
odluke; 

- prava na obrazloženu sudsku odluku u slučaju opisanom u 
točkama od 140. do 147. obrazloženja ove odluke; 

- prava na djelotvorno pravno sredstvo u slučaju opisanom u 
točkama od 148. do 173. obrazloženja ove odluke; 

- prava na branitelja u slučaju opisanom u točkama od 174. do 
212. obrazloženja ove odluke.  

 V.  Ustavne tužbe odbijaju se u dijelovima koji nisu 
obuhvaćeni točkama III. i IV. ove izreke. 

VI.  Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama". 

VII. Odluka je kao cjelina donesena jednoglasno. U odnosu na 
prigovore podnositelja koji se odnose na nepristranost sudaca 
raspravnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu odnosno 
Vrhovnog suda koji su odlučivali o produljivanju pritvora protiv 
podnositelja odluka je donesena većinom glasova jer je protiv 
dijela odluke kojim su ti prigovori odbijeni kao neosnovani 
glasovao sudac akademik Davor Krapac (točke 234. - 237. 
obrazloženja odluke).    
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III. 
 

NADZOR NAD USTAVNOŠĆU I ZAKONITOŠĆU IZBORA 
 
  3. Referat II. u povodu zahtjeva za provođenje nadzora nad ustavnošću 
i zakonitošću izbora koji je podnio "Ivan Vilibor Sinčić". 
(U-VII-8071/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

I. Odbacuje se "Prigovor na objavljeni registar birača". 
 
II. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 

 

IV. 
 

NADZOR NAD USTAVNOŠĆU I ZAKONITOŠĆU DRŽAVNOG 
REFERENDUMA 

 
  4. Referat III. u povodu prijedloga Organizacijskog odbora za 
izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma o uređenju 
pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju "za donošenje rješenja o određivanju 
privremene mjere Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu pomorstva, prometa i 
infrastrukture" od 27. studenoga 2014. 
(U-VIIR-7542/2014) 
 
ZAKLJUČAK: 

I.  Odbacuje se prijedlog Organizacijskog odbora za 
izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje 
referenduma o uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u 
koncesiju "za donošenje rješenja o određivanju privremene 
mjere Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu pomorstva, 
prometa i infrastrukture" od 27. studenoga 2014. 
 
II.  Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama". 
 
Rješenje doneseno jednoglasno. 

 

 

 

 ZAPISNIK VODILA             ZAMJENICA PREDSJEDNICE SUDA          

 Sanja Trgovac, v.r.                  dr. sc. Snježana Bagić, v.r.    


