USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuE-ZVjD-12/2018
Zagreb, 12. srpnja 2018.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
12. SJEDNICE DRUGOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE
O USTAVNIM TUŽBAMA
održane 12. srpnja 2018.
PRISUTNI: Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća,
Rajko Mlinarić, zamjenik predsjednice Vijeća,
Mato Arlović, Mario Jelušić, Lovorka Kušan u točkama 4., 9. i
10.,
Davorin Mlakar, Miroslav Šumanović, suci
Sanja Trgovac, voditeljica Centra za evidenciju i dokumentaciju
ODSUTNI:

Snježana Bagić, sutkinja
Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, u točki 4.
Rajko Mlinarić, zamjenik predsjednice Vijeća, u točkama 9. i 10.

Sjednici predsjedala Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća

DNEVNI RED
I.
1. Ovjera zapisnika 11. sjednice Drugog vijeća za odlučivanje o ustavnim
tužbama (SuE-ZVjD-11/2018), održane 28. lipnja 2018.
ZAKLJUČAK:
Zapisnik je usvojen.
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II.
2. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. J. iz S., kojeg
zastupa S. Ć., odvjetnik u S., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske
broj: Rev 513/10-2 od 30. listopada 2013., istaknute povrede članaka 14. stavka 2. i
29. stavka 1. Ustava, parnični postupak radi naknade štete.
(U-III-6245/2013)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
3. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. Nj. iz Z., kojeg
zastupaju odvjetnici odvjetničkog društva D. i partneri iz Z., u povodu presude
Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-4526/08-8 od 21. rujna 2012.,
istaknute povrede članaka 14. stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava, parnični postupak
radi isplate naknade za rad u nadzornom odboru.
(U-III-3487/2015)
ZAKLJUČAK:
I.

Ustavna tužba se usvaja.

II.

Ukida se:

- presuda Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
broj: Pž-4526/08-8 od 21. rujna 2012.
III.
Predmet se vraća Visokim trgovačkom sudu
Republike Hrvatske na ponovni postupak.
Odluka donesena jednoglasno.
4. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli Đ. A. i I. Š., oboje
iz Z., koje zastupa D. Š., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike
Hrvatske broj: Rev 3049/15-2 od 31. siječnja 2018., istaknuta povreda članka 29.
stavka 1. Ustava, parnični postupak radi isplate na ime stečenog bez osnove.
(U-III-1237/2018)
- Predsjednica Vijeća sutkinja Ingrid Antičević Marinović izuzela se od
raspravljanja i odlučivanja o predmetu.
ZAKLJUČAK:
I.

Ustavna tužba se odbija.

II.

Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Odluka donesena jednoglasno.
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5. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio A. E. SAS, R. F.,
koje zastupa M. P., odvjetnik u Z., u povodu rješenja Visokog trgovačkog suda
Republike Hrvatske broj: 30 Pž-566/2018-2 od 14. veljače 2018., istaknute povrede
članaka 14. stavka 2., 29. stavka 1., 141.a stavka 1. i 141.c stavka 1. Ustava,
postupak izvanredne uprave.
(U-III-1529/2018)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
6. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. G. iz Z., u
povodu odluka Državnog sudbenog vijeća, broj: IS-5/16-35 od 9. veljače 2018. i Is5/16-39 od 23. ožujka 2018., istaknute povrede članaka 29. stavka 1. i 54. stavak 2.
Ustava i članaka 6. i 13. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih
sloboda, postupak imenovanja sudaca građanskog odjela Vrhovnog suda Republike
Hrvatske.
(U-III-1709/2018)
ZAKLJUČAK:
Predmet povučen s dnevnog reda.
7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju su podnijeli M. B.-K. i K. B.,
oboje iz Z., koje zastupa R. P., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Županijskog suda u
Zagrebu broj: Gž Ovr-3153/15-2 od 1. listopada 2015., istaknute povrede članaka 14.
stavka 2., 26. i 29. stavka 1. Ustava te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda, ovršni postupak.
(U-III-5038/2015)
ZAKLJUČAK:
I.

Ustavna tužba se usvaja.

II.

Ukidaju se:

- rješenje Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž Ovr3153/15-2 od 1. listopada 2015. i
- rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj:
Ovrpl-10348/14-5 od 10. srpnja 2015.
III.
Predmet se vraća Općinskom građanskom sudu u
Zagrebu na ponovni postupak.
Odluka donesena jednoglasno.
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8. Nacrt odluke s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnio J. Z. iz D. A.,
kojeg zastupa Č. P., odvjetnik u Z., u povodu presude Vrhovnog suda Republike
Hrvatske broj: I Kž-767/13-9 od 4. listopada 2016. i presude Županijskog suda u
Slavonskom Brodu broj: K-5/09-155 od 3. lipnja 2013., istaknute povrede članaka 29.
stavka 1. i 56. stavka 1. Ustava, kazneni postupak zbog kaznenog djela protiv
gospodarstva, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.
(U-III-2122/2017)
ZAKLJUČAK:
Predmet povučen s dnevnog reda.
9. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio B. S. iz B. Z., u
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-Us-18/12-7 od 19.
veljače 2015., istaknute povrede članaka 3., 5., 14. stavka 2., 29. stavaka 1., 2.
alineje 2. i 4., 115. i 116. Ustava, te članka 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda, kazneni postupak zbog kaznenog djela protiv službene dužnosti primanje mita.
(U-III-1930/2015)
- Zamjenik predsjednice Vijeća sudac Rajko Mlinarić izuzeo se od raspravljanja
i odlučivanja o ovom predmetu
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
10. Nacrt odluke s referatom III. o ustavnoj tužbi koju je podnio I. K. iz K., u
povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-Us-18/12-7 od 19.
veljače 2015., istaknute povrede članaka 14. stavak 2., 18. stavak 1., 26., 28., 29.
stavci 3. i 4. i 31. stavak 1. Ustava, kazneni postupak zbog kaznenih djela protiv
službene dužnosti - davanje mita i protuzakonitog posredovanja.
(U-III-1999/2015)
- Zamjenik predsjednice Vijeća sudac Rajko Mlinarić izuzeo se od raspravljanja
i odlučivanja o ovom predmetu
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
11. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio D. A., kojeg
zastupa B. P., odvjetnik u R., u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske
broj: Kž-Us-60/16-7 od 10. studenoga 2016., istaknuta povreda članka 29. stavka 1.
Ustava, kazneni postupak zbog kaznenog djela zlouporabe opojnih droga.
(U-III-319/2017)
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ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
12. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela V. B. iz S., koju
zastupa S. J. M., odvjetnica u O., u povodu presude Visokog upravnog suda
Republike Hrvatske broj: Usž-1649/15-2 od 29. listopada 2015., istaknute povrede
članaka 5., 19., 29., 35., 55. stavka 1. i 56. stavaka 1. i 3. Ustava, upravni spor radi
neisplaćenih potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca.
(U-III-5007/2015)
ZAKLJUČAK:
Predmet povučen s dnevnog reda.
13. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio M. M. iz Z., u
povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 2 Kž-1726/12-8 od 6. studenoga
2014., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak zbog
kaznenih djela protiv javnog reda - napada na službenu osobu i protiv imovine uništenjem i oštećenjem tuđe stvari.
(U-III-2421/2015)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
14. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnio T. N. iz Z., kojeg
zastupa D. V., odvjetnik u Z., u povodu presude Županijskog suda u Vukovaru broj:
Kž-113/17-6 od 1. kolovoza 2017., istaknuta povreda članka 29. stavka 1. Ustava,
kazneni postupak zbog kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece - ostavljanje u
teškom položaju bliske osobe, protiv javnog reda - povreda pokojnika i kaznenog
djela krivotvorenja isprave.
(U-III-4274/2017)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
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15. Nacrt rješenja s referatom II. o ustavnoj tužbi koju je podnijela S. R. iz Z.,
koju zastupa V. D. L., odvjetnica u Z., u povodu presude Vrhovnog suda broj: I Kž88/15-7 od 20. travnja 2017., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 2., 14. stavka 2.
i 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak zbog kaznenog djela protiv gospodarstva zlouporabom povjerenja u gospodarskom poslovanju.
(U-III-2669/2017)
ZAKLJUČAK:
I. Privremeno se odgađa ovrha pravomoćne presude
Županijskog suda u Puli-Pola broj: K-27/08 od 2. prosinca
2014.
II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
privremena odgoda ovrhe ostaje na snazi do donošenja
odluke o ustavnoj tužbi Svjetlane Ravlić iz Zagreba,
podnesenoj u povodu presude Vrhovnog suda Republike
Hrvatske broj: I Kž-88/15-7 od 20. travnja 2017.
Rješenje doneseno jednoglasno.

ZAPISNIK VODILA
Sanja Trgovac, v.r.

PREDSJEDNICA VIJEĆA
Ingrid Antičević Marinović, v.r.

