Broj: SuE-ZVjT-13/2018
Zagreb, 28. svibnja 2018.

IZVOD IZ ZAPISNIKA
13. SJEDNICE TREĆEG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE
O USTAVNIM TUŽBAMA
održane 28. svibnja 2018.
PRISUTNI: Rajko Mlinarić, predsjednik Vijeća,
Mato Arlović, Branko Brkić, Lovorka Kušan
Goran Selanec, Miroslav Šumanović, suci
Karmen Gospodinović, viša ustavnosudska savjetnica
- mentorica u Centru za evidenciju i dokumentaciju
Sjednici Vijeća predsjedao Rajko Mlinarić, predsjednik Vijeća

DNEVNI RED
I.
1. Ovjera zapisnika 12. sjednice Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim
tužbama (SuE-ZVjT-12/2018) održane 24. svibnja 2018.
ZAKLJUČAK:
Zapisnik je usvojen.

II.
2. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio M. N.,
državljanin R. H. te B. i H., (sada u istražnom zatvoru u Zatvoru u O.), kojeg zastupa
D. T. T., odvjetnica u Z., u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj:
Kž-136/2018-4 od 21. ožujka 2018., istaknute povrede članaka 16., 22., 28. i 29.
Ustava, kazneni postupak - istražni zatvor - u postupku nakon dopuštene obnove
postupka iz razloga navedenih u članku 123. stavku 1. točki 1. ZKP-a/08.
(U-III-1951/2018)
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ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
3. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio B. Đ. iz B.
(sada u istražnom zatvoru Z. u S.), kojeg zastupa Ž. O., odvjetnik iz S., u povodu
rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: II Kž 182/2018-4 od 23. travnja
2018., istaknute povrede članaka 3., 5. stavka 1., 16. stavka 2., 22., 25., 28. i 29.
stavka 1. Ustava te članka 5. stavaka 1. i 2. i članka 6. stavka 1. Konvencije za
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kazneni postupak, kazneno djelo iz članka
120. stavaka 1. i 2. u vezi s člankom 20. OKZ-a RH) - istražni zatvor - produljenje
istražnog zatvora na temelju pravne osnove propisane člankom 123. stavkom 1.
točkom 1. ZKP-a/08 (opasnost od bijega) nakon podignute optužnice.
(U-III-1785/2018)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
4. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio A. M.,
trenutno u Zatvoru u Z., kojeg zastupa V. R., odvjetnica u Z., u povodu rješenja
Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Kž-101/2018-3 od 20. travnja 2018., istaknute
povrede članaka 16., 22., 25., 28. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak,
produljenje istražnog zatvora nakon podizanja optužnice iz razloga navedenih u
članku 123. stavku 1. točke 1. ZKP/08-a.
(U-III-1970/2018)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
5. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio D. J. iz K.,
trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u K., kojeg zastupa D. P., odvjetnik u K., u
povodu rješenja Županijskog suda u Karlovcu broj: Kž-84/18-3 od 4. svibnja 2018.
istaknute povrede članaka 16., 22., 28. i 29. stavka 1. Ustava, kazneni postupak,
zbog kaznenog djela iz članka 326. stavka 1. Kaznenog zakona, produljenje
istražnog zatvora protiv podnositelja na temelju članka 123. stavka 1. točke 3.
Zakona o kaznenom postupku (iteracijska opasnost).
(U-III-1962/2018)
ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
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6. Nacrt odluke s referatom u povodu ustavne tužbe koju je podnio I. Š. iz P.,
kojeg zastupa M. B., odvjetnica u P., povodu rješenja Vrhovnog suda Republike
Hrvatske broj: I Kž 645/2017-12 od 22. ožujka 2018., istaknute povrede članaka 16.
stavka 2., 18. stavka 2. i 22., kazneni postupak, produljenje mjere istražnog zatvora u
tijeku kaznenog postupka nakon ukidanja prvostupanjske presude.
(U-III-2010/2018)
ZAKLJUČAK:
Predmet povučen s dnevnog reda.
7. Nacrt odluke s referatom o ustavnoj tužbi koju je podnijela E. S. iz R. Nj.,
trenutno u istražnom zatvoru, koju zastupa K. B., odvjetnik iz Zajedničkog odvjetničkog
ureda M. B. i K. B. u S. B., u povodu rješenja suca istrage Županijskog suda u
Slavonskom Brodu broj: 5 Kir-77/2018-3 od 14. travnja 2018. i rješenja Županijskog suda
u Slavonskom Brodu broj: 21 Kv II-44/2018-3 od 8. svibnja 2018., istaknute povrede
članaka 14. stavaka 1. i 2., 16., 22., 25. i 28. Ustava, kazneni postupak zbog kaznenog
djela iz članka 326. stavka 1. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11., 144/12.,
56/15., 61/15. i 101/17.), određivanje istražnog zatvora protiv podnositeljice prije
podizanja optužnice na temelju članka 123. stavka 1. točke 1. ZKP/08 - opasnost od
bijega.
(U-III-1959/2018)

ZAKLJUČAK:
Ustavna tužba se odbija.
Odluka donesena jednoglasno.
ZAPISNIK VODILA
Karmen Gospodinović, v.r.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
mr. sc. Rajko Mlinarić, v.r.

