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PRVI ODJEL 
 

 ODLUKA 
 

Zahtjev br. 38392/08  
Tonći KATAVIĆ 
protiv Hrvatske 

 
 
 Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući 13. siječnja 2011. u vijeću 
sastavljenom od: 

 
g.    Khanlara Hajiyeva, predsjednika, 
gđe Nine Vajić, 
g.    Deana Spielmanna, sudaca, 

i        g.    Andréa Wampacha, zamjenika tajnika Odjela, 
 
uzimajući u obzir naprijed navedeni zahtjev podnesen 22. lipnja 2008. godine, 
nakon vijećanja, odlučuje kako slijedi:  
 
 
ČINJENICE 
 
Podnositelj zahtjeva, gospodin Tonći Katavić, hrvatski je državljanin rođen 1977. 

godine, koji živi u Splitu. Hrvatsku Vladu (dalje: Vlada) zastupala je njena zastupnica, gđa Š. 
Stažnik. 

Činjenice slučaja, kako su iznesene po strankama, mogu se sažeti kako slijedi. 
 Dana 05. rujna 2007. godine podnositelj zahtjeva bio je pritvoren u svezi kaznenog 
postupka pokrenutog protiv njega temeljem optužbe za pronevjeru. 



Najprije je bio pritvoren u Zatvoru u Bilicama, a potom u Zatvoru u Rijeci. 
Tijekom ročišta pred prvostupanjskim sudom, kao i tijekom ročišta na kojem je 

prvostupanjska presuda objavljena (točan datum ostaje nepoznat), a koja su emitirana na 
nacionalnoj televiziji, podnositelj zahtjeva bio je vezan lisicama. 
 
  

PRITUŽBE 
 
 Podnositelj zahtjeva prigovorio je, sukladno čl. 13. Konvencije, da je za trajanja 
ročišta za glavnu raspravu tijekom kaznenog postupka i prilikom ročišta za objavu 
prvostupanjske presude, a koja su objavljena na nacionalnoj televiziji, bio vezan lisicama. 
Nadalje, prigovorio je i da je prilikom boravka u oba zatvora bio izložen prenapučenosti i 
nehigijenskim uvjetima.  

Podnositelj  zahtjeva nadalje je prigovorio, sukladno čl. 5. Konvencije, osnovama i 
trajanju pritvora prije početka kaznenog postupka. 

 
 
PRAVO 
 
Pismom datiranim 14. lipnja 2010. godine, očitovanje Vlade Republike Hrvatske 

poslano je podnositelju zahtjeva, te je od njega zatraženo da svoje očitovanje, zajedno sa 
eventualnim zahtjevom za pravičnu novčanu naknadu, podnese do 26. srpnja 2010. godine. 

Pismom datiranim 15. listopada 2010. godine, poslanim preporučenom pošiljkom, 
podnositelj zahtjeva je obaviješten da je rok za podnošenje njegova očitovanja istekao dana 
26. srpnja 2010. godine, a isti nije tražio produljenje toga roka. Podnositelju zahtjeva ukazano 
je na odredbu čl. 37. st. 1. (a) Konvencije, koja propisuje da Sud može izbrisati predmet sa 
svoje liste predmeta u slučaju kada okolnosti ukazuju da podnositelj ne namjerava ustrajati u 
svome zahtjevu. 

Sud smatra da se, u ovim okolnostima, može smatrati da podnositelj ne želi ustrajati u 
svome zahtjevu, sukladno odredbi čl. 37. st. 1,(a) Konvencije. Nadalje, sukladno čl. 37. st. 1. 
in fine, Sud ne nalazi posebnih okolnosti koje se tiču poštivanja ljudskih prava definiranih 
Konvencijom i njenim Protokolima, koje bi zahtijevale daljnje razmatranje ovoga slučaja. 

Sukladno gore navedenom, prikladno je brisati predmet sa liste. 
 
Iz tih razloga sud jednoglasno, 
Odlučuje brisati zahtjev s liste predmeta. 

 
 
        André Wampach                        Khanlar Hajiyev    
  zamjenik tajnika Odjela                      predsjednik 

 


