
 
 

 
 

 
 

PRVI ODJEL 

ODLUKA 

Zahtjev br. 38704/15 

Vlado BRATULIĆ 

protiv Hrvatske 

Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući 12 veljače 2019. u 

vijeću u sastavu: 

 Armen Harutyunyan, predsjednik, 

 Ksenija Turković, 

 Pauliine Koskelo, suci, 

i Renata Degener, zamjenica tajnika Odjela, 

uzimajući u obzir gore navedeni zahtjev podnesen 31. srpnja 2015. 

godine, 

nakon vijećanja, odlučuje kako slijedi: 

ČINJENICE I POSTUPAK 

Podnositelj zahtjeva, g. Vlado Bratulić, hrvatski je državljanin, rođen 

1949. i živi u Splitu. Podnositelja zahtjeva pred Sudom je zastupao g. J. 

Franceschi, odvjetnik iz Splita.  

Prigovor podnositelja zahtjeva u vezi prava na pristup sudu komuniciran 

je Hrvatskoj Vladi („Vlada“), koju je zastupala njezina zastupnica, gđa Š. 

Stažnik. 

Podnositelj zahtjeva nije odgovorio na posljednje pismo Tajništva od 23. 

listopada 2018. (koje je njegov zastupnik primio 30. listopada 2018.), u 

kojem ga se podsjeća da je dana 16. srpnja 2018. istekao rok za podnošenje 

njegovog očitovanja na očitovanje Vlade i da nije zatražio produljenje roka. 

Upozoren je na članak 37. stavak 1. (a) Konvencije.   
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Sud smatra da se, u ovim okolnostima, može smatrati da podnositelj 

zahtjeva više ne ustrajava u svom zahtjevu, u smislu članka 37. stavka 1. (a) 

Konvencije. Nadalje, u skladu sa člankom 37. stavkom 1. in fine, Sud ne 

nalazi nikakve posebne okolnosti u vezi s poštovanjem ljudskih prava kako 

su definirana u Konvenciji i dodatnim protokolima, a koje zahtijevaju 

daljnje ispitivanje slučaja.  

S obzirom na gore navedeno, prikladno je da se zahtjev izbriše sa liste 

predmeta.   

Iz tih razloga Sud jednoglasno, 

Odlučuje brisati zahtjev s liste predmeta.  
 

Sastavljeno na engleskome jeziku i otpravljeno u pisanom obliku dana 

14. ožujka 2019. 

 Renata Degener Armen Harutyunyan 

Zamjenica tajnika Predsjednik 
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