
 
 

 

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA 

 
 

DRUGI ODJEL 

ODLUKA 

Zahtjev br. 73223/14 

Milan IVANEŽA i drugi 

protiv Republike Hrvatske 

Europski sud za ljudska prava (Drugi odjel), zasjedajući 22. studenoga 2016. godine u 

Vijeću u sastavu: 

 Paul Lemmens, predsjednik, 

 Ksenija Turković, 

 Jon Fridrik Kjølbro, suci, 

i Hasan Bakırcı, zamjenik tajnika Odjela, 

uzimajući u obzir naprijed navedeni zahtjev podnesen 17. studenoga 2014. godine, 

uzimajući u obzir očitovanja koje je podnijela tužena Vlada i odgovore na očitovanja koje 

su podnijeli podnositelji zahtjeva, 

nakon vijećanja, odlučuje kako slijedi: 

ČINJENICE 

1.  Popis podnositelja zahtjeva naveden je u dodatku. Pred Sudom ih je zastupao g. L. 

Šušak, odvjetnik iz Zagreba. 

2.  Vladu Republike Hrvatske („Vlada”) zastupala je njezina zastupnica gđa. Š. Stažnik. 

Okolnosti predmeta 

3.  Činjenično stanje predmeta, kako su ga iznijele stranke, može se sažeti kako slijedi: 

4.  Rođak podnositelja zahtjeva, B.I. je 17. studenog 1992. godine uhićen od strane 

hrvatske vojske i odveden u Vojni zatvor u Zadru. Dana 19. studenoga 1992. godine pronađen 

je mrtav u svojoj ćeliji. 

5.  Hrvatske vlasti pokrenule su istragu o njegovoj smrti 1992. godine. Posljednja istražna 

radnja poduzeta je 1993. godine kada je zdravstveni stručnjak sastavio dopunsko izvješće o 

obdukciji. 
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PRIGOVOR 

6.  Podnositelji zahtjeva prigovorili su na temelju postupovnog aspekta članka 2. da je 

istraga o smrti njihova rođaka bila neučinkovita. 

PRAVO 

7.  Podnositelji zahtjeva prigovorili su da vlasti nisu poduzele primjerene i odgovarajuće 

korake kako bi istražile smrt njihovog bliskog rođaka i kako bi počinitelje priveli pravdi. 

Pozvali su se na postupovni aspekt članka 2. Konvencije koji u mjerodavnom dijelu glasi 

kako slijedi: 

 „1.  Pravo na život svakog čovjeka zaštićeno je zakonom ...” 

8.  U nizu predmeta protiv Republike Hrvatske vezanih uz dugotrajne istrage o smrti 

rođaka podnositelja zahtjeva Sud je razmatrao u kojem trenutku podnositelj zahtjeva može ili 

treba početi sumnjati u djelotvornost istrage (vidi predmete Bogdanović protiv Republike 

Hrvatske (odl.), br. 722541/11, 18. ožujka 2014.; Orić protiv Republike Hrvatske, 

br. 50203/12, 13. svibnja 2014.; Gojević-Zrnić i Mančić protiv Republike Hrvatske (odl)., br. 

5676/13, 17. ožujka 2015.; Radičanin i drugi protiv Republike Hrvatske (odl.), br. 75504/12; 

Grubić protiv Republike Hrvatske (odl.), br. 56094/12, 9. lipnja 2015.; Babić protiv Republike 

Hrvatske (odl.), br. 74338/12, 24. studenoga 2015.; Lovrić i drugi protiv Republike Hrvatske 

(odl.), br. 57849/13, 12. siječnja 2016.; Ribić i drugi (odl.), br. 21610/13, 12. siječnja 2016.; 

Savić protiv Republike Hrvatske (odl.), br. 32023/13, 12. siječnja 2016.; Opačić i Godić protiv 

Republike Hrvatske (odl.), br. 28882/13, 26. siječnja 2016.; te Ivančić i Dželajlija protiv 

Republike Hrvatske (odl.), br. 62916/13, 15. ožujka 2016.). 

9.  Uzimajući u obzir načela utvrđena u tim predmetima, kao i svoja utvrđenja o 

činjenicama tih predmeta, Sud zaključuje da je prigovor podnositelja zahtjeva o nedostatku 

učinkovite istrage o smrti njihovog bliskog rođaka podnesen izvan šestomjesečnog roka i da 

ga treba odbaciti u skladu s člankom 35. stavcima 1. i 4. Konvencije. 

 

Zbog tih razloga Sud jednoglasno 

proglašava zahtjev nedopuštenim. 
 

Sastavljeno na engleskome jeziku i otpravljeno u pisanom obliku 15. prosinca 2016. 

godine. 

 Hasan Bakırcı Paul Lemmens 

 Zamjenik tajnika Predsjednik 
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DODATAK 

 

 

1. Milan IVANEŽA je hrvatski državljanin koji je rođen 1961. godine i živi u Novom Sadu. 

2. Ružica GAGIĆ je hrvatska državljanka koja je rođena 1959. godine i živi u Požarevcu. 

3. Jovan IVANEŽA je hrvatski državljanin koji je rođen 1966. godine i živi u Požarevcu. 

4. Veljko IVANEŽA je hrvatski državljanin koji je rođen 1967. godine i živi u Beogradu. 

 

 

 

 

 

Prijevod, lekturu i pravnu redakturu napravila prevoditeljska agencija „Ciklopea“ d.o.o. 

Zagreb. Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava nije 

odgovoran za točnost prijevoda i sadržaja. 

 


