
ODLUKA VORKAPIĆ protiv HRVATSKE I OSTALI ZAHTJEVI 

 
EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA 

 

DRUGI ODJEL 

 

ODLUKA 

 

Zahtjev broj 29835/13 

Milka VORKAPIĆ protiv HRVATSKE 

i 5 drugih zahtjeva 

(vidi popis u dodatku) 

  

 Europski sud za ljudska prava (Drugi odjel) zasjedajući dana 13. rujna 2016. godine, u 

Odboru u sastavu: 

 Paul Lemmens, predsjednik, 

  Ksenija Turković, 

  Jon Fridrik Kjølbro, suci 

i Hasan Bakirci, zamjenik tajnika Odjela, 

Uzimajući u obzir naprijed navedene zahtjeve podnesene različitih datuma naznačenih 

u priloženoj tablici,  

Uzimajući u obzir očitovanja koja je podnijela tužena država i odgovore na očitovanje 

koje su podnijeli podnositelji zahtjeva, 

 Nakon vijećanja, donosi sljedeću odluku: 

 

ČINJENICE  

 

1. Popis podnositelja naveden je u dodatku.  

2. Hrvatsku vladu („Vlada“) zastupala je njezina zastupnica, gđa Š. Stažnik.  

 

Okolnosti predmeta 

3. Činjenice predmeta, kako su ih iznijele stranke, mogu se sažeti kako slijedi. 

 

1. Pozadina predmeta 

4. Tijekom 1991. i 1992. Srpske paravojne snage preuzele su kontrolu približno jedne 

trećine teritorija Hrvatske i proglasile takozvanu „Srpsku autonomnu oblast Krajina“. 

Početkom kolovoza 1995. hrvatske su vlasti najavile provođenje vojne akcije s ciljem 
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ponovne uspostave kontrole nad Krajinom. Akcija je nazvana kodnim nazivom „Oluja“ i 

trajala je od 4. do 7. kolovoza 2005. 

 

2. Ubojstva srodnika podnositelja zahtjeva i istraga njihovih smrti 

(a) Zahtjev br. 29836/13 

5. Sin podnositelja zahtjeva, S.V., bio je ubijen 6. kolovoza 1995. tijekom vojne akcije 

„Oluja“. Istraga njegove smrti započeta je u svibnju 2006. Posljednji poduzeti korak bila je 

obdukcija njegovog tijela dana 27. listopada 2007. 

 

(b) Zahtjev br. 768/15 

6. Srodnici podnositelja zahtjeva, D.B. i M.B., ubijeni su 18. kolovoza 1995. u selu 

Ićevo, Hrvatska. Istraga njihove smrti započeta je u kolovozu 1995. Istraga nije polučila 

nikakav rezultat. Iz tog razloga je obustavljena u prosincu 2001. 

 

(c) Zahtjev br. 2549/15 

7. Dana 22. rujna 1991., M.Š., koji je bio suprug, odnosno otac podnositelja zahtjeva 

bio je otet u selu Blinjski Kut na području Siska. Ubijen je 23. rujna 1991. Istraga njegove 

smrti započeta je u veljači 2003. Posljednji korak bio je poduzet u listopadu 2010. kada je 

policija obavijestila Državno odvjetništvo o istrazi otmice i ubojstva. 

 

(d) Zahtjev br. 12407/15 

8. U kolovozu 1995., otac podnositelja zahtjeva, J.M., bio je ubijen od strane trojice 

muškaraca odjevenih u maskirne uniforme. Istraga njegove smrti započeta je u studenome 

2015. Posljednji korak bio je poduzet u siječnju 2005. kada je Ministarstvo obrane 

obavijestilo policiju da dokumenti u njihovom arhivu ne sadržavaju nikakve bitne informacije 

o ubojstvu J.M.-a. 

 

(e) Zahtjev br. 38383/15 

9. Srodnik podnositelja zahtjeva, M.G., ubijen je u kolovozu 1995. tijekom vojne 

akcije „Oluja“. Istraga njegove smrti započeta je u svibnju 2006. Posljednji korak poduzet je u 

travnju 2011. kada su identificirani posmrtni ostaci M.G.-a. 

 

(f) Zahtjev br. 38524/15 

10. Otac podnositelja zahtjeva, M.B., ubijen je 1995. u selu Prisjeci, Hrvatska. U 

lipnju 2006. podnositelj zahtjeva podnio je kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja za 

ratni zločin protiv civilnog stanovništva i uslijedila je istraga. Posljednji korak poduzet je u 

rujnu 2006. kada je policija ispitala svjedoke. 
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PRIGOVORI 

 

11. Podnositelji su prigovarali na temelju članaka 2., 13., i 14. Konvencije zbog 

izostanka učinkovite istrage ubojstava njihovih bliskih srodnika. 

 

PRAVO 

 

A. Spajanje zahtjeva 

12. Uzimajući u obzir sličan predmet spora podnesenih zahtjeva, Sud nalazi 

prikladnim ispitati ih zajedno u jednoj odluci. 

 

B. Prigovori na temelju članaka 2., 13. i 14. Konvencije 

13. Svi podnositelji zahtjeva prigovarali su da vlasti nisu poduzele odgovarajuće i 

primjerene korake kako bi istražile smrti njihovih bliskih srodnika te privele počinitelje 

pravdi. Podnositelji zahtjeva u zahtjevima br. 29835/13 i 12407/15 također su tvrdili da su 

njihovi srodnici ubijeni zbog njihovog srpskog etničkog podrijetla te da su domaće vlasti 

propustile istražiti predmet s tog gledišta. Podnositelji zahtjeva br. 12407/15 su nadalje 

prigovarali da nisu imali na raspolaganju učinkoviti pravni lijek u pogledu navodnog kršenja 

članka 2. Konvencije. Sud će, kao gospodar karakterizacije koju treba dati pravno relevantnim 

činjenicama predmeta, ispitati taj prigovor u smislu postupovnog aspekta članka 2. 

Konvencije, koji, u bitnome, glasi kako slijedi: 

 

 „1. Pravo svakoga na život zaštićeno je zakonom. …“ 

 

14. U nizu predmeta protiv Hrvatske koji se tiču istraga smrti srodnika podnositelja 

koje su u tijeku, Sud je ispitao razdoblje u kojem je podnositelj zahtjeva mogao ili trebao 

početi sumnjati u djelotvornost istrage. (vidi Bogdanović protiv Hrvatske (odluka), br. 

722541/11, od 18. ožujka 2014.; Orić protiv Hrvatske br. 50203/12, od 13 svibnja 2014.; 

Gojević-Zrnić i Mančić protiv Hrvatske (odluka), br. 5676/13, od 17. ožujka 2015.; Radičanin 

i drugi protiv Hrvatske (odluka), br. 75504/12; Grubić protiv Hrvatske (odluka), br. 56094/12 

od 9. lipnja 2015.; Babić protiv Hrvatske (odluka), br. 74338/12 od 24. studenog 2015.; 

Lovrić i drugi protiv Hrvatske (odluka), br. 57849/13, od 12. siječnja 2016.; Ribić i drugi 

(odluka), br. 21610/13, od 12. siječnja 2016.; Savić protiv Hrvatske (odluka), br. 32023/13., 

od 12. siječnja 2016.; Opačić i Godić protiv Hrvatske (odluka), br. 28882/13, od 26. siječnja 

2016.; i Ivančić i Dželalija protiv Hrvatske (odluka), br. 62916/13, od 15. ožujka 2016.) 

15. Uzimajući u obzir načela ustanovljena u tim predmetima kao i njegove nalaze o 

činjenicama tih predmeta, Sud zaključuje da su prigovori podnositelja zahtjeva zbog 

nepostojanja učinkovite istrage smrti njihovih bliskih srodnika podneseni izvan 

šestomjesečnog roka te moraju biti odbačeni u skladu s člankom 35. §§ 1. i 4. Konvencije. 

 

Iz tih razloga, Sud jednoglasno,  

 

Odlučuje spojiti zahtjeve; 
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Proglašava zahtjeve nedopuštenima. 

 

Sastavljeno na engleskom jeziku i otpravljeno u pisanom obliku 6. listopada 2016. 

 

 

Hasan Bakirci                              Paul Lemmens 

Zamjenik tajnika               Predsjednik 
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DODATAK 

 

Br. Broj 

zahtjeva 

Podnesen 

dana 

Podnositelj zahtjeva 

Datum rođenja 

Prebivalište 

Državljanstvo 

Zastupa ga 

1. 29835/13 06/03/2015 Milka VORKAPIĆ 
02/05/1937 

Inđija 

hrvatsko, srpsko 

Luka ŠUŠAK 

2. 768/15 31/07/2015 Stevan BULAJA 
02/01/1954 

Beograd 

hrvatsko 

Jelka ATLAGIĆ 
01/10/1948 

Novi Sad 

hrvatsko 

Danica KUJUNDŽIĆ 
12/01/1945 

Ravni Topolovac 

hrvatsko 

Manda ŠORGIĆ 
05/04/1946 

Beograd 

hrvatsko 

Olga JELAČA 
11/03/1951 

Kistanje 

hrvatsko 

Luka ŠUŠAK 

3. 2549/15 29/07/2015 Radmila ŠPOLJAR 
20/03/1959 

Blinjski Kut 

hrvatsko 

Svjetlana ŠPOLJAR 
23/06/1981 

Blinjski Kut 

hrvatsko 

Luka ŠUŠAK 

4. 12407/15 10/04/2013 Nada KRALJ 
30/05/1966 

Krašić 

hrvatsko 

Veselka POVRŽENIĆ 
12/12/1960 

Jastrebarsko 

hrvatsko 

Gordana TUNIĆ 
23/06/1963 

Stara Pazova 

hrvatsko 

Josip BRDAR 
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Br. Broj 

zahtjeva 

Podnesen 

dana 

Podnositelj zahtjeva 

Datum rođenja 

Prebivalište 

Državljanstvo 

Zastupa ga 

5. 38383/15 16/12/2014 Grujo GOJSAVIĆ 
28/06/1962 

Beograd 

hrvatsko 

Stanislava ĆUKOVIĆ 
10/09/1954 

Beograd 

hrvatsko 

Slavka SAVANOVIĆ 
15/11/1956 

Beograd 

hrvatsko 

Luka ŠUŠAK 

6. 38524/15 30/12/2014 Nedjeljka BRCKOVIĆ 
12/05/1948 

Vojnić 

hrvatsko  

Luka ŠUŠAK 

 


