
  

Apel za odbijanje izvješća o radu pučke pravobraniteljice za 
2018. godinu 

 
Poštovani, 
 
obraćam vam se kao svojim predstavnicima u Saboru te tražim od Vas da odbacite 
Izvješće o radu pučke pravobraniteljice za 2018. godinu, budući da su u njemu doneseni 
proizvoljni i neutemeljeni pravni zaključci suprotni naravi dužnosti i ovlastima 
pravobraniteljice. 
 
Uvidom u Izvješće o radu pučke pravobraniteljice za 2018. smatramo da pučka 
pravobraniteljica svojim dosadašnjim radom izaziva osjećaj nepovjerenja prema instituciji 
pravobranitelja. 
 
Osjećaj nepovjerenja će uzrokovati odbacivanje mogućnosti podnošenja prijava zbog 
manjka objektivnih kriterija u dosadašnjem postupanju. 
 
Prema izvješću pučkog pravobranitelja za 2018. vidljivo je kako je odnos prema pitanjima i 
prijavama bio nepravedan, selektivan, neobjektivan i ideološki pristran.  
 
U nastavku navodimo primjere: 
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Aktivističko djelovanje u svrhu nametanja vlastitih ideoloških 
uvjerenja 
 
U tablici (Izvješće str 9, točka 2.2.2 ) u kojoj analizira broj pritužbi u 2018. prema spolu 
prijavitelja, za sve pravobranitelje u RH, uz ženski i muški spol, pravobraniteljica navodi 
"transseksualne osobe". Iako pravni sustav Republike Hrvatske ne poznaje takav spol.  
Sve da je i primila pritužbu po toj osnovi pravobraniteljica je ne bi mogla karakterizirati kao 
pripadnost transseksualnom spolu. No, u podacima stoji da je broj pritužbi njenom, ali i 
svim drugim uredima pravobranitelja po toj osnovi nula. To jest ne postoji.  

Zahtjev za ograničenjem temeljnog prava na priziv savjesti 
U točci pod nazivom “priziv savjesti” (točka 3.21, str. 179) pučka pravobraniteljica poziva 
na ograničavanje prava na priziv savjesti. 
 
Iako je pravo na priziv savjesti neotuđivo ljudsko pravo zajamčeno Ustavom Republike 
Hrvatske - čl. 40. "Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje 
vjere ili drugog uvjerenja".  
 
Upravo zato što čl. 40. Ustava potvrđuje slobodu javnog očitovanja savjesti u Hrvatskoj se 
priziv savjesti ne može unaprijed ograničiti. Sloboda savjesti ne smije se ograničiti ni u 
slučaju opasnosti po opstojnost države (čl.17. St.3. Ustava RH)! 
 
Poziv pučke pravobraniteljice za ograničenjem priziva savjesti želi: 
a) pravo na priziv savjesti ograničiti na unaprijed određene slučajeve 
b) obvezati zdravstvene ustanove da se odrede hoće li to pravo priznati ili ne svojim 
djelatnicima 
c) potencijalno ograničiti to pravo u smislu da se onima koji se na njega pozivaju 
onemogući rad u određenim strukama ili uopće specijalizacija određenih grana medicine 
d) prizivatelja savjesti obvezati da uputi na osobu koja će ono čemu se on opire primijeniti 
 
Pučka pravobraniteljica dužna je štititi temeljna ljudska prava koje prepoznaje Ustav 
Republike Hrvatske, ne raditi na njihovom ograničavanju ili ukidanju! 
 
U vremenu epidemije koronavirusa, s kojim se suočavamo  vidimo koliko su nam 
važni stručnjaci i medicinsko osoblje budne savjesti.  
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Pokušaji ograničavanja priziva savjesti su nedopustivi jer uskraćivanje i 
sankcioniranje prakticiranja temeljnih ljudskih prava siguran je put u novo 
totalitarističko društveno uređenje.  

Zahtjev za ograničenjem temeljnog ustavnog prava građana na 
referendum  
 
U točci 3.2. na stranici 36. izvješća govoreći o referendumskoj inicijativi za promjenu 
izbornog sustava pravobraniteljica iznosi mišljenje kako je potrebno "ograničiti pitanja o 
kojima se može odlučivati referendumom."  
 
Pravobraniteljica kao neovisno tijelo zadužena je za zaštitu temeljnih ljudskih prava kao i 
zaštitu građanskih prava koji proizlaze iz Ustava RH. A Ustav RH u svojem prvom članku 
kaže: “U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici 
slobodnih i ravnopravnih državljana. Narod ostvaruje vlast izborom svojih 
predstavnika i neposrednim odlučivanjem.” 
 
Izjašnjavanjem protiv prava građana na sudjelovanje u vlasti neposrednim odlučivanjem ili 
ograničavanjem i sužavanjem toga prava, pravobraniteljica se suprotno svojim ovlastima 
postavlja iznad Ustava te dovodi u pitanje legitimnost postupanja tijela pučkog 
pravobranitelja.  

Asimetrično odnošenje prema žrtvama totalitarnih režima  
 
Iako u Izvješću str. 209 piše: “Činjenica jest, što je istaknulo i Vijeće za suočavanje s 
posljedicama totalitarnih režima, kako postoji asimetrija između dobro poznatih fašističkih 
te dugo prikrivanih i manje istraženih komunističkih zločina. Nužno je zauzimati jednak 
pristup prema svim počiniteljima zločina, a neprihvatljivo je bilo koje zločine umanjivati ili ih 
opravdavati.”  
 
To izuzetno zabrinjavajuće stanje u hrvatskom društvu nije se odrazilo niti jednom 
odgovarajućom preporukom u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2018. 
 
Najveći dio tog dijela izvještaja bavi se slučajevima korištenja ustaških obilježja te, prema 
njezinom znanstveno neutemeljenom mišljenju, pokušaja "revizionističkih interpretacija" 
povijesti. (str 201.-212.) 
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U izvještaju se osobito ističe prigovor Ministarstvu hrvatskih branitelja (str 206.) koje 
pronalazi masovne grobnice i dostojno pokapa žrtve komunističkih zločina. 
 
Konačno, pravobraniteljica daje preporuke i traži postupanje institucija (str 212.)  isključivo 
prema obilježjima NDH. Izostavlja zatražiti sankcioniranje obilježja komunizma i govora 
mržnje vezan uz komunističku ideologiju.  
 
Konačno, njene preporuke institucijama ni na koji način ne adresiraju problem asimetrije 
odnosa prema totalitarnim režimima u Hrvatskoj, zbog neistraženih i široj javnosti 
nepoznatih zločina komunizma.  
 

Selektivno, neobjektivno i ideološki pristrano prikazivanje 
zaprimljenih prijava 
 
SDP-ov saborski zastupnik Nenad Stazić je u svibnju 2018. u kontekstu rasprave o 
hrvatskim braniteljima na svom Facebooku napisao: "Izgleda da u svibnju 1945. posao 
nije obavljen temeljito. Kakva šlampavost pobjednika!".  
 
Pravobraniteljica je ovaj govor mržnje i poziv na nasilje saborskog zastupnika u kojem 
slavi masovno, bez sudskih procesa i nehumano, oduzimanje ljudskih života u svibnju 
1945., izvadila iz konteksta suočavanja s posljedicama totalitarnih režima i potpuno 
relativizirala na način da ga je izjednačila s uvredama kao što je "moralni tifusar" ali i 
vrijednosnom ocjenom da je normalno dati dijete na usvajanje normalnom paru, mužu i 
ženi. Na taj način izjednačila je čin definiran kaznenim zakonom (Čl. 325) s uvredom i 
vrijednosnim sudom. (str. 192.) 
 
Izostanak jasne osude od strane institucija i političkih posljedica za zastupnika Nenada 
Stazića, koji je upravo predstavnik stranke koja je pravni slijednik iste komunističke partije 
koja je zločine činila, daje nedopustivi legitimitet takvoj vrsti govora u javnom prostoru.  

Dovođenje u pitanje temeljnih vjerskih sloboda za katolike 
 
Pravobraniteljica u Izvješću navodi kako sadržaj udžbenika katoličkog vjeronauka 
“potencijalno potiče na diskriminaciju” te kako su aktivnosti poput blagoslova učenika ili 
zajedničke molitve u odgojno-obrazovnim ustanovama neprimjerene. Žali se i na praksu 
Katoličkog bogoslovnog fakulteta što u postupku zapošljavanja traži prilaganje krsnog lista 
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kao i na isticanje raspela u javnom prostoru. (Točka izvješća: 3.24 Diskriminacija temeljem 
vjere i sloboda vjeroispovijesti, str 187.-191.) 
 
Ističe i prosvjed malobrojnih radikalnih ateističkih udruga protiv Ugovora između Svete 
stolice i RH koje su tražile raskidanje Vatikanskih ugovora o čemu je Hrvatski sabor 
početkom 2019. glasao. (str 189.)  
 
Iz gore napisanog razvidno je kako Pravobraniteljica kad je pitanju katolička povijest i 
identitet hrvatskog naroda, želi taj identitet prognati iz javnog prostora i ograničiti vjersku 
slobodu na privatnu sferu što je u suprotnosti s pravom vjernika da svoj vjerski identitet 
javno očituju.  
 
Takvo svođenje vjerske slobode na privatnost jest zapravo ograničavanje vjerskih sloboda 
kakvom je hrvatski narod bio izložen tijekom komunističkog režima.  
 
Komentiranjem sadržaja katoličkih udžbenika pravobraniteljica zadire u sadržaj nauka 
Katoličke Crkve te ga proizvoljno interpretira za što nije ovlaštena niti kompetentna te time 
zadire u pravni poredak i slobodu Katoličke Crkve u naučavanju koja je zajamčena i 
Međunarodnim ugovorima između Svete Stolice i Republike Hrvatske. 
 
Svojim postupanjem pravobraniteljica diskriminira vjernike katoličke vjeroispovijesti i 
dovodi u pitanje njihove temeljne vjerske slobode zajamčene čl. 9. Europske konvencije o 
temeljnim ljudskim pravima i slobodama, čl. 10.  Povelje Europske unije o temeljnim 
pravima i potvrđene čl. 40. Ustava Republike Hrvatske ako je njena dužnost ne samo 
djelovati u skladu s ovim obvezujućim temeljnim pravnim aktima već i promicati vrijednosti 
na kojima isti počivaju. 
 

Zaključak 
 
Zbog svega navedenog tražim od Vas da odbacite Izvješće o radu pučke pravobraniteljice 
za 2018. godinu. 
 
Pravobraniteljica zloupotrebljava svoj položaj, prekoračujući svoje ovlasti te ne poštuje 
Ustav, zakone i propise Republike Hrvatske, uključujući zakon o pučkom pravobranitelju čl 
4. koji kaže “Pučki pravobranitelj promiče i štiti ljudska prava i slobode te vladavinu 
prava…” 
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Također pozivam vas da uzmete u obzir negativne i suzdržane ocjene kojima su Vlada i 
Odbor za pravosuđe ocijenili ovo izvješće.  
 
Vlada je zaključila kako je pučka pravobraniteljica “površna i teme bira arbitrarno”, a 
njenom izvješću je prigovorila i “netočnost i nekompetentnost pri čemu se”, kažu, “njezina 
izvješća ne temelje na pravilno utvrđenom činjeničnom stanju” dok ga je Odbor za 
pravosuđe odbio prihvatiti već ga je samo primio na znanje. 
 
Zbog svega navedenog tražim od Vas da odbijete Izvješće o radu pučke pravobraniteljice 
za 2018. godinu i pokrenete postupak njezinog razrješenja zbog povrede dužnosti. 
 
Hrvatska treba pučkog pravobranitelja koji svoju poziciju neće iskorištavati u svrhu širenja 
vlastitih ideoloških uvjerenja već raditi na promicanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda svih 
građana, utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim 
pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska. 
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https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2019/Listopad/188%20sjednica%20VRH/188%20-%2010%20a.doc
https://www.sabor.hr/radna-tijela/odbori-i-povjerenstva/izvjesce-odbora-za-pravosude-s-rasprave-o-izvjescu-pucke-1
https://www.sabor.hr/radna-tijela/odbori-i-povjerenstva/izvjesce-odbora-za-pravosude-s-rasprave-o-izvjescu-pucke-1

