
 

 

 

 
Zagreb, 2. rujna 2013. 

 

Poštovana potpredsjednice Reding, 

želio bih Vam zahvaliti na Vašem pismu od 28. kolovoza u kojem ste zamolili da Vas 
izvijestimo u kojem de roku Republika Hrvatska izmijeniti Zakon o pravosudnoj suradnji u 
kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije te ga, u pogledu vremenskog 
ograničenja primjene Europskog uhidbenog naloga, uskladiti s Okvirnom odlukom 
2002/584/JHA od 13. lipnja 2002. godine. 

Ministarstvo pravosuđa de u roku od dva tjedna uputiti izmjenu zakona u zakonodavnu 
proceduru. Očekujemo da de izmjene zakona biti donesene početkom jesenskog zasjedanja 
Sabora, a stupit de na snagu 15. srpnja 2014. godine. 

Rasprava o navedenom Zakonu otvorila je jedno iznimno važno društveno pitanje u Republici 
Hrvatskoj. Riječ je o odnosu prema zločinima iz prošlosti, posebice prema politički 
motiviranim ubojstvima. Smatramo da je civilizacijski nedopustivo da počinitelje takvih 
zločina štiti zastara, poglavito jer se za vrijeme trajanja režima takvi zločini nisu ni mogli 
progoniti. Ovaj se problem može riješiti samo promjenom Ustava bududi da je zastara u 
mnogim slučajevima ved nastupila. 

Za razliku od svojih prethodnika, ova Vlada nede dozvoliti da počinitelji takvih zločina ostanu 
zaštideni zastarom. Inicijativa za promjenom Ustava, o kojoj Vas obavještavam, odnosi se na 
sva politički motivirana ubojstva, kojima su hrvatski građani bili svjedocima posljednjih 
desetljeda dvadesetog stoljeda. Ova izmjena Ustava omogudit de ne samo procesuiranje 
počinitelje političkih likvidacija pred hrvatskim pravosuđem, ved i punu provedbu Europskog 
uhidbenog naloga. 

Stoga bi željeli da se oba procesa, izmjene Zakona i promjene Ustava, obave usklađeno.  

Uz to, mogude je da de promjena Ustava biti popradena i dodatnim promjenama u 
kaznenopravnom sustavu, što uključuje i izmjenu druge zakonske regulative, a ne samo 
Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. 
Naravno, dulji vremenski period za stupanje na snagu zakonskih promjena potreban je i zbog 
prilagodbe pravosudnih tijela novom kaznenopravnom okviru. 
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Također, bududi da sam u svom pismu od 26. kolovoza ved predložio Europskoj komisiji 
pokretanje inicijative za jednakom primjenom Europskog uhidbenog naloga na cijelom 
teritoriju Europske unije, molio bih Vas da me izvijestite o Vašem stajalištu o mom prijedlogu. 

Preuzimanjem obveze promjene Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s 
državama članicama Europske unije u gore navedenim rokovima, vjerujem da ovo pitanje 
možemo smatrati riješenim. 

Za eventualna dodatna objašnjenja, bilo u vezi prijedloga za inicijativom ili u vezi zakonskih i 
ustavnih promjena, stojim Vam na raspolaganju.  

S poštovanjem,  

          

 

 

          Orsat Miljenid 

 


