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1. IVO JOSIPOVIĆ - ETIČKI OSUĐEN ZA VELEIZDAJU: Hrvatsko nacionalno etičko sudište u Prvom 
sudbenom vijeću za odlučivanje o etičkim optužbama za veleizdaju, nakon provedenog postupka, donijelo je 
dana 10. prosinca 2014. godine Odluku  broj: HNES - SV / 1 – 2014, a kojom je Ivo Josipović etički osuđen za 
veleizdaju. 
 
2. IVO JOSIPOVIĆ – PRIJAVA ZA KAZNENO DJELO VELEIZDAJE: Potaknuti brojnim upitima, 
prijedlozima i zahtjevima hrvatske javnosti, Hrvatsko nacionalno etičko sudište javno poziva Državno 
odvjetništvo na postupanje u smislu odredbi iz članka 204. stavak 1. i članka 205. stavak 5. Zakona o kaznenom 
postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13. i 145/13.),  tražeći pri tome da 
se po službenoj dužnosti razmotre dostupne informacije iz činjeničnog supstrata Odluke Hrvatskog nacionalnog 
etičkog sudišta od 10. prosinca 2014. godine, a koje upućuju na osnovanu  sumnju da je Ivo Josipović za vrijeme 
obnašanja dužnosti predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike 
Hrvatske počinio i kazneno djelo veleizdaje opisano i kažnjivo po članku 340. i 350., a povezano s člankom 351. 
i člankom 13. stavkom 1. Kaznenog zakona Republike Hrvatske („Narodne novine“, 125/11., 144/12.). 
 
3. SAVSKA 66 - PROSVJED HRVATSKIH BRANITELJA: U višeslojno postavljenim prosvjednim 
zahtjevima hrvatskih branitelja iz šatora na Savskoj cesti 66, Hrvatsko nacionalno etičko sudište esencijalno 
prepoznaje ona domoljubno -  državotvorna pitanja koja već duže vrijeme opterećuju i ne samo hrvatsko društvo 
nego i hrvatsku državnu politiku.  Upravo se brojni  odgovori na ta suštinska pitanja mogu  pronaći u Odluci 
Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta o etičkoj osudi Ive Josipovića za veleizdaju. S odmakom vremena, 
mnogima postaje sve jasnije da su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata temeljna savjest i moralna vertikala 
hrvatskog društva. Iako je od rata protekla petina stoljeća, hrvatski su branitelji i nadalje u  domovinskom rovu 
za obranu hrvatskih nacionalnih i državotvornih interesa, ali ovoga puta predvođeni najtežim ratnim 
stradalnicima. U to se nedavno mogao izravno uvjeriti i predsjednik Republike Hrvatske i predsjednički kandidat 
Ivo Josipović dok je zabezeknuta i okamenjena lica u braniteljskom šatoru slušao hrvatske domoljubne pjesme, 
okružen ljudima s iskrenim pogledom poput betlehemske nevine dječice. Sagledavajući ukupnost korjenitih 
hrvatskih društvenih i političkih različitosti s međunarodnim implikacijama iz neposrednog okruženja, s pravom 
se može postaviti pitanje - je li to doista započeo Drugi domovinski rat i koliko će dugo trajati? 
 
4. DRŽAVNA OBMANA HRVATSKOG BIRAČKOG ISELJENIŠTVA: U odnosu na zadnje, ovi se 
predsjednički izbori odvijaju po bitno izmijenjenim pravilima uz neviđenu redukciju demokratskih standarda. 
Temeljito je smanjen broj biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini i ostatku svijeta. Uvedena je obveza takozvane 
predregistracije, bez koje nije moguće izići na izbore izvan Republike Hrvatske. Kad se tome dodaju birači u 
Republici Hrvatskoj s nevažećom osobnom iskaznicom te na tisuće Hrvata iz najnovijeg vala mladih iseljenika, 
lako se dolazi do zaključka kako je ova hrvatska Vlada uspjela u paklenoj namjeri gotovo potpune biračke 
neutralizacije oko pola milijuna Hrvata s pravom glasa. Budući da se radi o biračkom tijelu tradicionalno 



naklonjenom desno orijentiranim hrvatskim političkim strankama, to se stoga lako dolazi do odgovora na 
ključno pitanje - gdje je 28. prosinca 2014. godine, u prvom izbornom krugu, nestalo oko 92.000 birača iz Bosne 
i Hercegovine, koji su prije pet godina svoj glas dali predsjedničkom kandidatu Milanu Bandiću. Tom je 
prilikom predsjednički kandidat Ivo Josipović dobio povjerenje samo 801 birača od mogućih 266.679 koji su 
imali biračko pravo u Bosni i Hercegovini. Upravo će ova nedemokratska suspenzivna  izborna praksa u sebi 
implicirati i politiku domovinske nezahvalnosti ove Vlade prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske, toliko 
zaslužnom za hrvatsko osamostaljenje. Zato Hrvatsko nacionalno etičko sudište osuđuje ovu nedemokratsku 
pojavu s političko - ideološki motiviranom redukcijom biračkog prava Hrvata u Bosni i Hercegovini i 
iseljeništvu. 
 
5. HRVATSKA JAVNOST IMA PRAVO ZNATI: Uslijed potpune medijske izoliranosti od strane vodećih 
hrvatskih medija, a posebice hrvatskog javnog radiotelevizijskog servisa, Hrvatsko nacionalno etičko sudište u 
svrhu točnog, istinitog i pravodobnog informiranja hrvatske javnosti koristi internetski medijski potencijal i 
usmenu predaju kako bi svoju misiju, rad i rezultate toga rada približilo svakom čovjeku, ma tko on to bio i koje 
društvene stavove zastupao. U tom je kontekstu, Hrvatsko nacionalno etičko sudište priredilo ovo priopćenje, 
vjerujući da će slobodni mediji, pojedinci, udruge i ostale nevladine organizacije putem svojih portala i na drugi 
način prenijeti ovu vijest i učiniti je dostupnom široj hrvatskoj javnosti. Držimo da je predmetna vijest jako 
važna baš u ovom trenutku jer pridonosi objektivnom sagledavanju etički društveno neprihvatljivih pojava kao i  
nositelja tih pojava u hrvatskom društvu. Javnost ima pravo znati sve što je od javnog interesa. Prema članku  1.  
Ustava Republike Hrvatske, vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih 
državljana, a narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. Zato nije sve jedno 
tko će tu javnu vlast obnašati. Nositelje javne vlasti treba stalno legalno i legitimno kontrolirati i sankcionirati 
kad se etički i zakonski ogriješe o hrvatske nacionalne i države interese. To posebice  u svrhu razvoja hrvatske 
društvene odgovornosti, a osobito svijesti o važnosti zaštite i očuvanja hrvatskog javnog dobra, kako bi nam 
živjela i razvijala se jedina i vječna Hrvatska. 
 
6. PRIOPĆENJE ZA JAVNOST - PROSLIJEDI DALJE E-MAILOM I USMENOM PREDAJOM: Osim 
kratkih video zapisa, ovom priopćenju priložen je i integralni tekst Odluke Prvog sudbenog vijeća Hrvatskog 
nacionalnog etičkog sudišta broj: HNES - SV / 1 – 2014, a kojom je  Ivo Josipović etički osuđen za veleizdaju. 
Još jednom lijepo molimo primatelje ove poruke da istu proslijede dalje putem vlastite e-mail liste te usmenom 
predajom, kako bi ova namjerno medijski izolirana vijest ipak došla do što većeg broja osoba na vlastitu 
prosudbu. 
 

S poštovanjem! 
Tajništvo Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta 

 
Zagreb, 04. siječnja 2015. 

 
 
 
 


