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Predmet: Osnove za podnošenje Zahtjeva za davanjem mišljenja Etičkom povjerenstvu Pravnog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u vezi slučaja preglednog rada autora Antonije Petričušić, Mateje 

Čehulić i Daria Čepe objavljenog u časopisu Politička misao 54(5) 

 

Poštovani dekane Pravnog fakulteta, gospodine Gliha, 

 
Slobodni smo Vas upozoriti na neetično i neakademsko postupanje djelatnika Katedre za sociologiju 

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Antonije Petričušić, Mateje Čehulić i Daria Čepe koji su u članku 

pod nazivom “Gaining Political Power by Utilizing Opportunity Structures: An Analysis of the 

Conservative Religious-Political Movement in Croatia” objavljenom u časopisu Politička misao 54(5) u 

rujnu 2017. iznijeli niz neistinitih, proizvoljnih i nepotkrijepljenih tvrdnji o U ime obitelji, od kojih se 

pojedine mogu smatrati klevetom u smislu kaznenog djela (čl. 149. Kaznenog zakona, NN 125/11, 144/12, 

56/15, 61/15, 101/17). Neistine iznesene u članku prenijela je u siječnju 2018. Hrvatska izvještajna 

novinska agencija (https://www.hina.hr/vijest/9710848) i velik broj hrvatskih medija. 

 
Budući da su autori predmetnoga članka, kako proizlazi iz odredbi Etičkog kodeksa (čl. 6 st. 3, čl. 9, st. 1 i 

2, čl. 17) i općeprihvaćenih standarda postupanja znanstvenika, grubo višekratno prekršili načela 

akademskog ponašanja - osobito  načela znanstveničkog poštenja, objektivnosti, nepristranosti, korektnosti 

i isključivanja predrasuda, te, zlorabom svoga ugleda koji kao znanstvenici i zaposlenici Pravnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu imaju u javnosti, nanijeli štetu U ime obitelji, molimo Vas da predmet proslijedite 

Etičkom povjerenstvu Fakulteta. 

 
Osobito smatramo važnim istaknuti da je suautor članka, Dario Čepo, potpuno neprimjereno predavaču na 

uglednoj visokoobrazovnoj ustanovi, javno iznosio osobnu netrpeljivost prema meni kao predsjednici U 

ime obitelji - čije je djelovanje predmetom njegovog navodnog znanstvenog interesa, kao i news portalu 

udruge Narod.hr. 

 
U privitku Vam dostavljamo analizu predmetnog članka kao osnovu za podnošenje Zahtjeva za davanjem 

mišljenja Etičkom povjerenstvu Pravnoga fakulteta u Zagrebu. 

 
Ukoliko smatrate potrebnim, o navedenom ćemo slučaju dodatno obavijestiti i nadležna tijela Sveučilišta i 

Rektora. 

 
Molimo Vas da nas obavijestite o poduzetim koracima. 

 

https://www.hina.hr/vijest/9710848


 

 
S poštovanjem, 

 
Željka Markić 
Predsjednica udruge U ime obitelji 


