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UMJESTO PREDGOVORA
I. Uvod

U ovom izdanju sadržan je tekst temeljnog propisa organizacijskog sudbenog prava - Zakona o sudovima. Uz redakcijski
pročišćeni tekst ovoga zakona objavljujemo i iscrpno stvarno kazalo, koje će - nadamo se - bitno olakšati čitateljima snalaženje
u zakonskom tekstu. Uz Zakon o sudovima, objavljujemo i neke
druge relevantne propise koji uređuju hrvatsko pravosudno pravo - Zakon o Državnom sudbenom vijeću, Zakon o područjima i
sjedištima sudova i Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih
sudova. Namjera izdavača i priređivača ovoga izdanja bila je
omogućiti lakši pregled i orijentaciju u materiji svima koji su
profesionalno, znanstveno ili osobno zainteresirani za područje
organizacije pravosuđa, a posebno za propise koji uređuju organizaciju i djelovanje sudbene vlasti.
II. Zakon o sudovima - historijat donošenja
i promjena teksta zakona

Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o sudovima (u daljnjem tekstu: ZS) koji ovdje objavljujemo sastavljenje na temelju
izvornog teksta ovoga zakona, donesenog 1993. godine, a objavljenog početkom 1994. godine, te kasnijih akata koji su mijenjali njegov sadržaj. Kada je 22. siječnja 1994. stupio na snagu,
ZS je zamijenio prijašnji Zakon o redovnim sudovima iz 1977.
godine.' Donošenjem ovoga zakona trebalo se tada sudbeno pravo uskladiti s odredbama Ustava iz 1990. godine, koji je, napuštajući dotadašnju doktrinu o jedinstvu vlasti u korist načela
, Zakon o redovnim sudovima, NN 5/77, 17/87,27/88, 16/90,41190
i 14/91.
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podjele vlasti, u odnosu na prijašnje pravo značio odlučan korak
diskontinuiteta.
Iako je riječ o zakonu koji je donesen razmjerno nedavno,
pred svega desetak godina, promjena ZS-a u tome je razdoblju
bilo i više no što bi bilo očekivano, što je vidljivo i iz današnjeg
službenog načina citiranja ovoga zakona, koji upućuje na jedanaest brojeva "Narodnih novina".2 Ako se promotri serija izmjena, vidljivo je da se prosječno najmanje jednom godišnje ZS
mijenjao, pri čemu su se u nekim godinama (npr. u 2003.)
promjene događale i višekratno. Ovako živahan tempo promjena, koji inače nije primjeren temeljnim aktima o djelovanju
državne vlasti (a posebno ne sudbene vlasti), može se pripisati
volatilnosti ovoga područja, koje se od državnopravnog osamostaljenja Hrvatske do danas još nije ustalilo te se i danas nalazi u
razdoblju tranzicije, još uvijek tragajući za primjerenom ravnotežom između nezavisnosti i autonomije s jedne i odgovornosti
nositelja sudbene vlasti s druge strane; između zahtjeva za kvalitetnim i temeljitim radom s jedne i zahtjeva za efikasnošću i
primjerenom brzinom sudovanja s druge strane.
O pokušajima, ali i o promašajima u nastojanju da se zakonskim promjenama doprinese ovim ciljevima svjedoči i priroda akata koji su mijenjali odredbe ZS-a. Od deset promjena,
izravnih je amandmana na zakonski tekst bilo tek u četiri navrata (tri izmjene i dopune - u 1996., 2000. i 2004. godini te jedna
dopuna, u 1997. godine). Međutim, i takve promjene bile su u velikoj mjeri iznuđene vanjskim razlozima, najčešće intervencijama Ustavnog suda Republike Hrvatske, koji je u čak tri navrata
ukidao pojedine odredbe ZS-a (odnosno njegovih izmjena i dopuna) kao protuustavne (u 1997.,2001. i 2002. godini).3 Uz to,
velika je novela iz 2000. godine bila uvjetovana i ustavnim
promjenama, dva puta promjene su bile uzrokovane izmjenama
2 Zakon o sudovima, NN 3/94, 75/95, 100/96, 115/97, 131/97,
129/00,67/01,5/02,101103,117/03,17/04.

3 Osim odluka Ustavnog suda koje se izravno odnose na tekst Zakona o sudovima, valja istaknuti i odluku Ustavnog suda o ukidanju mnogih
odredaba Zakona o Državnom sudbenom vijeću donesenu 15. ožujka 2000.
godine CNN 31100), a koja je potaknula i usmjerila promjene Zakona o sudovima iz iste godine.
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drugih akata (Zakona o plaćama sudaca iz 1995. godine te Zakona o parničnom postupku iz 2003 . godine), a jednom je Hrvatski
sabor donosio vjerodostojno tumačenje nekih odredbi ZS-a (u
2003. godini). Obje velike novele ZS-a, iz 2000. i 2004. godine,
donesene su po hitnom postupku. Čini se da su okolnost što su
mnoge promjene bile iznuđene vanjskim razlozima, njihova stihijska priroda te hitnost postupka barem djelomično uzrokovale i
mjestimično slabu nomotehničku kvalitetu teksta. Na mnogobrojne redakcijske propuste i omaške upozorava se i u pročišće
nom tekstu ZS-a objavljenom u ovoj zbirci.
Radi lakšeg pregleda promjena ZS-a, u narednoj tablici
dajemo sažeti pregled promjena teksta Zakona o sudovima:
Naziv

Broj NN i datum
objavljivanja

Sadržaj

Zakon o
sudovima

3/94 od 14. l.
1994.

Izvorni tekst zakona

Zakon o plaćama
sudaca i drugih
pravosudnih
dužnosnika

75/95 od
29. 9. 1995.

Prestao važiti čl. 94. izvornog
teksta zakona (odredba
o povišenju staža i uvećanju
plaće sudaca)

Zakon
o izmjenama
i dopunama ZS-a

100/96 od
28. ll. 1996.

Više izmjena i dopuna u čL 2,
13,14, 15, 16, 17, 18 (brisan),
19,22,27,28,32,37,42,50,
55,61,76,80,94,100,101,
102, 103 (brisan), 106, 107,
terminološke izmjene, odredbe
o preuzimanju predmeta vojnih
sudova

Odluka USRH u
postupku ocjene
suglasnosti
s Ustavom

115/97 od 30. 10. Ukinut čL 16. st. 1. i 2. ZID ZS
iz 1996. (čL 55. st. L i 2. ~
1997.
odredbe o mogućnosti produžetka sudačke dužnosti nakon
stjecanja uvjeta za mirovinu
na prijedlog ministra
pravosuđa)

Zakon o dopuni
ZS-a

131/97 od
5.12.1997.

Dopuna čL 55. (obnašanje
sudačke funkcije do kraja
godine u kojoj sudac
navršava 70 godina života)
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Naziv

Broj NN i datum
objavljivanja

Sadržaj

Zakon o
izmjenama i
dopunama ZS-a

129/00 od
22. 12.2000.

Usklađivanje s odlukama
USRH i promjenama Ustava.
Promijenjeni čl. 1,3,4,8,9,
10, 13, 14, 15, 15a (novi čl. o
prekršajnim sudovima), 16, 19,
19a (novi čl. o Visokom
prekršajnom sudu), 22, 27, 28,
29,30, 31a-31n (četrnaest
novih čl. o sudačkim vijećima),
32a (novi čl. o predsjedniku
VSRH), 34, 35, 37, 38, 39,48,
50,52,53,54,55,62,65,66,
67a (novi čl. o prestanku
sudačke dužnosti), 73a-73j
(deset novih čl. o predsjednicima sudova), 75,76, 79,
79a-79c (tri nova čl. o zaštiti
osoba, imovine i objekata
sudova), 92, terminološke
promjene

Odluka USRH u
postupku ocjene
suglasnosti s
Ustavom

67/01 od
24.7.2001.

Ukidanje novih odredaba čl.
73c st. 2 (djelomično) i 73c st.
3 (u cijelosti) i mogućnosti da
se za predsjednika VSRH
imenuje osoba koja ne obnaša
sudačku dužnost

Odluka USRH u
postupku ocjene
suglasnosti s
Ustavom

5/02 od

Ukidanje čl. 67a. st. 2. al. 2.
(odredba o prestanku sudačke
dužnosti po sili zakona kada
sudac navrši 70 godina života)

Vjerodostojno
tumačenje zakona
Hrvatskog sabora

101/03 od
18.6.2003.

18. 1.2002.

Zakon o
117/03 od
izmjenama i
23.7.2003.
dopunama Zakona
o parničnom
postupku

x

Tumačenje čl.

50. st. 3. (radni
staž suca za prekršaje ostvaren
prije no što su prekršajni
sudovi postali dio sudbene
vlasti priznaje se kao staž
dužnosnika usudu)
Čl. 286. ZID ZPP brisao je
riječi

"pravnih osoba" u čl. 19.
t. 2. ZS-a

Naziv
Zakon o
izmjenama i
dopunama ZS-a

Broj NN i datum
objavljivanja
17/04 od
9.2.2004.

Sadržaj

.-

Više izmjena i dopuna u čl. 10,
15a (novi čl. koji upućuje
prijenos dijela materije
nadležnosti u ZPP), 16, 17, 19,
20 (brisan), 22, 24, 28, 30, 31h,
3li, 310-31p (dva nova čl. o
kodeksu sudačke etike), 32, 39,
50, 51 a (novi čl. o praćenju
rada suca), 52, 52a-52f (šest
novih čl. o uvećanju rezultata
zbog posebne složenosti posla),
53, 53a-53i (o ocjenjivanju
sudaca),54,60,61,64,65,65a
(novi čl. o upućivanju suca na
rad u sud višeg stupnja), 66, 67,
75, 76, 76a (novi čl. o sudskim
savjetnicima), 78, 80, 80a-80b
(novi čl. o postupku za teške
povrede službene dužnosti
sudskih službenika i
namještenika), 81, 96

III. Novela iz 2004. i neka otvorena pitanja
Područje primjene Zakona o sudovima obuhvaća širok krug
pitanja, od ustrojstva i nadležnosti sudova do temeljnih pitanja
koja se odnose na osobe koje sudjeluju u djelovanju sudova - sudaca, sudskih savjetnika i vježbenika, stalnih sudskih vještaka,
tumača i procjenitelja. U odnosu na djelovanje sudbene vlasti,
ZS uređuje s jedne strane osnove sudske i pravosudne uprave,
kao i ulogu pojedinih tijela zaduženih za njeno obavljanje (ministarstvo pravosuđa, predsjednici sudova, sudski službenici i
namještenici), ali postavlja i temelje za nezavisno djelovanje
sudbene vlasti putem uređenja djelovanja tijela pravosudne autonomije (sudačka vijeća). U uređivanju ovih područja, ZS nadopunjuje više drugih zakona, npr. Zakon o Državnom sudbenom
vijeću ili Zakon o područjima i sjedištima sudova, a na temelju
izričiti h ovlaštenja sadržanih u njemu, na podzakonskoj se razini
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donosi više raznih akata. 4 Od donošenja izvorne verzije ZS-a
1994. godine, dijelovi materije mijenjali su svoj smještaj, ulazeći
ili izlazeći iz ZS-a. Tako su npr. pitanja imenovanja i razrješenja
predsjednika sudova iz ZDSV-a ušla u ZS, dok su pojedine
odredbe o stvarnoj nadležnosti sudova iz ZS-a ušle u posebne
procesne zakone (ZPP, ZKP). Mnogobrojne zakonske promjene
nisu uvijek bile izvedene sasvim harmonično, niti su bile u cijelosti usklađene s izmjenama drugih akata. U ovom uvodnom tekstu upozorit ćemo samo na neka otvorena pitanja koja su izazvana posljednjom zakonskom novelom s početka 2004. godine,
koja je najavljena kao tek ograničen hitni zahvat, no koja je u konačnici zahvatila veći dio materije.
aj Stvarna nadležnost

Jedan od glavnih razloga za donošenje izmjena i dopuna
ZS-a po hitnom postupku bio je ispravljanje redakcijske omaške
u čl. 10. kojije trebao omogućiti da predsjednik Vrhovnog suda
svojom odlukom delegira mjesnu nadležnost u pojedinim predmetima s opterećenih sudova na one manje opterećene, radi veće
efikasnosti sudovanja i rasterećenja pojedinih sudova s velikim
brojem predmeta. Uz ispravljanje pogrešne formulacije 5 novela
iz 2004. je proširila diskrecijsko pravo predsjednika Vrhovnog
suda, omogućujući mu da nadležnost delegira ne samo u "pojedinoj vrsti predmeta", nego i u "pojedinoj pravnoj stvari ". Ovaje
formulacija svakako fleksibilnija, no može otvoriti pitanje ne bi
li delegacija individualno određenih predmeta (pogotovo s obzirom na to da može uslijediti u predmetima u kojima su već poduzete neke radnje) mogla narušiti pravo stranaka na tzv. prirodnog
ili zakonskog suca, pa i otvoriti prostor za zlouporabe. Dodatna
novost je i pravo stranaka (odnosno njihovih odvjetnika) na
naknadu troškova uzrokovanih ovom ad hoc delegacijom nad4 Između ostalih: Sudski poslovnik, pravilnici o sudskim službenicima i namještenicima, sudskim vještacima, tumačima i procjeniteljima, o
vježbenicima i pravosudnom ispitu, o naknadama i nagradama u parničnom
i kaznenom postupku, o službenoj iskaznici i odori sudaca, o postupanju s
pritvorenim osobama i sl.
5 Tj. delegiranje na "drugi stvarno nadležni sud" umjesto "drugog
mjesno i stvarno nadležnog suda".
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ležnosti - troškova javnog prijevoza odnosno troškova izbivanja
jz odvjetničke pisarnice. Premda valja pozdraviti spremnost i dobru volju države da solidarno snosi dio tereta povećanih troškova
iz državnoga proračuna, ova je odredba izravno protivna obrazloženju nacrta zakona, prema kojem za provedbu zakona ne treba
u proračunu osigurati dodatna sredstva. 6
Jedna od promjena najavljenih kao čisto pravno-tehničko
usklađivanje, sastojala se u brisanju odredaba o stvarnoj nadležnosti sudova u parničnom postupku, uz obrazložerve da je ta
materija nakon novele Zakona o parničnom postupku sada uređena tim zakonom. Premda bi se ovo obrazloženje i dobra namjera načelno mogli prihvatiti, njihova operacionalizacija izaziva mnoge dvojbe. Prije svega, čini se da su autori novele ZS-a iz
2004. godine previdjeli najmanje dvije okolnosti. Jedna se sastoji u tome da nije samo Zakon o parničnom postupku uredio
pravila o stvarnoj nadležnosti, već ie još mnogo ranije to bio uči
nio i Zakon o kaznenom postupku. Zato, brisanje dijela normi o
stvarnoj nadležnosti je nepotpuno, jer se isto valjalo učiniti i za
odredbe o kaznenoj nadležnosti. Drugo, još gore, autori novele
previdjeli su da ZPP uređuje samo stvarnu nadležnost u parnič
nom postupku, a ne cjelokupnu nadležnost u građanskim stvarima. Uz to, čak su i neki dijelovi stvarne nadležnosti u parničnim
stvarima bili ostali izvan ZPP-a, tako da se novim čl. 15.a otvorila značajna praznina. Ona je posebno akutna u odnosu na žalbenu
nadležnost županijskih sudova te,još više, na žalbenu nadležnost
Vrhovnog suda, gdje je problem intenziviran ispuštanjem opće
6 Nedostatak predviđenih sredstava za naknadu troškova strankama
mogao bi utoliko gotovo sasvim onemogućiti primjenu ovoga instituta, koji
se i do sada načelno mogao koristiti, uz smislenu interpretaciju dosadašnje
odredbe. Inače, slična proturječnost s navodima o nepotrebnosti sredstava
postoji i kod čl. 25. Zakona o izmjenama i dopunama, koji predviđa dodatak
na sudačku plaću u slučaju upućivanja na rad u drugi sud, pa čak i donošenje
posebne uredbe Vlade o visini dodatka u roku 30 dana od stupanja na snagu
novele. V. slično i kod čl. 27. ZID ZS 2004.

7 Usp. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, NN 117/03 (novi članci 34. do 34.d.).

Usp. Zakon o kaznenom postupku, pročišćeni tekst, NN 62/03
18. do 21.).

8

(članci
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klauzule o mogućnosti propisivanja da najviši sud u državi druge
poslove obavlja na temelju posebnog zakona. Pokušaj normativnog poliranja odredaba o stvarnoj nadležnosti tako je rezultirao u
odredbama koje izazivaju više problema od onih koji bi se pojavili da promjena nije bilo.
b) Pravna

shvaćanja

sjednica sudskih odjela

Uz veoma lakonsko obrazloženje koje se poziva na potrebu
ujednačavanja sudske prakse, novela iz 2004. ukinula je promjene učinjene novelom iz 2000. godine, vraćajući obvezatnost
pravnih shvaćanja sjednica drugostupanjskih sudova - županijskih sudova, Visokog prekršajnog suda i Visokog trgovačkog
suda. Formalna obveza sudaca ovih sudova možda će svojom
prisilom djelovati ujednačavajuće na dio sudaca, premda se u

vrijeme u koje je postojala, nije pokazala odviše efikasnom.
Mnogo važnije je što su u novoj noveli gotovo posve ignorirani
argumenti koji su upozoravali na nespojivost tako regulirane
obvezatnosti s ustavnim položajem sudbene vlasti i načelom
supstancijalne nezavisnosti sudaca u odlučivanju. Donošenje
općih, obvezujućih shvaćanja na sjednicama odjela, kako su
tvrdili pojedini autori, iskače iz ustavne funkcije sudbene vlasti
kao vlasti koja propise provodi, a ne donosi. K tome, obveza individualnih sudaca da primjenjuju shvaćanja sjednice odjela na
kojima je njihov stav ostao u manjini može narušavati odredbe o
samostalnosti i neovisnosti sudbene vlasti, koja smije suditi
samo na temelju Ustava i zakona (a ne na temelju pravnih
shvaćanja odjela, protivno savjesti i shvaćanju suca kojem je
predmet dan u rješavanje). U ustrojstvu sudbene vlasti, jedino je
Vrhovni sud izričito Ustavom ovlašten i obvezan skrbiti se zajedinstvenu primjenu prava i jednakost građana, dok bi u drugim
sudovima sudačka nezavisnost imala prioritet pred harmonizacijskim nastojanjima, koja bi se smjela provoditi jedino uvjeravanjem, ili kroz mehanizme pravnih lijekova. ZS također nije
predvidio niti posljedice eventualnog nepoštovanja odredbi o
obvezatnosti pravnih shvaćanja; kako se suđenje protivno pravnom shvaćanju sjednice odjela ne bi moglo samo po sebi smatrati
razlogom za pravne lijekove, postavlja se pitanje bi li sudac koji
odlučuje suprotno zauzetom shvaćanju mogao biti disciplinski
ili na drugi način sankcioniran (a što također ne bi bila primjere-

XIV

na posljedica). Iz ovih i drugih razloga, odredba čl. 30. ZS-a
mogla bi uskoro ponovno biti predmet raspravljanja, a možda i
zakonskih promjena.
ej Ocjenjivanje sudaca

Valorizacija obavljanja sudačkih obveza, kako se navodi u
obrazloženju nacrta novele ZS-a iz 2004. godine, uređena je na
bitno drugačiji način nego dosadašnjim zakonskim rješenjima. Iz
promijenjenih odredaba najjasnije su vidljive, međutim, dvije
tendencije. S jedne strane, uloga sudačkih vijeća kao dosadašnjih
temeljnih tijela sudačke samouprave bitno je reducirana u korist
predsjednika sudova, kao tijela sudske uprave. S druge strane, i
sam je postupak ocjenjivanja sudaca dodatno ublažen i omekšan,
dodavanjem mogućih iznimaka kod neispunjavanja postavljenih
okvirnih mjerila, kao i rjeđim ocjenjivanjem sudaca (ili čak njegovim potpunim izostankom).
Operativno ocjenjivanje sudaca tako je po sadašnjem ZS-u
razdvojeno na "utvrđivanje ispunjavanja sudačkih obveza" i na
"ocjenjivanje sudaca". Prvi dio, koji su do sada obavljala sudačka vijeća, sada je u cijelosti prepušten predsjednicima sudova. Sudačka vijeća, s druge strane, obavljaju ocjenu sudaca još
samo iznimno: umjesto dosadašnje ocjene svake godine (za prvi
put imenovane suce) odnosno svake tri godine (za suce imenovane na trajni rok), sudačka će vijeća ubuduće suce ocjenjivati
samo kada to bude potrebno radi trajnog imenovanja (nakon isteka roka od četiri godine od prvog imenovanja) ili kada se sudac
natječe za imenovanje u drugi (najčešće: viši) sud. Ovakva je
podjela rada između predsjednika suda i sudačkih vijeća svakako
učinkovitija ijednostavnija. Istodobno, ipak, ona u priličnoj mjeri razvlašćuje sudačka vijeća kao tijela sudačke samouprave u
korist predsjednika sudova kao voditelja sudske uprave u sudu.
Ujedno, na ovaj se način praktički onemogućuje kontinuirano
sintetičko ocjenjivanje sudaca, jer se obveze predsjednika suda
svode na prikupljanje statističkih podataka o broju riješenih
predmeta, ispunjavanju "norme" i eventualnim drugim aktivnostima suca i stegovnim mjerama protiv njega. 9 Ujedno, u slučaju
9

Usp. novi tekst čl. 52. ZS.
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neispunjavanja postavljenih kvantifikacijskih mjerila, omoguće
no je da se na ime "opterećenosti izrazito teškim i složenim predmetima" sucu prizna dodatak od 10% na normu 10 , što - u nedostatku suprotnih, povećanih kriterija u slučaju bavljenja izrazito laganim i rutinskim stvarima - predstavlja unilateralnu olakšicu koja može dodatno dovesti u pitanje nastojanja da se osigura
veća efikasnost djelovanja sudbene vlasti.
Što se tiče postupka ocjenjivanja, on je pojednostavljen, uz
neke nove institute (npr. osnivanje posebnog peteročlanog vijeća
Vrhovnog suda za žalbe na ocjene obnašanja sudačke dužnost
umjesto dosadašnje žalbe proširenoj općoj sjednici Vrhovnog
suda). Neke od promjena i ovdje se čine nedovoljno promišljenima, pa i procesno upitnima (npr. mogućnost da protiv odluke posebnog vijeća o ocjeni obnašanja sudačke dužnosti bude dopuštena ustavna tužba, za koju je aktivno legitimirano čak i sudačko vijeće koje je ocjenu donijelo - unatoč nedostatka pravne
sposobnosti, pa i pitanja može li ono samo biti žrtvom povrede
ustavnih prava).
dj Sudski savjetnici

Još jedna naizgled tehnička promjena u Zakonu o sudovima
odnosi se na odredbe o sudskim savjetnicima. ll Novelom ZS-a iz
2004. samo je poopćena nova odredba u Zakonu o parničnom
postupku.1 2 Ipak, ni ovaj korak nije sasvim nekontroverzan, jer
dikcija prema kojoj je u ZPP-u (a sada i u ZS-u) sudskim savjetnicima dana izričita ovlast da u postupku "ocjenjuju dokaze" i
"utvrđuju činjenice" može biti ustavnopravno sporna jer su ocjena dokaza i utvrđivanje činjenica bitni konceptualni dijelovi
"odlučivanja o pravima i obvezama građanske naravi" odnosno
o "sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela", o čemu prema čl. 29.
Ustava i čl. 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda može odlučivati samo nezavisan i nepristran sud
- dakle sudbena vlast, u kojoj suđenje u postupku pune juris10
II
12
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Usp.

čl.

52.a ZS.

Vidi čl. 76.a ZS.
Usp. novi

čl.

13. ZPP-a nakon izmjena iz 2003. (NN 117/03).

dikcije mogu obavljati samo suci. Zato bi se ove izmjene ZS-a
mogle u perspektivi, također, pokazati upitnima.
IV.

Zaključak

Zakon o sudovima, kao središnji akt pravosudnog prava, dijeli sudbinu reforme pravosuđa ~ onje predmet mnogih pokušaja
i traganja na nedovršenom putu prema kvalitetnom i efikasnom
sudovanju. Ova nastojanja još su daleko od svoga cilja, kako u
odnosu na Zakon o sudovima, tako i u odnosu na mnoge druge
akte organizacijskog sudbenog prava. U međuvremenu, nadamo
se da će ovo izdanje olakšati svima razumijevanje aktualnog teksta tih propisa, kao i problema koji se njima žele riješiti.
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ZAKON O SUDOVIMA
(NN 3/94,75/95,100/96,115/97,131/97,129/00,67/01,
5/02,101/03,117/03,17/04)
redakcijski pročišćeni tekst 1

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo, djelokrug i nadležnost sudova, unutarnje ustrojstvo sudova, uvjeti za imenovanje
i razrješenje sudaca, sudaca porotnika i predsjednika sudova,
njihova prava i dužnosti, posebne odredbe o Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, zaštita osoba i imovine pravosudnih tijela,
l Zakon o sudovima donesen je 30. XII. 1993. godine i proglašen 6. l.
1994. (objavljen u NN 3/94, od 14.1. 1994.), a na snazi je od 22.1. 1994. godine.
Čl. 94. izvornog teksta ZS prestao je važiti na temelju čl. 12. Zakona o
plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (NN 75/95).
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima donesen je 14.
Xl. 1996. i proglašen 21. Xl. 1996. godine (objavljen u NN 100/96, od 28.
Xl. 1996.) Na snazi je od 6. XII. 1996. godine.
Odredbe st. 1. i 2. čl. 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
sudovima (NN 100/96) ukinute su Odlukom Ustavnog suda RH br.
U-I-914/1996, U-I-34/1997 od 27. X. 1997. (NN 11/97, od 30. X. 1997.).
Zakon o dopuni Zakona o sudovima donesen je 21. XI. 1997. i proglašen 26. XI. 1997. (objavljen u NN 131/97, od 5. XII. 1997.), a na snazije
od 13. XII. 1997.
Zakon o sudovima izmijenjen je i dopunjen Zakonom od 15. XII.
2000. kojije proglašen 19. XII. 2000. (objavljenje u NN 129/00, od 22. XII.
2000.), a na snazi je od 30. XII. 2000.
Odlukom Ustavnog suda RH U-I-19012001. od 12. VII. 2001., objavljenom u NN 67/01 ukinute su odredbe čl. 73.c, st. 2., u dijelu koji glasi:
"a iznimno i osoba koja ne obnaša sudačku dužnost uz uvjet daje istaknuti
pravnik koji ispunjava uvjete za suca" te odredba čl. 73.c, st. 3. u cijelo-

Članak 2.

l.

Opće

odredbe

uvjeti i postupak za imenovanje sudskih tumača, vještaka i procjenitelja, sudska i pravosudna uprava, uvjeti za prijam službenika i namještenika, čuvanje službene tajne, i osiguranje sredstava
za rad sudova.
Članak 2.

Sudovi su tijela državne vlasti koja sudbenu vlast obavljaju
samostalno i neovisno u okviru djelokruga i nadležnosti određe
ne zakonom.
Članak 3.

Sudovi štite Ustavom i zakonima utvrđeni pravni poredak
Republike Hrvatske, te osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom.
Sudovi odlučuju u sporovima o osnovnim pravima i obvezama čovjeka i građanina, o pravima i obvezama Republike, jedinica lokalne samouprave i uprave, izriču kazne i druge mjere
počiniteljima kaznenih dje/a 2 prijestupa i prekršaja utvrđenih zakonom, odlučuju o zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i osoba koje imaju javne ovlasti, rješavaju sporove o osobnim
odnosima građana, radne, trgovačke, imovinske i druge građan
skopravne sporove te odlučuju u drugim pravnim stvarima kad je
to zakonom određeno.
sti. Odredba al. 2. st. 2. čl. 67.a ukinuta je Odlukom Ustavnog suda RH br.
U-I-55/2001. od 19. XII. 2001. (NN 5/02).
Vjerodostojno tumačenje čl. 50. st. 3. Zakona o sudovima donio je
Hrvatski sabor 13. VI. 2003. (NN 10 1103). Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o parničnom postupku (NN 117/03) je odredbom čl. 286. brisao
riječi "pravnih osoba" u čl. 19. toč. 2. Zakona o sudovima. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima donesen je 30. I. 2004. (objavljen u
NN 17 od 9. Il. 2004.). Na snazije od 17. II. 2004. (odredbe čl. 52.-52.fstupaju na snagu l. I. 2005.). Prijelazne i završne odredbe vidjeti na str. 63.
Za ovo izdanje izrađen je redakcijski pročišćeni tekst Zakona o sudovima u koji su ukorporirane sve izmjene i dopune, osim prijelaznih i
završnih odredaba zakona o imjenama i dopunama. U bilješkama upuću
jemo na ustavnosudske odluke i redakcijske pogreške. Redakcijski pročišćeni tekst izradio je Dejan Palić, dipl. iur.
2

2

Iza riječi "djela" nedostaje zarez.

Članak 7.

L Opće odredbe

Članak 4.

Svatko ima pravo da o njegovim pravima i obvezama granaravi ili o njegovoj kaznenoj odgovornosti pravično i
javno u razumnom roku raspravlja i odluči zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud.
U pravnim stvarima iz sudskog djelokruga ugovorom se
može povjeriti odlučivanje o pojedinim pravnim stvarima izbranim sudovima sukladno zakonu.
Svatko ima pravo slati predstavke na rad suda ili suca zbog
odugovlačenja postupka u kojemje stranka ili ima pravni interes,
odnosno zbog ponašanja suca ili drugog djelatnika u sudu u
službenim odnosima sa strankom i dobiti na njih odgovor.
đanske

Članak 5.

Sudovi sude na osnovi Ustava i zakona.
Sudovi sude i na osnovi međunarodnih ugovora koji su dio
pravnog poretka Republike Hrvatske.
Sudovi primjenjuju i druge propise koji su donijeti sukladno
Ustavu, međunarodnom ugovoru ili zakonu Republike Hrvatske.
Članak 6.

Zabranjen je svaki oblik utjecaja na donošenje sudske odluke, a posebno: svaka uporaba javnih ovlasti, sredstava javnog
priopćavanja i uopće javnih istupanja radi utjecanja na tijek i
ishod sudskih postupaka.
Odluku suda smije mijenjati i ukidati samo sud u čiju
nadležnost spada predmet u postupku propisanom zakonom.
Svatko u Republici Hrvatskoj dužan je poštivati pravomoćnu i ovršnu sudsku odluku i njoj se pokoriti.
Članak 7.

U pravnim stvarima iz sudske nadležnosti u prvom stupnju
sudi sudac. U kojim slučajevima sudovi u prvom stupnju sude u
vijeću određuje se zakonom.

3

Članak 8.

I.

Opće

odredbe

U višem stupnju, sudovi sude u vij eću, a kada j e to zakonom
i u općoj sjednici.
U suđenju sudjeluju i suci porotnici sukladno zakonu.

određeno

Članak 8.

Suci imenuju se i razrješavaju uz uvjete i po postupku u
kojem se osigurava stručnost, neovisnost i dostojnost za obnašanje sudačke dužnosti.
Članak 9.

Sudac ili sudac porotnik ne smije biti pozvan na odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje pri
donošenju sudske odluke.
Suci imaju imunitet sukladno ovom Zakonu.
Sudac ne smije biti pritvoren niti se protiv njega smije
pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Državnog sudbenog
vijeća.

Sudac smije biti pritvoren bez odobrenja Državnog sudbenog vijeća samo ako je zatečen u činjenju kaznenog djela za koje
je propisana kazna zatvora u trajanju duljem od pet godina. O
tome se izvješćuje predsjednika Državnog sudbenog vijeća.
Kada Državno sudbeno vijeće nije na okupu odobrenje za
lišenje slobode suca ili za vođenje kaznenog postupka protiv njega daje i o njegovom imunitetu odlučuje predsjednik Državnoga
sudbenog vijeća. Odluku predsjednika u roku od osam dana
mora potvrditi Državno sudbeno vijeće.
Suci su ovlašteni uskratiti svjedočenje o sadržaju sudskog
vijećanja i o svim okolnostima koje su dužni čuvati kao službenu
tajnu.
Članak 10.

Poslovi se sucima i vijećima raspodjeljuju prema rasporedu
unaprijed utvrđenom za svaku godinu. Pravna stvar koja prema
takvom rasporedu treba biti dodijeljena određenom sucu ili vi-
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l.

Opće

Članak 11.

odredbe

jeću,

smije biti dodijeljena drugom sucu ili vijeću samo u slučaju
njihove spriječenosti.
Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske može uz
prethodno mišljenje Opće sjednice toga suda, odrediti da u pojedinoj vrsti predmeta, odnosno u pojedinoj pravnoj stvari postupa
drugi stvarno nadležni sud, ako sud koji je po zakonu mjesno i
stvarno nadležan zbog velikog broja predmeta koje ima u radu,
ne može u razumnom roku raspraviti te predmete i donijeti
odluku.
Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske rješenjem
će odrediti koji se predmeti ustupaju drugom stvarno nadležnom
sudu na suđenje, uzevši u obzir da to ponajprije budu predmeti u
kojima još nije podnesena niti jedna procesna radnja ili u kojima
su poduzete tek prve radnje, poput odgovora na tužbu, uzimanja
obrane okrivljenika i sl.
Sud koji ustupa predmet o tome će dopisom obavijestiti
stranke odnosno njihove punomoćnike ili zastupnike.
U slučaju iz stavka l. ovoga članka strankama i njihovim
punomoćnicima pripada pravo na naknadu troškova javnog prijevoza. Odvjetnicima pripada naknada troškova za izbivanje iz
pisarnice za vrijeme putovanja i naknada troškova prijevoza
određena Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Ovi troškovi će se isplatiti na teret državnog proračuna, ako
su ti troškovi veći od onih koje bi stranke imale da se postupak
vodi pred mjesno nadležnim sudom.
Članak ll.

U obavljanju sudbene vlasti sudovi su jedan drugom dužni
pružati pravnu pomoć.
Državna tijela i pravne osobe dužni su pružati pomoć sudovima u obavljanju sudbene vlasti.
Sudovi pružaju pravnu pomoć i stranim sudovima sukladno
zakonu.
Sudovi pružaju pravnu pomoć izbranim sudovima ako je
njihov zahtjev utemeljen na zakonu, ako je zatražena pravna
radnja dopuštena po zakonu i ako je za poduzimanje te radnje za-
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Članak 12.

I.

Opće

odredbe

molj eni sud nadležan. Pravna pomoć stranim izbranim sudovima
pruža se po pravilima za pružanje pravne pomoći stranim sudoVIma.
Članak 12.
Sud ima pečat koji sadrži naziv suda te naziv i grb Republike Hrvatske.
Na zgradi u kojoj je smješten sud moraju biti istaknuti naziv
suda, grb i zastava Republike Hrvatske.

II. USTROJSTVO, DJELOKRUG I NADLEŽNOST
1. USTROJSTVO SUDOVA
Članak 13.

U Republici Hrvatskoj sudbenu vlast obavljaju:
prekršajni sudovi,
~ općinski sudovi,
~ županijski sudovi,
~ trgovački sudovi,
~ Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske,
~ Visoki trgovački sud Republike Hrvatske,
~ Upravni sud Republike Hrvatske i
~ Vrhovni sud Republike Hrvatske.
Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike
Hrvatske.
Posebnim zakonom mogu se za određena pravna područja
ustanoviti posebni sudovi.
~

Članak 14.

Prekršajni, općinski i trgovački kao prvostupanjski sudovi
ustanovljuju se za područje jedne ili više općina, jednog ili više
gradova ili dijela gradskog područja.
Županijski se sud ustanovljuje za područje više općinskih
sudova.
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II. Ustrojstvo. djelokrug i nadležnost

Članak IS.a

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Visoki trgovački
sud Republike Hrvatske i Upravni sud Republike Hrvatske ustanovljuju se za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.
Vrhovni sud Republike Hrvatske ima sjedište u Zagrebu.
Članak 15.
Sudovi sude u svom sjedištu.
Prekršajni, općinski i trgovački sudovi mogu iznimno obavljati sudbenu vlast i izvan sjedišta suda u određene sudbene dane
ili osnivanjem stalnih službi ili odjela.
Odluku o održavanju sudbenih dana i osnivanju stalnih
službi ili odjela donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa
nakon pribavljenog mišljenja predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

2. DJELOKRUG I NADLEŽNOST SUDOVA
Članak 15.a
Nadležnost općinskih, županijskih, trgovačkih sudova, Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske i Vrhovnog suda
Republike Hrvatske u parničnim postupcima određena je Zakonom o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91., 91192.,
112/99.,88/01. i 117/03.).3
3 Odredba novog čl. 15.a dodanog dopunama iz 2004. upućuje na to
da su odredbe o stvarnoj nadležnosti sudova u parničnom postupku propisane Zakonom o parničnom postupku. Svrha ove odredbe nije sasvim jasna
ako se ima u vidu da su odredbe o stvarnoj nadležnosti sudova u kaznenom
postupku još od ranije propisane Zakonom o kaznenom postupku (v. pročišćeni tekst, NN 62/03, čl. 16.-21.), a što se kod ovih izmjena previdjelo,
tako da su odredbe o stvarnoj nadležnosti u kaznenim predmetima i dalje
duplicirane u ZS-u i ZKP-u (osim kod žalbene nadležnosti Vrhovnog sudav. čl. 22.). S druge strane, čl. 15.a previđa i to da su neke odredbe o stvarnoj
nadležnosti sudova u parničnom postupku propisane izvan Zakona o parničnom postupku, npr. u Zakonu o radu (čl. 184. ZOR, zabrana djelovanja
udruge; čl. 217., zabrana štrajka).
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Članak 15.b

II. Ustrojstvo, djelokrug i nadležnost

Članak 15.b
Prekršajni sudovi:
1. Sude u prvom stupnju o prijestupima i prekršajima, osim
ako za vođenje prekršajnog postupka zakonom nije propisana
stvarna nadležnost drugog tijela.
2. Obavljaju i druge poslove određene zakonom.
Zakonom se može odrediti jedan prekršajni sud koji će
odlučivati u određenoj vrsti predmeta iz djelokruga prekršajnog
suda s područja više prekršajnih sudova.

Članak 16.
Općinski

sudovi:
l. U kaznenim predmetima:
a) sude u prvom stupnju za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora do deset godina, ako za pojedina kaznena djela
zakonom nije određen drugi sud:
b) obavljaju i druge poslove određene zakonom.
2. brisana.
3. 4 U ostalim predmetima rješavaju:
a) izvanparnične i ovršne predmete, ako rješavanje tih stvari
nije povjereno drugom sudu,
b) ostavinske predmete, zemljišnoknjižne stvari i vode zemljišne knjige,
c) o priznanju i ovrsi odluka stranih sudova,
d) obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći,
e) brisana.
Općinski sudovi rješavaju u svim predmetima koji nisu
stavljeni u djelokrug nekog drugog suda ili javnog bilježnika.
U kaznenim predmetima protiv vojnih osoba, vojnih službenika i vojnih namještenika u službi u oružanim snagama za
4

U čl. 16. st. 1. izmjenama i dopunama iz 2004. godine brisana je
izmijeniti numeraciju točke 3. (kojaje trebala po-

točka 2., aJi je propušteno
stati točka 2.).
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II. Ustrojstvo, djelokrug i nadležnost

Članak 17.

kaznena djela u obavljanju službe ili u svezi sa službom sude
općinski sudovi s potpunom nadležnošću.
Za rješavanje predmeta iz stavka 3. ovoga članka općinski
će sud osnovati poseban odjel ili vijeće.
Članak 17.

Županijski sudovi:
1. sude u prvom stupnju za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora preko 10 godina,
2. provode istragu i druge radnje, rješavaju o žalbama protiv
rješenja istražnog suca i o njegovim prijedlozima,
3. provode postupak za izručenje okrivljenika i osuđenika
kad zakonom nije propisano da o tome odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske,
4. brisana,
5. brisana,5
6. provode istražni javnobilježnički disciplinski postupak
zbog disciplinskih prijestupa i odlučuju o tim prijestupima u
prvom stupnju kad je to određeno zakonom,
7. odlučuju o žalbama protiv odluka u disciplinskim postupcima zbog neurednosti javnih bilježnika kad je to odredeno
zakonom,
8. provode izvršenje strane kaznene odluke,
9. 6 obavljaju i druge poslove određene zakonom.
5 Izmjenama iz 2004. godine brisana je opća odredbe o nadležnosti
županijskih sudova za odlučivanje o žalbama protiv odluka općinskih sudova i rješavanje o sukobu nadležosti između općinskih sudova, s obrazloženjem da je ovo pitanje sada uređeno ZPP-om. No, taj je zakon ograničen na
nadležnost u parničnim stvarima, tako da je žalbena nadležnost u ostalim
predmetima (izvanparničnim, kaznenim) ostala nepokrivena ovim član
kom.
6 U čl. 17. st. l. izmjenama i dopunama iz 2004. godine brisane su
4. i 5., aJi je propušteno promijeniti numeraciju točaka 6. do 9. (koje
su trebale postati točke 4. do 7.).

točke
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Članak tS.

Il. Ustrojstvo, djelokrug i nadležnost

II. Ustrojstvo, djelokrug i nadležnost

Članak 19.a
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske:
l. odlučuje o žalbama protiv odluka prekršajnih sudova donesenih u prvom stupnju te drugih odluka prekršajnih sudova
kada je to predviđeno zakonom,
2. odlučuje o sukobu nadležnosti između prekršajnih sudova,
3. obavlja i druge poslove određene zakonom.

Županijski sud za rješavanje kazenih 7 predmeta protiv vojnih osoba, vojnih službenika i vojnih namještenika u službi u
oružanim snagama za kaznena djela u obavljanju službe ili u svezi sa službom osnovat će poseban odjel ili vijeće.
Članak 18.

Brisan.
Članak 19.
Trgovački

sudovi:
1. vode sudske registre.
2. u izvanparničnom postupku odlučuju:
- o upisivanju brodova u upisnik brodova i o upisivanju
prava na brodovima, ograničenja odgovornosti brodara, prigovorima protiv konačne diobene osnove za likvidaciju zajedničke
havarije, ako zakonom za pojedinu vrstu predmeta nije drukčije

Članak 20.

Brisan.
Članak 21.

Upravni sud Republike Hrvatske:
1. odlučuje o tužbama protiv konačnih upravnih akata
(upravni sporovi),
2. obavlja i druge poslove određene zakonom.

određeno,

- o prijedlozima u svezi osnivanja, rada i prestanka trgodruštva.
3. rješavaju i provode ovrhe odluka koje su donijeli u prvom
stupnju, kao i sporove koji nastanu u tijeku i povodom ovrhe tih
odluka, a provođenje ovrhe na nenovčanim sredstvima ovršenika
mogu povjeriti općinskom sudu, provode osiguranje dokaza za
postupke za koje su inače nadležni, te provode postupak priznanja i ovrhe inozemnih sudskih odluka kao i arbitražnih odluka u
trgovačkim sporovima.
4. određuju i provode ovrhu na temelju vjerodostojne isprave u pravnim stvarima iz stavka l. točke 1. ovoga članka.
5. određuje mjere osiguranja u predmetima u kojima su
nadležni suditi.
8
8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.
vačkog
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Članak 22.

Članak 22.

Vrhovni sud Republike Hrvatske:
l. osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost
građana, te jednakost svih pred zakonom,
2. razmatra aktualna pitanja sudske prakse,
3. odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u Republici Hrvatskoj,
4. skrbi o stručnom usavršavanju sudaca. 9
9 Izmjenama iz 2004. godine brisane su točke 4. i 5. o žalbenoj nadležnosti Vrhovnog suda s obrazloženjem da je ova materija sada regulirana Zakonom o parničnom postupku. No, kako ZPP regulira žalbenu nadležnost samo u parničnim stvarima (pa čak i tamo ne u svima - v. čl. 217. st.
3. Zakona o radu; čl. 74. Zakona o upravnim sporovima), ostalaje nepokrivena žalbena nadležnost Vrhovnog suda u kaznenim stvarima, izvanparničnim stvarima (predmeti u kojima u prvom stupnju odlučuje županijski
sud, usp. npr. neka rješenja prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smet-

Trebalo bi stajati: "kaznenih ".

s Izmjenama iz 2004. mijenjanje članak 19. i izmijenjenaje numeracija točaka, alije propušteno odrediti da dotadašnja točka 8. postaje točka 6.
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Članak 23.

Članak 23.

stranaka na rad suda, stručne poslove u svezi s ostvarivanjem
dužnosti i prava službenika i namještenika u sudu, skrb o struč
nom usavršavanju sudaca, sudskih savjetnika, sudačkih vježbenika i drugih službenika i namještenika u sudu, vođenje statistike, financijsko-materijalno poslovanje suda i druge poslove
propisane zakonom i pravilnikom o unutarnjem poslovanju sudova (u daljnjem tekstu: sudski lO poslovnik).

Viši sud stavit će nižem sudu primjedbe na nedostatke koje
prigodom odlučivanja o pravnom lijeku ili na drugi

uočio
način.

je

Članak 27.

III. Unutarnje ustrojstvo sudova

II. Ustrojstvo, djelokrug i nadležnost

Viši sudovi mogu tražiti od nižih sudova podatke u svezi s
primjenom zakona, problemima koji se pojavljuju u suđenju,
praćenju i proučavanju sudske prakse i druge podatke, a mogu
izvršiti i neposredan uvid u rad tih sudova, kao i prirediti zajedničke sastanke radi razmatranja navedenih pitanja.
Viši sud prigodom provedbe ovlaštenja iz stavka l. i 2. ovoga članka ne smije ni na koji način utjecati na neovisnost i slobodu suda nižeg stupnja u donošenju odluke u pojedinom slučaju.

Članak 26.

Predsjednik suda obavlja poslove sudske uprave sukladno
zakonu i sudskom" poslovniku.
Predsjednika suda u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti u obavljanju poslova sudske uprave i drugih poslova
koje povjeri zamjenjuje sudac određen godišnjim rasporedom
poslova.
Predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske u poslovima sudske uprave pomažu predsjednici odjela i tajnik suda, a u
drugim sudovima predsjedniku suda pomažu predsjednici odjela, tajnik suda ili službenik kojeg odredi predsjednik suda.

Članak 24.

Brisan.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO SUDOVA
1. SUDSKA UPRAVA
Članak 25.

2. SUDSKI ODJELI

Poslovi sudske uprave obuhvaćaju osiguranje uvjeta za pravilan rad i poslovanje suda, a posebice: ustrojstvo unutarnjeg poslovanja u sudu, skrb o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u sudu, poslove izvršenja kaznenih sankcija i postupanje s
pritvorenicima, poslove pozivanja i raspoređivanja sudaca porotnika, poslove u svezi sa stalnim sudskim procjeniteljima, tumačima i vještacima, poslove ovjere isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu, poslove u svezi s predstavkama i pritužbama

Članak 27.

U sudovima u kojima ima više sudskih vijeća odnosno sudaca pojedinaca koji odlučuju o stvarima iz jednog ili više srodnih
pravnih područja ustanovljuju se odjeli u čiji sastav ulaze suci
koji o tim stvarima odlučuju.
Ministar nadležan za poslove pravosuđa ovlaštenje osnovati odjel ili posebno vijeće u sudu za pojedine vrste predmeta, odnosno pravnih stvari.

njama) te u kaznenim stvarima. Ovaj je propust tim teži jer je istim izmjenama brisana odredba čl. 22. t. 8. prema kojoj Vrhovni sud obavlja i "druge
poslove određene zakonom", iz čega bi proizlazilo da, izvan ovoga članka i
odredbi na koje upućuje čl. lS.a Zakona o sudovima, Vrhovni sud nema
drugu stvarnu nadležnost.

,o Trebalo bi stajati: "Sudski ".
" Trebalo bi stajati: "Sudskom ".
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Članak 28

III. Unutarnje ustrojstvo sudova

Članak 31.a

III. Unutarnje ustrojstvo sudova

Na čelu odjela nalazi se predsjednik kojeg imenuje predsjednik suda godišnjim rasporedom poslova, po prethodno pribavljenom mišljenju sudaca odjela.

Predsjednik suda, odnosno odjela može na sjednicu svih sudaca, odnosno odjela pozvati i istaknute znanstvenike i stručnja
ke iz pojedinog pravnog područja.

Članak 28
Na sjednicama sudskih odjela razmatraju se pitanja od interesa za rad odjela, a posebice ustrojstvo unutarnjeg poslovanja,
praćenje rada, raspravljanje o spornim pravnim pitanjima, ujednačavanje sudske prakse, unapređivanje metode rada i stručno
usavršavanje sudaca, sudskih savjetnika i sudačkih vježbenika
raspoređenih na rad u odjel.
Na sjednicama sudskih odjela županijskog suda, Visok0 a
prekršajnog suda Republike Hrvatske i Visokog trogovačkog92
suda Republike Hrvatske razmatraju se i pitanja od zajedničkog
interesa za područne sudove nižeg stupnja, i pitanja značajna za
primjenu propisa pojedinih pravnih područja iz nadležnosti suda.
Na sjednicama sudskih odjela Upravnog suda Republike
Hrvatske razmatraju se pitanja značajna za primjenu propisa iz
pojedinih upravnih područja kao i nacrti zakona kojima se uređuju pitanja iz djelokruga tog suda.
Na sjednici odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske razmatraju se pitanja od zajedničkog interesa za pojedine ili sve sudove s područja Republike Hrvatske, te se razmatraju i daju
mišljenja o nacrtima propisa iz pojedinoga pravnog područja.

Članak 30.
Sjednica odjela ili sudaca sazivlje se i kad se utvrdi da o pitanjima primjene zakona postoje razlike u shvaćanjima između
pojedinih vijeća ili sudaca, ili kad jedno vijeće ili sudac odstupi
od ranije prihvaćenog pravnog shvaćanja.
Kad u određenom slučaju vijeće ili sudac donese odluku
koja nije sukladna s pravnim shvaćanjem kojeg drugog vijeća ili
suca, predsjednik odjela ili predsjednik suda može odrediti da se
zastane sa slanjem prijepisa odluke i da se razlike u pravnim
shvaćanjima rasprave u sjednici odjela. Ako u tom slučaju sjednica odjela zauzme shvaćanje protivno donesenoj odluci vijeća
ili suca, vijeće ili sudac kojije donio odluku dužanje o predmetu
ponovno odlučivati.
Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici sudskog odjela
Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Upravnog suda Republike
Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske i županijskog suda
obvezno je za sva drugostupanjska vijeća toga odjela.
Obvezatnost stajališta sudova nižeg stupnja vrijedi dok odjel Vrhovnog suda Republike Hrvatske ne zauzme drukčiji stav.

Članak 29.

Članak 31.
U sudovima se mogu ustanoviti odjeli ili odjeine službe za
praćenje i proučavanje sudske prakse.
Na čelu odjela ili odjeine službe nalazi se sudac.

Sjednicu sudskog odjela sazivlje i njenim radom rukovodi
predsjednik odjela, odnosno predsjednik suda. Kad predsjednik
suda sudjeluje u radu sjednice sudskog odjela, predsjedava sjednici i sudjeluje u odlučivanju.
Sjednica svih sudaca suda mora se sazvati kad to zahtjeva
odjel suda ili jedna četvrtina svih sudaca.
Odluka na sjednici sudaca suda, odnosno sudskog odjela
donosi se većinom glasova svih sudaca, odnosno sudskog odjela.
12

14

Trebalo bi stajati: "trgovačkog".

3. SUDAČKO VIJEĆE
Članak 31.a
Sudačko vijeće ustanovljuje se pri županijskom sudu za županijske sudove i općinske sudove s područja toga županijskoga
suda.

15

r

Članak 31.b

III. Unutarnje ustrojstvo sudova

Članak 3U

III. Unutarnje ustrojstvo sudova

Za trgovačke sudove ustanovljuje se sudačko vijeće pri Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske, a za prekršajne sudove pri Visokom prekršajnom sudu.
Poslove sudačkog vijeća za Upravni sud i Vrhovni sud Republike Hrvatske obavlja sjednica svih sudaca svakog od tih sudova.

Sudačko vijeće prekršajnih sudova ima 15 članova, od kojih
je 9 članova iz reda sudaca Visokoga prekršajnog suda Republike Hrvatske, a 6 iz reda sudaca prekršajnih sudova.
Prvostupanjski sudovi s više od 50 sudaca iz reda svojih sudaca biraju 6 članova sudačkog vijeća, koji zajedno s članovima
sudačkog vijeća izabranog u višem sudu čine sudačko vijeće za
taj sud.

Članak 31.b

Članak 31.d

Sudačko vijeće:

Članovi sudačkih vijeća biraju se na rok od 4 godine tajnim
glasovanjem.

- daje ocjenu obnašanja sudačke dužnosti,
- daje mišljenje o kandidatima za suce u sudovima iz svoga
djelokruga,
- predlaže kandidate za predsjednike sudova,
- obavlja druge poslove određene ovim zakonom i Sudskim poslovnikom.

Članak 31.e
Članove sudačkih vijeća iz reda sudaca županijskog suda

biraju suci županijskog suda, a članove sudačkih vijeća iz reda
sudaca općinskog suda svi suci općinskih sudova s područja županijskog suda.
Članove sudačkog vijeća iz reda sudaca Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske odnosno Visokoga prekršajnog
suda Republike Hrvatske biraju suci tog suda, a članove iz reda
sudaca trgovačkih sudova odnosno prekršajnih sudova suci tih
sudova.

Sudačka vijeća dužna su podnositi izvješća o svome radu
sucima sudova koji su ih izabrali najmanje jednom godišnje, a po
potrebi ih i na druge načine obavještavati o obavljanju poslova iz
svoje nadležnosti.

Članak 31.c
Sudačko vijeće županijskog suda ima 15 članova, od kojih
je 9 članova iz reda sudaca županijskog suda, a 6 iz reda sudaca
područnih općinskih sudova.
Ako županijski sud, zajedno s područnim općinskim sudovima ima manje od 50 sudaca, sudačko vijeće ima 9 članova, od
kojihje 6 članova iz reda sudaca županijskog suda, a 3 iz reda sudaca područnih općinskih sudova.
Ako na županijskom sudu radi manje od 6 sudaca svi suci
županijskog suda su članovi sudačkog vijeća, a 3 suca su članovi
s područnih općinskih sudova.
Sudačko vijeće trgovačkih sudova ima 15 članova, od kojih
je 9 članova iz reda sudaca Visokoga trgovačkog suda Republike
Hrvatske, a 6 iz reda sudaca trgovačkih sudova.

Članak 31.[

Sudjelovanje u radu sudačkog vijeća pravo je i dužnost svakoga suca.
Ako ovim zakonom nije drugačije propisano, kandidati za
članove sudačkih vijeća mogu biti svi suci u sudovima koji ih biraju, a koji dužnost suca obnašaju na dan izbora za sudačka vijeća.

Član sudačkog vijeća ne može biti sudac protiv koga je u
prethodne četiri godine izrečena stegovna mjera.
Predsjednici sudova ne mogu obnašati dužnost člana ili
predsjednika sudačkog vijeća, ali sudjeluju bez prava glasa u
radu sudačkog vijeća kod davanja ocjene obnašanja sudačke
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Članak 31.g

III. Unutarnje ustrojstvo sudova

Članak31.I

Ill. Unutarnje ustrojstvo sudova

Na temelju provedenih izbora izborno će povjerenstvo u
roku od dva dana utvrditi redoslijed kandidata po broju glasova
koje su dobili te objaviti imena kandidata koji su izabrani za čla
nove sudačkih vijeća. Rezultati se objavljuju na oglasnoj ploči
sudova za koje se sudačko vijeće bira.
Za članove sudačkog vijeća izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova. Kandidati koji su po broju glasova iza
izabranih članova vijeća smatraju se njihovim zamjenicima.
U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj glasova, izabran je kandidat koji je dulje obnašao sudačku dužnost u
sudu za koji se izbori provode, a ako su oba kandidata jednako
dugo obnašala tu dužnost, izabranje stariji kandidat.

dužnosti i davanja mišljenja o kandidatima za suce sudova u
kojima obnašaju dužnost predsjednika.
Članak 31.g

Predsjednik sudačkog vijeća najkasnije do l. prosinca godine u kojoj sudačkom vijeću istječe mandat, posebno za svaku
vrstu sudova utvrđuje liste kandidata. Podatke potrebne za utvrđivanje liste daje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i
predsjednici sudova u kojima se sudačka vijeća biraju. Lista kandidata utvrđuje se abecednim redom, a sadrži redni broj, prezime
i ime kandidata i puni ili skraćeni naziv suda u kome obnaša sudačku dužnost.
Lista kandidata objavljuje se na oglasnoj ploči sudova za
koje se sudačko vijeće bira najkasnije osam dana prije održavanja izbora.
Na listu kandidata može se u roku od tri dana od objavljivanja izjaviti prigovor izbornom povjerenstvu.

Članak 31.j

Protiv objavljene liste kandidata, provođenja izbora i objavljenih rezultata glasovanja može se u roku od tri dana od objavljivanja izjaviti prigovor o kome u prvom stupnju odlučuje
izborno povjerenstvo. Protiv odluke izbornog povjerenstva može se u roku od dva dana izjaviti žalba o kojoj odlučuje sudačko

Članak 31.h

O provođenju izbora, nadzoru nad kandidiranjem i glasovanjem i utvrđivanju rezultata izbora skrbi se izborno povjerenstvo, koje se sastoji od predsjednika i dva člana.
Sudačko vijeće imenovat će izborno povjerenstvo prije isteka roka za utvrđivanje liste kandidata.
Članovi sudačkog vijeća i kandidati s utvrđene liste kandidata ne mogu biti istovremeno i članovi izbornog povjerenstva
na sudu na kojem se provode izbori.

vijeće.

Konačne rezultate izbora za sudačka vijeća utvrđuje, najkasnije 10 dana nakon održavanja izbora, sudačko vijeće. O rezultatima izbora sudačko vijeće dužno je bez odgode obavijestiti
predsjednike područnih sudova i ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Sudačko vijeće

Članak 31.i
Izbori se moraju održati najkasnije 15 dana prije isteka mandata sudačkog vijeća. Dan i mjesto izbora određuje sudačko vijeće, vodeći računa o tome da se svim sucima omogući nesmetano glasovanje.
Izbori se provode tako da svaki sudac na listi kandidata koju
mu je dostavilo izborno povjerenstvo zaokruži najviše onoliko
kandidata koliko se članova sudačkog vijeća bira.

većinom

glasova

Članak 31.k
ima predsjednika i zamjenika koje biraju

članovi sudačkog vijeća.

Članak 31.1
Sudačko vijeće odlučuje

na sjednici

većinom

glasova svih

članova.

U odlučivanju o poslovima sudačkog vijeća koji se odnose
na suce županijskih sudova, Visokoga prekršajnog suda Republike Hrvatske i Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske
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Članak 31.m

!Il.a Kodeks

III. Unutarnje ustrojstvo sudova

Članak 31.m

Predsjednici sudova dužni su na zahtjev sudačkog vijeća
pružiti podatke ili obaviti pojedinu radnju iz djelokruga sudačkog vijeća te osigurati prostor i uvjete za rad sudačkog vijeća.
Članak 3l.n

Članak 3l.p

Član sudačkog vijeća prestaje obnašati svoju dužnost prije

Predsjedavajući Vijeća rukovodi radom na sastavljanju nacrta Kodeksa. Nacrt se dostavlja svim predsjednicima sudačkih
vijeća radi davanja prijedloga i primjedaba u primjerenom roku.
Predsjednici sudačkih vijeća dužni su s tekstom nacrta upoznati
suce.
Nakon toga, Vijeće utvrđuje prijedlog Kodeksa i dostavlja
ga na raspravu sucima. Suci mogu u roku od 30 dana dati
primjedbe i prijedloge na dostavljeni prijedlog Kodeksa.
Nacrt i prijedlog Kodeksa dostavljaju se na mišljenje Udruzi hrvatskih sudaca, odboru Hrvatskoga sabora nadležnom za
pravosuđe i ministru nadležnom za poslove pravosuđa.
Kodeks se mijenja i nadopunjuje po istom postupku po
kojem je donesen, a na prijedlog Sudačkog vijeća Vrhovnog
suda Republike Hrvatske, jedne četvrtine sudačkih vijeća u Republici Hrvatskoj, većine predsjednika svih sudačkih vijeća ili
Udruge hrvatskih sudaca.
Prijedlog za izmjene i dopune Kodeksa mogu dati predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, odbor Hrvatskoga sabora nadležan za pravosuđe, ministar nadležan za poslove pravosuđa i najmanje deset sudaca.

isteka mandata:
- ako sam zatraži,
- ako prestane obnašati dužnost suca ili bude imenovan za
suca suda izvan područja nadležnosti sudačkog vijeća ili predsjednika suda,
- ako bude izabran za člana Državnoga sudbenog vijeća,
- ako je pravomoćno utvrđena njegova stegovna odgovornost.
Ako član sudačkog vijeća prestane obnašati dužnost prije
isteka mandata, sudačko će vijeće na njegovo mjesto imenovati
zamjenika, poštujući redoslijed ostvaren na izborima za članove
sudačkoga vijeća.
člana sudačkog vijeća

IIl.a KODEKS SUDAČKE ETIKE
Članak 31.0

Kodeks
etička načela

Članak 31.p

etike

stva i ugleda sudačke dužnosti. Pri obavljanju dužnosti i u svoje
slobodno vrijeme suci su dužni poštovati zakon i Kodeks.
Kodeks donosi Vijeće kojega čine predsjednici svih sudačkih vijeća u Republici Hrvatskoj.
Vijeću iz stavka 2. ovoga članka predsjedava predsjednik
Sudačkog vijeća Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
Predsjednik vijeća saziva sjednice vijeća. Predsjednik vijeća mora sazvati sjednicu vijeća kad to pisano zahtijeva jedna
četvrtina svih predsjednika sudačkih vijeća.
Vijeće odlučuje na sjednici javnim glasovanjem većinom
glasova svih članova.

sudjeluju samo članovi sudačkog vijeća iz reda sudaca tih sudova.
Sjednicu sudačkog vijeća saziva predsjednik sudačkog vijeća pisanim pozivom koji se članovima dostavlja najmanje 8
dana prije održavanja sjednice.
O radu sudačkog vijeća vodi se zapisnik.

Mandat imenovanog zamjenika kao
traje do isteka mandata sudačkog vijeća.

sudačke

sudačke

etike (u daljnjem tekstu: Kodeks) utvrđuje
i pravila ponašanja sudaca, radi čuvanja dostojan-
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IV. Posebne odredbe o unutarnjem
ustrojstvu Vrhovnog suda

Članak 32.

IV. Posebne odredbe o unutarnjem
ustrojstvu Vrhovnog suda

Članak 33.

Prije stupanja na dužnost predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske polaže pred Predsjednikom Republike Hrvatske
prisegu koja glasi:
"Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati
Ustava i zakona, te štititi cjelovitost, suverenitet i državno ustrojstvo Republike Hrvatske i Ustavom i zakonom utvrđene slobode
i prava čovjeka i građanina."
Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske predstavlja Vrhovni sud Republike Hrvatske, obavlja poslove sudske
uprave i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom o radu
Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
Ako je za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske
izabrana osoba koja do izbora nije obnaša la sudačku dužnost u
tom Sudu Državno sudbeno vijeće imenovat će ga i sucem toga
Suda.
Ako predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske odlukom Zastupničkog doma l3 Hrvatskoga sabora ili na svoj zahtjev
bude razriješen dužnosti prije isteka mandata ili ne bude ponovno izabran na tu dužnost, nastavlja obnašati sudačku dužnost u
tom sudu.

IV. POSEBNE ODREDBE O UNUTARNJEM
USTROJSTVU VRHOVNOG SUDA
Članak 32.

Vrhovni sud Republike Hrvatske ima Kazneni odjel, Graodjel, Odjel za praćenje, proučavanje i bilježenje sudske
prakse, Odjel izobrazbe sudaca i informatizacije, Ured predsjednika te jedinice stručnih i pomoćno-tehničkih službi.
Građanski odjel obuhvaća područja građanskoga, trgovač
kog i upravnog prava.
Kazneni odjel obuhvaća područja kaznenog, prekršajnog
prava, te stegovnih postupaka prema propisima o odvjetništvu i
javnom bilježništvu.
Suci se raspoređuju u odjele godišnjim rasporedom poslova.
U Uredu predsjednika obavljaju se poslovi vezani uz sudsku
upravu i poslovi međunarodne suradnje Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji obuhvaćaju i poslove protokola za potrebe
toga suda.
Na poslove protokola Vrhovnog suda Republike Hrvatske
na odgovarajući se način primjenjuju propisi o protokolu Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske. Vrhovni sud može
za svoje poslove protokola upotrebljavati objekte koji su u tu
svrhu na raspolaganju Hrvatskom saboru i Vladi Republike
Hrvatske.
Unutarnje ustrojstvo Vrhovnog suda Republike Hrvatske
pobliže se uređuje Poslovnikom toga suda i Sudskim poslovnikom, sukladno zakonu. Poslovnik Vrhovnog suda Republike
Hrvatske donosi predsjednik suda nakon pribavljenog mišljenja
Opće sjednice.
đanski

Članak 33.
Opću sjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske sačinja
vaju predsjednik i svi suci toga suda.
Opću sjednicu sazivlje i njoj predsjeda predsjednik suda.
Opća sjednica mora se sazvati ako to zatraži odjel suda ili jedna
četvrtina svih sudaca.
Predsjednik suda može, prema potrebi, pozvati na opću
sjednicu i sjednicu odjela profesore pravnog fakulteta, istaknute
znanstvenike ili stručnjake u određenoj oblasti prava.

Članak 32.a

13 Promjenom Ustava Republike Hrvatske (NN 28/01, od 2. IV.
2001.) promijenjen je naziv "Zastupnički dom Sabora" u "Hrvatski sabor",
a Županijski dom je ukinut. Ustavni zakon za provedbu Ustava RH (NN
28/01, od 2. IV. 2001.) odredio je rok od dvije godine od dana proglašenja, u
kojem se zakoni, drugi propisi i opći akti moraju uskladiti s Ustavom RH.

Za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske može
biti izabrana osoba koja ispunjava opće i posebne uvjete za suca
toga Suda.
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IV. Posebne odredbe o unutarnjem
ustrojstvu Vrhovnog suda

Članak 34.

r
Članak 38.

V. Pravosudna uprava

Za pravovaljano odlučivanje na općoj sjednici potrebna je
prisutnost najmanje dvije trećine svih sudaca.
Odluke se donose većinom glasova svih sudaca Vrhovnog
suda Republike Hrvatske.

Opća pravna shvaćanja priopćuju se sudovima i objavljuju
na način predviđen za objavljivanje sudske prakse.
Nakon prihvaćanja općega pravnog shvaćanja o određenom
pravnom pitanju, pravno shvaćanje prihvaćeno o tom istom pitanju na sjednici odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske ne
obvezuje više vijeća u sastavu tog odjela.

Članak 34.

Na općoj sjednici Vrhovnog suda Republike Hrvatske posebno se:
- utvrđuju opća stajališta za osiguravanja jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana te jednakosti svih pred
zakonom na području Republike Hrvatske,
- daje mišljenje o nacrtu zakona ili drugog propisa kad se
njima utvrđuje ovlast suda ili uređuje drugo pitanje važno za rad
sudova ili obavljanje sudbene vlasti,
- utvrđuju upute sudovima za praćenje sudske prakse,
- utvrđuju izvješća koja se upućuju Saboru Republike Hrvatske,
- obavljaju i drugi poslovi propisani zakonom i poslovnikom suda.

V. PRAVOSUDNA UPRAVA
Članak 37.

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa ima ovlast
najvišeg tijela za obavljanje poslova pravosudne upave 14
Za obavljanje poslova pravosudne uprave ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa obraća se predsjedniku odgovarajućeg suda.
Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa u obavljanju
poslova pravosudne uprave može poništiti ili ukinuti svaki nepravilan ili nezakonit akt donesen u obavljanju poslova sudske
uprave ili samo donijeti akt koji, u obavljanju poslova sudske
uprave nije donesen ili nije pravodobno donesen.

Članak 35.

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske može
sazvati i proširenu opću sjednicu Vrhovnog suda Republike
Hrvatske.
Proširenu opću sjednicu iz stavka l. ovoga članka sačinja
vaju svi suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske, te po dva predstavnika Visokoga prekršajnog suda Republike Hrvatske, Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske, Upravnog suda Republike Hrvatske, te svakog od županijskih sudova.
Na proširenoj općoj sjednici Vrhovnog suda Republike Hrvatske razmatraju se aktualna pitanja iz sudske prakse i daje prijedlog kandidata za članove Državnoga sudbenog vijeća.

Članak 38.

U pravosudnu upravu spadaju poslovi koji služe obavljanju
sudbene vlasti, a posebno izrada zakona i drugih propisa za ustanovljavanje, djelokrug, nadležnost, sastav i ustrojstvo sudova i
postupak pred sudovima, skrb za školovanje i stručno usavršavanje sudaca i drugih službenika i namještenika, osiguranje materijalnih, financijskih, prostornih i drugih uvjeta za rad sudova,
obavljanje međunarodne pravne pomoći, izvršenje kazni izreče
nih za kaznena djela, prijestup ili prekršaj, prikupljanje statistič
kih i drugih podataka o djelovanju sudova, ispitivanje predstavki
i pritužbi građana na rad sudova koje se odnose na odugovlače-

Članak 36.
Opće pravno shvaćanje prihvaćeno na općoj sjednici Vrhovnog suda Republike Hrvatske obvezatno je za sva vijeća toga
suda i može ga izmijeniti samo opća sjednica.
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Trebalo bi stajati "uprave ".
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Članak 39.

nje sudskog postupka ili na ponašanje suca ili drugog djelatnika
suda prema stranci u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji, nadzor nad financijskim i materijalnim poslovanjem
sudova, nadzor nad redovitim obavljanjem poslova u sudu te
5
provođenjem s udskog I poslovnika, kao i druge upravne zadaće i
poslove određene zakonom.

Podaci upisani u evidenciju službena su tajna i mogu se koristiti samo za potrebe provođenja ovoga zakona kao i zakona
kojim se uređuju prava, dužnosti i odgovornosti sudaca i drugih
djelatnika u sudu.
Članak 41.
Evidencija sudaca sadrži sljedeće podatke:
l. osobne podatke,
2. podatke o imenovanju i razrješenju,
3. podatke o uspjehu u tijeku studija,
4. podatke o vježbeničkoj praksi,
5. podatke o objavljenim stručnim ili znanstvenim radoVIma.
6. ocjene obnašanja sudačke dužnosti,
7. podatke o napredovanju,
8. disciplinske kazne.

Članak 39.

Poslove pravosudne uprave u ministarstvu nadležnom za
poslove pravosuđa mogu obavljati viši upravni savjetnici i
upravni savjetnici, a poslove međunarodne pravne pomoći i samostalni upravni referent.
l6

Viši savjetnik mora ispunjavati uvjete za suca županijskog
suda, savjetnik l7 - uvjete za suce općinskog suda.
Članak 40.

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa vodi evidenciju sudaca, sudskih savjetnika, sudačkih vježbenika i drugih djelatnika u sudovima.

Osobni podaci sadrže sljedeće podatke: ime, prezime, ime
oca, dan, mjesec i godina rođenja, nacionalnost, podatke o prebivalištu, završenom pravnom fakultetu, posebnim znanjima,
imovinskom stanju, članovima obiteljskog domaćinstva (bračni
drug, djeca i roditelji).
Podaci iz evidencije službena su tajna.
Tijela koja imaju podatke o kojima se vodi evidencija iz
stavka 1. ovoga članka, dužna su ih dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

Evidencija sadrži podatke o imenu i prezimenu, rođenju, nacionalnosti, prebivalištu, završenoj školi, stručnom nazivu, znanju stranih jezika, kao i druge podatke određene zakonom.
Podatke iz stavka 2. ovoga članka ministarstvu nadležnom
za poslove pravosuđa dostavljaju sudovi na način što ga propiše
ministar nadležan za poslove pravosuđa.
15

Trebalo bi stajati: "Sudskog".
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Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (NN 17/04

Članak 42.

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa od sudova
može tražiti izvješća i podatke o obavljanju sudbene vlasti i poslova sudske uprave, a u okviru svojega djelokruga može obaviti
neposredan uvid u rad suda i tražiti izvješća o razlozima nepostupanja u pojedinom predmetu kao i dostavu pojedinog predmeta
na uvid te održati zajednički sastanak sa sudovima radi razmatranja pitanja u svezi s obavljanjem sudbene vlasti i primjenom
novih propisa.

-članak 15.) mijenjanje članak 39., pa su riječi: "vi§i savjetnici i savjetnici"
zamijenjene riječima: "vi§i upravni savjetnici i upravni savjetnici". Među
tim, u stavku 2. članka 39. zakonodavac nije mijenjao izraz koji stoji samostalno: "Vi§i savjetnik", niti izraz "savjetnik", pa to nije učinjeno ni II ovom

tekstu, iako bi trebalo staviti izraz "Vi§i upravni savjetnik" odnosno "upravni savjetnik".
17

Članak 42.

V. Pravosudna uprava

V. Pravosudna uprava

V. prethodnu napomenu.
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Članak 43.

V. Pravosudna uprava

Članak 50.

VI. Suci i suci porotnici

Članak 43.

VI. SUCI I SUCI POROTNICI

Ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi sudski I 8 poslovnik.
Sudskim poslovnikom propisuju se osnove za ustrojstvo sudova i poslovanje u sudovima, a posebno: pravila o unutarnjem
ustrojstvu, pravila o vođenju upisnika i pomoćnih knjiga, obrazaca za rad, postupak sa spisima od prijema do pohrane u arhiv,
postupak poslovanja u svezi s međunarodnom pravnom pomoći,
pravila o priopćenjima javnosti o radu suda, potanja pravila o rasporedu predmeta, pravila za pozivanje i raspoređivanje sudaca
porotnika, rad vijeća, sjednica odjela i općih sjednica, pravila za
ustrojstvo istražne službe, provedbena pravila o vođenju postupka i dostavljanju odluka na jeziku i pismu etničke i nacionalne zajednice ili manjine, raspored radnog vremena u tijeku radnog dana ili tjedna, pravila o postupanju s oduzetim predmetima
u kaznenim postupcima, pravila o posebnim oznakama na sudskim vozilima, pravila o vođenju statistike, standardi poslovnog
prostora i opreme u sudovima i druga pitanja od značaja za
unutarnje poslovanje sudova.
Sudskim poslovnikom propisuje se i način ustrojavanja i
poslovanja zajedničkih službi u sudskim zgradama u kojima je
smješteno više sudova.

Za suca može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske, koji ima završen pravni fakultet i položen pravosudni ispit,
radno iskustvo na određenim pravnim poslovima, stručnu sposobnost i iskazane radne sposobnosti.

Članak 44.

Članak 50.

1. IMENOVANJE SUDACA
Članak 46.
Broj sudaca u pojedinom sudu određuje ministar nadležan
za poslove pravosuđa sukladno okvirnim mjerilima za rad sudaca.
Članak 47.
Okvirna mjerila propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa na prijedlog proširene opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
Članak 48.

Brisan.
Članak 49.

Za suca prekršajnog i općinskog suda može se imenovati
osoba koja je nakon položenoga pravosudnog ispita radila kao
savjetnik ili tajnik suda ili 19 drugim pravosudnim tijelima najmanje dvije godine, odnosno bila odvjetnik, javni bilježnik, javnobilježnički prisjednik ili nastavnik pravnih predmeta na pravnom fakultetu, odnosno osoba koja je radila na drugim pravnim
poslovima nakon položenoga pravosudnog ispita najmanje četiri
godine.
Za suca trgovačkog suda može se imenovati osoba koja je
radila kao dužnosnik u pravosudnim tijelima, odnosno bila sa-

Za vrijeme obnašanja dužnosti sudac nosi posebnu odoru.
Ministar nadležan za poslove pravosuđa propisat će pravilnikom izgled i uvjete pod kojima se nosi odora te rokove postupnog uvođenja odore.
Članak 45.

Sucima i službenim osobama u sudu izdaje se službena
iskaznica. Ministar nadležan za poslove pravosuđa pravilnikom
propisuje obrazac i postupak izdavanja službene iskaznice.
18

Trebalo bi stajati "Sudski ".
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Trebalo bi stajati "ili u".
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vjetnik ili tajnik suda ili20 drugim pravosudnim tijelima, odvjetnik, javni bilježnik ili javnobilježnički prisjednik najmanje četiri
godine, odnosno osoba kojaje radila na drugim pravnim poslovima nakon položenoga pravosudnog ispita najmanje šest godina.
Za suca županijskog suda, Visokoga prekršajnog suda Republike Hrvatske, Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske i Upravnog suda Republike Hrvatske može se imenovati osoba kojaje radila kao dužnosnik u sudu ili drugim pravosudnim tijelima najmanje osam godina, ili bila odvjetnik, javni bilježnik
odnosno javnobilježnički prisjednik ili nastavnik pravnih predmeta na pravnom fakultetu najmanje deset godina, odnosno osoba koja je radila na drugim pravnim poslovima nakon položenog
pravosudnog ispita najmanje dvanaest godina.
Za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske može se imenovati osoba koja je najmanje petnaest godina radila kao dužnosnik u sudu ili drugim pravosudnim tijelima ili isto toliko vremena bila odvjetnik ili javni bilježnik.
Za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske može se imenovati i sveučilišni profesor pravnih znanosti koji ima položen
pravosudni ispit i najmanje 15 godina radnog iskustva.

a) Ispunjavanje sudačkih obveza
Članak 52.

Predsjednik suda u sudu u kojem sudac obnaša sudačku
dužnost uvrđuje za prethodnu kalendarsku godinu:
l. je li sudac donio onaj broj odluka koje je trebao donijeti
na temelju okvirnih mjerila za rad sudaca, pri čemu će se utvrditi
rezultat rada po vrstama predmeta, u apsolutnim brojevima i postotku,
2. je li sudac poštovao rokove u kojima je u obvezi objaviti,
napisati i otpremiti odluku, na način da su rokovi u cijelosti
poštovani, odnosno poštovani iznad 75% i ispod 75%,
3. koliko je protiv prvostupanjskih odluka izjaVljeno žalbi i
kakve su odluke donesene u žalbenom postupku (potvrđene, ukinute ili preinačene), u apsolutnom broju i u postotku, te koliko je
odluka ukinuto zbog bitnih povreda postupka,
4. koliko je protiv drugostupanjskih odluka izjavljeno izvanrednih pravnih lijekova (potvrđene, ukinute ili preinačene), u
apsolutnom broju i u postotku,
5. je li sudac sudjelovao u oblicima stručnog usavršavanja i
postdiplomskim studijima, u kojima i kako, kao sudionik-polaznik ili kao predavač, je li objavljivao znanstvene i stručne radove ili sudjelovao kao nastavnik ili suradnik u nastavi na pravnim
fakultetima, te u radnim tijelima za pripremu nacrta propisa. U
takvim slučajevima sudac je najkasnije do 31. prosinca kalendarske godine dužan pisano izvijestiti predsjednika suda o obliku
i trajanju aktivnosti,

Članak 51.

Za imenovanje za suca višeg suda moraju biti ispunjeni
uvjeti, prema kojima sudac ima, osim uvjeta iz članka 50. ovoga
Zakona, stručno znanje i sposobnost za obnašanje sudske dužnosti koji se utvrđuju ocjenom obnašanja sudačke dužnosti.
1.a ISPUNJAVANJE SUDAČKIH OBVEZA

6. je li protiv suca izrečena mjera privremenog udaljenja od
dužnosti, pokrenut stegovni postupak i kakva je odluka
donijeta u tom postupku. Ako je stegovni postupak u istoj godini
pokrenut i dovršen donošenjem odluke Državnoga sudbenog vijeća o obustavi tog postupka ili sudac bude oslobođen od odgovornosti, činjenica pokretanja i vođenja tog postupka ne smije se
navoditi u odluci predsjednika suda kojem utvrđuje ispunjavanje
sudačkih obveza. Ako je takva odluka donesena u sljedećoj godini, ta će se okolnost utvrditi u sljedećem rješenju,
sudačke

Članak 51.a

Rad sudaca prati se:
a) utvrđivanjem ispunjava li sudac svoje
b) ocjenjivanjem sudaca.
20
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sudačke

obveze, i

Trebalo bi stajati "ili u".
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Članak 52.a

7. ostale aktivnosti i postupke koji omogućuju da se što potpunije utvrdi kako sudac ispunjava svoje sudačke obveze.
Članak 52.a

Ako sudac nije donio onaj broj odluka koje je trebao donijeti
na temelju okvirnih mjerila za rad sudaca, jer je bio opterećen
izrazito teškim i složenim predmetima, smatra se da je postigao
odgovarajući rezultat u radu, uvećan za lO%. Ta će se činjenica
utvrditi u izreci rješenja kojim predsjednik suda utvrđuje ispunjenje sudačke obveze.
Članak 52.b

Okolnosti iz članka 52. i 52.a ovoga Zakona predsjednik
suda utvrđuje za prethodnu kalendarsku godinu rješenjem koje
se donosi najkasnije do 28. veljače tekuće godine.
Za predsjednika suda koji uz poslove sudske uprave radi i na
poslovima suđenja takvo rješenje donijet će zamjenik predsjednika.
Članak 52.c

Protiv rješenja predsjednika suda nezadovoljni sudac ima
pravo prigovora u roku od osam dana od dana dostave tog rješenja.
Prigovor se podnosi putem predsjednika suda koji je donio
pobijano rješenje predsjedniku neposredno višeg suda.
Članak 52.d

Predsjednik suda koji je donio pobijano rješenje može prigovor odbaciti kao nepravodoban ili nedopušten. Ako utvrdi da
je prigovor osnovan, predsjednik suda može rješenje izmijeniti u
cijelosti ili djelomice, u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.
Ako predsjednik suda ne izmijeni svoje rješenje, obvezanje
prigovor u daljnjem roku od tri dana dostaviti predsjedniku neposredno višeg suda na odlučivanje, sa svim spisima predmeta.
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Predsjednik suda koji je donio rješenje može se pisano oči
tovati na prigovor suca.
Članak 52.e
Predsjednik neposredno višeg suda rješenjem može prigovor suca odbaciti kao nepravodoban ili nedopušten ili odbiti i
potvrditi prvostupanjsko rješenje, ili prigovor prihvatiti i ukinuti
ili preinačiti prvostupanjsko rješenje.

Članak 52.f

Rješenje doneseno po prigovoru iz članka 52.e ovoga Zakona pravomoćno je danom dostave sucu.
Protiv tog rješenja nezadovoljni sudac može podnijeti
ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
b) Ocjenjivanje sudaca
Članak 53.
Sudačko vijeće ocjenjuje suca u postupku imenovanja na
drugi sud ili kada se na sudačku dužnost imenuje trajno.
Sudačko vijeće odgovarajuće ocjenjuje suca prema svim
elementima iz članka 52. ovoga Zakona.

Članak 53.a
Sudačko vijeće pri ocjeni obnašanja sudačke dužnosti uzima u obzir pravomoćno rješenje predsjednika suda iz članka 52.f
ovoga Zakona, te druge isprave koje su u vezi s radom suca i
usmene rasprave o kandidatu.
Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, na postupanje
sudačkog vijeća odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o
općem upravnom postupku.

Članak 53.b
Metodologiju izrade ocjene utvrdit će vijeće kojeg čine
predsjednici svih sudačkih vijeća u Republici Hrvatskoj. Tom vijeću predsjeda predsjednik sudačkog vijeća Vrhovnog suda Re-
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Članak 53.c

publike Hrvatske, koji saziva sjednice tog vijeća. Sjednice vijeća
moraju se sazivati kada to pisano zahtijeva jedna četvrtina svih
predsjednika sudačkih vijeća u državi.
Članak 53.c

Ocjena može biti:
l. nezadovoljavajuće obnaša sudačku dužnost,
2. prosječno i korektno obnaša sudačku dužnost,
3. udovoljava uvjetima za napredovanje,
4. pokazuje iznadprosječno znanje, sposobnost i rezultate.
Odluka o ocjeni donosi se javnim glasovanjem.
Članak 53.d

Odluka o ocjeni ima uvod, izreku, obrazloženje i uputu o
pravnom lijekU.
U uvodu odluke navodi se naziv sudačkog vijeća koje je
odlučivalo, dan kada je održana sjednica na kojoj je dana ocjena i
broj članova vijeća koji su sudjelovali u radu sjednice.
U izreci odluke navodi se ocjena iz prethodog članka ovoga
Zakona.
U obrazloženju odluke iznose se razlozi za odluku.
Odluku u ime sudačkog vijeća potpisuje predsjednik vijeća.
Članak 53.e

Odluka se dostavlja sucu na kojega se odnosi, predsjedniku
suda u kojem sudac obnaša sudačku dužnost i ministarstvu
nadležnom za poslove pravosuđa.
Članak 53.f

Sudac nezadovoljan ocjenom ima pravo u roku od osam
dana od dana dostave odluke podnijeti prigovor posebnom vijeću sastavljenom od pet sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Prigovor se podnosi putem sudačkog vijeća koje je donijelo pobijanu odluku.
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Sudačko vijeće koje je donijelo
očitovati na navode prigovora u roku

pobijanu odluku može se
od osam dana od dana dostave prigovora. Nakon toga u daljnjem roku od tri dana sudačko
vijeće mora dostaviti predmet vijeću Vrhovnog suda Republike
Hrvatske.
Članak 53.g
Vijeće iz članka 53.f stavka l. ovoga Zakona imenuje sudačko vijeće Vrhovnog suda većinom glasova svih članova vijeća, u vrijeme kada se utvrđuje godišnji raspored poslova u
Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za sljedeću kalendarsku

godinu.
Istodobno se imenuje i pet članova koji u slučaju spriječeno
sti trebaju zamijeniti člana vijeća (zamjenici članova).
Predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća imenuje sudačko vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske, nakon što vijeće bude imenovano, dvotrećinskom većinom glasova.
Predsjednik i zamjenik predsjednika, članovi i zamjenici
članova vijeća, dužnost smiju obnašati najviše dvije godine uzastopno. Nakon proteka roka od dvije godine mogu biti ponovno
imenovani u to vijeće.
Članak 53.h
Vrhovnog suda Republike Hrvatske može prigovor
odbaciti kao nepravodoban ili nedopušten ili ga odbiti i potvrditi
ocjenu nadležnoga sudačkog vijeća, ili može prigovor prihvatiti i
tu odluku ukinuti i prema potrebi vratiti nadležnom sudačkom
vijeću na ponovno odlučivanje ili je može preinačiti.
Protiv odluke vijeća Vrhovnog suda Republike Hrvatske
sudačko vijeće nadležnog suda ili sudac na kojeg se ocjena odnosi mogu podnijeti ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Vijeće

Članak 53.i

Sudac kojem je Državno sudbeno vijeće izreklo stegovnu
sankciju za lakšu povredu sudačke dužnosti ne smije biti imeno35
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Članak 54.

van u drugi sud prije proteka roka od godine dana računajući od
dana donošenja odluke o stegovnoj odgovornosti, a ako je oglašen odgovornim za težu povredu sudačke dužnosti ne smije biti
imenovan u drugi sud prije proteka roka od tri godine računajući
od dana donošenja te odluke.

U sudovima u kojima su ustanovljeni odjeli predmeti se
dodjeljuju u rad po abecednom redu sudaca u odjelu po istom
načelu kao u stavku 2. ovoga članka. Na isti način postupa se i sa
preostalim predmetima sve dok se svi predmeti ne rasporede u
rad vodeći računa o ravnomjernoj podjeli predmeta u tijeku godine.

Članak 54.

Prvostupanjskim vijećima predmeti se raspoređuju po abecednom redu predsjednika vijeća. Predsjednik drugostupanjskog
vijeća predmete dodjeljuje u rad članovima vijeća po abecednom
redu.

Sudačko vijeće ocjenjuje prvi put imenovanoga suca nakon

navršene četvrte godine rada suca.
U ocjenjivanju prvi put imenovanih sudaca odgovarajuće se
primjenjuju odredbe članka 53.a-53.i ovoga Zakona.
Šest mjeseci prije isteka roka od pet godina od dana imenovanja, predsjednik suda u kojem takav sudac obavlja sudačku
dužnost obavijestit će Državno sudbeno vijeće daje potrebno donijeti odluku o trajnom imenovanju suca. Uz tu obavijest predsjednik suda dostavlja i ocjenu obnašanja sudačke dužnosti, koja
je za tog suca data nakon četvrte godine rada, kao i svoje mišljenje treba li tog suca trajno imenovati na sudačku dužnost.

Članak 57.
Na način propisan u članku 56. ovoga Zakona postupa se i u
slučaju raspoređivanja predmeta kada je u pojedinom predmetu
sudac izuzet ili ne može pravodobno obaviti radnje u postupku
zbog dulje spriječenosti.

b) Dužnosti suca
Članak 58.

a) Obnašanje sudačke dužnosti

Sudac se mora ponašati tako da ne umanji svoj ugled i ugled
sudbene vlasti, te ne dovodi l u pitanje svoju nepristranost i neovisnost u suđenju i samostalnost sudbene vlasti.

Članak 55.

Članak 59.

Sudac obnaša sudačku dužnost samostalno ili sudjelujući u
radu sudskog vijeća.

Sudac je dužan zadržati za sebe sve što je doznao o strankama i njihovim pravima i obvezama i pravnim interesima u
okviru obnašanja sudačke dužnosti, te čuvati tajnost svih podata22
ka koje tijekom suđenja nisu bile predmetom javne rasprave.

2. DUŽNOSTI I PRAVA SUCA

Članak 56.
Poslovi u sudu raspoređuju se na početkU svake kalendarske
godine.
U sudovima u kojima nisu ustrojeni odjeli predmeti se raspoređuju po abecednom redu sudaca tako da svaki sudac dobije
iz svakog upisnika po jedan predmet sve dok se svi predmeti ne
rasporede sucima vodeći računa o ravnomjernoj podjeli predmeta u tijeku godine. Prilikom rasporeda poslova iz istog upisnika
vodit će se računa o vrsti i složenosti predmeta.
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Članak 60.
Sudac ne smije biti član političke stranke, niti se baviti političkom djelatnošću.

L

21

Trebalo bi stajati: "dovede ".

22

Trebalo bi stajati: "koji".
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Članak 61.

Članak 61.

Sudac se ne smije koristiti svojim radom u sudu i ugledom
suda za ostvarenje svojih prava.
Sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku
službu ili poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je osnovana radi stjecanja dobiti.
Sudac ne smije obavljati niti drugu službu ili posao koji bi
mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost ili neovisnost ili umanjitP3 njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s
obnašanjem sudačke dužnosti.
Članak 62.

Sudac je dužan stalno se stručno usavršavati i sudjelovati u
programima obrazovanja i usavršavanja.
Sudac je ovlašten pisati stručne i znanstvene radove, objavljivati sadržaje otpravljenih sudskih odluka, sudjelovati u
radu stručnih ili znanstvenih skupova i komisija i u pripremanju
nacrta propisa.
Članak 63.

Sudac je dužan prethodno u pisanom obliku izvijestiti predsjednika suda o svakom poslu kojeg primi osim poslova iz članka
62. ovoga Zakona, a predsjednik suda dužan je o tome izvijestiti
predsjednika neposredno višeg suda.
O nespojivosti službe ili posla sa sudačkom dužnosti odlučuje predsjednik suda, za predsednika suda - predsjednik ne23 Člankom 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
CNN 17/04) mijenjane su riječi u članku 61. st. 3. osnovnog teksta Zakona o
sudovima - ali su pogrešno navedene, pa je određeno da se u članku 61.
stavku 3. riječi: "ili bi umanjili njegov dru/itveni ugled ilije inače nespojiv"
zamjenjuju riječima: "ili umanjiti njegov dru/itveni ugled ili su inače nespojivi". Međutim pogrešno su navedene riječi iz osnovnog teksta, koje su
glasile: "ili bi se umanjio njegov dru/itveni ugled ilije inače nespojiv".
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posredno višeg suda, a za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske - opća sjednica.
Sudac nezadovoljan odlukom kojom se utvrđuje nespojivost službe ili posla sa sudačkom dužnosti može tražiti da o tome
odluči ministar nadležan za poslove pravosuđa.
c) Prava suca
Članak 64.
Sudac ima pravo na:
- plaću koja je utvrđena za suca suda u koji je imenovan,
- dodatak na plaću kada je sudac upućen na rad u drugi sud,
- naknadu umjesto plaće kadje spriječen obnašati sudačku
dužnost,
- mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i prava
koja iz toga proizlaze po općim propisima,
- odmore i dopuste koje imaju djelatnici u sudu i godišnji
odmor u trajanju od 30 radnih dana,
- pravo na materijalne troškove pod uvjetima utvrđenim
zakonom i drugim propisima,
- naknadu za odvojeni život od obitelji, kao i naknadu
troškova putovanja u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnih blagdana,
- naknadu za službena putovanja i putne troškove u svezi s
obnašanjem sudačke dužnosti,
- stručno usavršavanje i specijalizaciju u okviru sredstava
osiguranih za tu namjenu.
Visinu dodatka na plaću sucu koji je upućen na rad u drugi
sud utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

d)

Upućivanje

na rad

Članak 65.
U slučaju ukidanja ili preustroja suda predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske premjestit će suca na drugi sud
istog stupnja.
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Protiv odluke o premještaju sudac ima pravo prigovora
sjednici Vrhovnog suda Republike Hrvatske u roku od tri
dana.
Sudac može uz svoj pristanak biti privremeno upućen na rad
u drugi sud istog ili različitog stupnja, na zahtjev predsjednika
suda u koji se upućuje.
Rješenje o privremenom upućivanju na rad u drugi sud donosi predsjednik zajedničkog neposredno višeg suda, uz obavijest Državnom sudbenom vijeću.
O vraćanju privremeno upućenog suca u sud u koji je imenovan odlučuje predsjednik zajedničkog neposredno višeg suda,
uz obavijest Državnom sudbenom vijeću.

poslove pravosuđa, sudačka dužnost mu miruje dok obnaša dužnost na koju je imenovan u izvršnoj vlasti.
Sudac uz svoj pristanak, može biti rasporeden i na druge poslove u ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa, ali ne dulje
od dvije godine, za koje vrijeme mu sudačka dužnost miruje.
U slučaju iz stavka l. i 2. ovoga članka sudac ima pravo na
plaću, koja je za njega povoljnija.
Odluku o rasporedu suca prema stavku 2. ovoga članka donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa uz suglasnost predsjednika suda u kojem sudac obnaša sudačku dužnost.

općoj

e) Odgovornost za štetu
Članak 67.

Članak 65.a

Republika Hrvatska odgovara za štetu koju u obnašanju sudužnosti nanese sudac građaninu ili pravnoj osobi, svojim
nezakonitim ili nepravilnim radom.
Republika Hrvatska može od suca zatražiti naknadu isplaćene svote samo kadje sudac štetu učinio namjerno ili iz krajnje
nepažnje.
Zahtjev za naknadu štete iz stavka 2. ovoga članka zastarijeva za jednu godinu od dana isplate naknade oštećeniku.

Sudac može uz svoj pristanak biti privremeno upućen na rad
u sud višeg stupnja.
Predsjednik višeg suda će mu povjeriti poslove u izradi
nacrta odluka iz nadležnosti tog suda ili druge odgovarajuće poslove.
Sudac upućen na rad u drugi sud na temelju članka 65. Zakona o sudovima ("Narodne novine", br. 3/94.,100/96., 115/97.,
131/97.,129/00. i 67/01.), odnosno stavka l. ovoga članka, ima
pravo na naknadu troškova zbog posebnih uvjeta rada (smještaj,
korištenje osobnog automobila u službene svrhe i dr.).
Posebni uvjeti rada iz stavka 3. ovoga članka i visina naknade troškova zbog tih uvjeta utvrđuju se pravilnikom ministra
nadležnog za poslove pravosuđa.

dačke

f) Prestanak sudačke dužnosti
Članak 67.a

Članak 66.

l

Ako sudac bude imenovan za ministra nadležnog za poslove
pravosuđa, ili za državnog tajnika nadležnog za poslove pravo24
suđa , ili za drugog dužnosnika u ministarstvu nadležnom za
24
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Trebalo je hti"ti tiječi "nadidnog m poslow p'"'"",udu ".

Članak 67.a

VI. Suci i suci porotnici

l

Sucu prestaje sudačka dužnost ako ga u skladu s Ustavom i
zakonom te dužnosti razriješi Državno sudbeno vijeće.
Sucu prestaje sudačka dužnost po sili zakona u sudu u koji
Je Imenovan:
- smrću,
- kad sudac navrši 70 godina života,25
25 Odredba al. 2. st. 2. čl. 67.a ukinuta je odlukom USRH, br.
lJ-I-551200 I od 19. XII. 200 l. (NN 5102).
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Članak 68

VI. Suci i suci porotnici

VIa. Predsjednik suda

- danom stupanja na službu u drugom sudu, odnosno pravosudnom ili državnom tijelu.

Članak 7l.
Prije stupanja na dužnost porotnik daje prisegu.
Prisega glasi:

Rješenje kojim se utvrđuje nastupanje okolnosti iz stavka 2.
ovoga članka donosi predsjednik suda u kojem je sudac obnašao
dužnost i dostavlja ga Državnom sudbnom vijeću i ministarstvu
nadležnom za poslove pravosuđa.

"Prisežem svojom čašću da ću se u obnašanju dužnosti suca
porotnika pridržavati Ustava i zakona Republike Hrvatske i da
ću dužnost suca porotnika obnašati savjesno i nepristrano."
Suci porotnici općinskih, trgovačkih i županijskih sudova
prisegu daju pred predsjednikom županijske skupštine, odnosno
Gradske skupštine Grada Zagreba, a suci porotnici ostalih sudova prisegu daju pred predsjednikom Zastupničkog doma 27 Sabora Republike Hrvatske ili zastupnikom tog Doma kojeg predsjednik ovlasti.

3. SUCI POROTNICI
Članak 68

Za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski
državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika.
Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na suce, shodno se
primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drukčije

Članak 72.

Kad je protiv suca porotnika pokrenut kazneni postupak ili
pokrenut postupak za njegovo razrješenje od porotničke dužnosti, predsjednik suda neće pozivati suca porotnika da obavlja
dužnost dok se ovi postupci pravomoćno ne dovrše.

određeno.

Članak 69.

Suci porotnici imenuju se na četiri godine i po isteku toga
roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 73.

Sucima porotnicima za obnašanja sudačke dužnosti pripada
naknada nastalih troškova, naknada za neostvarenu plaću ili zaradu i nagrada.

Članak 70.

Suce porotnike općinskih, trgovačkih i županijskih sudova
imenuje županijska skupština, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog općinskog, odnosno gradskog vijeća,
sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.
Suce porotnike ostalih sudova imenuje Zastupnički dom 26
Sabora Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za
poslove pravosuđa, tako da se osigura zastupljenost svih župamJa.
Prije imenovanja sudaca porotnika mora se pribaviti mišljenje predsjednika odgovarajućeg suda o predloženim kandidatima.
26
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V. napomenu uz članak 32.a st. 6.

Članak 73.a

Uvjete, visinu naknada i nagrade iz stavka 1. ovoga članka

određuje pravilnikom ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Via. PREDSJEDNIK SUDA
Članak 73.a
Predsjednik sudaje sudac koji uz tu dužnost obavlja i poslove sudske uprave.

l

27

V. napomenu uz članak 32.a st. 6.
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Članak 73.b

VIa. Predsjednik suda

U sudovima s više od 20 sudaca predsjednik suda može
obavljati samo poslove sudske uprave.
Predsjednika suda imenuje ministar nadležan za poslove
pravosuđa između kandidata koje predloži sudačko vijeće.
Predsjednik suda imenuje se na četiri godine, nakon čega
može biti ponovno imenovan.
Predsjednik suda koji nije ponovno imenovan nastavlja
obnašati sudačku dužnost u sudu u kome je imenovan za suca.

r

Članak 73.d

Na temelju podataka i mišljenja iz članka 73.c ovoga Zakona sudačko vijeće utvrđuje kandidate koji ispunjavaju uvjete za
predsjednika suda i predlaže ministru nadležnom za poslove pravosuđa da jednog od njih imenuje za predsjednika suda.
Prijedlog sudačkog vijeća mora biti obrazložen za svakog
kandidata i sadržavati ocjenu obnašanja sudačke dužnosti iz
članka 54. ovoga Zakona.

Postupak za imenovanje predsjednika suda pokreće ministar nadležan za poslove pravosuđa ili sudačko vijeće najkasnije
tri mjeseca prije isteka mandata predsjednika suda, odnosno najkasnije 30 dana nakon prestanka dužnosti predsjednika suda iz
drugih zakonom određenih razloga.

Članak 73.e
Ministar nadležan za poslove pravosuđa dužan je donijeti
odluku o imenovanju u roku od 30 dana nakon primitka prijedloga.
Ako se na oglas ne javi niti jedan kandidat ili ministar ne
imenuje za predsjednika suda ni jednog od kandidata koje je
utvrdilo sudačko vijeće, ponavlja se postupak iz članka 73.c ovoga Zakona.
U ponovljenom postupku ministar nadležan za poslove
pravosuđa će o predloženim kandidatima za predsjednika suda
zatražiti mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
Ako mišljenje iz prethodnog stavka bude pozitivno za jednog ili više kandidata, ministar nadležan za poslove pravosuđa
dužan je između pozitivno ocijenjenih kandidata koje je predložilo sudačko vijeće, imenovati predsjednika suda.

28

elanak 73.c
Ministar nadležan za poslove pravosuđa objavljuje oglas u
"Narodnim novinama" i jednim dnevnim novinama i poziva na
podnošenje prijave za slobodno mjesto predsjednika suda u roku
od 30 dana.
Kandidat može biti sudac koji ispunjava uvjete za suca tog
suda, a iznimno i osoba koja ne obna§a sudačku dužnost uz uvjet
daje istaknuti pravnik koji ispunjava uvjete za suca tog suda.
Predsjednik suda koji nije bio sudac prije imenovanja za
pred5jednika suda dužan je u roku od 30 dana od dana imenovanja obavijestiti Državno sudbeno vijeće koje ga može imenovati sucem toga suda. Ukoliko ga Državno sudbeno vijeće ne
imenuje, cijeli postupak imenovanja mora se ponoviti.
Predsjednik sudačkog vijeća zatražit će od ministarstva
nadležnog za poslove pravosuđa ocjene obnašanja sudačke du-

Članak 73.f
Zamjenika predsjednika određuje predsjednik suda godišnjim rasporedom poslova uz prethodno pribavljanje mišljenja

28

Odlukom USRH br. U-I-190/2001 od 12. VII. 2001. (NN 67/01),
ukinut je dio odredbe članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
sudovima (NN 129/00) kojim je dodan novi članak 73.c; ukinuti dio
označen je kurzivom.
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žnosti i druge podatke iz evidencije sudaca, koji su nužni za
sposobnosti kandidata za obavljanje dužnosti predsjednika suda.
Predsjednik sudačkog vijeća može o kandidatu zatražiti i
mišljenje drugoga sudačkog vijeća.
utvrđivanje stručne

Članak 73.b

v

Članak 73.f

VIa. Predsjednik suda

l

sudačkog vijeća.
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r
Članak 73.g

VIa. Predsjednik suda

Članak 73.g

Sudac će biti razriješen dužnosti predsjednika suda kada se
u postupku nadzora nad obavljanjem poslova sudske uprave
utvrdi:
1. da predsjednik suda poslove sudske uprave ne obavlja u
skladu s propisima ili ih ne obavlja pravodobno,
2. da propuštanjem nadzora ili neposredno krši propise o
dodjeljivanju predmeta u rad,
3. daje kršenjem propisa ili na drugi način povrijedio načelo
neovisnosti suca u suđenju,
4. da nije podnosio zahtjeve za pokretanje postupka zbog
počinjenog stegovnog djela u zakonom predviđenim slučaje
V1ma.
Predsjednik suda može i sam zatražiti razrješenje od dužnosti predsjednika suda.
Razrješenje predsjednika suda iz razloga iz stavka l. i 2.
ovoga članka ne utječe na prava i dužnosti koja razriješeni predsjednik ima kao sudac.
Članak 73.h

Kada u vršenju prava nadzora viši sud utvrdi nezakonitost i
nepravilnost u obavljanju poslova sudske uprave dužanje o tome
izvijestiti ministra nadležnog za poslove pravosuđa, s prijedlogom potrebnih mjera za zakonito i pravilno obavljanje poslova
sudske uprave.
Na jednak način postupa i tijelo ministarstva nadležnog za
poslove pravosuđa koje vrši nadzor nad obavljanjem poslova
sudske uprave.
Predsjednik suda ima pravo podnijeti prigovor na izvješće o
obavljenom nadzoru i može zahtijevati ponaVljanje uvida u rad
sudske uprave od Vrhovnog suda Republike Hrvatske, koji je
dužan sačiniti pisano izvješće o obavljenom nadzoru.
Članak 73.i

Ako na temelju izvješća o obavljenom nadzoru, a nakon
pisanog izjašnjenja predsjednika suda i pribavljenog mišljenja
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Članak 74.

sudačkog vijeća proizlazi da nezakonitosti i nepravilnosti u
obavljanju poslova sudske uprave štete redovnom i pravilnom
obavljanju poslova i funkcioniranju suda, ministar nadležan za
poslove pravosuđa razriješit će predjsednika 29 suda, koji ostaje
obnašati dužnost suca.

Rješenje ministra o razrješenju predsjednika suda mora biti
pisano i obrazloženo.
Članak 73.j
Ako predsjednik suda prestane obnašati svoju dužnost prije
isteka mandata iz bilo kojega razloga, ministar nadležan za poslove pravosuđa ovlastit će suca istog ili drugog suda da, za vrijeme koje ne može biti dulje od šest mjeseci, obavlja poslove
sudske uprave, dok novi predsjednik ne bude imenovan.

U sudovima u osnivanju ministar nadležan za poslove pra-

vosuđa ovlastit će suca istog ili drugog suda da za vrijeme
najduže do početka rada suda obavlja poslove sudske uprave.

VII. SUDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI
Članak 74.
Broj sudskih službenika i namještenika za obavljanje struč
nih, uredskih i tehničkih poslova utvrđuje predsjednik suda uz
prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa.
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa djelatnika u sudu,
plaće i ostala prava, obveze i odgovornosti iz rada uređuju se
propisima o državnim službenicima i namještenicima i općim
propisima o radnim odnosima, ako ovim Zakonom nije drukčije

određeno.

Propise o školskoj spremi, trajanju i obavljanju vježbeničke
prakse, uvjetima za polaganje stručnog ispita, program i način
polaganja tog ispita te druga pitanja s tim u svezi uređuju se po29

Trebalo bi stajati ''predsjednika ".
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Članak 75.

VII. Sudski službenici i namještenici

sebnim propisom kojeg donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

1. TAJNIK SUDA
Članak 75.

Sud sa više od 15 sudaca ima tajnika. Tajnik suda pomaže
predsjedniku suda u obavljanju poslova sudske uprave. Za tajnika suda može biti primljena osoba koja ima završen pravni fakultet.
Za tajnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Upravnog
suda Republike Hrvatske, Visokoga prekršajnog suda Republike
Hrvatske i Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske može
biti primljena osoba koja ispunjava uvjete za višega sudskog
savjetnika.
Tajnik suda organizira i odgovara za rad sudskih službenika
i namještenika, te se brine o urednom i pravodobnom obavljanju
uredskih i drugih tehničkih poslova u sudu, po ovlaštenju predsjednika suda odgovara na pritužbe stranaka na rad suda, a uz suglasnost predsjednika suda odlučuje o rasporedu sudskih službenika i namještenika za vrijeme rada, osim u odnosu na sudske
savjetnike, a obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik
suda.

2. SUDSKI SAVJETNICI
Članak 76.

Sud može imati sudske savjetnike i više sudske savjetnike.
Za sudskog savjetnika u općinskom, prekršajnom i trgovačkom sudu može biti primljena osoba koja ima završen sveuči
lišni diplomski studij prava i položen pravosudni ispit. Za višeg
sudskog savjetnika u tim sudovima može biti imenovana osoba
koja ima završen sveučilišni diplomski studij prava, položen pravosudni ispit i koja je radila najmanje dvije godine kao sudski
savjetnik, državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika,
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Članak 76.a

odvjetnik ili javni bilježnik, odnosno osoba koja je radila na drugim pravnim poslovima nakon položenoga pravosudnog ispita
najmanje pet godina.
Sudski savjetnik u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske,
Upravnom sudu Republike Hrvatske, Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske, Visokom trgovačkom sudu Republike
Hrvatske i županijskim sudovima može biti osoba koja ispunjava
uvjete propisane za suca općinskog suda.
Za višega sudskog savjetnika Upravnog suda Republike
Hrvatske, Visokoga prekršajnog suda Republike Hrvatske, Visokoga trgovačkog suda Republike Hrvatske i županijskih sudova
može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete propisane za
sudskog savjetnika toga suda, uz uvjete da je radila kao sudac,
državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika, odvjetnik ili
javni bilježnik odnosno kao sudski savjetnik najmanje pet godina, odnosno osoba koja je radila na drugim pravnim poslovima
nakon položenoga pravosudnog ispita najmanje osam godina.
Viši sudski savjetnik u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske
može biti osoba koja ispunjava uvjete propisane za suca županijskog suda.
Članak 76.a

Sudski savjetnici ovlašteni su samostalno provoditi određe
ne sudske postupke, ocjenjivati dokaze i utvrđivati činjenice.
Na temelju tako provedenog postupka sudski savjetnik podnosi sucu, kojeg na to ovlasti predsjednik suda, pisani prijedlog
na temelju kojeg sudac donosi odluku.
Ako ne prihvati prijedlog kojeg muje dao sudski savjetnik,
nadležni sudac će sam provesti postupak.
Sudski savjetnici ovlašteni su na provođenje postupka i
predlaganje odluka u smislu stavka l. i 2. ovoga članka u sljedećim postupcima:
l. u parničnom postupku u sporovima za isplatu novčane
tražbine ili naknadu štete ako vrijednost predmeta spora ne prelazi 50.000,00 kuna, odnosno u trgovačkim sudovima ako vrijednost predmeta spora ne prelazi 500.000,00 kuna,
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Članak 77.
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2. U ovršnim postupcima,
3. u ostavinskim postupcima,
4. u zemljišnoknjižnim postupcima,
5. u izvanparničnim postupcima, osim postupaka oduzimanja poslovne sposobnosti, razvrgnuća suvlasničke zajednice i

r
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ispitno povjerenstvo, naknada za rad u ispitnom povjerenstvu,
izjednačavanje dosad položenih ispita s položenim pravosudnim
ispitom, te druga pitanja s tim u svezi, uređuju se posebnim zakonom.

uređenja međa,

6. u prekršajnim postupcima,
7. u drugostupanjskom postupku i postupku po izvanrednim
pravnim lijekovima sudski savjetnici izvještavaju o stanju spisa i
pripremaju nacrt odluke.
3. STRUČNI SURADNICI
Članak 77.
Sud može imati službenike drugih struka s višom ili visokom školskom spremom i propisanim radnim iskustvom defektološkog, sociološkog, pedagoškog, ekonomskog, knjigovodstveno-financijskog i drugog odgovarajućeg obrazovanja.
Stručni suradnici iz stavka l. ovoga članka kao stručni pomoćnici pomažu sucu u radu u stvarima u kojima su potrebna
stručna znanja, a mogu i samostalno obavljati poslove kad je to
određeno zakonom ili drugim propisom.

Članak 79.a

5. ZAŠTITA OSOBA, IMOVINE
I OBJEKATA SUDOVA
Članak 79.
30

Zaštita i osiguranje osoba, imovine i objekata suda te
održavanje reda u sudu obavlja pravosudna policija.
Pripadnici pravosudne policije obavljaju poslove iz stavka
l. tjelesnom i tehničkom zaštitom.
Tjelesna zaštita je neposredno čuvanje i osiguravanje osoba
i imovine izravnim poduzimanjem mjera sigurnosti i sredstava
prisile.
Tehnička zaštita obavlja se tehničkim sredstvima i napravama radi sprječavanja protupravnih radnji usmjerenih prema osobama, objektu i imovini iz stavka l. ovoga članka i sprječavanja
unošenja oružja, oruđa, eksplozivnih naprava i drugih opasnih
stvari ili tvari ili otuđenja imovine.
Članak 79.a

4. SUDAČKI VJEŽBENICI
Članak 78.

Broj sudačkih vježbenika utvrđuje predsjednik suda po
prethodnoj suglasnosti ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Za utvrđeni broj sudačkih vježbenika osigurat će se novac u
Državnom proračunu Republike Hrvatske.
Uvjeti i način primanja sudačkih vježbenika u sudove, kao i
trajanje i način obavljanja vježbeničke prakse, uvjeti za polaganje pravosudnog ispita, način polaganja pravosudnog ispita,

Za vrijeme dužnosti u sudu pravosudni policajac ovlaštenje:
- utvrditi identitet osoba koje ulaze i izlaze iz suda,
- zabraniti neovlaštenim osobama ulaz u sud,
- oduzeti oružje i opasno oruđe osobama koje ulaze u sud.
Ovo se ne odnosi na čuvara okrivljenika i ovlaštenu osobu Ministarstva unutarnjih poslova kada obavljaju poslove prisilnog dovođenja,

30

Trebalo bi stajati "Zaštitu ".
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Članak 79.b
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_ zadržati osobu koja je u sudu zatečena u počinjenju kaznenog djela. Zadržanu osobu pravosudni policajac mora odmah
predati policiji,
_ udaljiti iz suda osobe koje ometaju rad suda ili se ponašaju suprotno odredbama kućnog reda.
Pravosudni policajac, uz prethodno upozorenje, može primijeniti silu koja je primjerena potrebama da izvrši ovlaštenja iz
stavka 1. ovoga članka.
Članak 79.b

Služba zaštite osniva se kao posebna organizacijska jedinica u ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.
Opseg poslova službe zaštite, uvjete za obavljanje službe,
ovlasti djelatnika službe, oprema, odora, izgled službene iskaznice, kriterije o potrebnim tehničkim sredstvima zaštite i potrebnom broju pripadnika zaštite u svakom sudu utvrđuje se posebnim pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poslove
pravosuđa.

Članak 79.c

U obavljanju poslova neposredne zaštite pravosudni policajac dužan je izvršavati naloge predsjednika suda.

6. ODGOVORNOST SUDSKIH SLUŽBENIKA
I NAMJEŠTENIKA
Članak 80.

Postupak zbog lakše povrede službene dužnosti sudskih
službenika i namještenika pokreće zaključkom predsjednik suda
osobno ili na osnovi pisanog prijedloga nadređenog službenika.
Protiv zaključka o pokretanju postupka žalba nije dopuštena.
Zaključak o pokretanju postupka dostavlja se sudskom službeniku ili namješteniku koji može podnijeti pisani odgovor u
roku od tri dana od dana dostave. Ako je postupak pokrenut na
temelju pisanog prijedloga nadležnog službenika, uz zaključak o

52

r

VII. Sudski službenici i namještenici

Članak 80.b

pokretanju postupka, sudskom službeniku se dostavlja i pisani
prijedlog nadređenog službenika.
Postupak provodi i rješenje donosi predsjednik suda.
U postupku zbog lakše povrede službene dužnosti odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 80.a

Postupak zbog teške povrede službene dužnosti sudskih
službenika i namještenika pokreće predsjednik suda i prijedlog
dostavlja nadležnom službeničkom sudu.
Postupak je pokrenut danom predaje prijedloga za pokretanje postupka nadležnom službeničkom sudu.
Na sadržaj prijedloga za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti odgovarajuće se primjenjuju odredbe
Zakona o kaznenom postupku o sadržaju optužnice.
Službenički sud će o prijedlogu za pokretanje postupka
zbog teške povrede službene dužnosti obavijestiti službenika i
namještenika protiv kojeg je postupak pokrenut, dostavom primjerka prijedloga zajedno s priloženim dokazima.
Službenik ili namještenik može podnijeti pisani odgovor u
roku od tri dana od dostave prijedloga.
Postupak za teške povrede službene dužnosti sudskih službenika i namještenika provode službenički sudovi nadležni za
službenike i namještenike u tijelima državne uprave, stručnim
službama Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske.
Članak 80.b

Rješenjem predsjednika suda može se službenika ili namještenika udaljiti iz službe ako je protiv njega pokrenut kazneni
postupak ili postupak zbog teške povrede službene dužnosti, a
pOvreda je takve prirode da bi ostanak u službi, dok traje taj postupak, mogao štetiti interesima službe.
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Članak 81.

VII. Sudski službenici i namještenici

Članak 81.

Ovlasti iz članka 34. ovoga Zakona predsjednik suda može

zaključkom prenijeti na suca, a iznimno na tajnika suda ili sud-

skog savjetnika, i to za sve ili samo za pojedine predmete.
U postupku zbog povrede službene dužnosti ili naknade štete sudskih službenika i namještenika primjenjuju se odgovarajući propisi kojima se uređuje odgovornost za povrede službene
dužnosti ili naknade štete državnih službenika i namještenika,
ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

VIII. STALNI SUDSKI TUMAČi, VJEŠTACI
I PROCJENITELJI
1. STALNI SUDSKI TUMAČi
Članak 82.

Stalni sudski tumači prevode na zahtjev suda, državnog tijela, pravne osobe ili građanina izgovoreni ili pisani tekst sa jezika
u javnoj uporabi na strani jezik, sa stranog jezika na jezik u javnoj uporabi ili sa stranog jezika na drugi strani jezik.
Za stalnog sudskog tumača može se imenovati osoba koja
ima završen fakultet, vlada odgovarajućim stranim jezikom i jezikom u službenoj uporabi te ima zadovoljavajući stupanj općeg
i pravnog znanja.
Stalne sudske tumače imenuje i razrješava predsjednik županijskog, odnosno trgovačkog suda. Stalni sudski tumači imenuju se na vrijeme od četiri godine, a nakon isteka tog vremena
mogu biti ponovno imenovani.
Protiv odluke kojom se zahtjev za imenovanje sudskim tumačem odbija podnositelj ima pravo žalbe ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa u roku od 15 dana od dostave
odluke.
Ministar nadležan za poslove pravosuđa propisat će način
na koji će se utvrditi ispunjava li osoba uvjete za stalnoga sud-
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tumači,

vještaci i procjenitelji

Članak 85.

skog tumača, njihova prava i dužnosti, te visinu nagrade i naknade troškova za njihov rad.
Županijski, odnosno trgovački sud vodi popis stalnih sudskih tumača imenovanih za njegovo područje.
Popis stalnih sudskih tumača za sve sudove objavljuje prema potrebi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa u "Narodnim novinama".

2. STALNI SUDSKI VJEŠTACI
Članak 83.

Stalni sudski vještaci pružaju sudu uslugu stručnog znanja
kojim sud ne raspolaže kad je to za utvrđenje ili razjašnjenje
pravno odlučnih činjenica potrebno.
Članak 84.

Sudsko vještačenje obavljaju pravne ili fizičke osobe.
Za obavljanje sudskog vještačenja fizičke osobe moraju
imati najmanje završenu srednju školsku spremu odgovarajuće
struke, a pravne osobe mogu obavljati sudsko vještačenje samo u
okviru svoje registrirane djelatnosti pod uvjetom da to obavljaju
njihovi djelatnici koji ispunjavaju uvjete kao i fizičke osobe.
Ministar nadležan za poslove pravosuđa propisat će način
na koji će se utvrditi ispunjava li osoba uvjete za obavljanje poslova stalnoga sudskog vještaka, njihova prava i dužnosti te visinu nagrade i naknade troškova za njihov rad.
Članak 85.

Stalne sudske vještake - fizičke osobe i stalne sudske vještake u pravnim osobama imenuje i razrješava predsjednik županijskog ili trgovačkog suda za svoje područje.
Protiv odluke kojom se zahtjev za imenovanje sudskim
vještakom odbija podnositelj ima pravo žalbe Ministarstvu u
roku od 15 dana od dostave odluke.
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Članak 86.

VIII. Stalni sudski

tumači,

vještaci i procjenitelji

Stalni sudski vještaci postavljaju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.
Članak 86.
Popis pravnih osoba koje obavljaju sudsko vještačenje i
stalnih sudskih vještaka za sve sudove objavljuje prema potrebi
ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa u "Narodnim novinama".

3. STALNI SUDSKI PROCJENITELJI
Članak 87.

Stalni sudski procjenitelji obavljaju na zahtjev suda procjenu poljoprivrednog i šumskog zemljišta, stambenih i poslovnih
zgrada i drugih nekretnina, te procjenu pokretnina.
Za stalnog sudskog procjenitelja može se imenovati osoba
koja ima završenu srednju stručnu školu, koja ima ili je imala
dozvolu za obavljanje obrtničke djelatnosti ili koja se isključivo
bavi ili se je bavila poljoprivredom, odnosno šumarstvom.
Stalne sudske procjenitelje imenuje i razrješava predsjednik
općinskog, trgovačkog ili županijskog suda. Stalni sudski procjenitelji imenuju se na vrijeme od četiri godine i nakon proteka
toga vremena mogu biti ponovno imenovani.
Ministar nadležan za poslove pravosuđa propisuje način na
koji će se utvrditi ispunjava li osoba uvjete za sudskog procjenitelja, njihova prava i dužnosti, te visinu nagrade i naknade
troškova za njihov rad.
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vježbenici u sudu, sudski tumači, vještaci i procjenitelji dužni su
čuvati službenu tajnu, bez obzira na način na koji su je doznali.
Pod službenom tajnom podrazumijeva se posebno:
- sve ono što je kao službena tajna određeno zakonom ili
drugim propisom,
- sve ono što je kao službena tajna odnosno poslovna tajna
aktom pravne osobe, drugog tijela, organizacije
ili institucije,
određeno općim

- podaci i isprave posebno označene kao službena odnosno
poslovna tajna od strane državnih tijela ili pravnih osoba, drugih
tijela, organizacije ili institucije,
- podaci i isprave koje su predsjednik suda ili ovlašteni
službenik suda označili kao službenu tajnu.
Članak 89.

Obveza čuvanja službene tajne traje i nakon prestanka rada
u sudu.
Predsjednik suda može suca, sudskog službenika ili namještenika osloboditi obveze čuvanja službene tajne, ako u pojedinom slučaju za to postoje opravdani razlozi. Za predsjednika
suda odluku o tome donosi predsjednik neposredno višeg suda, a
za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske opća sjednica toga suda.
Članak 90.
Priopćenja za javnost putem sredstava javnog informiranja
u svezi s postupkom u konkretnom predmetu kao i s radom suda
daje predsjednik suda ili sudac kojeg on na to ovlasti.

IX. ČUVANJE SLUŽBENE TAJNE

Članak 91.

Članak 88.

Sudac, sudski službenik ili namještenik ne smije neovlaštenim osobama dati podatke o osobnim, obiteljskim i imovinskim
prilikama fizičkih osoba, odnosno imovinskim prilikama pravnih osoba za koje je saznao tijekom suđenja.

Suci, suci porotnici, tajnici, sudski i viši sudski savjetnici,
suradnici, sudački vježbenici, službenici, namještenici i

stručni

Članak 91.

IX. Čuvanje službene tajne
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x.

Članak 92.

Uvid

U

Sredstva za rad sudova

sudske spise dozvoljava sudac ili druga osoba od-

ređena godišnjim rasporedom poslova i to osobama koje na to
31

imaju pravo po zakonu ili sudskom poslovniku.

x. SREDSTVA ZA RAD SUDOVA
1. OSIGURANJE SREDSTAVA
Članak 92.

Sredstva za rad sudova osiguravaju se Državnim proraču
nom Republike Hrvatske.
Sredstva za rad sudova obuhvaćaju sredstva za obavljanje
redovne djelatnosti (sredstva za plaće sudaca, sudskih službenika i namještenika, sredstva za materijalne rashode, sredstva za
amortizaciju stvari, opreme i zgrada) i sredstva za posebne namjene.
Sredstva iz stavka 2. ovoga članka osiguravaju se u visini
koja će osigurati redovito obavljanje svih poslova u sudu uz prethodno pribavljeno mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
Članak 93.

Visina sredstava za rad sudova utvrđuje se na temelju prijedloga predsjednika suda za osiguranje sredstava.
Prijedlog za osiguranje sredstava suda sadrži procjenu opsega redovitih ili povremenih poslova, potreban broj sudaca i sudskih službenika i namještenika, te ostale pokazatelje koji su
značajni za utvrđivanje prijedloga sredstava.
Članak 94.
Istražni suci koji isključivo obavljaju poslove istrage imaju
pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem za svakih 12
mjeseci rada 15 mjeseci staža osiguranja.
31
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Trebalo bi stajati "Sudskom ".

Članak 97.

X. Sredstva za rad sudova

2. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

Članak 95.
Sredstva za posebne namjene jesu:
l. sredstva za rad vježbenika.
2. sredstva za stručno usavršavanje sudaca, sudskih službenika i namještenika,
3. sredstva za namjenske troškove koja obuhvaćaju:
- naknade i nagradu sucima porotnicima,
- troškove sudskih postupaka koji se po zakonu isplaćuju iz
sredstava suda,
- troškove prisilne naplate novčanih kazni i troškova kaznenog postupka,
- troškove dostavljanja sudskih pismena putem pošte,
- troškove paušalne naknade za izlaske sudaca, službenika
ili namještenika na mjesto događaja.
- naknade za obavljanje poslova prethodnog kaznenog postupka,
- ostale troškove u svezi s obavljanjem sudbene vlasti.
Uvjete i iznos paušalne naknade za izlaske sudaca, sudskih
službenika i namještenika na očevid, kao i naknade za obavljanje
poslova prethodnog kaznenog postupka propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.
a) Investicije

Članak 96.
Republika Hrvatska osigurava posebna sredstva za tehničku
opremu i radni prostor prema standardima za sudove.
U izgradnji kapitalnih objekata i nabavi opreme za sudove
mogu sudjelovati i županije, gradovi i općine.
b) Financijsko i materijalno poslovanje

Članak 97.
Financijsko i materijalno poslovanje sudova obavlja se na
način koji važi za tijela državne uprave, a financijsko i materijal-
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Članak 98.

X. Sredstva za rad sudova

no poslovanje sa strankama na način određen propisom kojeg
donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.
Na osiguranje sredstava za rad sudova primjenjuju se propisi koji se odnose na osiguranje sredstva za rad državnih tijela.
c) Sudski polog
Članak 98.

Kad korisnik sudskog pologa ne preuzme sudski polog u
roku od dvije godine po pravomoćnosti rješenja kojim se određuje izdavanje pologa i korisnik poziva na preuzimanje, sud
rješenjem utvrđuje prestanak prava korisnika na izručenje pologa i
polog prenosi u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 99.

Do donošenja zakona o izvanparničnom postupku i zemljišnoknjižnom postupku, sve predmete rješavat će u prvom
stupnju sudac pojedinac.
Protiv odluka suda drugog stupnja u izvanparničnim i zem32
ljišnoknjižnim stvarima nije dopštena revizija ako zakonom
nije drukčije određeno.
Članak 100.
Imenovanje predsjednika sudova ili sudaca, izabranih po
dosadašnjim propisima, u sudove iz članka 13. ovoga Zakona
obavit će se u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu zakona
kojim će se odrediti područja i sjedišta sudova.
Suci imenovani po dosadašnjim propisima nastavljaju radom i to: suci općinskih sudova kao suci općinskih sudova, suci
okružnih privrednih sudova kao suci trgovačkih sudova, suci
okružnih sudova kao suci županijskih sudova, suci Privrednog
32
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Trebalo bi stajati: "dopuštena ".

Članak 102.

XI. Prijelazne i završne odredbe

suda Hrvatske kao suci Visokog trgovačkog suda Republike
Hrvatske, a suci Upravnog suda Republike Hrvatske i Vrhovnog
suda Republike Hrvatske kao suci u tim sudovima.
Danom prestanka sudačke dužnosti sucu prestaje radni odnos ako ovim Zakonom nij e drukčij e određeno (članak 10 l. i
102.).
Rješenje kojim se utvrđuje prestanak radnog odnosa donosi
predsjednik suda.
Članak 101.

Sucu, koji ne bude ponovo imenovan po odredbama ovoga
Zakona sudačka dužnost prestaje danom donošenja odluke Državnoga sudbenog vijeća o imenovanju sudaca odgovarajućeg
suda, ako je podnio prijavu za imenovanje. Istoga dana sudačka
dužnost prestaje i sucu koji nije podnio prijavu na oglas o slobodnim sudačkim mjestima u sudu u kojem je bio sudac po dosadašnjim propisima.
Sucu iz stavka l. ovoga članka, isplaćivat će se za vrijeme
od šest mjeseci po prestanku sudačke dužnosti, ako u tom roku
ne započne s radom na drugom radnom mjestu ili ne ispuni mirovinski staž za punu mirovinu, plaća i druga primanja koja pripadaju sucima toga, odnosno odgovarajućega suda.
Članak 102.

Sudac koji ne bude ponovno imenovan, a od dana prestanka
dužnosti nedostaje mu najviše 24 mjeseca staža osiguranja za stjecanje prava na punu starosnu mirovinu ima za to vrijeme pravo na plaću i druga primanja koja bi mu pripadala da mu
sudačka dužnost nije prestala, ako ne započne s radom na drugom radnom mjestu, ne ostvari pravo na punu starosnu mirovinu
ili mu se ne otkupi nedostajući mirovinski staž za punu starosnu
mirovinu.
Za vrijeme iz stavka 1. ovoga članka sudac koji nije ponovno
imenovan obavljat će, po pozivu predsjednika suda, poslove višeg
sudskog savjetnika u sudu u kojem je obnašao sudačku dužnost.
Sudac iz stavka 2. ovoga članka koji odbije obavljati poslove višeg sudskog savjetnika u sudu ili te poslove obavlja nesudačke
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Članak 103.

Xl. Prijelazne i završne odredbe

savjesno nema pravo na plaću i druga primanja u trajanju iz
stavka l. ovoga članka.
Sucu iz članka 10 l. stavka 2. ovoga Zakona i stavka l. ovoga članka priznaje se u radni staž vrijeme za koje je ostvario pravo na plaću i druga primanja po prestanku sudačke dužnosti.
Članak 103.

Brisan.

IZVOD IZ ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA
(NN 17/04)35

Članak 38.
Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 25.
ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 104.

Članak 39.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa ovlašćuje se da donese propis o postupanju s pritvorenim osobama (kućni red) i potanje upute za provođenje ovoga Zakona.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa Sudskim poslovnikom će u roku od 30 dana od danja stupanja na snagu ovoga
Zakona urediti postupanje s predmetima iz članka l. ovoga Zakona.

Članak 105.
Do donošenja sudskog33 poslovnika prema odredbama ovo34
ga Zakona primjenjivat će se postojeći sudski poslovnik, ako
nije u suprotnosti s ovim Zakonom.
Do donošenja propisa koje po odredbama ovoga Zakona donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa, primjenjivat će se
postojeći propisi, ako nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.
Propise za čije je donošenje ovlašten po odredbama ovoga
Zakona ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u
roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 106.

Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 5/77, 17/87,
27/88,16/90,41190, i 14/91).
Članak 107.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Narodnim novinama".
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33

Trebalo bi stajati "Sudskog".

34

Trebalo bi stajati "Sudski ".

Pravilnik iz članka 27. ovoga Zakona ministar nadležan za
poslove pravosuđa donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja
na snagu ovoga Zakona.
Članak 40.
Vijeće iz članka 53.b ovoga Zakona utvrdit će metodologiju

izrade ocjena u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga
Zakona.
Članak 41.

Postupci zbog povrede službene dužnosti koji nisu završeni
do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se u skladu s
odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima
("Narodne novine", br. 27/0l.).
Članak 42.
Do dana stupanja na snagu odredbi članka 52.-52.f ovoga
Zakona, za suce koji se kandidiraju u drugi sud ocjenu o obnašanju sudačke dužnosti daju sudačka vijeća na temelju propisa
koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.
35

Vidjeti bilješku br. l.
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Članak 43.

Izvod iz Zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o sudovima iz 2004.

Sudac nezadovoljan ocjenom ima pravo u roku od 8 dana od
dana dostave odluke podnijeti prigovor posebnom vijeću Vrhovnog suda Republike Hrvatske iz članka 53.f ovoga Zakona. Prigovor se podnosi putem sudačkog vijeća koje je donijelo odluku.
Članak 43.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora
da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o sudovima.
Članak 44.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Narodnim novinama", s tim što odredbe članka 52.-52.f ovoga
Zakona stupaju na snagu od 1. siječnja 2005.
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PRILOZI

PRILOG 1

ZAKON O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU
(NN 58/93, 49/99, 31/00,107/00, 129/00)
redakcijski pročišćeni tekst 1

I. OPĆE ODREDBE
Članak l.
Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za izbor članova i predsjednika Državnoga sudbenog vijeća i prestanak njihove dužnosti, postupak za imenovanje i razrješenje sudaca, te postupak za
utvrđivanje njihove stegovne odgovornosti, kao i druga pitanja
vezana za rad Državnoga sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: Vi-

jeće).

Članak 2.
Vijeće ima pečat, koji sadrži njegov naziv, te naziv i grb Republike Hrvatske.
l Zakon o Državnom sudbenom vijeću donesen je 2. VI. 1993., proglašen 10. Vl. 1993. i objavljen u NN 58/93, od 18. VI. 1993. Na snagu je
stupio 26. VI. 1993. (osim odredaba Glave III. do VIII.). Zakonje noveliran
dva puta: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću (donesen 7. V. 1999., proglašen 13. V. 1999., objavljen u NN
49/99 od 20. V. 1999., na snazi od 28. V. 1999.) i Zakonom o izmjenama i
dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću (donesen 15. XII. 2000.,
proglašen 19. XII. 2000., objavljen u NN 129/00 od 22. XII. 2000., na snazi
od 30. XII. 2000.). Tom novelom iz 2000. godine izmijenjene su ili brisane
odredbe koje je ukinuo Ustavni sud RH odlukom br. U-I-659/94 i dr. od 15.
lU. 2000. (NN 31/00 i 107/00), osim sada važećih odredaba čl. 23. st. 2. i čl.
30. st. 2.

Za ovo izdanje izrađen je redakcijski pročišćeni tekst Zakona o
Državnom sudbenom vijeću u koji su inkorporirane sve izmjene i dopune,
osim prijelaznih i završnih odredaba zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Redakcijski pročišćeni tekst izradio je
Dejan Palić, dipl. iur.
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Članak 3.

Zakon o Državnom sudbenom

vijeću

II. POSTUPAK ZA IZBOR ČLANOVA I PREDSJEDNIKA
DRŽAVNOGA SUDBENOG VIJEĆA I PRESTANAK
NJIHOVE DUŽNOSTI

Članak 6.

Zakon o Državnom sudbenom vijeću

ganje osoba za koje smatra da mogu biti kandidati za

člana

Vi-

jeća.

1. Postupak za izbor

Mjerodavni odbor predložit će Zastupničkom domu Hrvatskoga sabora sve predložene kandidate koji ispunjavaju uvjete za imenovanje.

Članak 3.

Članak 4.

U postupku izbora članova Vijeća mjerodavni odbor Zastupničkog doma 2 Hrvatskoga sabora zatražit će od predsjednika
Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjednika Hrvatske odvjetničke komore i dekana pravnih fakulteta pokretanje postupka
kandidiranja za članove Vijeća.
Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske zatražit će
od sudova da predlože kandidate iz reda sudaca. Na temelju
prikupljenih prijedloga proširena opća sjednica Vrhovnog suda
Republike Hrvatske utvrđuje kandidate i svoj prijedlog upućuje
mjerodavnom odboru Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora.
Prijedlog kandidata iz reda sudaca mora osigurati zastupljenost kandidata iz sudova različite vrste i stupnja.
Kandidate iz reda odvjetnika utvrđuje na temelju prikupljenih prijedloga Skupština Hrvatske odvjetničke komore a kandidate iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti sjednica
dekana pravnih fakulteta i upućuju ih mjerodavnom odboru Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora.
Za svako mjesto u Vijeću ovlašteni predlagatelj iz stavka 2.
i 4. ovoga članka mora predložiti najmanje tri kandidata.
Mjerodavni odbor Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
zatražit će i od ministra nadležnog za poslove pravosuđa predla-

Članove Vijeća bira Zastupnički dom 3 Hrvatskoga sabora.
Sedam članova Vijeća bira se iz reda sudaca, dva člana iz
reda odvjetnika i dva člana iz reda sveučilišnih profesora pravnih
znanosti.

2 Promjenom Ustava Republike Hrvatske (NN 28/01, od 2. IV.
2001.), promijenjen je naziv "Zastupnički dom Sabora" u "Hrvatski sabor ", a Zupanijski dom je ukinut. Ustavni zakon za provedbu U stava Republike Hrvatske kojije donesen i proglašen 28. ožujka 2001. (NN 28/01, od
2. IV. 2001.) odredio je rok od dvije godine od dana proglašenja Ustavnog
zakona, u kojemu se zakoni, drugi propisi i opći akti moraju uskladiti s
Ustavom RH.
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Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika i zamjenika
predsjednika tajnim glasovanjem na vrijeme od dvije godine.
Predsjednik i zamjenik predsjednika moraju biti iz reda sudaca.
Članak 5.

Izabrani član Vijeća dužanje stupiti na dužnost u roku od 30
dana od dana izbora.
Ako izabrani član Vijeća bez opravdanog razloga ne stupi
na dužnost u roku iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se da nije
ni izabran.
Članak 6.

Vrijeme na koje je izabran član
izbora.

Vijeća počinje teći

od dana

Predsjednik Vijeća dužan je 6 mjeseci prije isteka vremena
na koje je član Vijeća izabran izvijestiti o tome mjerodavni odbor
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora4 .

V. napomenu uz
4

čl.

3.

V. napomenu uz čl. 3.
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Članak 7.

Zakon o Državnom sudbenom vijeću

Zakon o Državnom sudbenom vijeću

5. Prestanak dužnosti

2. Prisega
Članak 7.

Prije stupanja na dužnost član Vijeća polaže pred predsjednikom Hrvatskoga sabora prisegu:
"Prisežem svojom čašću da ću se u obnašanju dužnosti čla
na Državnoga sudbenog vijeća držati Ustava i zakona Republike
Hrvatske i da ću savjesno obavljati svoju dužnost".
3. Dužnosnička iskaznica
Člank 7a.
Članovima Vijeća izdaje se dužnosnička iskaznica.

Izgled, sadržaj i postupak izdavanja dužnosničke iskaznice
pravilnikom propisuje ministar pravosuđa.
4. Imunitet
Članak 8.

Predsjednik i član Vijeća imaju imunitet.
Predsjednik ili član Vijeća ne smije biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasovanje u Vijeću.
Predsjednik ili član Vijeća ne smije biti pritvoren niti se
protiv njega smije pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Vijeća.

Predsjednik ili član Vijeća može biti pritvoren bez odobrenja Vijeća samo ako je zatečen da čini kažnjivo djelo za koje je
propisana kazna zatvora u trajanju duljem od 5 godina. U takvom
slučaju državno tijelo, koje je predsjednika ili člana Vijeća pritvorilo dužno je o tome odmah izvijestiti Vijeće.
Vijeće može odlučiti da predsjednik ili član, protiv kojegje
pokrenut kazneni postupak, ne obavlja dužnost u Vijeću dok taj
postupak traje.

Članak 9.
Članu prestaje dužnost u Vijeću po sili zakona danom kad

mu prestane dužnost koju je obavljao u vrijeme kada je izabran
za predsjednika ili člana Vijeća.
Ne smatra se prestankom dužnosti ako član Vijeća bude
imenovan za suca u drugi sud ili bude izabran za nastavnika drugoga pravnog fakulteta.
Član Vijeća bit će razriješen dužnosti prije isteka vremena
na koje je izabran zbog neopravdanog neobavljanja ili neurednog obavljanja dužnosti predsjednika ili člana Vijeća.
Član Vijeća bit će razriješen dužnosti prije isteka vremena
na koje je izabran:
- ako to sam zatraži;
- ako bude imenovan predsjednikom suda, danom stupanja
na dužnost;
- ako bude osuđen na kaznu zatvora;
- ako trajno izgubi sposobnost obavljati svoju dužnost;
- ako primi državljanstvo druge države.
Prijedlog za razrješenje dužnosti člana Vijeća prije isteka
vremena na koje je izbran s mogu podnijeti proširena opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Skupština Hrvatske odvjetničke komore i sjednica dekana pravnih fakulteta, svaki u pogledu članova Vijeća koje su predložili u postupku utvrđivanja
kandidata za članove Vijeća. Prijedlog za razrješenje mogu podnijeti mjerodavni odbor Zastupničkog doma6 Hrvatskoga sabora
i ministar nadležan za poslove pravosuđa.
Postojanje razloga za razrješenje člana Vijeća prije isteka
vremena na koje je izabran utvrđuje mjerodavni odbor Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora, a razrješuje ih Zastupnički dom
Hrvatskoga sabora.
Trebalo bi stajati "izabran".
6

70

Članak 9.

V. napomenu uz čl. 3.
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Članak 10.

Zakon o Državnom sudbenom

vijeću

Zakon o Državnom sudbenom

Članak 10.

Ako predsjednik ili član Vijeća zatraži razrješenje od dužnosti, a Zastupnički dom? Hrvatskoga sabora ne donese odluku
o tom zahtjevu u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, Vijeće će na zahtjev predsjednika ili člana, utvrditi da mu je
prestala dužnost danom proteka roka od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za razrješenje od dužnosti.
Sud koji je izrekao zatvorsku kaznu predsjedniku ili članu
Vijeća dužan je bez odgode dostaviti pravomoćnu osudu Vijeću,
koje će o tome odmah izvijestiti Zastupnički dom Hrvatskoga sabora.
Prijedlog da se pokrene postupak radi utvrđivanja trajnog
gubitka sposobnosti člana Vijeća da obavlja svoju dužnost podnosi mjerodavni odbor Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Republike Hrvatske predsjednik Vijeća, a za predsjednika najmanje tri članova 8 Vijeća.
Odluku o razrješenju predsjednika ili člana Vijeća donosi
Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora većinom glasova
svih zastupnika.
Članak ll.

Ako je pokrenut postupak iz članka 9. stavka 3. alineje 3. i 4.
ovoga Zakona ili kazneni postupak za koji može biti izrečena
kazna zatvora, predsjednik ili član Vijeća može biti udaljen od
obavljanja dužnosti.
Odluku o udaljenju donosi Vijeće
- za člana, na prijedlog predsjednika Vijeća,
- za predsjednika, na prijedlog tri člana Vijeća.
Odluka o udaljenju predsjednika ili člana Vijeća donosi se
većinom glasova svih članova.
V. napomenu uz
Trebalo bi stajati
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čl.

vijeću

Članak 13a.

111. DJELOKRUG I NAČiN RADA DRŽAVNOG
SUDBENOG VIJEĆA

1. Djelokrug
Članak 12.
U djelokrug Vijeća spada:
- imenovanje sudaca,
- vOđenje stegovnog postupka i odlučivanje o stegovnoj
odgovonrosti sudaca,
- odlučivanje o razrješenju sudaca,
- obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom.

2.

Način rada

Članak 13.
Vijeće odlučuje u sjednici.
Odluka Vijeća o razrješenju suca, izrađuje se u pisanom
obliku i sadrži obrazloženje u kojem se navode činjenice na temelju kojih je Vijeće u raspraVljanju utvrdilo da postoje razlozi
za razrješenje. Odluku potpisuje predsjednik Vijeća.
Sjednice saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika.
Iznimno sjednica će biti sazvana na prijedlog najmanje tri
člana Vijeća.

Članak 13a.
Predsjednik Vijeća:
1. predstavlja Vijeće,
2. saziva i predsjedava sjednicama Vijeća,
3. predlaže dnevni red sjednica,
4. objavljuje rezultate glasovanja,
5. potpisuje akte koje donosi Vijeće,
6. skrbi o izvršavanju odluka Vijeća,

3.

"člana ".

9

Trebalo bi stajati "odgovornosti ".
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Članak 14.

Zakon o Državnom sudbenom vijeću

7. obavlja i druge poslove
aktom.

određene

zakonom ili

općim

Članak 14.
Način

rada Vijeća uređuje se poslovnikom.
Poslovnik donosi Vijeće glasovima najmanje osam

članova

Vijeća.

Članak 15.
Vijeće ima stručnu službu koja obavlja administrativne,
ničke i računovodstvene poslove.

teh-

IV. POSTUPAK IMENOVANJA SUDACA
Članak 16.

Slobodno mjesto suca objavljuje ministarstvo nadležno za
poslove pravosuđa po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovlaštenih osoba.
Prijedlog za oglašavanje slobodnih mjesta iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni su podnijeti predsjednik suda za koji se imenuje sudac, predsjednik neposredno višeg suda i predsjednik
Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
Oglas o slobodnim mjestima iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u pravilu u "Narodnim novinama", a po potrebi i na
drugi način, a sadrži poziv kandidatima da u roku, koji ne smije
biti kraći od 15 dana a niti dulji od 30 dana, podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih za imenovanje suca kao
i podatke o svom radu.
Odluku o objavi oglasa o slobodnim mjestima iz stavka 1.
ovoga članka, kao i odluku o poništenju objavljenog oglasa, donosi ministar pravosuđa.
Ponovno imenovanje suca po proteku roka od pet godina
Vijeće provodi po službenoj dužnosti, bez oglašavanja slobodnog mjesta suca.
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Zakon o Državnom sudbenom

vijeću

Članak 17.

Članak 17.

Nakon proteka roka iz članka 16. stavka 3. ovoga Zakona
ministar nadležan za poslove pravosuđa zatražit će mišljenje o
svim kandidatima za suce od nadležnoga sudačkog vijeća. Uz
poziv na davanje mišljenja, ministar će sudačkom vijeću dostaviti prijave s dokazima i podacima koje su kandidati priložili, te
podatke o kandidatima kojima ministarstvo nadležno za poslove
pravosuđa raspolaže.
U postupku davanja mišljenja, sudačko vijeće može zatražiti i podatke o kandidatima za suce:
- od predsjednika suda u kojem je obnašao dužnost ili od
predsjednika neposredno višeg suda, ako je kandidat već obnašao dužnost suca, sudskog savjetnika ili sudačkog vježbenika,
- od drugih tijela koja mogu dati podatke relevantne za
ispunjavanje općih i posebnih uvjeta za imenovanje suca odgovarajućeg suda, ako kandidat nije obnašao dužnost u pravosuđu.
Ako su za kandidata već bile dane ocjene obnašanja dužnosti sudačko će ih vijeće uzeti u obzir pri izradi mišljenja, a ako
njima ne raspolaže pribavit će ih od nadležnoga sudačkog vijeća
ili ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.
Mišljenje sudačkog vijeća o kandidatima za sudačka mjesta,
izrađuje se u pisanom obliku i sadrži obrazloženje o ispunjavanju
općih i posebnih uvjeta za imenovanje suca odgovarajućeg suda.
U izradi obrazloženja sudačko vijeće uzet će u obzir odredbe
članka 52. Zakona o sudovima.
Sudačko vijeće je dužno svoje mišljenje dostaviti najkasnije
u roku od 60 dana. Ako mišljenje ne bude dostavljeno, ministar
nadležan za poslove pravosuđa u daljnjem roku od 8 dana zatražit će dostavu mišljenja.
Ako ni u daljnjem roku od 15 dana mišljenje ne bude dostavljeno, ministar nadležan za poslove pravosuđa podnijet će
Vijeću listu svih kanidata koji ispunjavaju uvjete za suce s podacima kojima raspolaže. Vijeće u postupku imenovanja može o
kandidatima samo zatražiti podatke iz stavka 2. ovoga članka od
odgovarajućih tijela i organizacija.
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Članak 18.

Zakon o Državnom sudbenom vijeću

Ministar nadležan za poslove pravosuđa podnijet će Vijeću
listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za imenovanje s mišljenjem sudačkog vijeća. Uz listu kandidata koji ispunjavaju uvjete
izvijestit će se Vijeće o svim prijavljenim kandidatima, a dostavit
će mu se i prijave kandidata sa svim podacima prikupljenima u
postupku davanja mišljenja.
Članak 18.
U postupku imenovanja i razrješenja suca, Vijeće će pribaviti mišljenje od mjerodavnog odbora Zastupničkog domala
Hrvatskoga sabora.
Prigodom donošenja odluke o imenovanju suca Vijeće će
uzeti u obzir mišljenje sudačkog vijeća i odredbe članka 52. Zakona o sudovima.
Odluka o imenovanju objavljuje se u "Narodnim novinama".
Odluka Vijeća s pisanim obrazloženjem dostavlja se svim
kandidatima u roku od 15 dana od objavljivanja imenovanja.
Sudac je dužan stupiti na dužnost u roku koje odredi Vijeće,
a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana imenovanja.
Ako sudac ne stupi na dužnost u roku iz stavka 6. II ovoga
članka smatrat će se da nije ni imenovan.
Članak l8.a
na zahtjev ministra nadležnog za poslove pravosuđa ili po službenoj dužosti poništiti odluku o imenovanju ako
utvrdi:
- da imenovani sudac nije ispunjavao uvjete za imenovanje,
- da je odluka utemeljena na neistinitim podacima i dokaVijeće će

ZIma,

- da sudac bez opravdanog razloga nije niti u roku od šest
mjeseci nakon imenovanja položio prisegu,

Zakon o Državnom sudbenom vijeću

Članak 20.

- da je do imenovanja došlo uslijed kaznenog djela kandidata ili predsjednika ili člana Vijeća.
Članak 19.
Prije stupanja na dužnost sudac daje prisegu pred predsjednikom Vijeća ili članom Vijeća kojeg on odredi.
Prisega glasi:

"Prisežem da ću se u obavljanju sudačke dužnosti pridržava.ti Ustava i zakona, suditi po najboljem znanju, savjesno .i nepnstrano, te štititi cjelovitost, suverenitet i državno ustrojstvo
Republike Hrvatske i Ustavom i zakonom utvrđene slobode i
prava čovjeka i građanina".
Sudac će potpisati prisegu.

V.STEGOVNIPOSTUPAK
1. Stegovna odgovornost i kazne

Članak 20.
Sudac odgovara za počinjena stegovna djela.
Stegovna dijela jesu:

l. zlouporaba položaja ili prekoračenja službene ovlasti,
2. neopravdano neobnašanje ili neuredno obnašanje sudačke dužnosti,
3. obnašanje službe, poslova ili djelatnosti nespojivih sa su-

dačkom dužnošću,

4. izazivanje poremećaja u radu suda koji znatno utječu na
djelovanje sudbene vlasti,
5. povreda službene tajne u svezi s obnašanjem sudačke
dužnosti,
6. nanošenje štete ugledu suda ili sudačke dužnosti na drugi

način.

76

la

v. napomenu uz čl. 3.

11

Trebalo bi stajati "5."

Stegovni postupak za stegovno djelo iz stavka 2. točke 2.
ovoga članka pokrenut će se osobito:
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Članak 21.

Zakon o Državnom sudbenom vijeću

- ako sudac bez opravdanog razloga ne izrađuje i ne otprema sudske odluke u zakonskom roku,
- ako je sudačko vijeće ocijenilo njegov rad negativnom
ocjenom (članak 54. Zakona o sudovima),
- ako je, bez opravdanog razloga, broj odluka koje je donio
u jednogodišnjem razdoblju bitno ispod prosjeka u Republici
Hrvatskoj.

Zakon o Državnom sudbenom vijeću

pokretanje kaznenog postupka, pod uvjetom da je taj postupak
pokrenut.
Izvršenje stegovne kazne zastarijeva za godinu dana od njezine pravomoćnosti.
Kazna ukora briše se iz evidencije po službenoj dužnosti nakon dvije godine od dana pravomoćnosti odluke kojomje izreče
na, a novčana kazna nakon tri godine.

Članak 21.

Za počinjena stegovna djela mogu se izreći sljedeće stegovne kazne:
l. ukor,
2. novčana kazna do jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mjesecu kroz najdulje šest mjeseci,
3. razrješenje od dužnosti.
Kazna iz stavka 1. točke 3. ovoga članka može se izreći
samo za stegovno djelo iz članka 20. ovoga Zakona ako je poči
njeno pod naročito teškim okolnostima (teško stegovno djelo).
Kod izricanja kazne za stegovno djelo uzima se u obzir osobito: težina povrede i nastale posljedice, stupanj odgovornosti,
okolnosti pod kojima je stegovno djelo učinjeno, raniji rad i ponašanje suca i druge okolnosti koje utječu na izricanje kazne.
Pri odlučivanju o odgovornosti i kazni za stegovno djelo na
odgovarajući se način primjenjuju odredbe Kaznenog zakona.
O izrečenoj kazni u roku od 24 sata obavještava se nadležno
sudačko vijeće, predsjednik suda u kojem sudac obavlja dužnost
i ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, koje vodi evidenciju o izračenim kaznama.
Članak 22.

Stegovni postupak ne smije se pokrenuti nakon šest mjeseci
od saznanja za počinjeno stegovno djelo i počinitelja, odnosno
dvije godine od počinjenoga stegovnog djela.
Ako stegovno djelo povlači kaznenu odgovornost stegovni
postupak smije se pokrenuti u vremenu u kojem zastarijeva
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Članak 24.

2. Tijela stegovnog postupka
Članak 23.

U stegovnom postupku u prvom stupnju odlučuje Vijeće
glasova svih članova.
Ako se stegovni postupak vodi protiv člana Vijeća, taj je
član izuzet od odlučivanja u stegovnom postupku. 12
većinom

Članak 24.
Ako postoji osnovana sumnja da je sudac počinio stegovno
djelo, predsjednik suda u kojem obnaša sudačku dužnost dužan
je protiv tog suca podnijeti zahtjev za pokretanje stegovnog postupka.

Zahtjev za pokretanje postupka zbog počinjenja stegovnog
djela može podnijeti i predsjednik neposredno višeg suda, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, sudačko vijeće te
ministar nadležan za poslove pravosuđa.
Zahtjev za pokretanje postupka pred Vijećem zastupa ovlašteni podnositelj iz stavka l. i 2. ovoga članka ili osoba koju on ovlasti.
Ako je do odluke o pokretanju stegovnog postupka potrebno obaviti istražne radnje, njih obavlja sudac kojeg određuje
predsjednik Vijeća.
12 Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 31100), ukinut
je stavak 3. članka 23. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, te je određeno
da ukinuti stavak prestaje važiti 31. X. 2000. godine; odlukom Ustavnog
suda Republike Hrvatske (NN 107/00) taj rokje produžen do 31. XII. 2000.
godine. Novelom Zakona iz NN 129100, dotadašnji stavak 3. članka 23. postao je stavak 2. toga članka i nije noveliran.
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Članak 25.

Zakon o Državnom sudbenom

vijeću

3. Tijek stegovnog postupka
Članak 25.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka podnosi se u pisanom obliku i sadrži osobne podatke o sucu čija se stegovna odgovornost traži, opis stegovnog djela, prijedlog za izricanje određene stegovne kazne te obrazloženje iz kojeg proizlazi osnovanost sumnje.
Odmah nakon primitka zahtjeva zakazat će se ročište na
koje će se pozvati sudac i podnositelj zahtjeva. Suca protiv kojeg
je podnesen zahtjev za pokretanje stegovnog postupka, upozorit
će se u pozivu da na ročištu može biti nazočan i njegov branitelj.
Ročište je nejavno osim ako sudac protiv kojeg je zahtjev
podnesen, ne zatraži drukčije.
Ako nakon ročišta Vijeće ustanovi da postoji osnovana
sumnja da je počinjeno stegovno djelo, donijet će odluku o
pokretanju stegovnog postupka. U takvom slučaju Vijeće može
zatražiti i poduzimanje određenih istražnih radnji od suca kojeg
odredi.
Protiv odluke o pokretanju stegovnog postupka nije dopuštena posebna žalba.
Članak 26.

Ako je ovlašteni predlagatelj u zahtjevu predložio izricanje
stegovne kazne razrješenje od dužnosti, vijeće će bez odgode
odlučiti o privremenom udaljenju od obnašanja dužnosti. Odluka
o privremenom udaljenju mora biti u pisanom obliku i s obrazloženjem.
Protiv odluke o privremenom udaljenju žalba nije dopuštena.
Privremeno udaljenje od obavljanja dužnosti određuje se na
rok od tri mjeseca; po proteku toga roka može ga Vijeće, iz
opravdanih razloga, na jednak način produljiti za daljnja tri mjeseca. Sveukupno ono može trajati do pravomoćnog okončanja
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Članak 29.

stegovnog postupka, ali tako da se nakon donošenja oslobaodluke pred stegovnim sudom u prvom stupnju o njemu
uvijek mora ponovno odlučiti.

đajuće

Članak 27.

Ovlašteni podnositelj može izmijeniti ili dopuniti zahtjev.
Ako izvan rasprave podnositelj izmijeni ili dopuni zahtjev, vijeće će najkasnije u roku od 15 dana po primitku zahtjeva zakazati raspravu. Na raspavu l3 će se pozvati ovlašteni ponositelj
zahtjeva, sudac i njegov branitelj te predsjednik nadležnoga sudačkog vijeća, ako sudačko vijeće nije podnositelj zahtjeva.
Prije rasprave izdvojit će se iz spisa svi dokazi na kojima se
ne može temeljiti odluka u stegovnom postupku.
Članak 28.
U postupku odlučivanja o stegovnoj odgovornosti sucu protiv kojeg se postupak vodi, mora se pružiti mogućnost da iznese
svoju obranu osobno ili po branitelju kojega izabere.
Javnost će se isključiti s glasovanja i donošenja odluke o
stegovnoj odgovornosti. Odluka će se uvijek javno proglasiti.
Odluka kojom se utvrđuje da je sudac stegovno odgovoran i
kojom mu se izriče stegovna kazna može se odnositi samo na stegovno djelo i osobu koje l4 je podnositelj zahtjeva označio u
svom zahtjevu.
Odluka mora biti izrađena i otpremljena strankama u roku
od 15 dana nakon njezina donošenja.
Članak 29.

Protiv odluke o razrješenju, odnosno stegovnoj odgovornosti sudac ima pravo žalbe koja odgađa izvršenje odluke. Žalba se
u roku od 15 dana od dana dostave odluke podnosi Ustavnom
sudu Republike Hrvatske.
13

Trebalo bi stajati "raspravu ".

14

Trebalo bi stajati "koju ".
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Članak 30.

VII. POSTUPAK ZA RAZRJEŠENJE

Stegovni postupak provodi se odgovarajućom primjenom
odredaba Zakona o kaznenom postupku, ako ovim Zakonom nije
drukčije određeno.

U stegovnom postupku ne plaćaju se pristojbe a troškove
postupka snosi sud u kojem predsjednik suda ml sudac obavlja
dužnost.

VI. UDALJENJE OD OBAVLJANJA DUŽNOSTI
Članak 31.

Sudac će biti udaljen od dužnosti ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje je predviđena
kazna zatvora preko pet godina ili dok se nalazi u pritvoru.
Sudac može biti udaljen od dužnosti:
l. ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak zbog
kaznenog djela za koje je predviđena kazna zatvora od pet
godina,
2. ako obavlja službu, posao ili aktivnost koji su nespojivi s
obavljanjem sudačke dužnosti bez prethodnog pismenoga odobrenja predsjednika suda,
3. ako je pokrenut postupak za razrješenje
- zbog osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim
obavljanja sudačke dužnosti ili
- zbog počinjenoga teškoga stegovnog djela.
Odluku o udaljenju od dužnosti u
donosi predsjednik suda.

slučaju

iz stavka 1. ovoga

Članak 32.
Vijeće će razriješiti suca:
- ako sam zatraži,
- ako trajno izgubi sposobnost obnašanja sudačke dužnosti i
- ako je osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim
obnašanja sudačke dužnosti.

Ako sudac sam zatraži razrješenje, prijedlog za pokretanje
postupka za razrješenje podnosi Vijeću predsjednik suda u kojem taj sudac obnaša dužnost.
Ako sudac trajno izgubi sposobnost obnašanja sudačke dužnosti, ili ako je osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim za obnašanje sudačke dužnosti, prijedlog Vijeću za pokretanje postupka za razrješenje podnosi nadležno sudačko vijeće.
Ministar nadležan za poslove pravosuđa i predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske mogu prijedlog za pokretanje
postupka za razrješenje iz stavka 3. ovoga članka podnijeti za
svakog suca.
Članak 33.

Prijedlog za razrješenje u slučaju trajnog gub/jenja l6 sposobnosti za obavljanje sudačke dužnosti podnosi se na temelju
pravomoćne odluke:
- suda o oduzimanju poslovne sposobnosti ili
- nadležnog tijela da su tjelesna i duševna svojstva takva da
onemogućuju obavljanje sudačke dužnosti.

članka

15 Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 31/00), ukinut
je dio odredbe stavka 2. članka 30. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, te
je određeno da ukinuti dio toga stavka prestaje važiti 31. X. 2000. godine;
odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 107/00) taj rok je produžen do 31. XII. 2000. godine; ukinuti dio označen je kurzivom.
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Članak 34.

Članak 34.

Kad odluči pokrenuti postupak, Vijeće ili sud kojega ono
ovlasti provodi i osigurava dokaze.
16

Trebalo bi stajati "gubitka ".
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Članak 35.

vijeću

Obavljanje pojedinih radnji može se povjeriti predsjedniku
suda, u kojem sudac obnaša sudačku dužnost, predsjedniku ili
sucu neposredno višeg suda.
Sucu, čije se razrješenje predlaže, mora biti omogućeno
izjašnjenje o prijedlogu za razrješenje.
Odluku o razrješenju Vijeće donosi većinom glasova svih

Zakon o Državnom sudbenom vijeću

Članak 42.

Članak 41.

Predsjedniku i članovima Vijeća zbog obavljanja dužnosti
pripada naknada nastalih troškova, naknada za neostvarenu plaću ili zaradu i nagrada.
Odluku o uvjetima i visini naknada i nagrade iz stavka 1.
ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske.

članova.

Odluka o razrješenju mora biti obrazložena.
Protiv odluke o razrješenju sudac ima prava utvrđena član
kom 29. ovoga Zakona.
Članak 35.

Ako je sudac zatražio razrješenje od dužnosti, a Vijeće ne
donese odluku o razrješenju u roku od tri mjeseca od podnošenja
zahtjeva, predsjednik suda će rješenjem utvrditi da je sucu prestala dužnost danom proteka roka od tri mjeseca od podnošenja
zahtjeva za razrješenje.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 42.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Narodnim novinama", time da se odredbe Glave III do VIII.
počnu primjenjivati danom stupanja na snagu zakona kojim se
uređuje ustanovljavanje, djelokrug, sastav i ustrojstvo sudova i
postupak pred sudovima, odnosno ustanovljavanje, djelokrug i
ustrojstvo državnog odvjetništva.

VIII.

Glava VIII i članci 36. do 39. brisani su.

IX. SREDSTVA ZA RAD
Članak 40.

Za rad Vijeća osipuravaju se posebna sredstva u državnom
l
Hrvatske.
Naredbodavac za izvršenje financijskog plana sredstava iz
stavka 1. ovoga članka je predsjednik Vijeća.

proračunu Republiku

17
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PRILOG 2

ZAKON
O PODRUČJIMA I SJEDiŠTIMA SUDOVA
(NN 3/94, 104/97, 59/01)
redakcijski pročišćeni tekstl

Članak l.

Ovim Zakonom ustanovljuju se općinski, županijski i trgosudovi i utvrđuju njihova područja te određuju sjedišta u
kojima će djelovati.
vački

Članak 2.

Sjedište i mjesna nadležnost
dova je:

općinskih

i županijskih su-

I. U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

l. ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI za područje
sudova u Dugom Selu, Ivanić Gradu, Jastrebarskom,

općinskih

J Zakon o područjima i sjedištima sudova donesen je 30. XII. 1993.,
proglašen 6.1. 1994. i objavljen u NN 3/94 od 14.1. 1994. Na snazije od 22.
I. 1994. Noveliran je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona u pudručjima i sjedištima sudova 1997. godine (donesen 19. IX. 1997., proglašen
29. IX. 1997., objavljen u NN 104/97 od 8. X. 1997., na snazi od 16. X.
1997.) i Zakonom o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima sudova (donesen 29. VI. 2001., proglašen 29. VI. 2001., objavljen u NN 59/01 od 30.
VI. 2001., na snazi od 7. VII. 2001.).
Redakcijski pročišćeni tekst obuhvaća izvorni tekst Zakona o područjima i sjedištima sudova i sve kasnije izmjene i dopune. Redakcijski
pročišćeni tekst izradio je Dejan Palić, dipl. iur.
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Članak 2.

Zakon o područjima i sjedištima sudova

Samoboru, Svetom Ivanu Zelini, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću.

Općinski sud u Dugom Selu za područje općina: Brckovljani i Rugvica te grad Dugo Selo.
Općinski sud u Ivanić Gradu za područje općina: Kloštar
Ivanić i Križ te grad Ivanić Grad.
Općinski sud u Jastrebarskom za područje općina: Klinča
Selo, Krašić, Pisarovina i Žumberak te grad Jastrebarsko.
Općinski sud u Samoboru za područje općina Stupnik i Sveta Nedjelja te grad Samobor.
Općinski sud u Svetom Ivanu Zelini za područje općine Bedenica te grad Sveti Ivan Zelina.
Općinski sud u Velikoj Gorici za područje općina: Kravarsko, Orle i Pokupsko te grad Velika Gorica.
Općinski sud u Vrbovcu za područje općina: Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec te grad Vrbovec.
Općinski sud u Zaprešiću za područje općina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća te grad
Zaprešić.

ll. U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

l. ŽUPANIJSKI SUD U ZLATARU za područje općinskih
sudova u Donjoj Stubici, Klanjcu, Krapini, Pregradi, Zaboku i
Zlataru.
Općinski sud u Donjoj Stubici za područje općina: Gornja
Stubica, Marija Bistrica i Stubičke Toplice te gradova Donja Stubica i Oroslavje.
Općinski sud u Klanjcu za područje općina: Kraljevec na
Sutli, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela te grad Klanjec.
Općinski sud u Krapini za područje općina: Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj te grad Krapina.
Općinski sud u Predgradi za područje općina: Desinić i
Hum na Sutli te grad Pregrada.
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Članak 2.

Općinski sud u Zaboku za područje općina: Bedekovčina,
Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće te
grad Zabok.
Općinski sud u Zlataru za područje općina: Budinšćina,
Hrašćina, Konjšćina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec
i Zlatar Bistrica te grad Zlatar.

III. U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

l. ŽUPANIJSKI SUD U SISKU za područje općinskih sudova u Dvoru, Glini, Gvozdu, Hrvatskoj Kostajnici, Kutini,
Novskoj, Petrinji, Sisku i Topuskom.
Općinski sud u Dvoru za područje općine Dvor.
Općinski sud u Glini za područje grada Gline.
Općinski sud u Gvozdu za područje općine Gvozd.
Općinski sud u Hrvatskoj Kostajnici za područje općina:
Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica i Majur te grad Hrvatska
Kostajnica.
Općinski sud u Kutini za područje općina: Popovača i Velika Ludina te grad Kutina.
Općinski sud u Novskoj za područje općina: Jasenovac i Lipovljani te grad Novska.
Općinski sud u Petrinji za područje grada Petrinje.
Općinski sud u Sisku za područje općina: Lekenik, Martinska Ves i Sunja te grad Sisak.
Općinski sud u Topuskom za područje općine Topusko.

IV. U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

l. ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVCU za područje općin
skih sudova u Dugoj Resi, Karlovcu, Ogulinu, Ozlju, Slunju i
Vojniću.
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Članak 2.

Zakon o područjima i sjedištima sudova

Općinski sud u Dugoj Resi za područje općina: Barilović,
Bosiljevo, Generalski Stol, Netretić te grad Duga Resa.
Općinski sud u Karlovcu za područje općina: Draganić,
Krnjak i Lasinja te grad Karlovac.
Općinski sud u Ogulinu za područje općina: Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj tc grad Ogulin.
Općinski sud u Ozlju za područje općina: Ribnik i Žakanje
te grad Ozalj.
Općinski sud u Slunju za područje općina: Cetingrad i Rakovica te grad Slunj.
Općinski sud u Vojniću za područje općine Vojnić.

Zakon o područjima i sjedištima sudova

Članak 2.

Općinski sud u Đurđevcu za područje općina: Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje i Virje te
grad Đurđevac.
Općinski sud u Koprivnici za područje općina: Drnje, Đele
kovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi,
Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac te
grad Koprivnica.
Općinski sud u Križevcima za područje općina: Kalnik,
Sveti Petar Orehovec i Svet Ivan Žabno te grad Križevci.

VII. U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
V. U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

l. ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINU za područje općin
skih sudova u Ivancu, Ludbregu, Novom Marofu i Varaždinu.
Općinski sud u Ivancu za područje općina: Bednja, Donja
Voća, Klenovnik i Maruševec te gradova Ivanec i Lepoglava.
Općinski sud u Ludbregu za područje općina: Donji Martijanec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ te grad
Ludbreg.
Općinski sud u Novom Marofu za područje općina: Breznički Hum, Breznica, Ljubeščica i Visoko te gradova Novi Ma-

rof i Varaždinske Toplice.
Općinski sud u Varaždinu za područje općina: Beretinec,
Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Sveti Ilija, Sračinec, Petrijanec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica te grad Varaždin.

VI. U KOPRIVNiČKO-KRiŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

l. ŽUPANIJSKI SUD U KOPRIVNICI za područje općin
skih sudova u Đurđevcu, Koprivnici i Križevcima.
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l. ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU za područje općin
skih sudova u Bjelovaru, Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju.
Općinski sud u Bjelovaru za područje općina: Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko
Trojstvo i Zrinski Topolovac te grad Bjelovar.
Općinski sud u Čazmi za područje općina: Ivanska i Štefanje te grad Čazma.
Općinski sud u Daruvaru za područje općina: Dežanovac,
Đulovac, Končanica i Sirač te grad Daruvar.
Općinski sud u Garešnici za područje općina: Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica te grad Garešnica.
Općinski sud u Grubišnom Polju za područje općine Veliki
Grđevac te grad Grubišno Polje.

VIII. U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

l. ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI za područje općinskih sudova u Crikvenici, Čabru, Delnicama, Krku, Malom Lošinju,
Opatiji, Rabu, Rijeci i Vrbovskom.
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Zakon o područjima i sjedištima sudova

Općinski sud u Crikvenici za područje Vinodolske općine te
gradova Crikvenica i Novi Vinodolski.
Općinski sud u Čabru za područje grada Čabra.
Općinski sud u Delnicama za područje općina: Brod Morav!ce, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad te grad Delmce.
Općinski sud u Krku za područje općina: Baška, Dobrinj,
Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik te grad Krk.
Općinski sud u Malom Lošinju za područje gradova Cres i
Mali Lošinj.
Općinski sud u Opatiji za područje općina: Lovran, Matulji i
Mošćenička Draga te grad Opatija.
Općinski sud u Rabu za područje grada Raba.
Općinski sud u Rijeci za područje općina: Čavle, Jelenje,
Klana, Kostrena i Viškovo te gradova Bakar, Kastav, Kraljevica
i Rijeka.
Općinski sud u Vrbovskom za područje grada Vrbovsko.

IX. U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

l. ŽUPANIJSKI SUD U GOSPIĆU za područje općinskih
sudova u Donjem Lapcu, Gospiću, Korenici, Novalji, Otočcu i
Senju.
Općinski sud u Donjem Lapcu za područje općine Donji Lapac.
Općinski sud u Gospiću za područje općina: Karlobag, Lovinac i Perušić te grad Gospić.
Općinski sud u Korenici za područje općina: Plitvička Jezera i Udbina.
Općinski sud u Novalji za područje grada Novalja.
Općinski sud u Otočcu za područje općina: Brinje i Vrhovine te grad Otočac.
Općinski sud u Senju za područje grada Senja.
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X. U VIROVITiČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

l. ŽUPANIJSKI SUD U VIROVITICI za područje općin
skih sudova u Orahovici, Pitomači, Slatini i Virovitici.
Općinski sud u Orahovici za područje općina: Crnac, Čačin
ci i Zdenci, te grada Orahovica.
Općinski sud u Pitomači za područje općine Pitomača.
Općinski sud u Slatini za područje općina: Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Voćin i Sopje te grad Slatina.
Općinski sud u Virovitici za područje općina: Gradina
Lukač, Suhopolje i Špišić Bukovica te grad Virovitica.
'
XI. U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI

l. ŽUPANIJSKI SUD U POŽEGI za područje općinskih
sudova u Pakracu i Požegi.
Općinski sud u Pakracu za područje gradova Lipik i Pakrac.
Općinski sud u Požegi za područje općina: Brestovac, Ča
glin, Jakšić, Kaptol, Kutjevo i Velika te gradova Pleternica i
Požega.
XII. BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI2

l. ŽUPANIJSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU za posudova u Novoj Gradišci i Slavonskom Brodu.
Općinski sud u Novoj Gradišci za područje općina: Cernik,
Davor, Dragalić, Gornji Bogičevci, Okučani, Nova Kapela, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje te grad Nova
Gradiška.
Općinski sud u Slavonskom Brodu za područje općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin,
Gornja Vrba, Gundinci, Klara, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje,
dručje općinskih

2

Trebalo bi stajati" U Brodsko-posavskoj županiji ".
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Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje te
grad Slavonski Brod.
XIII. U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
1. ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU za područje općinskih sudova u Benkovcu, Biogradu na Moru, Gračacu, Ninu, Obrovcu,
Pagu, Prekom i Zadru.
Općinski sud u Benkovcu za područje općina: Lišane Ostrovičke, Polača i Stankovci te grad Benkovac.
Općinski sud u Biogradu na Moru za područje općina:
Pašman, Pakoštane, Sveti Filip i Jakov i Tkon te grad Biograd na
Moru.
Općinski sud u Gračacu za područje općine Gračac.
Općinski sud u Ninu za područje općina Privlaka i Vir te
grad Nin.
Općinski sud u Obrovcu za područje općine Jesenice te grad
Obrovac.
Općinski sud u Pagu za područje općine Povljana te grad
Pag.
Općinski sud u Prekom za područje općina Kali, Kukljica i
Preko.
Općinski sud u Zadru za područje općina: Bibinje, Galovac,
Novigrad, Poličnik, Posedarje, Ražanac, Sali, Sukošan, Starigrad, Skabrnja i Zemunik Donji, te grad Zadar.
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Općinski sud u Donjem Miholjcu za područje općina: Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina i Viljevo, te grad
Donji Miholjac.
Općinski sud u Đakovu za područje općina: Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci,
Strizivojna, Trnava i Viškovci, te grad Đakovo.
Općinski sud u Našicama za područje općina: Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Koška i Podgorač, te grad Našice.
Općinski sud u Osijeku za područje općina: Antunovac, Če
pin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka, te grad
Osijek.
Općinski sud u Valpovu za područje općina: Bizovac i Petrijevci, te gradova Belišće i Valpovo.

xv.

U ŠiBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI

l. ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU za područje općinskih
sudova u Drnišu, Kninu, Šibeniku i Tisnom.
Općinski sud u Drnišu za područje općina: Promina, Ružić i
Unešić te grad Drniš.
Općinski sud u Kninu za područje općina: Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje i Orlić te grad Knin.
Općinski sud u Šibeniku za područje općina: Primošten i
Rogoznica te gradova Skradin, Vodice i Sibenik.
Općinski sud u Tisnu za područje općina: Pirovac i Tisno.

XIV. U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

l. ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU za područje općinskih
sudova u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Đakovu, Našicama, Osijeku i Valpovu.
Općinski sud u Belom Manastiru za područje općina: Bilje,
Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac
i Popovac, te grad Beli Manastir.
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XVI. U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

l. ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU za područje općin
skih sudova u Iloku, Vinkovcima, Vukovaru i Županji.
Općinski sud u Iloku za područje općina: Lovas i Tovarnik
te grad Ilok.
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Općinski sud u Vinkovcima za područje općina: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Nuštar, Otok, Privlaka,
Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci te grad
Vinkovci.
Općinski sud u Vukovaru za područje općina: Bogdanovci,
Borovo, Tompojevci i Trpinja te grad Vukovar.
Općinski sud u Županji za područje općina: Babina Greda,
Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja i Vrbanja te grad Županja.

XVII. U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

l. ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU za područje općinskih sudova u Imotskom, Kaštel Lukšiću, Makarskoj, Omišu, Sinju, Solinu, Splitu, Starom Gradu, Supetru, Trogiru, Visu i Vrgorcu.
Općinski sud u Imotskom za područje općina: Cista Provo,
Lokvičić, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i
Zmijavci te grad Imotski.
Općinski sud u Kaštel Lukšiću za područje općina: Lećevi
ca, Prgomet i Primorski Dolac te grad Kaštela.
Općinski sud u Makarskoj za područje općina: Baška Voda,
Brela, Gradac, Podgora i Tučepi te grad Makarska.
Općinski sud u Omišu za područje općina: Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje te grad Omiš.
Općinski sud u Sinju za područje općina: Dicmo, Hrvace,
Otok i Trilj te gradova Sinj i Vrlika.
Općinski sud u Solinu za područje općina: Klis, Muć i Dugopolje te grada Solina.
Općinski sud u Splitu za područje općina: Podstrana i Šolta
te grad Split.
.
Općinski sud u Starom Gradu za područje općina: Jelsa i
Sućuraj te gradova Hvar i Stari Grad.
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Općinski sud u Supetru za područje općina: Bol, Milna,
režišća, Postira, Pučišća, Selce i Sutivan te grad Supetar.

Ne-

Općinski sud u Trogiru za područje općina: Marina, Okrug i
Seget te grad Trogir.
Općinski

sud u Visu za područje gradova Komiža i Vis.
Općinski sud u Vrgorcu za područje grada Vrgorac.

XVIII. U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

l. ŽUPANIJSKI SUD U PULI za područje općinskih sudova u Bujama, Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču, Puli i Rovinju.
Općinski sud u Bujama za područje općina: Brtonigla,
Grožnjan i Oprtalj, te gradova Buje, Novigrad i Umag.
Općinski sud u Buzetu za područje općine Lanišće te grad
Buzet.
Općinski sud u Labinu za područje općina: Kršan, Pićan,
Sveta Nedelja i Raša te grad Labin.
Općinski

sud u Pazinu za područje općina: Cerovlje, Gra-

čišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan

te grad Pazin.
Općinski sud u Poreču za područje općina: Kaštelir-Labinci, Sveti Lovreč, Višnjan, Vižinada i Vrsar te grad Poreč.
Općinski sud u Puli za područje općina: Barban, Ližnjan,
Marčana, Medulin, Svetvinčenat i Vodnjan te grad Pula.
Općinski sud u Rovinju za područje općina: Bale, Kanfanar
i Žminj te grad Rovinj.

XIX. U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

l. ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU za područje opsudova u Dubrovniku, Korčuli, Metkoviću i Pločama.

ćinskih
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Općinski sud u Dubrovniku za područje općina: Dubro-

vačko Primorje, Janjina, Konavle, Mljet, Ston i Župa Dubrovačka te grad Dubrovnik.
Općinski sud u Korčuli za područje općina: Blato, Lastovo,
Lumbarda, Orebić, Smokvica, Trpanj i Vela Luka te grad Korčula.

Općinski sud u Metkoviću za područje općina: Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje te gradova Metković i Opuzen.
Općinski sud u Pločama za područje grada Ploče.

XX. U MEĐiMURSKOJ ŽUPANIJI

l. ŽUPANIJSKI SUD U ČAKOVCU za područje općinskih
sudova u Čakovcu i Prelogu.
Općinski sud u Čakovcu za područje općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Selnica, Strahoninec, Šenkovec, Štrigova, Sv~ti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri i Vratišinec te
gradova Cakovec i Mursko Središće.
Općinski sud u Prelogu za područje općina: Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Goričan, Kotoriba i Sv.
Marija te grad Prelog.

XXI. U GRADU ZAGREBU

l. ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU za područje općinskih
sudova u Sesvetama, Zagrebu i Novom Zagrebu.
Općinski sud u Sesvetama za područje naselja: Adamovec,
Belovar, Blaguša, Budenec, Cerje, Dobrodol, Drenčec, Dumovec, Đurđekovec, Gajec, Glavničica, Glavnica Donja, Glavnica
Gornja, Goranec, Jasenovec, Kašina, Kašinska Sopnica, Kučilo
vina, Kućanec, Lužan, Markovo Polje, Moravče, Paruževina,
Planina Donja, Planina Gornja, Popovec, Prekvršje, Prepušto-
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vec, Sesvete, Soblinec, Šašinovec, Šimunčevec, Vuger Selo,
Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Vurnovec i Žerjavinec.
Općinski sud u Zagrebu za područje naselja: Ivanja Reka i
Zagreb (bez gradskih četvrti južno od rijeke Save).
Općinski sud u Novom Zagrebu za područje naselja: Botinec, Brebernica, Brezovica, Buzin, Demerje, Desprin, Donji
Čehi, Donji Drag~možec, Donji Trpuci, Drežnik Brezovički,
Goli Breg, Gornji Cehi, Gornji Dragonožec, Gornji Trpuci, Graničari, Havidić Selo, Horvati, Hrašće Turopoljsko, Hrvatski Leskovac, Hudi Bitek, Ježdovec, Kupinečki Kraljevec, Lipnica,
Lučko, Mala Mlaka, Odra, Odranski Obrež, Starjak, Strmec, Veliko Polje, Zadvorsko i Zagreb (bez gradskih četvrti sjeverno od
rijeke Save).
Članak 3.

Sjedište i mjesna nadležnost trgovačkih sudova je:
Trgovački sud u Bjelovaru, za područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske župalllje.

Trgovački sud u Dubrovniku, za područje Dubrovačko-ne
retvanske županije.
Trgovački sud u Karlovcu, za područja Karlovačke i Ličko
-senjske županije.

Trgovački sud u Osijeku, za područja Osječko-baranjske i
Vukovarsko-srijemske županije.
Trgovački sud u Pazinu, za područje Istarske županije.
Trgovački sud u Rijeci, za područje Primorsko-goranske
županije.
Trgovački

sud u Sisku, za područje Sisačko-moslavačke žu-

panije.
Trgovački sud u Slavonskom Brodu, za područja Brodskoposavske i Požeško-slavonske županije.
Trgovački sud u Splitu, za područje Splitsko-dalmatinske
županije.
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Trgovački sud u Šibeniku za područje Šibensko-kninske žu-

pamJe.
Trgovački sud u Varaždinu, za područja Međimurske i Varaždinske županije.
Trgovački sud u Zadru, za područje Zadarske županije.
Trgovački sud u Zagrebu, za područja Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba.

Članak 4.

Brisan.
Članak 5.
Ovlašćuje se ministar pravosuđa da odredi
sudovima iz članka 2.,3. i 4. ovoga Zakona, kad

drugo sjedište
ti sudovi, zbog
posebnih okolnosti, nisu u mogućnosti djelovati u svojim sjedištima.
Članak 6.

Za rješavanje predmeta iz članka 16. točka 1. a) za kaznena
djela za kojaje propisana kazna zatvora preko pet do deset godina, točka 2. c), h) i i) te točka 3. c) Zakona o sudovima, određuju
se slijedeći općinski sudovi:
- Na području Županijskog suda u Zlataru
Općinski sud u Krapini za područje Općinskog suda u Pregradi,
Općinski sud u Zaboku za područje Općinskog suda u
Klanjcu.
- Na području Županijskog suda u Sisku
Općinski sud u Glini za područje općinskih sudova u Gvozdu i Topuskom,
Općinski sud u Kutini za područje Općinskog suda u Novskoj,
Općinski sud u Hrvatskoj Kostajnici za područje Općinskog
suda u Dvoru.
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- Na području Županijskog suda u Karlovcu
Općinski sud u Karlovcu za područje općinskih sudova u
Dugoj Resi, Ozlju, Slunju i Vojniću.
- Na području Županijskog suda u Bjelovaru
Općinski sud u Bjelovaru za područje općinskih sudova u
Čazmi i Garešnici,
Općinski sud u Daruvaru za područje Općinskog suda u
Grubišnom Polju,
- Na području Županijskog suda u Rijeci
Općinski sud u Crikvenici za područje Općinskog suda u
Rabu,
Općinski sud u Delnicama za područje općinskih sudova u
Čabru i Vrbovskom.
Općinski sud u Rijeci za područje općinskih sudova u Krku i
Malom Lošinju,
- Na području Županijskog suda u Gospiću
Općinski sud u Gospiću za područje općinskih sudova u
Donjem Lapcu, Korenici, Novalji, Otočcu i Senju,
.

- Na području Županijskog suda u Virovitici
Općinski sud u Slatini za područje Općinskog suda u Oraho-

VICI.

Općinski

sud u Virovitici za područje Općinskog suda u Pi-

tomači,

- Na području Županijskog suda u Zadru
Općinski sud u Zadru za područje općinskih sudova u Benkovcu, Biogradu na Moru, Gračacu, Ninu, Obrovcu, Pagu i Prekom,
- Na području Županijskog suda u Osijeku
Općinski sud u Valpovu za područje Općinskog suda u
Donjem Miholjcu,
- Na području Županijskog suda u Vukovaru
Općinski sud u Vukovaru za područje Općinskog suda u
Iloku,
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- Na području Županijskog suda u Šibeniku
Općinski sud u Šibeniku za područje Općinskog suda u Tisnom,
- Na području Županijskog suda u Splitu
Općinski sud u Makarskoj za područje općinskih sudova u
Omišu i Vrgorcu,
Općinski sud u Splitu za područje općinskih sudova u Kaštel Lukšiću, Solinu, Starom Gradu, Supetru i Visu,
- Na području Županijskog suda u Puli
Općinski sud u Bujama za područje Općinskog suda u Buzetu,
Općinski

sud u Pazinu za područje općinskih sudova u Labi-

nu i Poreču,
Općinski

sud u Puli za područje Općinskog suda u Rovinju,

- Na području Županijskog suda u Dubrovniku
Općinski sud u Metkoviću za područje Općinskog suda u
Pločama,

- Na području Županijskog suda u Čakovcu
Općinski sud u Čakovcu za područje Općinskog suda u Prelogu.
Članak 7.

Za suđenje u prvom stupnju u kaznenim postupcima protiv
maloljetnika i mlađih punoljetnika iz djelokruga više općinskih
sudova (članak 16. Zakona o sudovima) određuju se sljedeći
općinski sudovi:
- Općinski sud u Velikoj Gorici za područje općinskih sudova u Dugom Selu, Ivanić Gradu, Jastrebarskom, Samoboru,
Sv. Ivanu Zelini, Vrbovcu i Zaprešiću,
- Općinski sud u Zlataru za područje općinskih sudova u
Donjoj Stubici, Krapini i Zaboku,
- Općinski sud u Sisku za područje općinskih sudova u Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Kutini i Petrinji,
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- Općinski sud u Karlovcu za područje Općinskog suda u
Ogulinu,
- Općinski sud u Varaždinu za područje općinskih sudova
u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu,
- Općinski sud u Koprivnici za područje općinskih sudova
u Đurđevcu i Križevcima,
- Općinski sud u Bjelovaru za područje Općinskog suda u
Daruvaru,
- Općinski sud u Rijeci za područje općinskih sudova u
Crikvenici, Delnicama i Opatiji,
- Općinski sud u Virovitici za područje Općinskog suda u
Slatini,
- Općinski sud u Požegi za područje Općinskog suda u Pakracu,
Općinski sud u Slavonskom Brodu za područje Općin
skog suda u Novoj Gradišci,
- Općinski sud u Osijeku za područje općinskih sudova u
Belom Manastiru, Đakovu, Našicama i Valpovu,
- Općinski sud u Vukovaru za područje općinskih sudova u
Vinkovcima i Županji,
- Općinski sud u Splitu za područje općinskih sudova u
Imotskom, Makarskoj, Sinju i Trogiru,
- Općinski sud u Šibeniku za područje općinskih sudova u
Drnišu i Kninu,
- Općinski sud u Puli za područje općinskih sudova u Bujama i Pazinu,
- Općinski sud u Dubrovniku za područje općinskih sudova u Korčuli i Metkoviću,
- Općinski sud u Zagrebu za područje Općinskog suda u
Sesvetama.
Članak 8.
Za rješavanje sporova koji se odnose na brodove i plovidbu
na moru i unutarnjim vodama i sporova na koje se primjenjuje
plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika, sporova
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koji se odnose na zrakoplove i sporova na koje se primjenjuje
zračno-plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu putnika, kao
i sporova koji se odnose na zaštitu i uporabu pronalazaka, uzoraka, modela i žigova, prava na uporabu tvrtke i sporova iz autorskog prava (članak 18. prije članak 19. točka 1. b), c) i d)
Zakona o sudovima) određuju se sljedeći trgovački sudovi:
- Trgovački sud u Osijeku za područje Trgovačkog suda u
Slavonskom Brodu,
- Trgovački sud u Rijeci za područje trgovačkih sudova u
Karlovcu i Pazinu,
- Trgovački sud u Splitu za područje trgovačkih sudova u
Dubrovniku, Šibeniku i Zadru,
- Trgovački sud u Zagrebu za područje trgovačkih sudova
u Bjelovaru, Sisku i Varaždinu.
Članak 9.

Županijski sudovi u Čakovcu, Zlataru, Virovitici, Slavonskom Brodu, Velikoj Gorici i Vukovaru, trgovački sudovi u Dubrovniku, Pazinu, Sisku, Šibeniku i Zadru, te općinski sudovi u
Čabru, Dugoj Resi, Iloku, Kaštel Lukšiću, Ninu, Novalji, Pitomači, Prekom, Prelogu, Solinu, Tisnom, Topuskom, Visu, Zaprešiću i Novom Zagrebu, počet će s radom nakon što ministar
pravosuđa utvrdi da su osigurani uvjeti za rad suda i to radni prostor i tehnička opremljenost sukladno standardima, imenovani
suci, primljeni sudski službenici i namještenici i osigurani drugi
uvjeti za nesmetano djelovanje suda i o tome donese odluku.
Do početka rada sudova iz stavka 1. ovoga članka poslove iz
djelokruga ovih sudova obavljat će:
- za županijske sudove u Velikoj Gorici i Zlataru, Županijski sud u Zagrebu,
- za Županijski sud u Virovitici, Županijski sud u Bjelovaru,
- za Županijski sud u Slavonskom Brodu, Županijski sud u
Požegi,
- za Županijski sud u Vukovaru, Županijski sud u Osijeku,
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- za Županijski sud u Čakovcu, Županijski sud u Varaždinu,
- za trgovačke sudove u Dubrovniku, Šibeniku i Zadru,
Trgovački sud u Splitu,
- za Trgovački sud u Pazinu, Trgovački sud u Rijeci,
- za Trgovački sud u Sisku, Trgovački sud u Zagrebu,
- za Općinski sud u Dugoj Resi, Općinski sud u Karlovcu,
- za Općinski sud u Čabru, Općinski sud u Delnicama,
- za Općinski sud u Iloku, Općinski sud u Vukovaru,
- za općinske sudove u Kaštel Lukšiću, Solinu i Visu,
Općinski sud u Splitu,
- za Općinski sud u Novalji, Općinski sud u Pagu,
- za Općinski sud u Pitomači, Općinski sud u Virovitici,
- za Općinski sud u Prelogu, Općinski sud u Čakovcu,
- za Općinski sud u Tisnom, Općinski sud u Šibeniku,
- za Općinski sud u Topuskom, Općinski sud u Gvozdu,
- za općinske sudove u Ninu i Prekom, Općinski sud u Zadru,
za Općinski sud u Zaprešiću, Općinski sud u Samoboru
za područje općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje i Pušća,
a Općinski sud u Zagrebu za područje općina Luka i Marija Gorica te grad Zaprešić.
- za Općinski sud u Novom Zagrebu, Općinski sud u Zagrebu.
Članak 10.

Zaprimljene predmete u kojima, do stupanja na snagu ovoga Zakona, ne bude donesena prvostupanjska odluka, preuzet će
u roku od 30 dana sudovi u čiji djelokrug spadaju predmeti po
odredbama ovoga Zakona i Zakona o sudovima.
Zemljišne knjige i zbirke isprava preuzet će sudovi u čiju
mjesnu nadležnost po ovome Zakonu i stvarnu nadležnost po Zakonu o sudovima spada rješavanje u zemljišnoknjižnim stvarima, danom stupanja na snagu ovoga Zakona.
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Članak lt.
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Ako viši sud povodom žalbe ili drugog pravnog lijeka predmet vrati na ponovni postupak i donošenje odluke predmet će se
ustupiti sudu u čiju nadležnost spada sukladno odredbama ovoga
Zakona putem suda koji je donio prvostupanjsku odluku.
Pravomoćno riješeni predmeti neće se ustupati sudovima u
čiju mjesnu i stvarnu nadležnost spadaju po odredbama ovoga
Zakona i Zakona o sudovima.
O primopredaji predmeta iz stavka l. i 2. ovoga članka sači
nit će se zapisnik.
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Članak 15.

Vrhovni sud Republike Hrvatske može za vođenje kaznenog postupka odrediti drugi stvarno nadležni sud u Republici
Hrvatskoj ako je očigledno da će se tako lakše provesti postupak
ili ako postoje drugi važni razlozi sukladno Zakonu o kaznenom
postupku.

Službenici i namještenici zatečeni na radu na dan stupanja
na snagu ovoga Zakona mogu se rasporediti na rad u drugi sud u
istom sjedištu samo na radno mjesto za koje je propisana školska
sprema koju službenik ili namještenik ima.
Raspored na rad po odredbama stavka 2. ovoga članka može
se izvršiti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na
snagu ovoga Zakona.
Uz pristanak službenika ili namještenika iz stavka 2. ovoga
članka raspored se može izvršiti i u sud izvan sjedišta suda u
kojem je zatečen na radu.
Rješenje o rasporedu iz stavka 2. i 4. ovoga članka donosi
predsjednik suda u kojemje službenik ili namještenik zatečen na
radu u suglasnosti s predsjednikom suda u koji se raspoređuje.
Ako službenik ili namještenik ne postupi po rješenju o rasporedu prestaje mu radni odnos.

Članak 12.

Članak 13a.

Ministar pravosuđa propisat će postupak i rokove za preuzimanje predmeta i uvjete za obavljanje poslova iz članka 6. ovoga
Zakona.
Do ostvarivanja uvjeta za obavljanje poslova iz članka 6.
ovoga Zakona poslove iz djelokruga sudova iz navedenog članka
obavljat će:
- za općinske sudove u Zlataru, Velikoj Gorici i Novom
Zagrebu, Općinski sud u Zagrebu,
- za Općinski sud u Virovitici, Općinski sud u Bjelovaru,
- za Općinski sud u Slavonskom Brodu, Općinski sud u
Požegi,
- za Općinski sud u Vukovaru, Općinski sud u Osijeku,
- za Općinski sud u Čakovcu, Općinski sud u Varaždinu.

Županije, gradovi i općine dužni su sudjelovati u osiguranju
radnog prostora za novoosnovane županijske, trgovačke i općinske sudove na svom području.

Članak ll.

Članak 13.

Sudovi ustanovljeni ovim Zakonom preuzet će službenike i
namještenike zatečene na radu u sudovima na dan stupanja na
snagu ovoga Zakona.
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Članak 13b.

Izmjenom područja županija, gradova ili općina mijenja se i
županijskog, trgovačkog ili općinskog suda prema odredbi članka 14. Zakona o sudovima ("Narodne novine", br. 3/94
i 100/96.).
Promjenom naziva mjesta utvrđenih zakonom mijenja se
naziv sjedišta suda utvrđenog ovim Zakonom.
područje

Članak 14.

Brisan.
Članak 15.

Brisan.
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PRILOG 3
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Članak 16.

U svim zakonima i drugim propisima
zamjenjuju se riječima: "županijski sud".

riječi

"okružni sud"

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti
Zakon o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima općinskih, okružnih i okružnih privrednih sudova ("Narodne novine", br. 25177,
50178.,34179.,44179. i 3/81).

ZAKON
O PODRUČJIMA I SJEDiŠTIMA
PREKRŠAJNIH SUDOVA1
(NN 36/98)

Čtanak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Narodnim novinama".

Članak l.
Ovim Zakonom ustanovljuju se prekršajni sudovi i utvrđuju
njihova područja te određuju sjedišta u kojima će djelovati.
Članak 2.

Sjedište i mjesni djelokrug prekršajnih sudova jest:
I. U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

l. Na području Zagrebačke županije osnivaju se prekršajni
sudovi u Dugom Selu, Ivanić Gradu, Jastrebarskom, Samoboru,
Svetom Ivanu Zelini, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću.
Prekršajni sud u Dugom Selu za područje općina: Brckovljani i Rugvica te grad Dugo Selo.
Prekršajni sud u Ivanić Gradu za područje općina: Kloštar
Ivanić i Križ te grad Ivanić Grad.
Prekršajni sud u Jastrebarskom za područje općina: Klinča
Selo, Krašić, Pisarovina i Žumberak te grad Jastrebarsko.
Prekršajni sud u Samoboru za područje općina: Stupnik i
Sveta Nedjelja te grad Samobor.
l Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova donesen je 27.
II. 1998., proglašen 10. TIl. 1998. i objavljen u NN 36/98, od 17. ITI. 1998.
Na snazi je od 25. III. 1998.
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Prekršajni sud u Svetom Ivanu Zelini za područje općine
Bedenica te grada Sveti Ivan Zelina.
Prekršajni sud u Velikoj Gorici za područje općina: Kravarsko, Orle i Pokupsko te grad Velika Gorica.
Prekršajni sud u Vrbovcu za područje općina: Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec te grad Vrbovec.
Prekršajni sud u Zaprešiću za područje općina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća te grad
Zaprešić.

II. U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

l. Na području Krapinsko-zagorske županije osnivaju se
prekršajni sudovi u Donjoj Stubici, Klanjcu, Krapini, Pregradi,
Zaboku i Zlataru.
Prekršajni sud u Donjoj Stubici za područje općina: Gornja
Stubica, Marija Bistrica i Stubičke Toplice te gradova Donja Stubica i Oroslavje.
Prekršajni sud u Klanjcu za područje općina: Kraljevec na
Sutli, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela te grad Klanjec.
Prekršajni sud u Krapini za područje općina: Đunnanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj te grad Krapina.
Prekršajni sud u Pregradi za područje općina: Desinić i Hum
na Sutli te grad Pregrada.
Prekršajni sud u Zaboku za područje općina: Bedekovčina,
Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće te
grad Zabok.
Prekršajni sud u Zlataru za područje općina: Budinšćina,
Hrašćina, Konjšćina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec
i Zlatar Bistrica te grad Zlatar.
III. U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

l. Na području Sisačko-moslavačke županije osnivaju se
prekršajni sudovi u Dvoru, Glini, Gvozdu, Hrvatskoj Kostajnici,
Kutini, Novskoj, Petrinji, Sisku i Topuskom.
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Prekršajni sud u Dvoru za područje općine Dvor.
Prekršajni sud u Glini za područje grada Gline.
Prekršajni sud u Gvozdu za područje gopćine Gvozd.
Prekršajni sud u Hrvatskoj Kostajnici za područje općina:
Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica i Majur te grad Hrvatska
Kostajnica.
Prekršajni sud u Kutini za područje općina: Popovača i Velika Ludina te grad Kutina.
Prekršajni sud u Novskoj za područje općina: Jasenovac i
Lipovljani te grad Novska.
Prekršajni sud u Petrinji za područje grada Petrinje.
Prekršajni sud u Sisku za područje općina: Lekenik, Martinska Ves i Sunja te grad Sisak.
Prekršajni sud u Topuskom za područje općine Topusko.

IV. U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

l. Na području Karlovačke županije osnivaju se prekršajni
sudovi u Dugoj Resi, Karlovcu, Ogulinu, Ozlju, Slunju i Vojniću.

Prekršajni sud u Dugoj Resi za područje općina: Barilović,
Bosiljevo, Generalski Stol, Netretić te grad Duga Resa.
Prekršajni sud u Karlovcu za područje općina: Draganić,
Krnjak i Lasinja te grad Karlovac.
Prekršajni sud u Ogulinu za područje općina: Josipdol,
Plaški, Saborsko i Tounj te grad Ogulin.
Prekršajni sud u Ozlju za područje općina: Ribnik i Žakanje
te grad Ozalj.
Prekršajni sud u Slunju za područje općina: Cetingrad i Rakovica te grad Slunj.
Prekršajni sud u Vojniću za područje općine Vojnić.

111

Članak 2.

Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova

V. U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

l. Na području Varaždinske županije osnivaju se prekršajni
sudovi u Ivancu, Ludbregu, Novom Marofu i Varaždinu.
Prekršajni sud u Ivancu za područje općina: Bednja, Donja
Voća, Klenovnik i Maruševec te gradova Ivanec i Lepoglava.
Prekršajni sud u Ludbregu za područje općina: Donj Martijanec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ te grad
Ludbreg.
Prekršajni sud u Novom Marofu za područje općina: Breznica, Breznički Hum, Ljubeščica i Visoko te gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice.
Prekršajni sud u Varaždinu za područje općina: Beretinec,
Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Sveti Ilija, Sračinec, Petrijanec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica te grad Varaždin.
VI. U KOPRIVNiČKO-KRiŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
l. Na području Koprivničko-križevačke županije osnivaju
se prekršajni sudovi u Đurđevcu, Koprivnici i Križevcima.
Prekršajni sud u Đurđevcu za područje općina: Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje i Virje te
grad Đurđevac.
Prekršajni sud u Koprivnici za područje općina: Drnje, Đe
lekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi,
Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac te
grad Koprivnica.
Prekršajni sud u Križevcima za područje općina: Kalnik,
Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno te grad Križevci.

VII. U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

l. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije osnivaju se
prekršajni sudovi u Bjelovaru, Čazmi, Daruvaru, Garešnici i
Grubišnom Polju.
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Prekršajni sud u Bjelovaru za područje općina: Kapela,
Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac te grad Bjelovar.
Prekršajni sud u Čazmi za područje općina: Ivanska i Štefanje te grad Čazma.
Prekršajni sud u Daruvaru za područje općina: Dežanovac,

Đulovac, Končanica i Sirač te grad Daruvar.

Prekršajni sud u Garešnici za područje općina: Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica te grad Garešnica.
Prekršajni sud u Grubišnom Polju za područje općina Veliki

Grđevac te grad Grubišno Polje.

VIII. U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
l. Na području Primorsko:goranske županije osnivaju se
prekršajni sudovi u Crikvenici, Cabru, Delnicama, Krku, Malom
Lošinju, Opatiji, Rabu, Rijeci i Vrbovskom.
Prekršajni sud u Crikvenici za područje Vinodolske općine
te gradova Crikvenica i Novi Vinodolski.
Prekršajni sud u Čabru za područje grada Čabra.
Prekršajni sud u Delnicama za područje općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad te grad Delnice.

Prekršajni sud u Krku za područje općina: Baška, Dobrinj,
Malinska, Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik te grad Krk.
Prekršajni sud u Malom Lošinju za područje gradova Cres i
Mali Lošinj.
Prekršajni sud u Opatiji za područje općina: Lovran, MatuUi
i Mošćenička Draga te grad Opatija.
Prekršajni sud u Rabu za područje grada Raba.
Prekršajni sud u Rijeci za područje općina: Čavle, Jelenje,
Klana, Kostrena i Viškovo te gradova Bakar, Kastav, KraUevica
i Rijeka.
Prekršajni sud u Vrbovskom za područje grada Vrbovsko.
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IX. U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

Prekršajni sud u Pakracu za

područje

gradova Lipik i Pa-

krac.
l. Na području Ličko-senjske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Donjem Lapcu, Gospiću, Korenici, Novalji,
Otočcu i Senju.
Prekršajni sud u Donjem Lapcu za područje općine Donji
Lapac.
Prekršajni sud u Gospiću za područje općina: Karlobag, Lovinac i Perušić te grad Gospić.
Prekršajni sud u Korenici za područje općina: Plitvička
Jezera i Udbina.
Prekršajni sud u Novalji za područje grada Novalje.
Prekršajni sud u Otočcu za područje općina: Brinje i Vrhovine te grad Otočac.
Prekršajni sud u Senju za područje grada Senja.

X. U VIROVITiČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

l. Na području Virovitičko-podravske županije osnivaju se
prekršajni sudovi u Orahovici, Pitomači, Slatini i Virovitici.
Prekršajni sud u Orahovici za područje općina: Crnac, Ča
činci i Zdenci te grad Orahovica.
Prekršajni sud u Pitomači za područje općine Pitomača.
Prekršajni sud u Slatini za područje općina: Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Voćin i Sopje te grad Slatina.
Prekršajni sud u Virovitici za područje općina: Gradina,
Lukač, Suhopolje i Špišić Bukovica te grad Virovitica.

XI. U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI

l. Na području Požeško-slavonske županije osnivaju se
prekršajni sudovi u Pakracu i Požegi.
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Prekršajni sud u Požegi za područje općina: Brestovac, Ča
glin, Jakšić, Kaptol, Kutjevo i Velika te gradova Pleternica i
Požega.

XII. U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

l. Na području Brodsko-posavske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Novoj Gradišci i Slavonskom Brodu.
Prekršajni sud u Novoj Gradišci za područje općina: Cernik,
Davor, Dragalić, Gornji Bogičevci, Okučani, Nova Kapela, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje te grad Nova
Gradiška.
Prekršajni sud u Slavonskom Brodu za područje općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin,
Gornja Vrba, Gundinci, Klakar~ Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Samac, Velika Kopanica i Vrpolje te grad Slavonski Brod.

XIII. U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

l. Na području Zadarske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Benkovcu, Biogradu na Moru, Gračacu, Obrovcu, Pagu i
Zadru.
Prekršajni sud u Benkovcu za područje općina: Lišane
Ostrovičke, Polača i Stankovci te grad Benkovac.
Prekršajni sud u Biogradu na Moru za područje općina:
Pašman, Pakoštane, Sveti Filip i Jakov i Tkon te grad Biograd na
Moru.
Prekršajni sud u Gračacu za područje općine Gračac.
Prekršajni sud u Obrovcu za područje općine Jasenice te
grad Obrovac.

115

Članak 2.

Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova

Prekršajni sud u Pagu za područje općine Povljana te
grad Pag.
Prekršajni sud u Zadru za područje općina: Bibinje, Galovac, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Sukošan, Starigrad, Škabrnje, Vir i Zemunik Donji tc gradova Nin i Zadar.
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Prekršajni sud u Kninu za podrnčje općina: Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje i Orlić te grad Knin.
Prekršajni sud u Šibeniku za područje općina: Pirovac, Primošten, Rogoznica i Tisno te gradova Skradin, Šibenik i Vodice.
XVI. U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

XIV. U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

l. Na području Osječko-baranjske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Đakovu,
Našicama, Osijeku i Valpovu.
Prekršajni sud u Belom Manastiru za područje općina: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac te grad Beli Manastir.
Prekršajni sud u Donjem Miholjcu za područje općina: Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina i Viljevo te grad
Donji Miholjac.
Prekršajni sud u Đakovu za područje općina: Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci,
Strizivojna, Trnava i Viškovci te grad Đakovo.
Prekršajni sud u Našicama za područje općina: Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci i Podgorač te grad Našice.
Prekršajni sud u Osijeku za područje općina: Antunovac,
Čepin, Erdut, Ernestinovo, Vladislavci i Vuka te grad Osijek.
Prekršajni sud u Valpovu za područje općina: Bizovac,
Koška i Petrijevci te gradova Belišće i Valpovo.
XV. U ŠiBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI

l. Na području Šibensko-kninske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Drnišu, Kninu i Šioeniku.
Prekršajni sud u Drnišu za područje općina: Promina, Ružić
i Unešić te grad Drniš.
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l. Na području Vukovarsko-srijemske županije osnivaju se
prekršajni sudovi u Iloku, Vinkovcima, Vukovaru i Županji.
Prekršajni sud u Iloku za područje općina: Lovas, Tompojevci i Tovarnik te grad Ilok.
Prekršajni sud u Vinkovcima za područje općina: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Nuštar, Otok, Privlaka,
Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci te grad
Vinkovci.
Prekršajni sud u Vukovaru za područje općina: Bogdanovci,
Borovo i Trpinja te grad Vukovar.
Prekršajni sud u Županji za područje općina: Babina Greda,
Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja i Vrbanja te grad ŽupanJa.
XVII. U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

l. Na području Splitsko-dalmatinske županije osnivaju se
prekršajni sudovi u Imotskom, Kaštel Sućurcu, Makarskoj, Omišu, Sinju, Solinu, Splitu, Starom Gradu, Supetru, Trogiru, Visu i
Vrgorcu.
Prekršajni sud u Imotskom za područje općina: Cista Provo,
Lokvičić, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i
Zmijavci te grad Imotski.
Prekršajni sud u Kaštel Sućurcu za područje općine: Lećevi
ca, Prgomet i Primorski Dolac te grad Kaštel.
Prekršajni sud u Makarskoj za područje općina: Baška Voda, Brela, Gradac, Podgora i Tučepi te grad Makarska.
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Prekršajni sud u Omišu za područje općina: Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje te grad Omiš.
Prekršajni sud u Sinju za područje općina: Dicmo, Hrvace,
Otok i Trilj te gradovi Sinj i Vrlika.
Prekršajni sud u Solinu za područje općina: Dugopolje, Klis
i Muć te grad Solin.
Prekršajni sud u Splitu za područje općina: Podstrana i Šolta
te grad Split.
Prekršajni sud u Starom Gradu za područje općina: Jelsa i
Sućuraj te gradova Hvar i Stari Grad.
Prekršajni sud u Supetru za područje općina: Bol, Milna,
Nerežišća, Postira, Pučišća, Selce i Sutivan te grad Supetar.
Prekršajni sud u Trogiru za područje općina: Marina, Okrug
i Seget te grad Trogir.
Prekršajni sud u Visu za područje gradova Komiža i Vis.
Prekršajni sud u Vrgorcu za područje grada Vrgorca.

XVIII. U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

l. Na području Istarske županije osnivaju se prekršajni sudovi u Bujama, Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču, Puli, Rovinju i
Umagu.
Prekršajni sud u Bujama za područje općina: Grožnjan i
Oprtalj te grad Buje.
Prekršajni sud u Buzetu za područje općine: Lanišće i grad
Buzet.
Prekršajni sud u Labinu za područje općina: Kršan, Pićan,
Sveta Nedelja i Raša te grad Labin.
Prekršajni sud u Pazinu za područje općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan
te grad Pazin.
Prekršajni sud u Poreču za područje općina: Kaštelir-Labinci, Sveti Lovreč, Višnjan, Vižinada i Vrsar te grad Poreč.
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Prekršajni sud u Puli za područje općina: Barban, Ližnjan,
Medulin, Svetvinčenat i Vodnjan te grad Pula.
Prekršajni sud u Rovinju za područje općina: Bale, Kanfanar i Žminj te grad Rovinj.
Prekršajni sud u Umagu za područje općine Brtonigla te
gradova Novigrad i Umag.
Marčana,

XIX. U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

l. Na području Dubrovačko-neretvanske županije osnivaju
se prekršajni sudovi u Blatu, Dubrovniku, Korčuli, Lastovu,
Metkoviću i Pločama.
Prekršajni sud u Blatu za područje općina: Blato, Smokvica
i Vela Luka.
Prekršajni sud u Dubrovniku za područje općina: Dubrovačko Primorje, Janjina, Konavle, Mljet, Ston i Župa Dubrovačka te grad Dubrovnik.
Prekršajni sud u Korčuli za područje općina: Lumbarda,
Orebić i Trpanj te grad Korčula.
Prekršajni sud u Lastovu za područje općine Lastovo.
Prekršajni sud u Metkoviću za područje općina: Kula
Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje te gradova Metković i
Opuzen.
Prekršajni sud u Pločama za područje grada Ploče.

xx. U MEĐiMURSKOJ ŽUPANIJI
l. Na području Međimurske županije osnivaju se prekršajni
sudovi u Čakovcu i Prelogu.
Prekršajni sud u Čakovcu za područje općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Nedelišće, Orehovica,
Podturen, Selnica, Strahoninec, Šenkovec, Štrigova, Mala Subo-
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tica, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri i Vratiš inec te
gradova Čakovec i Mursko Središće.
Prekršajni sud u Prelogu za područje općina: Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Goričan, Kotoriba i Sveta
Marija te grad Prelog.

XXI. U GRADU ZAGREBU

l. Na području grada Zagreba osnivaju se prekršajni sudovi
u Sesvetama, Zagrebu i Novom Zagrebu.
Prekršajni sud u Sesvetama za područje naselja: Adamovec,
Belovar, Blaguša, Budenec, Cerje, Dobrodol, Drenčec, Dumovec, Đurđekovec, Gajec, Glavničica, Glavnica Donja, Glavnica
Gornja, Goranec, Jasenovec, Kašina, Kašinska Sopnica, Kučilo
vina, Kućanec, Lužan, Markovo Polje, Moravče, Paruževina,
Planina Donja, Planina Gornja, Popovec, Prekvršje, Prepuštovec, Sesvete, Soblinec, Šašinovec, Šimunčevec, Vuger Selo,
Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Vurnovec i Žerjavinec.
Prekršajni sud u Zagrebu za područje naselja: Ivanja Reka i
Zagreb (bez gradskih četvrti južno od rijeke Save).
Prekršajni sud u Novom Zagrebu za područje naselja: Botinec, Brebernica, Brezovica, Buzin, Demerje, Desprin, Donji
Čehi, Donji Dragonožec, Donji Trpuci, Drežnik Brezovički,
Goli Breg, Gornji Čehi, Gornji Dragonožec, Gornji Trpuci, Graničari, Havidić Selo, Horvati, Hrašće Turopoljsko, Hrvatski Leskovac, Hudi Bitek, Ježdovec, Kupinečki Kraljevec, Lipnica,
Lučko, Mala Mlaka, Odra, Odranski Obrež, Starjak, Stnnec, Veliko Polje, Zadvorsko i Zagreb (bez gradskih četvrti sjevcrno od
rijeke Save).
Članak 3.

Prekršajni sudovi u Blatu, Bujama, Iloku, Novalji, Novom
Zagrebu, Ozlju, Pitomači, Prelogu, Solinu i Topuskom počet će s
radom nakon što ministar pravosuđa utvrdijesu li osigurani uvjeti za rad prekršajnog suda i to: radni prostor i tehnička opremlje120
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Članak 5.

nost sukladno standardima, imenovani suci, primljeni službenici
i namještenici i osigurani drugi uvjeti za nesmetano djelovanje
prekršajnog suda i o tome donosi odluku.
Do početka rada prekršajnih sudova iz stavka l. ovoga članka poslove prekršajnih sudova obavljat će:
- za Prekršajni sud u Blatu, Prekršajni sud u Korčuli
- za Prekršajni sud u Bujama, Prekršajni sud u Umagu
- za Prekršajni sud u Iloku, Prekršajni sud u Vukovaru
- za Prekršajni sud u Novalji, Prekršajni sud u Pagu
- za Prekršajni sud u Novom Zagrebu, Prekršajni sud u Zagrebu
- za Prekršajni sud u Ozlju, Prekršajni sud u Karlovcu
- za Prekršajni sud u Pitomači, Prekršajni sud u Virovitici
- za Prekršajni sud u Prelogu, Prekršajni sud u Čakovcu
- za Prekršajni sud u Solinu, Prekršajni sud u Splitu
- za Prekršajni sud u Topuskom, Prekršajni sud u Gvozdu.
Članak 4.
se ministar pravosuđa da odredi drugo sjedište
prekršajnim sudovima iz članka 2. ovoga Zakona, kad ti sudovi,
zbog posebnih okolnosti, nisu u mogućnosti djelovati u svojim
sjedištima.
Članak 5.
Zaprimljene predmete u kojima, do stupanja na snagu ovoga Zakona, ne bude donesena prvostupanjska odluka, preuzet će
u roku od 30 dana prekršajni sudovi u čiji djelokrug spadaju
predmeti po odredbama ovoga Zakona.
Ako Visoki prekršajni sud u Zagrebu povodom žalbe ili drugoga pravnog lijeka predmet vrati na ponovni postupak i donošenje odluke, predmet će se ustupiti prekršajnom sudu u čiji
djelokrug spada prema odredbama ovoga Zakona putem suda
koji je donio prvostupanjsku odluku.
Ovlašćuje

2

Trebalo bi stajati "donese ",
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Pravomoćno riješeni predmeti neće se ustupati prekršajnim
sudovima u čiji mjesni djelokrug spadaju po odredbama ovoga
Zakona.
O primopredaji predmeta iz stavka l. i 2. ovoga članka sastavit će se zapisnik.
Članak 6.

Visoki prekršajni sud u Zagrebu može za vođenje prekršajnog postupka odrediti drugi nadležni prekršajni sud u Republici Hrvatskoj ako je očigledno da će se tako lakše provesti postupak ili ako postoje drugi važni razlozi sukladno Zakonu o
prekršajima.
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Članak 10.

Članak 9.

Izmjenom područja županija, gradova ili općina mijenja se i
prekršajnog suda.
Promjenom naziva mjesta u kojem je sjedište prekršajnog
suda, mijenja se naziv sjedišta prekršajnog suda utvrđenog ovim
Zakonom.
područje

Članak 10.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Narodnim novinama".

Članak 7.

Prekršajni sudovi ustanovljeni ovim Zakonom preuzet će
službenike i namještenike zatečene na radu u sudovima na dan
stupanja na snagu ovoga Zakona.
Službenici i namještenici zatečeni na radu na dan stupanja
na snagu ovoga Zakona mogu se rasporediti na rad u drugi
prekršajni sud na području županije, odnosno Grada Zagreba,
samo na radno mjesto iste stručne spreme radnog mjesta s kojeg
se premješta.
Raspored na rad po odredbama stavka 2. ovoga članka
izvršit će se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Rješenje o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka donosi predsjednik prekršajnog suda u kojemje službenik ili namještenik zatečen na radu u suglasnosti s predsjednikom prekršajnog suda u
koji se raspoređuje.
Ako službenik ili namještenik ne postupi po rješenju o rasporedu, prestaje mu radni odnos.
Članak 8.

Županije, gradovi i općine dužni su sudjelovati u osiguranju
radnog prostora novoosnovanih prekršajnih sudova na svom području.
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STVARNO KAZALO
uz Zakon o sudovima*
A
Abecedni red
- predsjednika vijeća. v.
Godišnji raspored poslova
- sudaca. v. Godišnji raspored
poslova
- liste kandidata za sudačko
vijeće. 31 g
Akt sudske uprave. v. Sudska
uprava
Aktualna pitanja sudske prakse.
v. Sudska praksa
Arbitraža. v. Arbitražni sudovi
Arbitražni sudovi
- povjeravanje stvari iz sudskog
djelokruga na rješavanje
arbitražom. 4
- pružanje pravne pomoći. 11
- strani. v. Strani arbitražni sud

B
Brod
- upis u upisnik. 19
Brodar
- upis ograničenja
odgovornosti. 19
Broj
- sudačkih vježbenika. 78

- predmeta suda. v. Ustupanje
predmeta
- donesenih odluka. 52 v. i
Predmeti, uvećanje broja zbog
složenosti
- izjavljenih pravnih lijekova. 52.
v. i Ispunjavanje sudačkih
obveza
- sudaca. 46
- sudskih službenika i
namještenika. 74

D
Delegacija nadležnosti
- odlukom predsjednika
Vrhovnog suda. 10
Disciplinske kazne
- podaci u evidenciji sudaca. 41
Disciplinski prijestupi javnih
bilježnika
- i nadležnost županijskih
sudova. 17
Djelatnik u sudu
- prigovor na ponašanje. 4
Djelokrug i nadležnost sudova.
15a-23
- izrada zakona i drugih propisa.
38
određenost zakonom. 2

* Brojka iza pojma/instituta upućuje na članak Zakona o sudovima.
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- povjeravanje na odlučivanje
arbitražom. 4
Dodatak na plaću suca. 64
Dodjela poslova. v. Raspored
poslova, Godišnji raspored
poslova
Dokazi
- osiguranje. v. Osiguranje
dokaza
Dostava predmeta
- na uvid Ministarstvu
pravosuđa. 42
Dostojanstvo i ugled sudačke
dužnosti. v. Kodeks sudačke
etike
Dostojnost
- za obnašanje sudačke
dužnosti. 8
Državna tijela
- dužnost pružanja pomoći
sudovima. II
Državni proračun
- isplata troškova zbog
ustupanja predmeta. 10
Državno sudbeno vijeće
- dostavljanje rješenja o
prestanku sudačke dužnosti.
67a
- kandidati za članove. 35
- obavještavanje o pritvoru. 9
obavještavanje o vraćanju
privremeno upućenog suca.
65
- odlučivanje o trajnom
imenovanju suca. 54
- odobrenje za pokretanje
kaznenog postupka protiv
suca. 9
- odobrenje za pritvor suca. 9
- ovlasti predsjednika. 9
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Dužnosti suca. 58-63
- čuvanje službene tajne. 88
- čuvanje tajnosti podataka. 59,
91
- čuvanje ugleda sudaca i
sudbene vlasti. 58
- inkompatibilnost funkcija s
dužnošću suca. 61
- izbjegavanje sukoba interesa.
61
- izvještavanje o primljenim
poslovima. 63
- održavanje nepristranosti i
neovisnosti u suđenju. 58
- povjerljivost osobnih podataka.
59
- prema samostalnosti sudbene
vlasti. 58
- stručno usavršavanje. 62
- sudjelovanje u programima
obrazovanja i usavršavanja. 62
- zabrana članstva u političkim
strankama. 60
- zabrana političke djelatnosti.
60

E
Etika sudaca. v. Kodeks sudačke
etike
Evidencija sudaca i drugih
djelatnika u sudovima. 40
- kao službena tajna. 40, 41
- opći sadržaj svih evidencija. 40
- podaci. v. Podaci u evidenciji
sudaca
- sadržaj evidencije sudaca. 41

F
Fair postupak. v.
suđenje

Pravično

Financijsko i materijalno
poslovanje sudova. 25, 97
- kao posao sudske uprave. 25
- i poslovi pravosudne uprave.
38
- nadzor. v. Nadzor nad
financijskim i materijalnim
poslovanjem suda
- osiguranje financijskih i
materijalnih uvjeta za rad
sudova. 38
- donošenje propisa. 97
Financijsko-materijalno
poslovanje suda. v. Financijsko i
materijalno poslovanje suda

G
Godišnji raspored poslova. 10
- abecednim redom sudaca. 56
- abecednim redom
predsjednika prvostupanjskog
vijeća. 56
- abecednim redom
predsjednika
drugostupanjskog vijeća. 56
- donošenje. 56
- i ovlasti predsjednika
Vrhovnog suda. 10
- imenovanje predsjednika
odjela. 27
- i načelo prirodnog suca. v.
Načelo, prirodnog ili
zakonskog suca. 1O
- kršenje rasporeda. v.
Raspored predmeta, kršenje
- osoba određena za dozvolu
uvida u spise. 91
- raspored mimo godišnjeg
rasporeda. v. Raspored
poslova

- u sudovima u kojima nisu
ustrojeni odjeli. 56
- u sudovima u kojima su
ustrojeni odjeli. 56
- u Vrhovnom sudu. 32
Grad
sUdjelovanje u izgradnji
kapitalnih objekata za sudove.
96
Grb
- isticanje na sudu. 12

H
Havarija
zajednička. v. Prigovor, protiv
diobene osnove za likvidaciju

Identificiranje osoba
- ovlasti pravosudnog policajca.
79a
Imenovanje sudaca. 46-51
- opći uvjeti za imenovanje. 49
- podaci. 41
- postupak. 8
- uvjeti. 8
- uvjeti za imenovanje za suca
općinskog suda. 50
- uvjeti za imenovanje za suca
prekršajnog suda. 50
- uvjeti za imenovanje za suca
trgovačkog suda. 50
- uvjeti za imenovanje za suca
Visokoga prekršajnog suda. 50
- uvjeti za imenovanje za suca
Visokoga trgovačkog suda. 50
- uvjeti za imenovanje za suca
Vrhovnog suda. 50
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- uvjeti za imenovanje za suca
županijskog suda. 50
Imunitet
- sudaca. 9
Inkompatibilnost. v.
Nespojivost sa sudačkom
funkcijom
Iskaznica službenih osoba u
sudu. 45
- obrazac. 45
- postupak izdavanja. 45
Isprave
- ovjera isprava namijenjenih
uporabi u inozemstvu. 25
Ispunjavanje sudačkih obveza.
51a-54
- broj donesenih odluka. 52
- broj i uspjeh izjavljenih
pravnih lijekova. 52
- omjer donesenih i ukinutih
odluka. 52
- poštovanje rokova. 52
- rok za donošenje rješenja. 52b
- sudjelovanje u stručnom
usavršavanju. 52
- utvrđivanje. 52
Istaknuti znanstvenici
- poziv na opću sjednicu
Vrhovnog suda. 33
- poziv na sjednicu odjela. 29
- poziv na sjednicu svih sudaca.
29
Istraga
- djelokrug i nadležnost
županijskih sudova. 17
Istražna služba
- pravila Sudskog poslovnika.
43
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Istražni suci
- pravo na staž osiguranja s
povećanim trajanjem. 94
Izbori za sudačka vijeća. 31 h
- dan i mjesto izbora. 31 i
- način provođenja. 31 i
- nadležnost i sastav izbornog
povjerenstva. 31h
- objavljivanje rezultata izbora.
3li
- utvrđivanje redoslijeda
kandidata. 31 i
- vrijeme održavanja. 3li
Izborno povjerenstvo
- prigovor na listu kandidata za
sudačko vijeće. 31 g
- prigovor protiv objavljene liste
kandidata za sudačka vijeća.
31j
- prigovor protiv objavljenih
rezultata glasovanja za sudačka
vijeća. 31j
- prigovor protiv provođenja
izbora za sudačka vijeća. 31j
- za sudačka vijeća. 31h. v. i
Izbori za sudačka vijeća
Izbrani sudovi. v. Arbitražni
sudovi
Izgradnja kapitalnih objekata za
sudove
- sudjelovanje županija, gradova
i općina. 96
Izručenje okrivljenika
i osuđenika
- djelokrug i nadležnost
županijskih sudova. 17
Izuzeće

suca
- raspored predmeta u
izuzeća. 57

slučaju

Izvanparnični postupak
- nedopuštenost revizije. 99
- sastav suda. 99
Izvanparnični predmeti
- djelokrug i nadležnost
općinskih sudova. 16
- i nadležnost trgovačkih
sudova. 19
Izvanredni pravni lijekovi
- nadležnost Vrhovnog suda.
22
Izvješća

- o obavljanju sudbene vlasti i
poslova sudske uprave. 42
- o obavljanju nadzora. 73h, 73i
- o pritvaranju sudaca. 9
- o razlozima nepostupanja u
pojedinom predmetu. 42
- o uočenim nepravilnostima u
obavljanju poslova sudske
uprave.73h
- opće sjednice Vrhovnog suda.
34
- sudaca o obavljanju drugih
poslova. 63
- sudačkih vijeća. 31 b
- sudskih savjetnika o stanju
spisa u postupku po pravnim
lijekovima. 76a
Izvršenje kaznenih sankcija
- kao posao sudske uprave. 25
Izvršenje kazni. v. Kazne,
izvršenje

J
Javne ovlasti
- odlučivanje o zakonitosti
akata osoba s javnim
ovlastima. 3

- uporaba radi utjecaja na sudske
postupke. 6
Javni bilježnici
- disciplinski postupak. 17
- i djelokrug općinskih sudova.
16
Javni prijevoz
- naknada troškova. 10
Javno istupanje
- radi utjecaja na sudske
postupke. 6
Javno priopćavanje. v. Sredstva
javnog priopćavanja
Javnobilježnički istražni postupak
- djelokrug i nadležnost
županijskih sudova. 17
Javnost
- priopćenja putem sredstava
javnog informiranja. 90
- sUđenja. v. suđenje, javnost

Jedinice lokalne samouprave i
uprave.
- odlučivanje o pravima
jedinica lokalne samouprave
i uprave. 3
Jedinstvena primjena zakona
- i opća stajališta Vrhovnog
suda. 34
- kao zadaća Vrhovnog suda. 22
- sudska zaštita. 3
Jednakost pred zakonom
- i opća stajališta Vrhovnog
suda. 34
- sudska zaštita. 3
Jezik i pismo u sudu
pravila Sudskog
poslovnika. 43
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K
Kandidati za članove
DSV-a. 35
Kandidati za predsjednike
sudova.
- objavljivanje oglasa. 73c
- ovlasti sudačkog vijeća. 31 b
- uvjeti. 73c
Kandidati za suce
- ovlasti sudačkog vijeća. 31 b
Kandidati za sudačka vijeća
- lista kandidata. 31g. v. i Lista
kandidata za sudačka vijeća
- prednost duljem obnašanju
sudačke dužnosti. 31 i
- prednost starijem kandidatu.
31i
- utvrđivanje redoslijeda. 31 i
- utvrđivanje redoslijeda
objavljivanje rezultata izbora.
31i
Kazne
- izvršenje. 38
- nadležnost za izricanje
kazni. 3
Kaznena odgovornost.
ljudsko pravo na odluku
nezavisnog i nepristranog
suda. 4
Kazneni postupak
- protiv suca. 9
Kazneni predmeti
- djelokrug i nadležnost
općinskih sudova. 16
- djelokrug i nadležnost
županijskih sudova. 17
- nadležnost za provođenje
izvršenja strane odluke. 17
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Kažnjavanje
- za mišljenje ili glasovanje pri
donošenju sudske odluke. 9
Kodeks sudačke etike
- donošenje. 310
- izmjene i dopune. 31p
- prijedlozi i primjedbe na nacrt.
31p
- rasprava o prijedlogu. 31 p
Kolegijalnost u suđenju
- u višem stupnju. 7
Kućni red
- postupanje s pritvorenim
osobama. 104

L
Lista kandidata za sudačka vijeća
- objavljivanje. 31 g
- prigovor na objavljenu listu.
31j
- prigovor na utvrđenu listu. 31 g
- sadržaj.3lg

Lj
Ljudska prava. 3

M
Materijalno poslovanje suda. v.
Financijsko i materijalno
poslovanje suda
- nadzor. v. Nadzor nad
financijskim i materijalnim
poslovanjem suda
Međunarodna pravna pomoć. 38
- djelokrug i nadležnost
općinskih sudova. 16
obavljanje poslova pravosudne
uprave. 39

- pravila Sudskog poslovnika.
43

- nadležnost za osnivanje stalnih
sudskih službi ili odjela. 15
Međunarodna suradnja
- odlučivanje o nespojivosti sa
- u Vrhovnom sudu. 32
sudačkom funkcijom. 63
- odluka o imenovanju
Međunarodni ugovori. 5
predsjednika suda. 73e
Ministar nadležan za poslove
ovlast za donošenje pravilnika
pravosuđa.
o službi zaštite. 79b
- donošenje posebnog propisa o - ovlast za imenovanje
uvjetima za sudske službenike
predsjednika suda. 73a
i namještenike. 74
- ovlast za propisivanje okvirnih
- donošenje pravilnika o
mjerila za rad sudaca. 47
naknadama i nagradama
- pokretanje postupka za
sudaca porotnika. 73
imenovanje predsjednika suda,
- donošenje pravilnika o
43
posebnim uvjetima rada i
- prava suca izabranog za
visini naknade troškova. 65a
ministra pravosuđa. 66
- donošenje propisa o
- pravilnik o odori sudaca. 44
dostavljanju podataka za
- pravilnik o službenoj iskaznici.
evidenciju. 40
45
- donošenje propisa o
primjena
starih propisa do
financijskom i materijalnom
donošenja
novih. 105
poslovanju sa strankama. 97
- rok za donošenje propisa. 105
- donošenje propisa o
- suglasnost s brojem sudačkih
paušalnim naknadama za
vježbenika. 78
izlaske na očevid. 95
- donošenje propisa o
Ministarstvo nadležno za poslove
pravosuđa.
postupanju s pritvorenim
osobama. 104
- davanje podataka za
- donošenje propisa o stalnim
utvrđivanje liste kandidata za
sudskim procjeniteljima. 87
sudačka vijeća. 31 g
- donošenje propisa o stalnim
- dostavljanje rješenja o
sudskim vještacima. 84
prestanku sudačke dužnosti.
- donošenje propisa o sudskim
67a
tumačima. 82
- evidencija djelatnika u
- imenovanje privremenog
sudovima. 40
vršitelja dužnosti
- kao najviše tijelo pravosudne
predsjednika suda. 73j
uprave. 37
- nadležnost za donošenje
- mišljenje o Kodeksu sudačke
odluke o održavanju sudbenih
etike.31p
dana. 15
- neposredan uvid u rad suda. 42
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- obavještavanje o rezultatima
izbora za sudačka vij eća. 31 j
- objavljivanje popisa stalnih
sudskih vještaka. 86
- određivanje okvirnih mjerila
za rad sudaca. 47, 46
- ovlast donošenja akata sudske
uprave. 37
- ovlast za donošenje Sudskog
poslovnika. 43
- ovlast za traženje dostave
pojedinog predmeta na uvid.
42
- ovlast za traženje izvješća i
podataka o obavljanju
sudbene vlasti i sudske
uprave. 42
- ovlast za traženje izvješća o
razlozima nepostupanja u
pojedinom predmetu. 42
- služba zaštite. 79b
- žalba protiv odluke kojom se
odbija imenovanje za sudskog
vještaka. 85
- žalba protiv odluke o
odbijanju zahtjeva za
imenovanje stalnog sudskog
tumača. 82
Mirovanje sudačke dužnosti
- u slučaju imenovanja suca za
dužnosnika u ministarstvu
pravosuđa. 66
- u slučaju rasporeda na druge
poslove u ministarstvu
pravosuđa. 66
Mišljenje
- o nacrtu zakona ili drugog
propisa. 34
Mišljenje o kandidatima za suce
- ovlasti sudačkog vijeća. 31 b
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- sudjelovanje predsjednika suda
u radu sudačkog vijeća. 31 f
Mjere osiguranja
- u predmetima iz nadležnosti
trgovačkih sudova. 19
Monokratsko načelo
- u prvostupanjskom postupku. 7

N
Nabava opreme za sudove
- sudjelovanje županija, gradova
i općina. 96
Nacrti propisa
- mišljenja sjednice odjela. 28
Načelo

- monokratsko. 7
- prirodnog ili zakonskog suca.
10
- ustavnosti i zakonitosti. 5
Nadležnost. v. Stvarna nadležnost
- sastav prvostupanjskog suda. 7
- za mijenjanje i ukidanje
sudskih odluka. 6
- za tužbe protiv konačnih
upravnih akata. v. Upravni
spor, nadležnost za rješavanje
Nadležnost sudova. v. Djelokrug i
nadležnost sudova
Nadređeni službenik
- prijedlog za pokretanje
postupka zbog povrede
službene dužnosti. 80

Nadzor nad financijskim i
materijalnim poslovanjem suda.
- kao posao pravosudne uprave.
38

Nadzor nad redovnim
obavljanjem poslova u sudu
- izvještavanje o uočenim
nepravilnostima. 73h
- kao posao pravosudne uprave.
38
- od strane predsjednika suda.
73h
- od strane tijela ministarstva
pravosuđa. 73h
- prijedlog mjera. 73h
- propuštanje nadzora kao
razlog za razrješenje
predsjednika suda. 73g
- protiv izvješća o obavljenom
nadzoru. 73h
Napredovanje sudaca
- podaci u evidenciji sudaca. 41
Nastava na pravnim fakultetima
- kao oblik ispunjavanja
sudačkih obveza. 52
Naziv suda
- isticanje na sudu. 12
Neovisnost
- nižeg suda. 23
- za obnašanje sudačke
dužnosti. 8
Neovisnost sudaca
- kršenje kao razlog za
razrješenje predsjednika suda.
73g
Neovisnost sudbene vlasti. vidi
Sudbena vlast, neovisnost
Neposredan uvid u rad suda. 42
Nespojivost sa sudačkom
funkcijom
- člana nadzornog odbora. 61
- člana upravnog odbora. 61

- javnobilježničke službe. 61
- odlučivanje o nespojivosti
službe ili posla sa sudačkom
funkcijom. 63
- odvjetničke službe. 61
- s obnašanjem sudačke funkcije.
61
Nezavisnost sudbene vlasti. vidi
Sudbena vlast, neovisnost
Niži sud
- mišljenje sjednice odjela. 28
- nedostaci uočeni prigodom
odlučivanja o pravnom lijeku.
23
- neposredni uvid u rad nižih
sudova. 23
- zajednički sastanci s višim
sudovima. 23

o
Obavljanje sudbene vlasti
- zajednički sastanak
Ministarstva pravosuđa i
sudova. 42
Obrasci za rad u sudovima
- pravila Sudskog poslovnika. 43
Ocjena ispunjavanja sudačkih
obveza
- uzimanje u obzir prilikom
ocjenjivanja sudaca. 53a
Ocjena obnašanja sudačke
dužnosti. v. ocjenjivanje sudaca
- kao posebni uvjet za
imenovanje sudaca. 51
- ovlasti sudačkog vijeća. 31 b
- podaci u evidenciji sudaca. 41
- pribavljanje u postupku
imenovanja predsjednika suda.
73c
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- sudjelovanje predsjednika
suda u radu sudačkog vijeća.
31f
Ocjenjivanje sudaca. 53-54
- dostavljanje odluke o ocjeni.
53e
- elementi ocjene. 53
- metodologija ocjenjivanja.
53b
- način donošenja ocjene. 53c
- ocjenjivanje prvi put
imenovanoga suca. 54
- odgovarajuća primjena
Zakona o općem upravnom
postupku. 53a
- okolnosti koje se uzimaju u
obzir pri ocjeni. 53a
- praćenje rada sudaca. 51a
- sadržaj ocjene. 53c
- sastavni dijelovi odluke o
ocjeni.53d
- vrijeme ocjenjivanja. 53
Odbor Hrvatskoga sabora
nadležan za pravosuđe.
- mišljenje o Kodeksu sudačke
etike.3lp
Odgovor na predstavku
- pravo stranke na odgovor. 4
Odgovornost sudaca
- za izraženo mišljenje ili
glasovanje. 9
- za štetu učinjenu u obnašanju
sudačke dužnosti. 67
Odgovornost sudaca porotnika
- za izraženo mišljenje ili
glasovanje. 9
Odgovornost sudskih službenika
i namještenika. 80-81
- naknada štete. 81
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- prijedlog za pokretanje
postupka. 80,80a
- rješenje o udaljenju iz službe.
80b
- zaključak o pokretanje
postupka. 80
Odjeli, sudski. v. Sudski odjeli
Odjeine službe
- za praćenje i proučavanje
sudske prakse. 31
Odluka. v. Sudska odluka
Odobrenje za lišenje slobode
suca. 9
Odobrenje za vođenje kaznenog
postupka
- protiv suca. 9
Odora sudaca. 44
- pravilnik. 44
Odstupanje od pravnog
shvaćanja. v. Pravna shvaćanja
Odsutnost
- predsjednika suda. 26
Odugovlačenje sudskog postupka
- ispitivanje predstavki i pritužbi.
38
- izvješće o razlozima
nepostupanja u pojedinom
predmetu. 42
Oduzeti predmeti u kaznenim
postupcima
- pravila Sudskog poslovnika. 43
Odvjetnici
- naknada troškova zbog
ustupanja predmeta. 10
Okrivljenici
- izručenje. v. Izručenje
okrivljenika i osuđenika

Okvirna mjerila za rad
sudaca. 46
Opća sjednica. 7
- mišljenje o visini sredstava
za rad sudova. 92
- mišljenje u ponovljenom
postupku imenovanja
predsjednika suda. 73e
- odlučivanje o nespojivosti sa
sudačkom funkcijom za
predsjednika Vrhovnog suda.
63
- odlučivanje o prigovoru
protiv odluke o premještaju
suca. 65
- opće pravno shvaćanje. v.
Opće pravno shvaćanje
- oslobađanje obveze čuvanja
službene tajne. 89
- pravila Sudskog poslovnika.
43
- prethodno mišljenje. 10
- proširena. v. Proširena opća
sjednica
- Vrhovnog suda. v. Opća
sjednica Vrhovnog suda
Opća sjednica Vrhovnog suda
- djelokrug i nadležnost. 34
izvješće. 34
- opća stajališta. 34
- opće pravno shvaćanje. v.
Opće pravno shvaćanje
- pravno shvaćanje. 31 p
- sastav. 33
- sazivanje. 33

opće sjednice Vrhovnog
suda. 36
- priopćavanje. 36

-

Općina

- sudjelovanje u izgradnji
kapitalnih objekata za
sudove. 96
Općinski sudovi
- djelokrug i nadležnost. 16
kriteriji ustanovljavanja. 14
obavljanje sudbene vlasti. 13
- posebni odjeli II vojnim
stvarima. 16
- povjeravanje ovrhe na
nenovčanim sredstvima. 19
- uvjeti za imenovanje sudaca.
50
Oprema u sudovima
- pravila Sudskog poslovnika. 43
- nabava. v. Nabava opreme
za sudove
Oružane snage
- predmeti u svezi sa službom
u oružanim snagama. 16
Oružje i opasno oruđe
- ovlasti pravosudnog
policajca. 79a
Osiguranje
- mjere. v. Mjere osiguranja
Osiguranje dokaza
- nadležnost trgovačkih
sudova. 19

Opća

stajališta. v. Opća sjednica
Vrhovnog suda

Osiguranje jedinstvene primjene
zakona. v. Jedinstvena primjena
zakona

Opće pravno shvaćanje
- objaVljivanje. 36
- obvezatnost. 36

Osiguranje sredstava za rad
sudova. v. Sredstva za rad
sudova
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Osiguranje uvjeta za rad sudova
- financijski uvjeti. 38
- materijalni uvjeti. 38
- prostorni uvjeti. 38
Osnivanje trgovačkog društva
- nadležnost trgovačkih
sudova. 19
Osnovna prava i obveze čovjeka
i građanina. v. ljudska prava
Osobni podaci
- podaci u evidenciji
sudaca. 41
Ostavi nski predmeti
- djelokrug i nadležnost
općinskih sudova. 16
Osuđenici

-

izručenje. v. Izručenje
okrivljenika i osuđenika

Ovjera isprava
- namijenjenih uporabi u
inozemstvu. 25
Ovrha
- na nenovčanim sredstvima,
povjeravanje općinskom
sudu. 19
- na temelju vjerodostojne
isprave. 19
- nadležnost općinskih
sudova. 16
nadležnost trgovačkih
sudova. 19
odluka arbitražnih
sudova u trgovačkim
stvarima. 19
odluka stranih sudova. 16
sporovi u tijeku i povodu
ovrhe odluka trgovačkih
sudova. 19
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Ovršni predmeti
- djelokrug i nadležnost
općinskih sudova. 16

Područni sudovi
- mišljenja sjednice odjela. 28
Pohrana sudskih spisa
- pravila Sudskog poslovnika.
43
Pokoravanje
- sudskim odlukama. 6
Pomoćne knjige u sudovima
- pravila Sudskog poslovnika.
43
Ponašanje sudaca i djelatnika
suda
- ispitivanje predstavki i
pritužbi. 38

p
Paušalna naknada za izlaske na
očevid. 95
Pečat suda. 12
Pismo
- u sudu. v. Jezik i pismo u sudu
Podaci
- o sucima. v. Evidencija sudaca
i drugih djelatnika u sudovima
osobni. v. Tajna, tajnost
osobnih prilika
- u evidenciji sudaca. v. Podaci u
evidenciji sudaca, Evidencija
sudaca i drugih djelatnika

Porotnici. v. Suci porotnici
Posebni propis
- o dostavljanju podataka za
evidenciju. 40
- o financijskom i materijalnom
poslovanju sa strankama. 97
- o naknadama i nagradama
sudaca porotnika. 73
- o paušalnim naknadama za
izlaske na očevid. 95
- o posebnim uvjetima rada i
visini naknade troškova. 65a
- o postupanju s pritvorenim
osobama. 104
- o stalnim sudskim
procjeniteljima. 87
- o stalnim sudskim vještacima.
84
- o sudskim tumačima. 82
- o uvjetima za sudske
službenike i namještenike. 74
Posebni zakon
- naknada za rad u ispitnom
povjerenstvu. 78
- pravosudni ispit. 78

Podaci u evidenciji sudaca
- dužnost dostavljanja
Ministarstvu pravosuđa. 41
- imenovanje sudaca. 41
- kao službena tajna. 41
- napredovanje sudaca. 41
- ocjena obnašanja sudačke
dužnosti. 41
- osobni podaci sudaca. 41
- razrješenje sudaca. 41
uspjeh sudaca u tijeku
studija. 41
vježbenička praksa
sudaca. 41
znanstveni i stručni radovi
sudaca. 41
Podaci u svezi s primjenom
zakona
- traženje višeg suda. 23
Područje primjene zakona. l

136

l

- propisivanje uvjeta i načina
primanja sudačkih vježbenika.
78
ustanovljavanje sudova. 13
- vježbenička praksa. 78
Posebno vijeće Vrhovnog suda
- članovi. 53g
- imenovanje. 53g
- mandat. 53g
- odlučivanje o prigovoru protiv
ocjene sudačkog vijeća. 53h
odluka o prigovoru protiv
odluke o ocjeni obnašanja
sudačke dužnosti. 53f
- ustavna tužba protiv odluke
vijeća.53h

- zamjenici članova. 53g
Poslovanje suda
- uvjeti. v. Uvjeti za pravilan rad
i poslovanje suda
Poslovanje u sudovima
- pravila Sudskog poslovnika. 43
Poslovi sudske uprave. 25
Poslovi u sudu. v. Raspored
poslova, godišnji
- nadzor nad redovitim
obavljanjem. v. Nadzor nad
redovitim obavljanjem poslova
u sudu
osiguranje sredstava za rad. 92
- raspored. v. Godišnji raspored
poslova
Poslovni prostor u sudovima
- pravila Sudskog
poslovnika. 43
Poslovnik
- Vrhovnog suda. 32
- Sudski. v. Sudski poslovnik
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Postdiplomski studiji
- kao oblik ispunjavanja
sudačkih obveza. 52
Postupak
- propisan zakonom. 6
- izrada zakona i drugih propisa
o sudskom postupku kao
posao pravosudne uprave. 38
Poštovanje
- sudskih odluka. 6
Potvrda
- odluke o odobrenju za
vođenje kaznenog postupka
protiv suca. 9
- odluke o odobrenju za lišenje
slobode suca. 9
odluke o imunitetu suca. 9
Povreda službene dužnosti
sudskih službenika i
namjcštenika
- lakša povreda. 80
- teška povreda. 81
Praćenje

rada sudaca. 5la
Prava suca
- na dodatak na plaću. 64
- na godišnji odmor. 64
- na matcrijalne troškove. 64
- na mirovinsko, invalidsko i
zdravstveno osiguranjc. 64
- na naknadu troškova
putovanja. 64
- na naknadu za odvojeni život
od obitelji. 64
- na odmore i dopuste. 64
- na plaću. 64
- na stručno usavršavanje i
specijalizaciju. 64
- na sudjelovanje u pripremanju
nacrta propisa. 62
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na sudjelovanje u radu stručnih
ili znanstvenih skupova i
komisija. 62
naknadu umjesto plaće. 64
objavljivanje sadržaja sudskih
odluka. 62
pisanje stručnih i znanstvenih
radova. 62
posebna prava u slučaju
upućivanja na rad u drugi sud.
65a
pravo i dužnost na
sudjelovanje u radu
sudačkog vijeća. 31 f
pravo istražnih sudaca na staž
osiguranja s povećanim
trajanjem. 94
- pravo na plaću do mirovine u
slučaju prestanka sudačke
dužnosti. 102
u slučaju imcnovanja za
dužnosnika u ministarstvu
pravosuđa. 66
- u slučaju rasporeda na druge
poslove u ministarstvu
pravosuđa. 66
Pravično suđenje.

- stranim sudovima. II
- sudovima. Il
Pravna shvaćanja
- obvezatnost. 30
- odstupanje od prihvaćenog
shvaćanja. 30
- razlike u shvaćanjima. 30
Pravne osobe
- dužnost pružanja pomoći
sudovima. II
Pravni fakultet
- profesori. v. Profesori
pravnog fakulteta
Pravno shvaćanje
- i opće pravno shvaćanc.
3lp
- opće. v. Opće pravno
shvaćanje

Pravo i obveza
- građanske naravi. 4
Pravo na brodovima
- upisi u upisnik. 19
Pravodobno obavljanje
poslova u sudu. v. Uredno
i pravodobno obavljanje
poslova u sudu

4

Pravilan rad suda
- uvjeti. v. Uvjeti za pravilan rad
i poslovanje suda

Pravomoćne sudske odluke
- dužnost poštovanja
pravomoćne odluke. 6
- nadležnost Vrhovnog suda za
izvanredne pravne lijekove.
22

Pravilnik o unutrašnjem
poslovanju suda
- v. sudski poslovnik. 25
Pravna područja
- srodnost područja kao uvjet za
osnivanje sudskih vijeća. 27
Pravna pomoć
arbitražnim (izbranim)
sudovima. II

Pravosudna policija
- djelokrug i nadležnost. 79
- obveza izvršavanja naloga
predsjednika suda. 79c
- ovlasti pravosudnog
policajca. 79a

l

Pravosudna uprava. 37-45
- djelatnici koji obavljaju
poslove pravosudne uprave. 39
- područje primjene zakona. l
- poslovi pravosudne uprave. 38
- tijela koja obavljaju poslove
pravosudne uprave. 37
Pravosudni policajac. v.
Pravosudna policija
Predmeti
- podjela sucima. v. Godišnji
raspored poslova
- raspored. v. Raspored predmeta
- uvećanje broja odluka kod
utvrđivanja ispunjenja sudačke
obveze zbog složenosti
predmeta. 52a
Predsjednik Državnog sudbenog
vijeća

odlučivanje o imunitetu
sudaca. 9
- odobrenje za lišenje slobode
suca. 9
- odobrenje za vođenje kaznenog
postupka protiv suca. 9
Predsjednik neposredno višeg
suda
- odlučivanje o prigovoru protiv
rješenja o ispunjavanju
sudačkih obveza. 52e
- povjeravanje poslova
upućenom sucu. 65a
- pravomoćnost odluke o
rješenju. 52f
Predsjednik odjela
- imenovanje. 27
- ovlasti. 29
- pomaganje predsjedniku
Vrhovnog suda u obavljanju
poslova sudske uprave. 26

-
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Predsjednik suda. 73a-73j
- davanje podataka za listu
kandidata za sudačka vijeća.
31g
- davanje priopćenja za javnost.
90
- donošenje rješenja o
nastupanju okolnosti zbog
kojih prestaje sudačka
dužnost. 67a
donošenje rješenja o
prestanku radnog odnosa
suca. 100
- donošenje rješenja o udaljenju
iz službe. 80b
- dostavljanje prigovora
predsjedniku neposredno
višeg suda. 52d
- dužnost izvještavanja o
uočenim nepravilnostima. 73h
- i ispunjavanje sudačkih
obveza. 52b
- imenovanje i razrješenje
stalnih sudskih procjenitelja.
87
- imenovanje i razrješenje
stalnih sudskih tumača. 82
- imenovanje l razrješenje
stalnih sudskih vještaka. 85
- imenovanje predsjednika
odjela. 27
- imenovanje. 73a
- ispitivanje podobnosti
prigovora protiv rješenja o
ispunjavanju sudačkih
obveza. 52d
- izvještavanje o primljenim
poslovima. 63
- mandat. 73a
- mišljenje o kandidatima za
suce porotnike. 70
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- mišljenje o trajnom
imenovanju. 54
- mišljenje opće sjednice u
ponovljenom postupku
imenovanja. 73e
- nadležnost za obavljanje
poslova sudske uprave. 26
- neposredno višeg suda. v.
Predsjednik neposredno višeg
suda
- obavještavanja o izboru za
sudačka vijeća. 31j
- obavještavanje o potrebi
odlučivanja o trajnom
imenovanju suca. 54
- obavljanje radnji iz djelokruga
sudačkog vijeća. 31 m
- odlučivanje o nespojivosti. 63
- određivanje zamjenika
predsjednika. 73f
- odsutnost. 26
oglašavanje slobodnog mjesta
predsjednika suda. 73c
- osiguranje prostora i uvjeta za
rad sudačkog vijeća. 31m
- oslobađanje obveze čuvanja
službene tajne. 89
- ovlast određivanja zastajanja sa
slanjem prijepisa odluke. 30
- pisano očitovanje na prigovor.
52d
- pokretanja postupka zbog
povrede službene dužnosti
službenika i namještenika. 80,
80a
- pokretanje postupka za
imenovanje predsjednika suda.
73b
- ponavljanje postupka
imenovanja predsjednika suda.
73e

- poslovi pravosudne uprave.
37
- poziv na podnošenje prijave
za slobodno mjesto
predsjednika suda. 73c
- prava predsjednika suda u
slučaju neimenovanja. 73a
- prenošenje ovlasti. 81
- prijedlog visine sredstava za
rad suda. 93
- privremeni vršitelj dužnosti u
slučaju prestanka obnašanja
dužnosti. 73j
- pružanje podataka sudačkom
vijeću.31m

- razlozi za razrješenje. 73g
- razrješenje na vlastiti
zahtjev. 73g
- razrješenje. 73i
- rješenje o razrješenju. 73i
- rok za imenovanje po novom
propisu. 100
- sazivanje sjednice
odjela. 30
- spriječenost. 26
- SUdjelovanje u radu sjednice
sudskog odjela. 29
- sudjelovanje u radu sudačkog
vijeća.3lf

- suglasnost za raspored suca
na dužnost u ministarstvu
pravosuđa. 66
- utvrđivanje broja sudačkih
vježbenika. 78
- utvrđivanje broja sudskih
službenika i namještenika. 74
- utvrđivanje ispunjenja
sudačkih obveza. 52
- uvjeti za imenovanje. 73c
- uvjeti za razrješenje. 73g

j

- zahtjev za ponavljanjem uvida
u rad sudske uprave. 73h
- zamjenjivanje. 26
Predsjednik sudačkog vijeća
- donošenje kodeksa sudačke
etike od vijeća svih
predsjednika sudačkih vijeća.
310
- izbor. 31k
- pribavljanje podataka o
kandidatima za predsjednika
suda. 73c
- prijedlozi i primjedbe na nacrt
Kodeksa. 31 p
- sazivanje sjednice vijeća. 311
- utvrđivanje liste kandidata za
sudačko vijeće. 31 g
- vijeća predsjednika sudačkih
vijeća. v. Vijeće predsjednika
sudačkih vijeća

- Vrhovnog suda. v. Predsjednik
sudačkog vijeća Vrhovnog
suda
- zamjenik.31k
Predsjednik sudačkog vijeća
Vrhovnog suda
- predsjedavanje sjednicom
vijeća predsjednika sudačkih
vijeća. 310
- sazivanje sjednice vijeća
predsjednika sudačkih vijeća.
53b
Predsjednik Vrhovnog suda
- djelokrug i nadležnost. 32a
- mišljenje o odluci ministra. 15
- obavljanje poslova sudske
uprave. 26
odlučivanje o premještaju
suca. 65
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- ovlaštenje za delegaciju
predmeta. 10
- prisega. 32a
- razrješenje. 32a
- Ured predsjednika. 32
- uvjeti za imenovanje. 32a
Predstavke
- ispitivanje predstavki građana
kao posao pravosudne uprave.
38
- na rad suca. 4
- na rad suda. 4
- pravo na odgovor. 4
- predstavke stranaka i poslovi
sudske uprave. 25
- zbog odugovlačenja postupka.
4
- zbog ponašanja suca ili
drugog djelatnika. 4
Prekršaji
- izvršenje kazni. 38
- v. i Prijestupi i prekršaji
Prekršajni sudovi
- djelokrug i nadležnost. 15a
- generalna delegacija
nadležnosti. 15a
- kriteriji ustanovljavanja. 14
- obavljanje sudbene vlasti. 13
Premještaj suca. 65
Prestanak sudačke dužnosti
- po sili zakona. 67a
- rješenje o utvrđivanju. 67a
Prestanak trgovačkog društva
- nadležnost trgovačkih sudova.
19
Prethodno mišljenje
- opće sjednice Vrhovnog suda.
v. Opća sjednica, prethodno
mišljenje
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Prijestupi i prekršaji
- izvršenje kazni. 38
- djelokrug i nadležnost
prekršajnih sudova. 15a

Preustroj suda
- upućivanje na rad. v.
Upućivanje suca na rad u drugi
sud
Prigovor
- na listu kandidata za

Prikupljanje statističkih
i drugih podataka o djelovanju
sudova. v. Statistički podaci

sudačko

vijeće.31g

Priopćenja javnosti

o radu
suda
- pravila Sudskog
poslovnika. 43
- ovlast predsjednika suda za
davanje priopćenja. 90

- protiv diobene osnove za
likvidaciju zajedničke
havarije. 19
protiv izvješća o obavljenom
nadzoru nad redovnim
obavljanjem poslova
u sudu. 73h
- protiv objavljene liste
kandidata za sudačko
vijeće. 31j
- protiv objavljenih rezultata
glasovanja za sudačka
vijeća. 31j
- protiv odluke o ocjeni
obnašanja sudačke
dužnosti. 53f
- protiv odluke o premještaju
suca. 65
- protiv provođenja izbora za
sudačka vijeća. 31j
protiv rješenja o ispunjavanju
sudačkih obveza. 52c

Priprema nacrta propisa
- kao oblik ispunjavanja
sudačkih obveza. 52
Prirodni sudac
- načelo. v. Načelo prirodnog
ili zakonskog suca
Pritužbe građana
- ispitivanje. 38
Pritužbe stranaka
- i poslovi sudske uprave. 25
- v. i Predstavke
Pritvor
- suca ili suca porotnika. 9
- za kazneno djelo za koje je
propisana kazna zatvora više
od 5 godina. 9

Prijedlog
- kandidata za članove
DSV-a. 35
- za imenovanje predsjednika
suda.73d
Prijelazne i završne odredbe.
99-107
Prijem sudskih spisa
- pravila Sudskog
poslovnika. 43

I

1

Pritvorene osobe. v. Pritvorenici
Pritvorenici
- postupanje s pritvorenicima
kao posao sudske
uprave. 25
- donošenje propisa o
postupanju s pritvorenicima.
104

Privremeno udaljenje od sudačke
dužnosti
- i ispunjavanje sudačkih
obveza. 52
Privremeno upućivanje na rad
- u drugi sud istog stupnja. 65
- u drugi sud višeg stupnja. 65a
Priznanje i ovrha odluka stranih
sudova
- djelokrug i nadležnost
općinskih sudova. 16
Priznanje odluka
- arbitražnih sudova. 19
- inozemnih sudova. 19
Procjenitelji. v. Stalni sudski
procjenitelji
Profesori pravnog fakulteta
- poziv na opću sjednicu
Vrhovnog suda. 33
Propisi
- posebni. v. Posebni propis
- primjena drugih propisa. 5
Proširena opća sjednica
- djelokrug i nadležnost. 35
- prijedlog za okvirna mjerila. 47
- sastav. 35
Protokol Vrhovnog suda
- Hrvatskog sabora, analogna
primjena propisa. 32
- Vlade, analogna primjena
propisa. 32
Punomoćnik stranke
- obavještavanje o ustupanju
predmeta. 10

R
Rad trgovačkog društva
- nadležnost trgovačkih
sudova. 19
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Radno vrijeme
- pravila Sudskog poslovnika.
43
Raspored poslova
- dodjela poslova. v. Dodjela
poslova
godišnji. v. Godišnji raspored
poslova
- mimo rasporeda. 10
- predmeta. v. Raspored
predmeta
- sucima i vijećima. 10
Raspored predmeta
- kršenje propisa kao razlog
za razrješenje predsjednika
suda. 73g
- u slučaju izuzeća. 57
- u slučaju spriječenosti
suca. 57
- pravila Sudskog poslovnika.
43
Ravnopravnost. 3
- građana. 34
i nadležnost Vrhovnog suda.
22
Razlike u shvaćanjima. v.
Pravna shvaćanja
Razrješenje
- predsjednika suda. 73g, 73i.
v. i Predsjednik suda
- sudaca. v. Razrješenje
sudaca
Razrješenje sudaca
- podaci. 41
- postupak. 8
- prestanak sudačke dužnosti.
v. Prestanak sudačke
dužnosti
- uvjeti. 8
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Razumni rok
- ljudsko pravo na postupak u
razumnom roku. 4
nemogućnost rješavanja kod
mjesno i stvarno nadležnog
suda. 10
pravo na predstavku zbog
odugovlačenja postupka. 4
v. Uredno i pravodobno
obavljanje poslova u sudu
Registar
- sudski. v. Sudski registar

Sjedište sudova. 15
- obavljanje sudbene vlasti
izvan sjedišta suda. 15
- Vrhovnog suda. 14
Sjednica odjela
- obveza suca ili vijeća da
ponovno odlučuje o
predmetu. 30
- obvezatnost pravnih
shvaćanja viših sudova. 30
- odlučivanje. 29
- pravila Sudskog poslovnika.
43
- sazivanje. 29, 30
- Vrhovnog suda. 30

Regres
pravo Republike Hrvatske na
regres za isplaćenu štetu. 67
zastara. 67
Revizija
nedopušteno st u izvanparničnim i zemljišnoknjižnim
stvarima. 99
Rok
- razumni. v. Razumni rok

Sjednica svih sudaca. 29
- obavljanje poslova sudačkog
vijeća.31a

- odlučivanje. 29
- sazivanje. 29
- sUdjelovanje istaknutih
znanstvenika i pravnih
stručnjaka. 29

s

Sjednice sudskih odjela. v.
Sjednica odjela

Samostalni upravni referent
- obavljanje poslova pravosudne
uprave. 39
Sastanci
- zajednički. v. Zajednički
sastanci
Sastav suda
- prvostupanjskog. 7,99
- izrada nacrta zakona i drugih
propisa o sastavu suda kao
posao pravosudne uprave. 38

Sloboda
- nižeg suda u donošenju
odluke. 23
Složenost predmeta.
v. Predmeti
Službe
- odjelne. v. Odjeine službe
stalne sudske. v. Stalne
sudske službe
- služba zaštite. 79b
- za praćenje i proučavanje
sudske prakse. v. OdjeIne
službe

Sila
- primjena sile od pravosudne
policije. 79a

l

Službena iskaznica sudaca i
drugih službenih osoba. v.
Iskaznica službenih osoba u sudu
Službena tajna. v. Tajna, službena
Službene osobe u sudu
- službena iskaznica. v. Iskaznica
službenih osoba u sudu
Službenici. v. Sudski službenici i
namještenici
Službenički sud
- postupak zbog teške povrede
službene dužnosti. 80a
Smrt suca
- prestanak sudačke dužnosti.
67a
Spis
- dozvola za uvid u sudske spise.
91

Spor
- drugi građanskopravni. 3
- imovinski. 3
- nadležnost za rješavanje. 3
- osobnim osnosima građana. 3
- radni. 3
- trgovački. 3
Spriječenost

- predsjednika suda. 26
- suca, pravo na naknadu
umjesto plaće. 64
- suca za obavljanje posla prema
rasporedu. 10
- raspored predmeta. 57
Sredstva javnog priopćavanja.
- zabrana utjecaja na donošenje
sudske odluke. 6
Sredstva za posebne namjene. v.
Sredstva za rad sudova
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Sredstva za rad sudova. 92-96
- definicija. 92
- osiguranje u Državnom
proračunu. 92
- područje primjene zakona. 1
- prijedlog predsjednika
suda. 93
primjena propisa za
osiguranje sredstava
državnih tijela. 97
- sredstva za posebne
namjene. 95
utvrđivanje visine. 93
- za tehničku opremu i radni
prostor sudova. 96
Stalne sudske službe
- donošenje odluke o
osnivanju. 15
Stalni sudski procjenitelji
- djelokrug i nadležnost. 87
- dužnost čuvanja službene
tajne. 88
- i poslovi sudske uprave. 25
- mandat. 87
- razrješenje. 87
- uvjeti za imenovanje. 87
Stalni sudski tumači. 82
- djelokrug i nadležnost. 82
- dužnost čuvanja službene
tajne. 88
i poslovi sudske uprave. 25
- imenovanje. 82
- mandat. 82
- razrješenje. 82
- uvjeti za imenovanje. 82
- vođenje popisa. 82
Stalni sudski vještaci. 83
- dužnost čuvanja službene
tajne. 88
- i poslovi sudske uprave. 25
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imenovanje. 85
mandat. 85
objavljivanje popisa. 86
razIješenje. 85
uvjeti za obavljanje
vještačenja. 84
Statistički podaci
- pravila Sudskog
poslovnika. 43
- prikupljanje. 38
- vođenje statistike. 25
Stegovna odgovornost
- prema propisima o odvjetništvu
i javnom bilježništvu. v.
Vrhovni sud Republike
Hrvatske
- sudaca. v. Stegovna
odgovornost sudaca
Stegovna odgovornost sudaca
- nepodobnost za članstvo u
sudačkom vijeću. 31 f
- nepokretanje stegovnih
postupaka kao razlog za
razrješenje predsjednika suda.
73g
- prestanak dužnosti člana
sudačkog vijeća. 31 n
- utjecaj stegovnih sankcija na
mogućnost imenovanja u drugi
sud.53i
- utvrđivanje ispunjavanja
sudačkih obveza. 52
Strana kaznena odluka
- nadležnost za provođenje
izvršenja. 17
Strani arbitražni sud
- pravna pomoć. 11
Strani sud
- pravna pomoć. 11

Stranka
- obavještavanje o ustupanju
predmeta. 10
Stručni i znanstveni radovi
- kao oblik ispunjavanja
sudačkih obveza. 52
Stručni pomoćnici. v. Stručni
suradnici
Stručni poslovi
- u svezi s ostvarivanjem
dužnosti i prava službenika i
namještenika u sudu. 25
Stručni suradnici. 77
dužnost čuvanja službene
tajne. 88
- kao sudski pomoćnici. 77
Stručno usavršavanje
službenika i namještenika u
sudu. v. Stručno usavršavanje
sudskih službenika i
namještenika
sudaca. v. Stručno
usavršavanje sudaca
sudačkih vježbenika, poslovi
sudske uprave. 25
sudskih savjetnika, poslovi
sudske uprave. 25
Stručno usavršavanje sudaca
- kao oblik ispunjavanja
sudačkih obveza. 52
kao posao pravosudne uprave.
38
- kao posao sudske uprave. 25
nadležnost Vrhovog suda. 22
- sredstva. 95
Stručno usavršavanje sudskih
službenika i namještenika
kao posao pravosudne uprave.
38
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- kao posao sudske uprave. 25
- sredstva. 95
Stručnost sudaca. v. Sudačka
stručnost

dužnost,

Stručnjaci u određenom području
ili oblasti prava
- poziv na opću sjednicu
Vrhovnog suda. 33
- poziv na sjednicu svih sudaca.
29
- poziv na sjednicu sudskog
odjela. 29

Stvarna nadležnost
- generalna delegacija. 10
- ustupanje predmeta. 10
Suci
- davanje dozvole za uvid u
sudske spise. 91
- dužnosti suca. v. Dužnosti suca
- etika. v. Kodeks sudačke etike
- isplaćivanje plaće nakon
prestanka sudačke dužnosti.
101

- ispunjavanje sudačkih obveza.
v. Ispunjavanje sudačkih
obveza
- izuzeće. v. Izuzeće, raspored
predmeta u slučaju izuzeća
- način obnašanja sudačke
dužnosti. 55
- nastavak rada nakon donošenja
novih propisa. 100
- nespojivost s obnašanjem
sudačke funkcije. 61
- obavljanje poslova višeg
sudskog savjetnika u slučaju
prestanka dužnosti. 102
ocjenjivanje prvi put
imenovanoga suca. 54
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- odgovornost za štetu učinjenu
u obnašanju sudačke
dužnosti. 67
- odora. 44
- prava. v. Prava suca
- prestanak radnog odnosa. 100
- prestanak sudačke dužnosti
nakon neimenovanja po
novom propisu. 101
- protiv kojih je izrečena
stegovna mjera. 31 f
- raspored poslova abecednim
redom. 56
- službena iskaznica. 45
- spriječenost. 10
- stručno usavršavanje. 22
- utjecaj stegovnih sankcija na
mogućnost imenovanja u
drugi sud. 53i
Suci porotnici
- analogna primjena odredaba
za suce. 68
- dostojnost. 68
- dužnost čuvanja službene
tajne. 88
- i poslovi sudske uprave. 25
- mandat. 69
- pokretanje kaznenog
postupka protiv porotnika. 72
- pokretanje postupka za
razrješenje porotnika. 72
- postupak imenovanja. 70
- pravila Sudskog poslovnika.
43
- pravo na naknadu i nagradu.
73
- prisega. 71
- sredstva za naknade i
nagrade. 95
- sudjelovanje u suđenju. 7
- uvjeti za imenovanje. 68
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Sud. v. Sudovi

- obavještavanje o obavljanju
poslova iz svoje nadležnosti.
31b
- objavljivanje liste kandidata.
31g
- ocjenjivanje prvi put
imenovanoga suca. 54
- ocjenjivanje sudaca. 53-54
očitovanje o prigovoru protiv
ocjene obnašanja sudačke
dužnosti. 53f
- odlučivanje. 311
- odluka o prigovoru. 31 j
određivanje dana i mjesta
izbora.3li
- ovlast predlaganja kandidata
za predsjednika suda. 73a
- pokretanje postupka za
imenovanje predsjednika
suda. 73b
- pravo i dužnost sudaca na
sudjelovanje u radu sudačkog

Sudac. v. Suci
- prirodni, v. Načelo prirodnog
ili zakonskog suca
Sudac određen godišnjim
rasporedom
- zamjenjivanje predsjednika
suda. 26
Sudac pojedinac
- nadležnost. 7
Sudačka dužnost
- dostojnost za obnašanje. 8
- nespojivost. v. Nespojivost sa
sudačkom funkcijom
- stručnost. 8
Sudačka

odora. v. Odora sudaca

Sudačka vijeća.
Sudačke

-

v.

Sudačko vijeće

obveze
rada sudaca. 51 a

praćcnje

vijeća.3lf

Sudački vježbenici. 78
- dužnost čuvanja službene tajnc.
88

- prestanak dužnosti člana
vijeća. 31n
- prigovor protiv objavljene
liste kandidata. 31 j
- prijedlog za imenovanje
predsjednika suda. 73d
- sastav.3lc
sazivanje sjednice. 311
sudjelovanje predsjednika
suda u radu sudačkog vijeća.
31f
- ustanovljavanje. 31 a
- ustavna tužba protiv odluke
posebnog vijeća Vrhovnog
suda. 53h
- utvrđivanja konačnih
rezultata izbora. 31j

Sudačko vijeće. 31 a-31 m
- djelokrug i nadležnost. 31 b
izbor prcdsjednika i zamjenika.
3lk
- izvješće o radu. 31 b
- kandidati za predsjednike
sudova, prijedlozi. 31 b
- kandidati za suce, mišljenje.
31b
- kandidiranje članova. 31 f
- mandat. 3 l d
- mišljenje o zamjeniku
predsjednika suda. 73f
- način izbora. 31 d, 31 e
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utvrđivanje kandidata za
predsjednika suda. 73d
- Vrhovnog suda. v. Sudačko
vijeće Vrhovnog suda
- za trgovačke sudove. 31 a, 31 c,
3Ie
- za Upravni sud i Vrhovni sud.
3Ia
- za županijske i općinske
sudove.3Ia,3Ic,3Ie
- zamjenici članova. 3li
- zamjenik člana vijeća. 31 n
- zapisnik o radu. 311
Sudačko vijeće Vrhovnog suda
- ustanovljavanje. 31 a
- ovlast imenovanja posebnog
vijeća Vrhovnog suda. 53g
Sudbena vlast
- dužnost pružanja pomoći
sudovima. II
- neovisnost. 2
- obavljanje izvan sjedišta suda.
15
- samostalnost. 2
- sudovi koji obavljaju sudbenu
vlast. 13
Sudbeni dani
- donošenje odluke o održavanju.
15
Sudovi
arbitražni. v. Arbitražni sudovi
- djelatnost. 3
- djelokrug. 3, v. Djelokrug
sudova
izbrani. v. Arbitražni sudovi
nadležnost. I
- neovisnost i nepristranost. 4
- strani. v. Strani sudovi
- stvarna nadležnost. 3
sud ustanovljen zakonom. 4

-
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- U Republici Hrvatskoj. 13
- unutarnje ustrojstvo. l
- ustanovljavanje posebnih
sudova posebnim zakonom.
13
- utjecaj na rad. 6
- zaštita pravnog poretka. 3
- zaštita ustavnosti. 3
- zgrade, isticanje naziva, grba
i zastave. 12

Sudska odluka
- dužnost poštovanja. 6
- mišljenje izraženo pri
donošenju. 9
- ovršna i pravomoćna. 6
- ukidanje i mijenjanje. 6
- zabrana utjecaja na donošenje
odluke. 6
Sudska praksa
- aktualna pitanja. 35
- praćenje i proučavanje. 23
- razmatranje aktualnih pitanja.
22
Sudska uprava. 25-26
- nadzor nad redovnim
obavljanjem poslova u sudu.
v. Nadzor nad redovnim
obavljanjem poslova u sudu
- neuredno i nepravodobno
obavljanje poslova kao razlog
razrješenja predsjednika suda.

73g
- nezakonitosti i nepravilnosti.
v. Predsjednik suda, dužnost
izvještavanja o uočenim
nepravilnostima
- ovlasti Ministarstva
pravosuđa. 37
- područje primjene zakona. l
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- ponavljanje nadzora nad radom
suda. 73h
- poni štaj ili ukidanje nepraviinih
ili nezakonitih akata. 37
- poslovi. 25
- predsjednik suda kao sudac
koji obavlja i poslove sudske
uprave. 73a
- u Vrhovnom sudu. 32
Sudska vozila
- pravila Sudskog poslovnika. 43
Sudski namještenici. v. Sudski
službenici i namještenici
Sudski odjeli. 27-31
- djelokrug i nadležnost. 28
- donošenje odluke o osnivanju.
15
- pravila Sudskog poslovnika. 43
- sastav. 27
- Upravnog suda. 28
- ustanovljavanje. 31, 27
- Visokog trgovačkog suda. 28
- Visokoga prekršajnog suda. 28
- Vrhovnog suda. 28, 32
- za praćenje i proučavanje
sudske prakse. 3 l
- županijskog suda. 28
Sudski polog. 98
- rješenje o izdavanju pologa. 98
- rješenje o prijenosu u korist
državnog proračuna. 98
Sudski poslovnik
- i poslovi sudske uprave. 25
- ovlast za donošenje Sudskog
poslovnika. 43
- poslovi sudačkog vijeća. 31 b
- pravo na uvid u sudske spise.
91
- prijelazne odredbe. 105

- propisivanje nadležnosti
predsjednika suda. 26
- sadržaj. 43
- ustrojavanje zajedničkih
službi. 43
Sudski registar
- nadležnost trgovačkih sudova.
19
Sudski savjetnici. 76
- dužnost čuvanja službene
tajne. 88
- ovlasti. 76a
- uvjeti za imenovanje. 76
- viši. v. Viši sudski savjetnici
Sudski službenici. v. Sudski
službenici i namještenici
Sudski službenici i namještenici
- dužnost čuvanja službene
tajne. 88
- odgovornost. 80,80a
- ostvarivanje dužnosti i prava,
posao sudske uprave. 25
- područje primjene zakona. 1
- prava i obveze. 74
- službenik kojeg odredi
predsjednik suda, pomaganje
u poslovima sudske uprave.
26
- stručni ispit. 74
- udaljenje iz službe. 80b
- uvjeti za prijam. 74
- vježbenička praksa. 74
Sudski spisi
- pravila Sudskog poslovnika.
43
Sudsko vijeće
- način obnašanja sudačke
dužnosti. 55

- nadležnost kolegijainih tijela. 7
Suđenje

fair. v. Pravično suđenje
javnost. 4
pošteno. v. Pravično suđenje
povjeravanje predmeta iz
sudskog djelokruga na
rješavanje arbitražom. 4
- pravično. v. Pravično suđenje
- problemi pri suđenju. 23
- u razumnom roku. 4
- ustupanje predmeta na suđenje.
10
Sukob interesa
- sudaca. 61
Sukob nadležnosti
- prekršajnih sudova. 19a
Suspenzija suca. v. Privremeno
udaljenje od sudačke dužnosti
-

T
Tajna
- čuvanje tajnosti podataka kao
dužnost suca. 59
- definicija službene tajne. 88
- dužnost čuvanja. 88
- obveza čuvanja i nakon
prestanka rada u sudu. 89
- oslobađanje obveze čuvanja
tajne. 89
- ovlast suca za uskraćivanja
svjedočenja. 9
- podaci u evidenciji sudaca kao
službena tajna. 41
- područje primjene zakona. I
- tajnost osobnih, obiteljskih i
imovinskih prilika. 91
Tajnik suda. 75
- djelokrug i nadležnost. 75
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- dužnost čuvanja službene
tajne. 88
- opći uvjeti. 75
- uvjeti za više sudove. 75
Tajnost podataka. v. Tajna
zaštita. 79

Tehnička

Tjelesna zaštita. 79
Trgovački

-

sudovi
djelokrug i nadležnost. 19
kriteriji ustanovljavanja. 14
obavljanje sudbene vlasti. 13
uvjeti za imenovanje sudaca.
50
vođenje popisa stalnih
sudskih tumača. 82

Trgovačko

društvo
- i nadležnost trgovačkih
sudova. 19
- osnivanje. 19
- rad.19
Troškovi
- odvjetnika zbog ustupanja
predmeta. 10
- za izbivanje iz pisarnice. 10
- javnog prijevoza. 10
- sredstva za troškove
postupka. 95
- sredstva za namjenske
troškove sudova. 95
- u svezi s obavljanjem
sudbene vlasti. 95
Tumači.
tumači

v. Stalni sudski

u
Udruga hrvatskih sudaca
- mišljenje o Kodeksu sudačke
etike.3lp
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U gled sudaca i suda
- dužnost čuvanja ugleda. 58
- zabrana korištenjem radi
osobne koristi. 61
- i nespojivost službe ili posla.
61
- Kodeks sudačke etike. 310

Upravni sud Republike Hrvatske
- djelokrug i nadležnost. 21
- kriteriji ustanovljavanja. 14
- obavljanje sudbene vlasti. 13
Upućivanje suca na rad u drugi
sud. 65-66
- pravo na dodatak na plaću. 64
- privremeno upućivanje na rad
u sud istog stupnja. 65
- privremeno upućivanje na rad
u sud višeg stupnja. 65a
- vraćanje privremeno
upućenog suca. 65
- zbog ukidanja ili preustroja
suda. 65

Ugled sudačke dužnosti. v. Ugled
sudaca i suda
Ugled sudbene vlasti. v. Ugled
sudaca i suda
Ukidanje suda
- upućivanje na rad. v.
Upućivanje suca na rad u drugi
sud
Unutarnje poslovanje u sudu
- ustrojstvo. 25

Upute sudovima
- za praćenje sudske prakse. 34

Unutarnje ustrojstvo sudova
- pravila Sudskog poslovnika. 43
Upisnici u sudovima
- pravila Sudskog poslovnika. 43

Ured predsjednika Vrhovnog
suda. 32
Uredno i pravodobno obavljanje
poslova u sudu. 25

Uprava
- pravosudna. v. Pravosudna
uprava
- sudske. v. Sudska uprava

Uskraćivanje svjedočenja

- o sadržaju sudskog vijećanja.
9
- radi čuvanja službene tajne. 9
- sudaca. 9

Upravna područja
- mišljenja sjednice odjela. 28
Upravni akt
- nadležnost za tužbe protiv. 21
- odlučivanje o zakonitosti. 3

Uspjeh u tijeku studija
- podaci za suce. 41

Ustavnost. v. Ustavnost i
zakonitost, načelo
Ustavnost i zakonitost
- načelo. v. Načelo, ustavnosti i
zakonitosti
Ustrojstvo sudova
- izrada zakona i drugih propisa.
38
- pravila Sudskog poslovnika. 43
- u Republici Hrvatskoj. 13, 14
Ustupanje predmeta
- drugom stvarno nadležnom
sudu. 10
Uvid u spis. v. Spis
Uvjeti za imenovanje
- područje primjene zakona. I
- v. Imenovanje sudaca
- v. Predsjednik suda
- v. Predsjednik Vrhovnog suda
- v. Stalni sudski procjenitelji
- v. Stalni sudski tumači
- v. Stalni sudski vještaci
- v. Suci porotnici
- v. Sudski savjetnici
- v. Viši sud
Uvjeti za pravilan rad i
poslovanje suda. 25

Upravni savjetnici
- obavljanje poslova pravosudne
uprave. 39

Ustanovljavanje sudova
- izrada zakona i drugih
propisa. 38
- ustanovljavanje pojedinih
vrsta sudova. 14

Uvjeti za prijam
- područje primjene zakona. I
sudskih namještenika. v.
Sudski službenici i
namještenici
- sudskih službenika. v. Sudski
službenici i namještenici

Upravni savjetnik
- uvjeti za imenovanje. 39
Upravni spor
- nadležnost za rješavanje. 21

Ustavna tužba
- protiv pravomoćnog rješenja
o ispunjavanju sudačkih
obveza. 52f

Uvjeti za razrješenje
- područje primjene zakona. l
- v. Predsjednik suda
- v. Suci porotnici
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v
Vijećanje

- tajnost. 9
- pravo uskraćivanja
svjedočenja o sadržaju
vijećanja. 9
Vijeće

- Državno sudbeno. v. Državno
sudbeno vijeće
- posebno vijeće Vrhovnog
suda. v. Posebno vijeće
Vrhovnog suda
- predsjednika sudačkih vijeća.
v. Vijeće predsjednika
sudačkih vijeća
sudačko vijeće Vrhovnog
suda. v. Sudačko vijeće
Vrhovnog suda
- sudačko. v. Sudačko vijeće
- sudsko. v. Sudsko vijeće

-

Vijeće
vijeća.

-

predsjednika sudačkih
310
metodologija ocjenjivanja
sudaca. 53b
odlučivanje. 310
predsjedavanje. 310
sazivanje. 310

Visoki prekršajni sud
- djelokrug i nadležnost. 19a
- kriteriji ustanovljavanja. 14
- obavljanje sudbene vlasti. l3
- sukob nadležnosti. v. Sukob
nadležnosti, prekršajnih
sudova
- uvjeti za imenovanje sudaca.
50
- žalbena nadležnost. 19a
Visoki trgovački sud
- kriteriji ustanovljavanja. 14
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- obavljanje sudbene vlasti. l3
- uvjeti za imenovanje sudaca.
50
Viši sud
- mišljenja sjednice odjela. 28
- neposredni uvid u rad nižih
sudova. 23
- odlučivanje o pravnom lijeku.
23
ovlasti u odnosu na niži sud. 23
- posebni uvjeti za imenovanje
sudaca. SI
- primjedbe na nedostatke nižem
sudu. 23
- traženje podataka u svezi s
primjenom zakona. 23
- zajednički sastanci s nižim
sudovima. 23

Vrhovni sud Republike
Hrvatske
- djelokrug i nadležnost. 22
- Građanski odjel. 32
- jedinice stručnih i
pomoćno-tehničkih službi. 32
- kao najviši sud. 13
- Kazneni odjel. 32
- nadležnost za izvanredne
pravne lijekove. 22
- obavljanje sudbene vlasti. l3
- Odjel izobrazbe sudaca i
informatizacije. 32
- Odjel za praćenje,
proučavanje i bilježenje
sudske prakse. 32
- odjeli. 32
- opća sjednica. v. Opća
sjednica Vrhovnog suda, 33
- područje primjene zakona. l
- predsjednik. v. Predsjednik
Vrhovnog suda
- sjedište. 14
- stegovni postupci prema
propisima o odvjetništvu i
javnom bilježništvu. 32
- unutarnje ustrojstvo. 32-36
- Ured predsjednika. 32
- uvjeti za imenovanje sudaca.
50
- zahtjev za ponavljanjem uvida
u rad sudske uprave. 73h

Viši sudski savjetnici
- dužnost čuvanja službene tajne.
88
- uvjeti za imenovanje. 76
Viši upravni savjetnici
- obavljanje poslova pravosudne
uprave. 39
- uvjeti za imenovanje. 39
Vještaci. v. Stalni sudski vještaci
Vježbenici
- sredstva. 95
- sudački. v. Sudački vježbenici
Vježbenička praksa
- podaci za suce. 41

Zajednički sastanci
- nižih i viših sudova. 23
Zakonitost. v. Načelo ustavnosti
i zakonitosti
- jedinstvena primjena zakona.
22
Zakonski sudac
- načelo. v. Načelo prirodnog ili
zakonskog suca
Zamjenici članova sudačkog
vijeća.3li

Zamjenik
- člana posebnog vijeća
Vrhovnog suda. 53g
- člana sudačkog vijeća. 31n
- državnog odvjetnika. 76
- predsjednika posebnog vijeća
Vrhovnog suda. 53g
- predsjednika suda. v. Zamjenik
predsjednika suda
- predsjednika sudačkog vijeća.
31k
Zamjenik predsjednika suda
- mišljenje sudačkog vijeća.
73f
- određivanje. 73f
- utvrđivanje ispunjavanja
sudačke dužnosti za
predsjednika suda. 52b
Zamoljeni sud. v. Pravna
pomoć

z
Zabrana ulaza u sud
- ovlasti pravosudnog
policajca. 79a
Zajednički sastanak
- Ministarstva pravosuđa i
sudova. 42

Vojne osobe, službenici i
namještenici
- i nadležnost općinskih sudova.
16
- i nadležnost županijskih
sudova. 17
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Zapisnik
- o radu sudačkog vijeća. 311
Zastara
- prava na regres od suca za
isplaćenu štetu. 67
Zastava
- isticanje na sudu. 12
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Zastupnik stranke
- obavještavanje o ustupanju
predmeta. 10
Zaštita osoba i imovine
pravosudnih tijela
- i osiguranje osoba, imovine i
objekata suda. 79
- područje primjene zakona. 1
- služba. v. Služba zaštite
Zemljišne knjige
- djelokrug i nadležnost
općinskih sudova. 16
Zemljišnoknjižne stvari. v.
Zemljišne knjige
Zemljišnoknjižni postupak
- nedopušteno st revizije. 99
- sastav suda. 99
Zgrada suda
- isticanje naziva, grba i
zastave. 12
Znanstveni i stručni radovi
- podaci o sucima. 41

Znanstvenici. v. Istaknuti
znanstvenici

ž
Žalba
- djelokrug i nadležnost
županijskih sudova. 17
- djelokrug i nadležnost Visokog
prekršajnog suda. 19a
Županijski sud
- vođenje popisa stalnih sudskih
tumača. 82
Županija
- sUdjelovanje u izgradnji kapitalnih objekata za sudove. 96
Županijski sudovi
- djelokrug i nadležnost. 17
- kriteriji ustanovljavanja. 14
- obavljanje sudbene vlasti. 13
- posebni odjeli u vojnim
stvarima. 17
- uvjeti za imenovanje sudaca.
50

156

.........

Nakladnik
NARODNE NOVINE d.d.
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