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R J E Š E N J E 

 

Sudačko vijeće predsjednika svih sudačkih vijeća u Republici Hrvatskoj, uz izuzeće 

predsjednika Sudačkih vijeća Županijskog suda u Dubrovniku Pere Miloglava, Županijskog 

suda u Sisku Melite Avedić i Županijskog suda u Vukovaru Vesne Vrkić Perak, pod 

predsjedanjem predsjednika sudačkog vijeća Žarka Dundovića, uz sudjelovanje tajnice 

sudačkog vijeća Mirjane Mlinarić, kao zapisničarke, u postupku povodom pritužbe N. P., protiv 

sutkinje O. s. u Š. A. K. B. zbog povrede iz čl. 13. Kodeksa sudačke etike („Narodne novine“ 

br. 131/06 - dalje: Kodeks), odlučujući o prigovoru N. P., podnesenom protiv odluke Sudačkog 

vijeća Ž. s. u Š. od 21. travnja 2017. br.45 Su-13/17, na temelju toč. 14. st. 6. Kodeksa u vezi 

sa čl. 107. st. 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br. 28/13, 33/15 i 82/15), u sjednici 

održanoj 20. rujna 2017. 

 

 

r i j e š i o   j e: 

 

 

Odbacuje se prigovor N. P. kao nedopušten. 

 

 

Obrazloženje 

 

 

Pobijanom odlukom Sudačko vijeće Ž. s. u Š. utvrdilo je da je neosnovana pritužba N. 

P. na utvrđenje povrede iz čl. 13. Kodeksa u odnosu na postupanje A. K. B., sutkinje O. s. u Š. 

 

Protiv te odluke prigovor je podnio N. P. bez posebnog prijedloga. 

 

Prigovor je nedopušten. 

 

Naime, prema odredbi toč. 14. st. 6. Kodeksa, pravo prigovora ustanovljeno je samo 

protiv odluke vijeća o povredi Kodeksa i to u korist suca koji jedini ima pravo prigovora u roku 

od osam dana od dostave odluke. 

 

Kako pogrešna uputa o pravnom lijeku, ne može konstituirati pravo na pravni lijek koji 

je nedopušten, na temelju odredbe čl. 10. Poslovnika o radu sudačkih vijeća od 21. svibnja 
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2009. br. Sv-3/09 u vezi sa čl. 122. st. 2. i čl. 113. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku 

(„Narodne novine“ br. 47/09) riješeno je kao u izreci. 

 

Zagreb, 20. rujan 2017. 

 

  Predsjednik sudačkog vijeća: 

  Žarko Dundović, v.r. 


