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Zagreb, 11. lipnja 2018. 

 

Na temelju odredbe članka 49. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj: 

28/13., 33/15., 82/16.) i članka 6. stavka 1. i 2. Poslovnika o radu sudačkih vijeća, odlučujući o 

pritužbi M. L., predsjednice P. s. u X, na ponašanje I. Ć., suca P. s. u X, suprotno Kodeksu sudačke 

etike („Narodne novine“ broj 131/06., dalje u tekstu: Kodeks), Sudačko vijeće prekršajnih sudova 

Republike Hrvatske u sastavu Branke Žigante Živković kao predsjednice Vijeća te Mladena Genca, 

Goranke Ratković, Ljiljana Percel, Azre Hadžijusufović Muminagić, Nediljke Dereta, Damira 

Hrusteka, Jadranke Orlović, Jasnice Rodić i Željke Matkov kao članova Vijeća, u sjednici održanoj 

11. lipnja 2018., većinom glasova svih članova, 

 

o d l u č i l o   j e 

 

utvrđuje se da je I. Ć., sudac P. s. u X, povrijedio točku 8. alineju 2. i 3. Kodeksa sudačke 

etike na način da je 18. lipnja 2017., uputio mail I. Č. B., višoj informatičkoj savjetnici u 

Ministarstvu pravosuđa, sadržaja: 

 „ Jebem Vam mater vama i obrascima i programu tko god narvai ovakvoga“. 

 

Obrazloženje 

 

 

 Sudačkom vijeću prekršajnih sudova Republike Hrvatske, kao nadležnom za odlučivanje o 

povredi Kodeksa, dostavljena je 16. studenog 2017. pritužba M. L., predsjednice P. s. u X, koja se 

odnosi na ponašanje I. Ć., suca P. s. u X, koje da je u suprotnosti sa Kodeksom. 

 Podnositeljica pritužbe navodi da ju je 14. studenog 2017., stalno verifikacijsko tijelo JCMS, 

obavijestilo o mailu neprimjerenog sadržaja kojega je sudac I. Ć. 18. listopada 2017. uputio I. Č. B., 

višoj informatičkoj savjetnici u Ministarstvu pravosuđa, sadržaja: „Jebem Vam mater vama i 

obrascima i programu tko god narvai ovakvoga“. Unatoč činjenici da se sudac drugog dana, nakon 

što je na ponašanje upozoren od strane V. P., voditeljice službe, ispričao zbog svojeg ponašanja, 

podnositeljica pritužbe smatra da je sudac opisanim ponašanjem povrijedio točku 8. alineju 2. i 3. 

Kodeksa. 

 Pozvan da se očituje o podnesenoj pritužbi sudac I. Ć. je Povjerenstvu sudačkog vijeća 

prekršajnih sudova za povrede Kodeksa sudačke etike dana 5. veljače 2018. dostavio svoje 

očitovanje u kojem potvrđuje navode predmetne pritužbe, navodeći kako se zbog svega ispričao te 

da mu je žao zbog neprimjerene komunikacije. Uz navedeno, u očitovanju sudac I. Ć. napominje 

također da je program koji se koristi u radu nefleksibilan, neintuitivan, nepregledan, a da je on kroz 

niz mailova pokušao upozoriti, na primjeren način, na nedostatke programa, ali da je to bilo 

bezuspješno. 

Ovo Vijeće je na temelju uvida u sporni mail - kojega je sudac I. Ć. 18. listopada 2017. 

uputio I. Č. B., višoj informatičkoj savjetnici u Ministarstvu pravosuđa, utvrdilo da je sudac 

povrijedio točku 8. alineju 2. i 3. Kodeksa sudačke etike. Naime, navedenim odredbama Kodeksa 

sudačke etike propisano je da sudac mora izbjegavati svako ponašanje koje je nedostojno i koje 
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stvara dojam nedoličnosti sudačkom položaju, prihvaćajući i ona ograničenja koja bi se drugim 

građanima činila opterećujućima, te da je sudac dužan čuvati ugled sudačkog poziva i položaja kroz 

pisanu i izgovorenu riječ. 

Neovisno o tome koliko JCMS sustav imao prednosti i nedostataka, odnosno, koliko bio 

nefleksibilan, neintuitivan, nepregledan, kako istinito ističe sudac I. Ć., rečenicom upućenom 

službenici u Ministarstvu pravosuđa sadržaja „ Jebem Vam mater vama i obrascima i programu tko 

god narvai ovakvoga“ sudac I. Ć. je narušio ugled sudačkog poziva kroz pisanu riječ, te se 

odmaknuo od standarda ponašanja koji pridonose ugledu i dostojanstvu suda i sudačkog poziva. 

 Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci, na temelju točke 14. alineje 5. Kodeksa. 

 

 

Predsjednica 

 

Branka Žigante Živković 

 

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv ove odluke sudac ima pravo prigovora u roku od osam dana od dostave odluke. O 

prigovoru odlučuje Vijeće iz članka 107. stavka 2. Zakona o sudovima. 


