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Zagreb, 24. ožujka 2017. godine

ZBORU
UDRUGE HRVATSKIH SUDACA
Sukladno članku 32. točka 6. Statuta UHS-a predsjednik UHS-a podnosi izvješće o
radu Upravnog odbora UHS-a i o svom radu za razdoblje od prethodnog Zbora do dana
održavanja novog Zbora odnosno u konkretnom slučaju za razdoblje od 08. travnja 2016.
godine kada je održan Zbor UHS-a na Plitvičkim jezerima do 28. travnja 2017. godine
kada se održava Zbor UHS-a u Šibeniku.
1. Rad Upravnog odbora UHS-a
Tijekom proteklog razdoblja održane su 2 sjednice Upravnog odbora UHS-a dana
01. srpnja 2016. godine i 04. studenog 2016. godine u Zagrebu.
1.1. Na sjednici 01. srpnja 2016. godine Upravni odbor UHS-a razmatrao je smjernice
Udruge hrvatskih sudaca u svezi izmjena i dopuna ili donošenja novih Zakona o sudovima
i Zakona o Državnom sudbenom vijeću, te su doneseni zaključci temeljem kojih je
predsjednik Udruge hrvatskih sudaca ovlašten da uputi dopis
ministru pravosuđa sa
slijedećim smjernicama:
U svezi Zakona o sudovima:
-institut imuniteta sudaca potrebno je zakonski odrediti i preciznije definirati ovlasti
predsjednika DSV kada donosi odluku o pritvaranju suca, te ovlasti DSV-a s tim u vezi,
-potrebno je ojačati ulogu predsjednika Vrhovnog suda kao najvišeg tijela sudske
uprave glede njegovih ovlasti u odnosu na niže stupanjske sudove, te dati veće ovlasti u
poslovima sudske uprave Općoj sjednici Vrhovnog suda i Proširenoj sjednici Vrhovnog suda,
-potrebno je u Zakonu o sudovima konačno definirati nadležnost i položaj Visokog
kaznenog suda Republike Hrvatske,
-ne ukidati Sudačka vijeća,
-institut utvrđivanja činjenice ispunjavanja sudačkih obveza ocjenjuje se posve
nepotrebnim, te bi ga trebalo ukinuti, ali ako se isti već želi zadržati, onda se moraju
zadržati i sva jamstva sudaca na djelotvoran pravni lijek protiv takvih odluka,
-vođenje, održavanje i administriranje eSpisa treba povjeriti sudskoj administraciji.
U svezi Zakona o Državnom sudbenom vijeću razmotriti:
-pitanje sastava DSV-a glede zastupljenosti različitih vrsta sudova,
-pitanje ravnomjerne i ravnopravne zastupljenosti različitih sudskih područja u DSVu,
-pitanje spolne ravnopravnosti u sastavu DSV-a iz reda sudaca,
-pitanje dostupnosti i obvezne dostave životopisa kandidata iz reda sudaca za izbor
članova DSV-a da bi se suci s aktivnim biračkim pravom mogli upoznati s dosadašnjim
radom sudaca koji su se kandidirali za izbor,
-pitanje jedinstvenog i ujednačenog tumačenja Metodologije za ocjenjivanje rada
sudaca,
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-pitanje redefiniranja sadržaja, trajanja i bodovanja tzv. "strukturiranog razgovora".
Na sjednici Upravnog odbora UHS-a donesen je zaključak da će se Međunarodna
konferencija sudaca u organizaciji UHS-a održati u Zadru 30. rujna i 01. listopada 2016.
godine.
Nakon provedene rasprave u svezi Okvirnih mjerila za rad sudaca predsjednik
UHS-a ovlašten je da izvijesti ministra pravosuđa i predsjednika Vrhovnog suda RH o stavu
UHS-a da se ne donose Okvirna mjerila, te da se u budućnosti razmotri njihovo ukidanje.
U svezi prijava projekata za sufinanciranje iz EU fondova sukladno zaključku
Upravnog odbora UHS-a predsjednik UHS-a obratio se dopisom Ministarstvu pravosuđa
s prijedlogom da se u okviru ministarstva pravosuđa formira uprava ili posebni odjel koji
će se baviti povlačenjem sredstava iz EU fondova za potrebe edukacije i stručno
usavršavanje sudaca. U slučaju ukoliko u Ministarstvu pravosuđa postoji uprava ili odjel
koji se bavi takvim pitanjima, predloženo je da se isti aktivnije uključi u prijave za projekte,
te da se daljnje aktivnosti poduzimaju zajedno s Udrugom hrvatskih sudaca.
1.2. Na sjednici 04. studenog 2016. godinebio je nazočan ministar pravosuđa
Republike Hrvatske g. Ante Šprlje, te je u njegovoj nazočnosti održana rasprava o budućim
smjerovima reforme sudbenog sustava Republike Hrvatske.
U svezi reforme sudbenog sustava ministar pravosuđa je izložio da se u pogledu
teritorijalne reforme neće napuštati dosadašnji model, ali su predviđene korekcije u Istri,
na jugu Hrvatske, spajanje Trgovačkih sudova Bjelovar i Varaždin, te korekcije u odnosu na
sud u Novom Zagrebu i Općinski građanski sud u Zagrebu sa ciljem rasterećenja potanjeg.
Također je naveo da će se predložiti spajanje prekršajnih sudova sa općinskim na način da
bi prekršajni sudovi postali odjeli općinskih sudova, te bi predsjednici sudova imali
mogućnosti premještanja sudaca na druge odjele
prema ukazanoj potrebi. U svezi
Visokog kaznenog suda predlaže se osnivanje istog s danom 01. srpnja 2017. godine uz
početak njegovog rada s 01. siječnja 2018. godine. Također je ministar pravosuđa upoznao
članove Upravnog odbora UHS-a da se u tijeku izmjene Zakona o kaznenom postupku,
Kaznenog zakona, Zakona o parničnom postupku gdje je sporna revizija, pripremaju se i
Izmjene Zakona o sudovima, Zakona o Državnom sudbenom vijeću, Zakona o odvjetništvu i
Zakona o javnombilježništvu, redefinira se pravosudni ispit, te se neki zakoni mijenjaju
radi usklađenja sa propisima Europske unije.
Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca i pojedini članovi Upravnog odbora UHS-a
upoznali su ministra pravosuđa sa primjedbama ogranaka koje uočavaju kao prepreke u
svom radu u području reorganizacije, te je zaključeno da će se zapisnik sa sjednice
Upravnog odbora sa svim primjedbama i prijedlozima UHS-a dostaviti Ministarstvu
pravosuđa Republike Hrvatske.
Na sjednici Upravnog odbora UHS-a također je odlučeno da će UHS sudjelovati u
uplatama u fond koji se osniva od strane Međunarodne udruge sudaca za pomoć sucima u
Turskoj do iznosa 15.000,00 kn.
Zaključeno je da će se UHS uključiti u rad XXII. Međunarodne znanstvene
konferencije koju organizira Pravni fakultet u Splitu krajem lipnja 2017. godine s
temamaodgovornost članova društva, porezni aspekti, potrošači i dr.
U svezi održane Međunarodne konferencije u Zadru krajem rujna i početkom
listopada 2016. godine nakon podnesenog izvješća o istoj zaključeno je da će UHS
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sudjelovati u projektu CEELI Institute, te pri tome u financiranju projekta
hrvatskih sudaca može sudjelovati najviše s iznosom 5.000 Eura.

Udruga

2. Rad predsjednika UHS-a
2.1. Aktivnosti UHS-a u svezi Zakona o sudovima, Zakona o Državnom sudbenom
vijeću i Zakona o Pravosudnoj akademiji.
Sukladno zaključku sa sjednice Upravnog odbora UHS-a od 01. srpnja 2016. godine
ministru pravosuđa Republike Hrvatske predsjednik UHS-a obratio se dopisom od 01.
srpnja 2016. godine kojim je istog upoznao s prijedlozima u pogledu Zakona o sudovima,
Zakona o Državnom sudbenom vijeću, a također i u pogledu donošenja novih Okvirnih
mjerila za rad sudaca i uloge sudaca u eSpisu.
Daljnje aktivnosti u pogledu Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom
vijeću poduzete su početkom 2017. godine kada su Udruzi hrvatskih sudaca dostavljeni
tekstovi Nacrta Zakona o sudovima i Zakona o DSV-u, te je u svezi istih od strane
ogranaka izloženo niz primjedbi i prijedloga koje su dostavljene na daljnje postupanje u
Ministarstvo pravosuđa RH. Pri tome u svezi Zakona o DSV-u od strane predsjednika
UHS-a posebno je istaknuto da bi prilikom donošenja novog zakona trebalo iznaći valjana i
održiva rješenja kojim bi se uredio:
-način izbora članova DSV-a tako da se izbjegne i spriječi dosadašnja praksa
da 2 najveća suda (Zagreb i Split) isključivo daju predstavnike u DSV,
-pitanje rodne ravnopravnosti,
-pitanje ponovnog izbora (ograničiti izbora samo na jedan mandat),
-pitanje zastupljenosti sudaca iz razne vrste sudova u DSV-u (specijalizirani
sudovi su u neravnopravnom položaju),
-izbor sudaca (I. i II. stupnja) isključivo između osoba koji su završili
Državnu školu za dužnosnike, odnosno nemogućnosti da osoba koja je u jednom trenutku
prestala s obavljanjem sudačke dužnosti (npr.
zbog odlaska u odvjetnike ili slično),
ponovno bude imenovana na sudačku dužnost bez obveze polaganja završnog ispita u
Držanoj školi za pravosudne dužnosnike.
2.2. Aktivnosti UHS-a u svezi donošenja drugih zakona i propisa bitnih za sudbenu
vlast
Na osnovu dostavljenih Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o parničnom postupku iz svibnja 2016. godine, te Nacrta prijedloga Zakona o dopuni Zakona
o sudovima iz lipnja 2016. godine, Nacrta prijedloga Zakona o pravosudnom ispitu iz lipnja
2016. godine, Nacrta prijedloga Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima iz lipnja
2016. godine i Prijedloga Pravilnika o financijskom poslovanju sudova sa strankama iz
lipnja 2016. godine, provedene su rasprave po ograncima, te su sve primjedbe i prijedlozi
dostavljeni na daljnje postupanje Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske.
2.3. Aktivnosti UHS-a u svezi Okvirnih mjerila
S obzirom da su se kroz čitav vremenski period od održavanja Zbora UHS-a u
travnju 2016. godine do pripreme ovog izvješća kontinuirano provodile radnje u svezi
pripreme novih Okvirnih mjerila za rad sudaca predsjednik UHS-a dopisom od 16. svibnja
2016. godine obratio se ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, te je istog upoznao sa
svim prijedlozima pojedinih ogranaka uz zamolbu da se isto razmotri prilikom eventualnog
donošenja novih Okvirnih mjerila.
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2.4. Aktivnosti UHS-a u svezi izdavanja knjige "Pravno nazivlje i hrvatski jezik"
Knjiga "Pravno nazivlje i hrvatski jezik" autora mr. sc. Marina Mrčele, i mr. sc.
Kristiana Lewis posredstvom Udruge hrvatskih sudaca kao nakladnika dostavljena je svim
članovima Udruge hrvatskih sudaca putem predsjednika ogranaka.
2.5.Međunarodne aktivnosti UHS-a
Predstavnici UHS-a u izvještajnom razdoblju sudjelovali su na stručnim skupovima
Europske i Međunarodne udruge sudaca, a na 59. redovnoj sjednici Međunarodne
(svjetske) udruge sudaca predsjednik UHS-a Đuro Sessa izabran je u drugom mandatu za
dopredsjednika IAJ s 67 od 69 mogućih glasova.
Uz sudjelovanje predstavnika Udruge hrvatskih sudaca u organizaciji Vrhovnog suda
Republike Makedonije i Udruge sudaca Republike Makedonije u listopadu 2016. godine
održana je I. Međunarodna konferencija sudaca na temu "Neovisno sudstvo", te je donesena
Ohridska deklaracija radi uspostave regionalne mreže neovisnog sudstva.
U povodu događaja u Turskoj Međunarodna udruga sudaca kao i Europska udruga
sudaca objavili su izjavu kojom se od turskih vlasti traži da ograniči suspenziju sudaca samo
u odnosu na one protiv kojih postoje konkretni dokazi da su sudjelovali u državnom udaru,
te da poštuju načelo neovisnosti i nesmjenljivosti ostalih sudaca.
2.6. Druge aktivnosti predsjednika UHS-a
a. Priopćenjem za javnost predsjednika UHS-a od 16. srpnja 2016. godine
predsjednik UHS-a reagirao je članke objavljene u Jutarnjem listu pod naslovima
"Ročište ne sazivaju po 13 godina" i "Miletić nije iznimka već simptom stanja u
pravosuđu". U priopćenju je istaknuto da citirani članci vrve iskrivljenim interpretacijama
kojima autorica teksta po tko zna koji put pokazuje svoj animozitet prema sucima. Pitanje
sudačke norme koje autorica ističe u tekstu predstavlja potpuno deplasirano pitanje kada se
radi o vrlo složenim predmetima s velikim brojem okrivljenika i velikim brojem kaznenih
djela, te se radi o razlozima zbog kojih suci ne mogu biti kažnjeni zbog toga što nisu
ispunili tzv. "normu", te kada predsjednik suda takve predmete priznaje i poznaje tada to
ne može biti razlog za njegovu kritiku, već samo pohvalu.
b. Dopisom predsjednika UHS-a od 12. svibnja 2016. godine koji je upućen
glavnoj urednici emisije Studio 4 Tončici Čeljuski upozoreno je da se u sklopu emisije
Studio 4 od 03. i 09. svibnja 2016. godine izborom sugovornika, pristupom novinara i
izostankom druge strane u sporu, prikazao govor mržnje kojim se sudjeluje u pritisku na
suce, te se dovodi u pitanje njihova sigurnost kao i sigurnost njihovih obitelji. Pri tome se ne
želi umanjiti problem dužnika na otoku Rabu koji su se našli u nezavidnoj situaciji glede
kredita koji su podigli, ali je neprimjereno da se isti problemi prikazuju u jednostranim i
navijačkim prilozima o sudskim sporovima gdje se ne preže od neosnovanih, neciviliziranih
napada na suce koji ostaju bez reakcije voditelja emisije.
c.Dopisom predsjednika UHS-a od 07. siječnja 2017. godine upućenog glavnom
uredniku tjednika "Globus"predsjednik UHS-a reagirao je na članak od 06. siječnja
2017. godine pod naslovom "Šprljina pravda za suce: I njihove imovinske kartice bit će
objavljene na Internetu". U prethodno navedenom reagiranju predsjednik UHS-a obrazlaže
razloge za dostupnost odnosno nedostupnost imovinskih kartica sudaca na Internetu, a
sve uzimajući u obzir da se sporni članak na nekritički način bavio istim pitanjem.
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d. Priopćenjem za javnost predsjednika UHS-a od 25. veljače 2017. godine
predsjednik UHS-a reagirao je na priopćenje Sindikata policije koji je u obrani položaja
svojih članova napao pravosuđe povodom tragedije u kojoj je jedna mlada ženska osoba
izgubila život. Pri tome se posebno ističe žaljenje zbog korištenja omalovažavajućeg i
gotovo primitivnog jezika ulice kojim je Sindikat policije uvrijedio i pripadnike policije jer
su i oni sami, u širem smislu, također dio pravosuđa.
e.U
instruktivno-informativnom listu za
ekonomska ipravna pitanja
"Informator" od 13. veljače 2017. godine objavljen je razgovor s predsjednikom UHS-a
Đurom Sessa pod nazivom "Udruga sudaca u obrani nasrtaja na neovisnost sudbene vlasti".
U prethodno navedenom razgovoru predsjednik UHS-a se osvrnuo na sva bitna pitanja koja
se tiču sudbene vlasti, Udruge hrvatskih sudaca i njenih članova.
3. Ostale aktivnosti
3.1.U organizaciji Udruge hrvatskih sudaca uz potporu Ministarstva pravosuđa RH,
Ministarstva vanjskih poslova SAD i CEELI Institute Prag i Zadarske županije 30. rujna i
01. listopada 2016. godine u Zadru je održana II. Međunarodna konferencija sudaca na
kojoj je sudjelovalo više od 70 sutkinja i sudaca iz većeg broja zemalja. Konferencija je bila
posvećena temama koje se tiču neovisnosti i nepristranosti sudaca, te važnosti komunikacije
u sudstvu, a na istoj su iz međunarodne sudionike također bili nazočni članovi Upravnog
odbora UHS-a.
3.2. Sukladno Javnom pozivu za podnošenje prijedloga za imenovanje članova
radnih tijela Hrvatskog sabora Upravni odbor Udruge hrvatskih sudaca svojim dopisom od
25. siječnja 2017. godine predložio je Đuru Sessu, predsjednika Udruge hrvatskih sudaca,
kao kandidata za člana Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora.
4. Aktivnosti ogranaka UHS-a
Pojedini ogranci UHS-a i tijekom 2016. godine organizirali su više studijskih
putovanja uz obilazak pravosudnih institucija u zemljama koje su posjetili, pri tome se
putovanja kontinuirano duži niz godina organiziraju od strane ogranaka UHS-a Varaždin,
Split i Zadar.
Sve ostale aktivnosti UHS-a dostupne su putem web. stranici UHS-a, te se na istoj
stranici mogu pratiti i napisi tiskanih medija o sudstvu i pravosuđu.
Ostale aktivnosti od sastavljanja ovog izvješća do dana Zbora biti će iznesene na
samom Zboru.

PREDSJEDNIK UHS-a :
Đuro Sessa

