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I Z V J E Š Ć E 

O RADU VIŠEG DISCIPLINSKOG SUDA 

HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE 

za razdoblje od 10. srpnja 2021. do 6. lipnja 2022.  

 

Godišnjoj Skupštini Hrvatske odvjetničke komore koja će se održati 9. srpnja 2022. podnosim 

Izvješće o radu Višeg disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore (u daljnjem tekstu: VDS) 

za razdoblje od 10. srpnja 2021. do 6. lipnja 2022. (u daljnjem tekstu: izvještajno razdoblje). 

 

VDS je u izvještajnom razdoblju riješio 48 predmeta, na način da je izradio i otpremio meritorne  

sudske odluke u tim predmetima. 

 

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 59 novih predmeta. 

 

Pregled odluka VDS donesenih u izvještajnom razdoblju: 

 

- u 26 predmeta odbijene su žalbe kao neosnovane i potvrđene su prvostupanjske 

presude, 

- u 9 predmeta usvojene su žalbe, ukinute su prvostupanjske presude i predmeti su 

vraćeni na ponovni postupak, 

- u 5 predmeta usvojene su žalbe i prvostupanjske presude su preinačene u odluci o 

kazni, 

- u 3 predmeta usvojene su žalbe i odbijene su optužbe radi zastare, 

- u 3 predmeta usvojene su žalbe i preinačene su prvostupanjske osuđujuće presude na 

način da se disc. okr. oslobađaju od optužbe, 

- u 1 predmetu usvojena je žalba i preinačena je prvostupanjska oslobađajuća presuda 

na način da se disc. okr. proglašavaju krivima i 

- u 1 predmetu odbijen je zahtjev disc. okr. za izuzeće predsjednika vijeća od 

postupanja u predmetu Disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore. 

 

 

Na dan podnošenja izvješća o radu VDS-a još su ukupno 42 neriješena predmeta od čega 5 

predmeta iz 2020., 20 predmeta iz 2021. i 17 predmeta iz 2022. godine. 

 

U radu Višeg disciplinskog suda u proteklom mandatnom razdoblju su sudjelovali suci Višeg 

disciplinskog suda i to: Stjepan Brčić, Mladen Čaržavec, Tomislav Čizmić, dr.sc. Atila Čokolić, 

Ivana Đurinac Vuković, Berislav Kopf, Tihomir Kovačić, Patricia Milas, Sanja Mišević, Željka 

Rajković, Arsen Stipinović i Ana Šutalo. U radu Višeg disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke 



komore do 31. ožujka 2022. sudjelovala je i Ljiljana Jedvaj-Peterlin, kojoj je mandat suca prestao 

radi brisanja iz Imenika odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore zbog odlaska u mirovinu.  

 

Zahvaljujem se svim kolegicama i kolegama sucima Višeg disciplinskog suda na savjesnom radu.  

 

U radu Višeg disciplinskog suda svoj značajan doprinos dali su i profesionalni djelatnici Odjela 

za disciplinske postupke Hrvatske odvjetničke komore gospodin Ivan Penić, poslovni tajnik 

Hrvatske odvjetničke komore,  kao i administrativni referenti Hrvatske odvjetničke komore, 

gospođa Ljiljana Adamić i gospodin Ivica Pereglin.  

 

 

PREDSJEDNIK 

VIŠEG DISCIPLINSKOG SUDA 

 

Emil Havkić, v.r. 
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