	
  
	
  
	
  

IZJAVA o opredijeljenosti	
  
za mirno rješavanje sporova	
  
	
  
Odvjetnik: Boris Jukić
Adresa/sjedište: Zagreb, Cesarčeva 5
Telefon/mobitel: +385 1 48 35 020, +385 91 206 22 80 	
  
E-mail: odvjetnik.boris.jukic@inet.hr	
  
Kontakt osoba: Boris Jukić	
  

Potvrđujem predanost da ću prema svom najboljem znanju usvajati, unaprjeđivati, širiti i u praksi
primjenjivati znanja i vještine usmjerene na mirno rješavanje sukoba i sporova stranaka. Nastojat ću
da stranke koje zastupam primarno pokušaju riješiti svoje sporove na miran način i bez pokretanja
sudskog ili kojeg drugog postupka utemeljenog na suprotstavljanju te da se kada je to god moguće
riješe nagodbom, sve pod uvjetom da je to u interesu moje stranke i na način da je svako takvo moje
postupanje u skladu s odredbama Kodeksa odvjetničke etike, Statuta Hrvatske odvjetničke komore i
Zakona o odvjetništvu.
Na isti način ću postupati s rješavanjem sukoba i sporova unutar mog društva ili ureda ili s njim u vezi.
Pri tome ću sve sukobe i sporove pokušati riješiti sporazumno pregovorima, odnosno mirenjem
(medijacijom) ili na drugi sličan miran način.	
  
Ovom izjavom iskazujem predanost i praksi upoznavanja stranaka koje zastupam sa svim
mogućnostima rješavanja njihovih sukoba i sporova, kako bi one u tom pogledu za sebe mogle
donijeti najbolju moguću odluku na temelju cjelovitih informacija. Pri tome ću se pridržavati načela da
su stranke slobodne samostalno odlučivati o sudjelovanju u određenom postupku. Zalagat ću se u
svakom trenutku da naše stranke ostvare svoje stvarne interese i pomoći ću im u traženju za njih
najboljih rješenja. Pri tome ću prema protivnoj stranci i njezinom zastupniku/punomoćniku postupati
obzirno i s punim poštovanjem, nastojeći stvoriti uvjete da se sukob ili spor između njih riješi što prije i
u obostranom interesu.	
  

	
  
Ime, prezime, pozicija i potpis (odgovorne osobe): Boris Jukić, odvjetnik	
  
Mjesto: Zagreb
Datum: 23. veljače 2017	
  
Potpišite ovu izjavu i dostavite nam je redovnom ili elektronskom poštom: hum.mirenje@gmail.com	
  
Suglasni smo da se ovaj izjava javno objavi na web stranici Hrvatske udruge za mirenje kako bi pravne i fizičke
osobe koje bi se u budućnosti obratile meni osobno, našem uredu ili društvu, u ulozi stranke u sukobu ili sporu,
mogle unaprijed, neovisno o našim aktivnostima u tom pogledu, saznati za naše opredjeljenje za njihovo mirno i
izvansudsko rješavanje.	
  

