Potaknuti različitim informacijama iznesenim u medijima posljednjih dana, vezano uz
presudu ovog Suda poslovni broj: Usž-2745/18-5 od 10. prosinca 2020., a radi korektnog i
cjelovitog izvještavanja javnosti priopćujemo kako slijedi:
Presuda je donesena nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske odlukom broj: U-III673/2018 od 2. srpnja 2019., ukinuo: presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
broj: Usž-227/17-3 od 30. studenoga 2017. i presudu Upravnog suda u Zagrebu broj: Usl2360/16-9 od 26. rujna 2016. te je predmet vratio Upravnom sudu u Zagrebu na ponovni
postupak (u predmetu tužitelja Tomislava Karamarka). U toj odluci Ustavni sud Republike
Hrvatske je iznio načelna stajališta o primjeni članka 5. Zakona o sprečavanju sukoba interesa
(Narodne novine, broj: 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. – pročišćeni tekst i 57/15.).
U presudi su u potpunosti poštovana iznesena načelna pravna stajališta Ustavnog suda
Republike Hrvatske o primjeni Zakona. Sukladno članku 31. stavku 1. Ustavnog zakona o
Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 99/99., 29/02. i 49/02. –
pročišćeni tekst) odluke i rješenja Ustavnog suda su obvezatni i dužna ih je poštovati svaka
fizička i pravna osoba. Stoga su neosnovani svi komentari o bezrazložnoj promjeni ranije
sudske prakse.
Upravni sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske nadležni su ocjenjivati zakonitost
odluka Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa Republike Hrvatske, pri čemu, na
temelju članka 2. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10.,
143/12., 152/14., 94/16. – odluka Ustavnog suda RH i 29/17.) osiguravaju zakonitost, ali i
pružaju sudsku zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka
povrijeđenih pojedinačnim odlukama ili postupanjem javnopravnih tijela.
U nekim medijima se tendenciozno insinuira mogući utjecaj politike na rad Suda što dovodi u
pitanje nepristranost sudaca u odlučivanju i čini nedopustiv pritisak na neovisnost rada
sudaca te se ujedno dovodi u pitanje i sudačka bezuvjetna opredijeljenost borbi protiv svih
oblika korupcije. S tim u vezi smatramo potrebnim istaknuti da borba protiv korupcije ne
znači da sudovi moraju nekritički i bezuvjetno ocijeniti zakonitima sve odluke Povjerenstva,
jer bi to učinilo besmislenom naprijed navedenu ulogu upravnih sudova u kontroli
zakonitosti odluka koje donose javnopravna tijela.
U Zagrebu, 3. veljače 2021.
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