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Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/2004, v 
nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list 
RS, št. 105/2004) v zvezi s prvim odstavkom 84. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in prvim odstavkom 88. člena ZIntPK je Komisija za 
preprečevanje korupcije na seji dne 19.7.2010 sprejela naslednje: 

 
N A Č E L N O  M N E N J E  Š T. 220 

 
Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki besedilo predloga in razloge za sprejem zakonskih 
določb izdelajo na podlagi neutemeljenih ocen in trditev ter na ta način pripravijo 
zakonodajalca, da sprejme zakon, ki v nasprotju z ustavno zajamčeno neodvisnostjo in 
integriteto sodne oblasti omogoča enemu od udeležencev v konkretnem sodnem postopku, da 
si v njem okrepi položaj, je kršitev dolžnega ravnanja in omogočanje neupravičene koristi 
drugemu, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor.  

 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Komisija je prijavo primera, ki je predmet obravnave v tem načelnem mnenju, prejela v času, 
ko je bil v uporabi Zakon o preprečevanju korupcije (ZPKor). Po nastopu veljavnosti Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) je postopek s prijavo nadaljevala v skladu s 
prvim odstavkom 84. člena ZIntPK, ki določa, da se postopki, začeti po ZPKor, dokončajo po 
določbah ZPKor. V prijavi so izraženi razlogi za sum, da je bil predlog Zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B) (Uradni list RS, št. 68/08) v 14. in 
15. členu ZGD-1B pripravljen s kršitvijo dolžnega ravnanja in omogočanjem neupravičene 
koristi drugemu, kar so zakonski znaki korupcije, tako po 3. alineji 2. člena ZPKor kot po 1. 
točki prvega odstavka 4. člena ZIntPK. Komisija je prijavo in zahtevo prijavitelja, da primer 
prouči v skladu z zakonskimi pristojnostmi preprečevanja korupcije, sprejela v obravnavo in 
se do opisanega ravnanja opredelila tako, kot je zapisano v izreku tega načelnega mnenja.  
 
Pristojnost Komisije, da daje načelna mnenja, določa 18. člen ZPKor. Natančneje jo ureja 
Poslovnik komisije, ki v 1. alineji 13. člena določa, da komisija sprejema načelna mnenja o 
tem, ali določeno ravnanje ustreza definiciji korupcije iz ZPKor. Definicija korupcije je 
razvidna iz 3. alineje 2. člena ZPKor, po katerem je »korupcija« vsaka kršitev dolžnega 
ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje 
oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi posredno ali 
neposredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi 
zase ali za drugega. 
 
Poslovnik Komisije v drugem odstavku 13. člena določa, da načelna mnenja o korupciji 
nimajo pravnih ali materialnih posledic. Načelna mnenja niso ne splošni in ne konkretni 
pravni akt, s katerimi se sicer odloča o pravicah in dolžnosti posameznikov, pač pa le zakonita 
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metoda preprečevanja korupcije, s katero Komisija ne odloča o odgovornosti udeleženih oseb, 
fizičnih ali pravnih, ampak v načelnih mnenjih ugotavlja dejansko stanje, ki ga nato primerja s 
pravili dolžnega ravnanja in zakonsko definicijo korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor. 
Načelna mnenja so le neobvezne smernice, po katerih lahko nedoločeno število nedoločenih 
subjektov prostovoljno usmerja svoje vedenje in ravnanje, da se na ta način izognejo 
tveganjem korupcije. To je tudi glavni namen zakonodajalca v ZPKor, ki terja pravočasno 
odkrivanje, preprečevanje in obvladovanje tveganj, ne le čakanje na nastanek in posledice 
korupcije. Tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije v odločbi U-I-57/06 ugotavlja, da 
preprečevanje korupcije izhaja neposredno iz temeljev pravne države. Zato morajo tudi 
načelna mnenja o korupciji poleg konkretnih določb upoštevati temeljna načela pravne države, 
njena vrednostna (etična) merila in pravni red kot celoto. 

 
 

I. 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B), 
objavljen v Poročevalcu Državnega zbora RS, št. 57/2008, je vložila Vlada Republike 
Slovenije (predlagatelj) in je bil sprejet v mandatnem obdobju 2004-2008. Predlagatelj 
potrebe po 14. in 15. členu v uvodni oceni za sprejem predloga ZGD-1B sploh ni navedel. 
Dobesedni zapis razprav (magnetogram) udeležencev 40. redne seje (http://www.dz-
rs.si/index.php?id=97&cs=1&st=m&mandate=4&unid=SZA4|45E9E2200EC64023C12574D
500357099&showdoc=1), na kateri je Državni zbor predlog ZGD-1B obravnaval po hitrem 
postopku, kaže, da potrebe po 14. in 15. členu navzočim poslancem ni predstavil niti 
predstavnik predlagatelja, ko je utemeljeval zakonske rešitve. Po drugi strani je iz Poročila 
Odbora za gospodarstvo (matično delovno telo Državnega zbora v tem konkretnem 
zakonodajnem postopku), št. 001-03/92-1/85 z dne 5.6.2008, razvidno, da je Zakonodajna- 
pravna služba Državnega zbora v zvezi z določbo 15. člena predloga ZGD-1B večkrat 
opozarjala, da bi kazalo sistematičnost te določbe ponovno pretehtati. 
 
V obrazložitvah predloga 14. člena ZGD-1B je med razlogi za njegov sprejem zapisano: »Ker 
pa se je v sodni praksi uveljavilo zmotno prepričanje, da je zahtevek iz 233. člena ZGD-1 
zgolj posebna pojavna oblika obligacijskega obogatitvenega oziroma vrnitvenega 
(kondikcijskega) zahtevka, ki za svojo uveljavitev zahteva izpolnjevanje splošnih pravil (na 
primer ugotavljanje dobrovernosti), je v določbah tega člena pedagoško poudarjena 
samostojna, in od splošnih pravil neodvisna narava tega korporacijskega zahtevka, ki tudi ne 
more biti predmet pobotanja z drugimi morebitnimi zahtevki delničarjev do družbe. Identična 
je ureditev tudi v primerjalnem pravu (glej § 62 nemškega zakona o delnicah (AktG), ki je bil 
podlaga za oblikovanje določbe 233. člena ZGD-1)«. Obrazložitev 15. člena v predlogu ZGD-
1B kot razlog za sprejem navaja: »Nadalje je v predlaganem novem petem odstavku 247. 
člena – konsekventno nezakoniti pridobitvi lastnih delnic in s tem povezanim nezakonitim 
izplačilom kupnine delničarju za nezakonito pridobljene lastne delnice družbe – prav za 
primer pridobitve lastnih delnic v nasprotju z zakonsko ureditvijo, pedagoško ponovljeno 
pravilo iz 233. člena. Po četrtem odstavku 247. člena pridobitev lastnih delnic v nasprotju s 
siceršnjimi pravili 247. člena povzroči ničnost posla, ki je bil zavezovalna podlaga za 
(nezakonito) pridobitev (in morebitno nezakonito plačilo kupnine delničarju, od katerega je 
družba delnice pridobila), kar povzroči nastanek vrnitvenega zahtevka družbe. Predlagani peti 
odstavek tega člena pa decidirano opozori na samostojno in od morebitnih obligacijskih pravil 
neodvisno naravo tega zahtevka, kot je bilo razloženo pri prejšnjem členu«.  
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Obrazložitve 14. in 15 člena v predlogu ZGD-1B dokazujejo, da glavni razlog za njuno 
uzakonitev ni bila implementacija direktiv EU, tako kot je sicer v uvodni oceni stanja in 
razlogih za sprejem predloga ZGD-1B zapisal predlagatelj, ampak ocena o »uveljavljenem 
zmotnem prepričanju sodne prakse«. Kako je do te ocene prišel, katere odločitve sodišč so 
podlaga za njegovo trditev o »uveljavljenem zmotnem prepričanju sodne prakse«, predlagatelj 
v predlogu ZGD-1B ni nikjer navedel. Pri navajanju primerjalne ureditve se predlagatelj v 
obrazložitvah 14. in 15. člena ZGD-1B sklicuje na § 62 nemškega zakona o delnicah (AktG). 
Primerjava besedil v spodnji preglednici dokazuje, da trditev o identični ureditvi v tem delu ni 
pravilna. Določba § 62 AktG je sicer bila v predhodnih različicah med primerjalnimi 
podlagami zahtevku, ki je kot redakcijska sprememba 230. člena prejšnjega ZGD predmet 
urejanja v 233. členu ZGD-1, z besedilom 14. in 15. člena predloga ZGDB-1B pa ni identična.  
 

14. člen ZGD-1B 
 

§ 62 AktG – prevod  
(stalni sodni tolmač za nemški jezik) 

§ 62 AktG1 
 

V 233. členu se doda nov četrti 
odstavek, ki se glasi:  
 
»(4) Za zahtevek družbe iz tega 
člena se uporabljajo določbe 
tega zakona o zagotovitvi in 
ohranitvi osnovnega kapitala in 
vezanih rezerv, ne glede na 
pravila, s katerimi so urejena 
obligacijska razmerja. Delničar 
ne more biti oproščen vrnitve 
prepovedanega plačila. Svojega 
morebitnega 
obligacijskopravnega zahtevka 
delničar ne more pobotati s tem 
korporacijskopravnim 
vrnitvenim zahtevkom družbe.«. 

Odgovornost delničarjev v 
primeru prejemanja prepovedanih 
plačil 
 
(1) Delničarji morajo družbi vrniti 
plačila, ki so jih prejeli od družbe v 
nasprotju z določbami tega zakona. 
Če so zneske prejeli kot dividende, 
obstaja dolžnost vrnitve samo, če so 
vedeli ali zaradi malomarnosti niso 
vedeli, da do prejemnikov niso bili 
upravičeni. 
 
(2) Zahtevek družbe lahko 
uveljavljajo tudi upniki družbe, če od 
nje ne morejo doseči poplačila. Če se 
na premoženje družbe uvede 
postopek zaradi insolventnosti, 
uresničuje v tem času pravico 
upnikov družbe proti delničarjem 
upravitelj postopka zaradi 
insolventnosti ali stečajni upravitelj. 
 
(3) Zahtevki po teh določbah 
zastarajo v desetih letih od prejema 
plačila; 2. St. 4. Odst. § 54 se 
ustrezno uporablja. 

Haftung der Aktionäre beim 
Empfang verbotener 
Leistungen 
 
(1) Die Aktionäre haben der 
Gesellschaft Leistungen, die sie 
entgegen den Vorschriften dieses 
Gesetzes von ihr empfangen 
haben, zurückzugewähren. 
Haben sie Beträge als 
Gewinnanteile bezogen, so 
besteht die Verpflichtung nur, 
wenn sie wussten oder infolge 
von Fahrlässigkeit nicht 
wussten, dass sie zum Bezuge 
nicht berechtigt waren. 
(2) Der Anspruch Gesellschaft 
kann auch von den Gläubigern 
der Gesellschaft geltend gemacht 
werden, soweit sie von dieser 
keine Befriedigung erlangen 
können. Ist über das Vermögen 
der Gesellschaft das 
Insolvenzverfahren eröffnet, so 
übt während dessen Dauer der 
Insolvenzverwalter oder der 
Sachwalter das Recht der 
Gesellschaftsgläubiger gegen die 
Aktionäre aus. 
(3) Die Ansprüche nach diesen 
Vorschriften verjähren in zehn 
Jahren seit dem Empfang der 
Leistung. § 54 Abs. 4 Satz 2 
findet entsprechende 
Anwendung. 

 
 
 
 

                                                 
1 http://www.juraforum.de/gesetze/aktg/62-haftung-der-aktionaere-beim-empfang-verbotener-leistungen. 
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II. 
 
Zakon o državni upravi (ZDU-1-UPB4) (Uradni list RS, št. 113/2005) v 8. členu določa, da 
predloge zakonov za vlado pripravlja državna uprava. ZDU-1 določa, da je državna uprava 
svoje delo dolžna opravljati po pravilih stroke, pri opravljanju nalog mora ravnati 
nepristransko in ne sme dajati neupravičenih koristi ali prednosti posameznicam oziroma 
posameznikom, pravnim osebam ali interesnim skupinam (3. člen ZDU-1). Strokovne naloge 
državne uprave pri pripravi zakonov praviloma opravljajo javni uslužbenci. Zakon o javnih 
uslužbencih (ZJU-UPB3), (Uradni list RS, št. 63/07 in sprem.) določa, da javni uslužbenec 
uradne naloge opravlja v okviru in na podlagi ustave in zakonov, strokovno, vestno in 
pravočasno, pri tem ravna častno v skladu s pravili poklicne etike in odgovarja za kvalitetno, 
hitro in učinkovito izvrševanje zaupanih uradnih nalog.  
 
Pravila zakonodajnega postopka, ki so jih uradne osebe oziroma javni uslužbenci pri pripravi 
predlogov zakonov dolžne upoštevati, ureja Poslovnik Državnega zbora (PoDZ-1-UPB1), 
(Uradni list RS, št. 92/07). V njegovem 115. členu je določeno, da predlog zakona vsebuje 
naslov zakona, uvod, besedilo členov in obrazložitev. Uvod obsega oceno stanja in razloge za 
sprejem zakona, cilje, načela in poglavitne rešitve, oceno finančnih posledic za državni 
proračun in druga javna finančna sredstva, prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenosti predlagane ureditve pravu Evropske unije ter druge sestavine in posledice, ki 
jih bo imel sprejem predlaganega zakona. V obrazložitvah je predlagatelj dolžan pojasniti 
vsebino in namen posameznih členov predloga zakona ter posledice in medsebojne povezave 
v njih vsebovanih rešitev.  
 
Ureditev PoDZ-1 o obveznih sestavinah predloga zakona, pravila nomotehnične stroke, 
načelo nepristranskosti, prepoved dajanja neupravičenih koristi in prednosti posameznicam oz. 
posameznikom, pravnim osebam ali interesnim skupinam, zahtevajo od uradnih oseb državne 
uprave, da pri pripravi predlogov zakonov ravnajo tako, kot je primerno za njihov uradni 
položaj, dolžnosti in naloge državne uprave. Pri pripravi predloga zakona, kar je njihova 
uradna naloga, so uradne osebe dolžne ravnati na podlagi in v okviru ustave in zakonov, 
strokovno in nepristransko ter tudi v skladu s pravili poklicne etike nositi odgovornost za 
kakovost opravljenega dela.  
 
Predlog ZGD-1B so pripravile in v zakonodajnem postopku zagovarjale uradne osebe 
ministrstva za gospodarstvo. Zato je Komisija v postopku s predmetno prijavo pozvala to 
ministrstvo, da se opredeli do navedb v prijavi in poda svoje stališče glede obrazložitev, 
namena ter razlogov za sprejem 14. in 15. člena v predlogu ZGD-1B. V odgovoru so korektno 
pojasnili uvodno oceno z razlogi za implementacijo direktiv EU, do 14. in 15. člena ZGD-1B 
se niso posebej opredelili, ampak so le povzeli obrazložitve iz predloga ZGD-1B. V odgovoru 
so zapisali, da je bil predlog ZGD-1B izdelan v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki.  
 
Komisija je že v načelnem mnenju št. 118 z dne 30.01.2008, v katerem je obravnavala 
probleme zaradi nekritičnega oddajanja javnih naročil za pripravo zakonov in drugih pravnih 
predpisov zunanjim avtorjem, opozorila na ugotovitve pravne stroke, da naročniki (državni 
organi) v posameznih primerih ne ocenijo dovolj natančno dejanskega stanja, namena in ciljev 
naročenega predpisa. Predpise nekritično oddajo v izdelavo zunanjim avtorjem, ki na tako 
nepopolni podlagi ne morejo natančno predvideti in upoštevati vseh relevantnih vprašanj. V 
zvezi s tem se Komisija tudi v tem načelnem mnenju sklicuje na ugotovitve pravne stroke, da 
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bi morali zakoni nastajati znotraj državne uprave, ker je to povsod v svetu uveljavljena praksa: 
»Zakon ni javno naročilo, da bi ga preprosto kupili, ampak živ organizem, ki ga mora država 
oblikovati, spremljati in izvajati«.2 

 
Upoštevaje navedene ugotovitve Komisija meni, da so uradne osebe pri pripravi predloga 
ZGD-1B kršile dolžno ravnanje, ki ga narekujejo pravila o dolžnostih državne uprave in 
njenih uslužbencev pri pripravi zakonov, čeprav bi se glede na svoj uradni položaj in uradno 
dolžnost mogle in morale zavedati, da s pavšalnimi ocenami o »uveljavljenem zmotnem 
prepričanju sodne prakse« in »pedagoškimi« usmeritvami nedopustno nalagajo sodiščem in 
sodnikom, kako naj v konkretnih sodnih postopkih uporabljajo in razlagajo pravo. Komisija 
nima namena presojati, kaj je in kaj ni v skladu z Ustavo, ker to ni njena pristojnost. Na 
podlagi splošno znanih, doktrinarnih načel Ustave, teorije ustavnega prava in prakse 
Ustavnega sodišča pa v danem primeru meni, da takšno ravnanje uradnih oseb – ko s 
pavšalnimi ocenami o »uveljavljenem zmotnem prepričanju sodne prakse« in »pedagoškimi« 
usmeritvami sodiščem in sodnikom, kako naj v konkretnih sodnih postopkih uporabljajo in 
razlagajo pravo – samo po sebi pomeni kršitev dolžnega ravnanja, ki sicer od uradnih oseb 
terja, da pri opravljanju uradnih nalog ravnajo v skladu s temeljnimi ustavnimi načeli delitve 
oblasti in pravne države ter v tem okviru dosledno spoštujejo tudi integriteto in dostojanstvo 
sodne veje oblasti.  
 
Doktrina ustavnega načela delitve oblasti, tako kot v odločbah razlaga Ustavno sodišče 
Republike Slovenije (npr. odločba, št. U-I-159/08, Uradni list RS 120/2008), narekuje, da 
morajo biti razmerja med zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti (vz)postavljena tako, 
da nista ogroženi relativna neodvisnost in integriteta posamezne veje oblasti pri izvajanju 
njene funkcije. Ustavno sodišče poudarja, da ustavnopravna enakovrednost sodne oblasti v 
primerjavi z zakonodajno in izvršilno oblastjo med drugim zahteva, da se položaj sodne 
oblasti in sodnikov kot nosilcev te oblasti obravnava in ureja tako, da so zagotovljeni 
neodvisnost sodnikov ter integriteta in dostojanstvo sodne oblasti. Sojenje je temeljna 
funkcija sodne oblasti, kar pomeni, da je imanentna pristojnost sodnika kot nosilca sodne 
oblasti, da v konkretnih primerih razlaga in uporablja pravo. Z vidika funkcionalne delitve 
oblasti je sodna oblast pri tem popolnoma neodvisna, drugi organi pa morajo sprejeti in 
upoštevati sodne odločbe in, kadar je treba, tudi zagotoviti njihovo izvršitev. Poleg tega ima 
sodna oblast v sistemu delitve oblasti, kot ga je vzpostavila Ustava, določen poseben položaj. 
To je predvsem zaradi tega, ker je iz vrste določb Ustave, ki pomenijo konkretno izpeljavo 
načela delitve oblasti, vključno s sistemom nadzora in ravnotežij, jasno razvidno, da ima 
sodstvo močno poudarjeno vlogo nadzora, zlasti nad izvršilno vejo oblasti (U-I-159/08).  
 
Ustavno sodišče poudarja, da je pomen načela delitve oblasti v sodobni demokratični državi 
prav v neodvisni vlogi sodne oblasti. Drugače od zakonodajne oblasti, ki sprejema splošne 
družbene odločitve (politike), ter izvršilne veje, ki te zakonodajne odločitve dejansko oblikuje 
in nato tudi izvršuje, je teža sodne oblasti predvsem v pravno argumentiranih, racionalnih in 
prepričljivih sodnih odločitvah. V sistemu delitve oblasti je sodstvo pravna oblast in zato je 
bistveno, da so sodniki vezani samo na Ustavo in zakon. Čeprav morajo vsi državni organi pri 
svojem delovanju spoštovati pravo, je vendarle to še posebej naloga sodne oblasti, saj prav 
sodstvo v konkretnih primerih zavezujoče pove, kaj je pravo. Zato ima delovanje sodne 
oblasti odločilen pomen za uresničevanje načel pravne države iz 2. člena Ustave. Načela 
pravne države iz 2. člena Ustave v najsplošnejšem pomenijo, da je državna oblast omejena s 

                                                 
2 Pogorelec, J. Zakoni za desetletje, PP 2006/26, str. 3; Igličar, A. (2004). Zakonodajni proces z osnovami 
nomotehnike, Pravna fakulteta v Ljubljani, str. 206. 
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pravom in se izvaja v skladu s pravom (t. i. vladavina prava). Medtem ko načelo delitve 
oblasti samo po sebi temelji na ločevanju, nadzoru in sodelovanju treh vej oblasti, pa skupaj z 
načelom omejene oblasti, ki izhaja iz načel pravne države, poudarja posebno vlogo sodne 
oblasti (U-I-159/08).  
 
Vloga sodišč in sodnikov, da na podlagi Ustave in zakonov razlagajo in uporabljajo pravo ni 
»golo branje« zakonskih besedil, ampak je v skladu z ustavo in zakoni, metodami pravne 
razlage in izročila sodne prakse vsakokratno iskanje bistva in pomena prava v konkretnem 
primeru, in sicer neodvisno od morebitnih »pedagoških« usmeritev izvršilne in zakonodajne 
veje oblasti. Čeprav sodna praksa formalno ni zavezujoča, je torej njena vloga zelo 
pomembna pri zagotavljanju enotne uporabe formalnih virov prava (Ustava in zakoni, 
ratificirani mednarodni akti, zakonodaja EU). Z ustavnim načelom delitve oblasti na 
zakonodajno, izvršilno in sodno vejo, je pristojnost za poenoteno uporabo prava na strani 
samega sodstva. Po Zakonu o sodiščih (ZS-UPB3) (Uradni list RS, št. 27/07 in sprem.) 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ne morda izvršilna ali zakonodajna oblast, skrbi za 
enotno sodno prakso, vodi evidenco sodne prakse sodišč Republike Slovenije in spremlja 
sodno prakso meddržavnih sodišč.3 
 

III. 
 
Komisija je na podlagi predmetne prijave in zbranega gradiva ugotovila, da obstaja 
neposredna zveza med ocenami o domnevno »uveljavljenem zmotnem prepričanju sodne 
prakse«, kar je predlagatelj uporabil kot enega od glavnih razlogov za sprejem predloga 14. in 
15. člena ZGD-1B, ter konkretnim sodnim postopkom, ki še poteka pred sodišči Republike 
Slovenije. Ta je dokazano razvidna tudi iz listinskega gradiva in osebnih povezav med 
konkretnim sodnim primerom ter ocenami sodne prakse in »pedagoškimi poudarki« v 
obrazložitvah in besedilu 14. in 15. člena ZGD-1B, kako naj sodišča in sodniki v konkretnem 
sodnem postopku, v katerem obravnavajo zahtevek po 233. členu ZGD-1 (prej 230. Člen 
ZGD), razlagajo in uporabljajo pravo. Z drugimi besedami, izvršilna in zakonodajna veja 
oblasti sta si s predlogom in uzakonitvijo spornih določb ZGD-1B samovoljno vzela pravico, 
da sodiščem in sodnikom v konkretnem sodnem postopku dajeta navodila, kako naj sodijo. 
 
 Tudi če bi bila trditev o »uveljavljenem zmotnem prepričanju sodne prakse« upravičena, 
izvršilna in zakonodajna oblast nimata prav nobene podlage za takšne vrednostne ocene, s 
katerimi neposredno posegata v neodvisnost, integriteto in dostojanstvo sodne oblasti, saj je 
za enotno sodno prakso po Zakonu o sodiščih pristojno Vrhovno sodišče Republike Slovenije, 
kot najvišje sodišče v državi. Ustava in zakoni jamčijo udeležencem sodnih postopkov, da 
lahko svoje pravice zavarujejo pred sodišči; tako, kot v odločbah poudarja Ustavno sodišče: 
»Sojenje je temeljna funkcija sodne oblasti, kar pomeni, da je imanentna pristojnost sodnika 
kot nosilca sodne oblasti, da v konkretnih primerih razlaga in uporablja pravo. Z vidika 
funkcionalne delitve oblasti je sodna oblast pri tem popolnoma neodvisna, drugi organi pa 
morajo sprejeti in upoštevati sodne odločbe in, kadar je treba, zagotoviti njihovo izvršitev«.    
 
S pregledom nemške sodne prakse in pravnih mnenj k § 62 AktG, ki jih je pripravil ugledni, 
mednarodno priznani nemški pravni strokovnjak, je Komisija ugotovila, da sodna praksa 
Vrhovnega sodišča in drugih sodišč Republike Slovenije, ki so v konkretnem sodnem 

                                                 
3 Več o sodni  praksi: http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/ 
 http://www.sodisce.si/sodni_postopki/objave/2009021320342893/. 
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postopku odločala o zahtevku po 230. členu ZGD (233. člen ZGD-1) v pravnih zaključkih ne 
odstopa od sodne prakse nemškega Zveznega vrhovnega sodišča pri obravnavi zahtevka po § 
62 AktG. Tudi zato Komisija meni, da je trditev o »uveljavljenem zmotnem prepričanju sodne 
prakse« v primeru zahtevka po 233. členu ZGD-1 neutemeljena, ravnanje uradnih oseb, 
odgovornih za pripravo in spremeljanje zakonodajanega postopka za sprejem ZGD-1B, pa v 
tem primeru kršitev dolžnega ravnanja, s katero so grobo posegle v neodvisnost sojenja v 
konkretnem sodnem postopku, pri čemer tudi iz listinskega gradiva izhaja, da sta bili sporni 
določbi 14. in 15. člena ZGD-1B pripravljeni z namenom, da si ena od udeleženih strank 
okrepi položaj v tem istem sodnem postopku.  
 
Komisija ponovno opozarja na dejstvo, da je pavšalna ocena o »uveljavljenem zmotnem 
prepričanju sodne prakse«, v obrazložitvah 14. in 15. člena ZGD-1B zapisana kot eden od 
glavnih razlogov za sprejem dopolnitev 233. in 247. člena ZGD-1, sama po sebi kršitev 
dolžnega ravnanja uradnih oseb, ki pomeni grob poseg izvršilne in zakonodajne veje v 
integriteto in dostojanstvo sodne oblasti, saj dokazi potrjujejo, da gre za povsem neutemeljen 
očitek in poskus nezakonitega predrugačenja sodne prakse Vrhovnega sodišča in drugih 
sodišč Republike Slovenije v konkretnem sodnem postopku, ki še poteka. Dokazi, s katerimi 
Komisija razpolaga, prav tako potrjujejo, da si eden od udeležencev tega istega sodnega 
postopka po nastopu veljavnosti ZGD-1B prizadeva z uporabo dopolnitev 233. in 247. člena 
ZGD-1 izboljšati položaj, pri čemer, podobno kot predlagatelj v oceni razlogov za sprejem 14. 
in 15. člena ZGD-1B, trdi, da je stališče sodne prakse zmotno. 
 
Komisija se ne spušča v konkretni sodni postopek in v nobenem pogledu ne nasprotuje 
pravicam udeležencev, da pred sodišči uveljavljajo svoje pravice, za katere menijo, da jim 
pripadajo v skladu z ustavo in zakoni. Glede na navedene ugotovitve o kršitvah dolžnega 
ravnanja uradnih oseb in gradivo, ki priča o neposrednih povezavah med konkretnim sodnim 
postopkom in zakonodajnim postopkom za sprejem ZGD-1B, Komisija meni, da so uradne 
osebe s pavšalnimi ocenami o zmotnem prepričanju sodne prakse pripravile zakonodajalca, da 
je sprejel zakon, ki s »pedagoškimi« usmeritvami grobo posega v neodvisnost sojenja ter 
integriteto in dostojanstvo sodne oblasti, po drugi strani pa omogoča enemu od udeležencev 
konkretnega sodnega postopka, da si na podlagi tega istega zakona izboljša položaj v tem 
sodnem postopku. Takšno ravnanje uradnih oseb je po mnenju Komisije kršitev dolžnega 
ravnanja, ki drugemu omogoča neupravičeno korist, kar ustreza definiciji korupcije po 3. 
alineji 2. člena ZPKor. 
 
 
S tem je načelno mnenje utemeljeno                                                      Drago Kos 
                                                                                                            PREDSEDNIK 


