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С А О П Ш Т Е Њ Е

Адвокатска комора Војводине поводом предложених амандмана на
Устав РС, изјашњава се у складу са већ изнетим примедбама у току јавне
расправе која се одвијала у току целе јесени 2017. године на шест округлих
столова у организацији Министарства правде и Канцеларије за цивилно
друштво.
Уколико је интенција предлагача била да измени Устав РС у складу са
примедбама Венецијанске комисије, у томе се стигло до одређене мере, за
коју се може рећи да се налази на пола пута до задатог. Елиминација утицаја
политике на избор судија у контексту испуњења савремених страндарда,
десила се само у покушају, а са нереалним очекивањем да Венецијанска
комисија предложене измене протумачи као напредак ка самосталности и
независности судства.
Адвокатура има посебан интерес да се изменама Устава РС обезбеде
претпоставке за правично суђење. Да би се правично суђење обезбедило,
неодвојиви део оваквог постулата је и начин избора и разрешења судија, јер
се на тај начин директно утиче на независност судства.
Сматрамо да се предложеним амандманима не излази у сусрет горе
постављеним захтевима. Трансфер избора судија са Скупштине РС на ВСС је
добро решење које на жалост није изведено до краја, како би се обезбедила
истинска заштита од утицаја политике. Да је намера била елиминисање
утицаја политике на избор судија, састав ВСС не би имао половину чланова
које бира Скупштина РС, а из чијег састава се бира председник ВСС који има

„златни глас“. Тиме је процес избора судија постао још нетранспарентнији,
јер неће бити праћен од стране јавности.
Уведене су категорије које нису типичне за уставну материју, као што
су Институције за обуку у правосуђу. У амандманима се не говори
децидирано о Правосудној академији, али претпоставка је да ће то бити
уређено Уставним законом за спровођење амандмана.
Адвокатура има озбиљну примедбу што је представник адвокатуре
изостављен као члан ВСС. Сматрамо да се тиме губи транспаретност у
изборима судија, поред замерке на претежни део недефинисаних „истакнутих
правника“ у саставу ВСС.
Оно што је такође неприхватљиво за адвокатуру је предвиђање
доношења Закона који ће решити проблеме судске праксе. Стручњаци из
области права не могу да прихвате ову бланкенту норму јер је материја од
изузетног значаја за све, како стручњаке тако и грађане ове земље. Закон о
уједначавању судске праксе је морао бити понуђен макар у Нацрту, како би
се упознали са намером законодавца пре прихватања предложених
амандмана.
Захтевамо да се питање избора судија за Основне судове реши на
задовољавајући начин, а то значи да се пре постављања нових критеријума
нађе решење за све судијске и тужилачке помоћнике који носе највећи терет
у судовима и тужилаштвима.
У току јавне расправе истицали смо потребу да се адвокатура
дефинише као део правосудног система РС, али овој нашој примедби се није
изашло у сусрет.
Адвокатура ће учествовати у најављеној јавној расправи са још једном
примедбом, а то је да је рок за спровођење јавне расправе изузетно кратак, јер
је текст амандмана на жалост тек сада изашао пред јавност.
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