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1. Општи коментари и сугестије у односу на Радни текст

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Број: I Су-8-8/18
Дана: 2. 2. 2018. године
Крагујевац
ЗАКЉУЧЦИ СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У
КРАГУЈЕВЦУ СА САСТАНКА ОДРЖАНОГ ДАНА 2. 2. 2018. ГОД.
Судијски помоћници Апелационог суда у Крагујевцу су, на састанку
одржаном 2. 2. 2018. године, разматрали радни текст Амандмана Министарства
правде на Устав РС и закључили:
Услов који је предвиђен Амандманом IV да за судију може бити изабрано
само лице које је окончало посебну обуку у институцији за обуку у правосуђу,
основаној законом, по мишљењу судијских помоћника води пре свега
дискриминацији, правној несигурности, арбитрарности приликом избора за судију, а
што отвара врата политичком утицају приликом избора за судијску и
јавнотужилачку функцију. Оваквим предлогом занемарена је чињеница да велики
број судијских помоћника ради у судовима у Републици Србији, по неколико година
чак и деценија, где су стекли огромно искуство као и стручну оспособљеност за
обављање судијске и тужилачке функције. Уместо тако стеченог радног искуства,
које се овим Амандманом (IV) потпуно искључује, апсолутни услов приликом
избора је обука која се организује ван судова и јавних тужилаштава.
Судијски помоћници категорички се противе да овакав текст постане
саставни део Устава и предлажемо да се Амандман повуче из процедуре.
Такође, судијски помоћници су мишљења да предложен начин избора и
надлежност Високог савета судства у Уставу РС је неприхватљив и сагласни смо са
Закључцима које су усвојиле судије Апелационог суда у Крагујевцу, по овим
питањима.
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2. Конкретан део Радног текста чију измену предлажете и Ваш предлог за
измену

3. Образложење упућеног предлога за измену Радног текста

