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ПРИМЕДБЕ НА НАЦРТ АМАНДМАНА
МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ НА УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Удружење за заштиту уставности и законитости (УЗУЗ) сматра да уставне
амандмане у делу који се односе на прекомпозицију правосудних савета (Високог
савета судства и Високог савета тужилаштва) треба повући. Најављеним уставним
изменама које су требале да деполотизују правосуђе, утицај политике је појачан и само
замаскиран.
Уместо досадашњих правосудних савета где је сама правна бранша имала
већину, сада имамо доминантан утицај политичког фактора, само он више није
експлицитно оличен у политичким функционерима министра правде и Скупштинског
одбора за правосуђе, већ се назива „истакнутим правником“, а заправо ће бити типичан
експонент владајуће већине.
Ако је основан мотив уставних измена био смањивање утицаја политичких
чиниоца власти он очигледно није успуњен. Такође, околност да квалификована
парламенарна већина (три петине, односно пет деветина) бира „истакнуте правнике“ у
правосудним саветима очигледно је да у нашим друштвено политичким околностима
неће довести до избора неутралних, објективних кандидата. Она ће или довести до
поделе плена по квотама, где парламентарне групације добијају одређени број својих
„истакнутих правника“ или куповине гласова у парламенту (што су опште познати
примери наше парламентарне праксе) или до блокаде могућности избора.
Уколико заиста постоји толико изражен страх од „корпоратизације“ коју истиче
министарство у своме образложењу нацрта, оно је могло бити превазиђено остављањем
представника адвокатуре и професора Правног факултета. Замислива је дорада и
додавање још неких чинилаца која предлажу или чак бирају „истакнуте правнике“
попут нпр. новинарских удружења. Међутим, већину у наведеним правосудним
саветима дефинитивно треба оставити судству односно тужилаштву. Покушај да се
тзв. корпоративизација спречи прикревеном партократијом очигледно је истрајавање на
даљем уништавању правосуђа.
Позитивно је укидање првог избора избора судија, као и да парламент више не
врши избор, али је чињеница да ће сада целокупни избор имати тело чији састав
доминантно бира Народна скупштина.
Уставне измене о независном правосуђу ће имати смисла ако их буду пратиле и
измене које ће се тицати установљавања критеријума приликом напредовања и избора
на правосудне функције, као и отвореност према стручној и широј јавности самог
процеса избора.
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