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Промена председника Врховног касационог суда
не решава проблеме у правосуђу

ИЗБОРИ ЗА НОВЕ ВСС/ ДВТ - ПИТАЊЕ СВИХ ПИТАЊА У ПРАВОСУЂУ

Правна држава не може се градити
са оним ко је упорно и озбиљно кршио принципе правне државе

Високи савет судства (ВСС) и Државно веће тужилаца (ДВТ) су
нелегална и нелегитимна тела. Трећини судија и тужилаца 2011 било је
забрањено да гласа за своје представнике у ВСС/ДВТ, и да се сами кандидују.
Легитимитет им је изгубљен због свих грубих повреда поступка и права који
су учинили у свакој радњи коју су предузели и у свакој одлуци коју су
донели: и приликом реизбора, због чега им је законодавац наредио да
поново преиспитају све своје одлуке из 2009 као и приликом ревизије
реизбора, због чега је омбудсман њихов рад оценио као нелегалан и
нелегитиман (укључујући угледне и бројне стручњаке и професоре,
институције, домаће, стране и међународне) а Уставни суд поништио све
њихове одлуке. Према томе, осим њих самих, нико нема дилему да је њихов
рад тешко угрозио правосудни систем Србије.
У недавно представљеној књизи професорке Весне Ракић Водинелић
и ЕУ посматрача - др Ане Кнежевић Бојовић и др Мариа Рељановића, који
су 2011 и 2012 свакодневно посматрали рад ВСС/ДВТ у поступку ревизије
реизбора, чланови ВСС/ДВТ оцењени су као нестручни, неоспособљени и
недостојни - баш тим речима и то на неколико места. Прва од 7 препорука
за поправљање стања у правосуђу достављених децембра 2012 министру
правде управо је избор чланова ВСС/ДВТ.
Упркос свему овоме, иако је приступило изменама бројних закона,
Министарство није препознало потребу нити показало одлучност да

далекосежне одлуке о правосуђу остави за нове саставе тих тела и да
измени Закон о ВСС/ДВТ.
Само онај ко није у суду и тужилаштву може да багателише ово
питање и општераширени страх. Страх неће нестати сам од себе већ онда
када се правосуђе увери да су чланови ВСС/ДВТ стварно њихови
представници и гаранти њихове независности, а не преносници утицаја
извршне власти на правосуђе.
Вероватно је да нису сви чланови ових тела поступали на исти начин
и истом упорношћу кршили правне принципе. Међутим, сасвим је сигурно
и да је код свих њих постојао избор, од којих су неки тај избор и
искористили: јавним оглашавањем против таквог рада или оставком,
например. Зато су ВСС и ДВТ неповратно изгубили поверење и грађана и
колега судија и тужилаца да су у стању да обављају ову важну дужност.
Због свега тога, док се не спроведу нови избори за ВСС и ДВТ, не могу
и не треба, да се доносе стратешке одлуке – ни о Националној стратегији
реформе правосуђа, ни о избору председника судова, ни о вредновању рада
судија и тужилаца, ни о њиховом распоређивању.
Даље учешће ових састава ВСС и ДВТ у реформским активностима
бацило би сенку на све што се данас ради и изазвало би, ако не уверење, а
онда сумњу да власт жели да их злоупотреби и преко њих управља
правосуђем.
Са њима реформа неће успети. Време ће бити изгубљено, а у
правосуђу ће остати несигурност, забринутост, оклевање, страх. Неће
постојати кредибилан правосудни систем нити ће бити могућа одлучна,
неселективна и непристрасна борба против организованог криминала и
корупције.
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