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Србија је пала са 106 места у 2009. години на 128 од 142 државе по 
независности правосуђа, према извештају Светског економског форума.  

Застрашени судија не може да буде непристрасан нити да обезбеди право на 
правично суђење и борбу против корупције. А када су угрожени правично суђење и 
борба против корупције, нема прилива инвестиција, нема нових радних места, нема 
смањења сиромаштва. Зато је исправљање грешака начињених у реизбору судија 
питање које се много више тиче грађана Србије него Европске уније која га сматра 
једним од најважнијих у Србији. 

За одлуке Савета који има 11 чланова, потребно је 6 гласова. Европској унији 
обећано је да ће у поступку ревизије реизбора одлуке доносити само нови чланови 
ВСС, а не и четворо оних који су одлучивали о реизбору.  

У међувремену је Агенција за борбу против корупције предложила Скупштини 
РС да разреши функције члана ВСС једног од нових 7 чланова ВСС, професора 
Димитријевића, декана Правног факултета у Нишу. Проф. Димитријевић се, супротно 
Закону, није определио за једну од две функције на које је изабран. Скупштина РС, 
међутим, до данас није поступила по правноснажном решењу Агенције од 9. марта 
2011. 

Недавно притварање судије Јакшића довело је у питање наставак ревизије 
реизбора и оголило проблем пред којим се Високи савет судства налази већ дуже од 
пола године, на шта је Друштво судија и раније указивало:  

Високи савет судства нема кворум за доношење одлука у поступку 
ревизије реизбора! 

На рочишту од 3.10.2011 у предмету Драгане Бољевић, председнице Друштва 
судија, управо је проф. Димитријевић сам ставио захтев за своје изузеће док се 
не реши питање његовог спорног статуса. 

Нажалост, иако је ставио захев за своје изузеће у случају председнице Друштва 
судија, због чег је њено рочиште поново одложено, професор Димитријевић 
наставио је да поступа као члан ВСС у предметима других нереизабраних 
судија.  

Тиме је доведена у питање законитост сваке одлуке коју буде донео ВСС. 

Зато Друштво судија позива све надлежне државне органе, а посебно 
Високи савет судства, Агенцију за борбу против корупције и Народну 
скупштину РС да  обезбеде законитост у функционисању правног система 
Србије.  


