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24. септембар 2011.
Поводом притварања члана Високог савета судства, судије Благоја Јакшића,
Друштво судија Србије издаје
САОПШТЕЊЕ
На две недеље пре Извештаја о напретку за 2011. годину од кога зависи оцена
српске кандидатуре за ЕУ и на само неколико дана после објављивања вести да ЕУ
очекује „задовољавајући резултат ревизије реизбора судија и тужилаца“, уследило је
хапшење високог судског функционера због кривичног дела наводно учињеног пре 13
година ради омогућавања стицања имовинске користи 7 година након тога.
Препуштајући правосудним органима да неометано обављају своје дужности и
позивајући све на уздржаност без предрасуда како се, јавним „пресуђивањем“ пре
пресуде, не би кршила претпоставка невиности, Друштво судија упозорава да се овај
догађај мора посматрати у ширем контексту реизбора судија и тужилаца извршеног у
децембру 2009. године и његове ревизије која је у току.
Наиме, на 1. седници ВСС од 20. јула 2011. године, иако ВСС није донео одлуку
чак у 11 његових предмета (троструко више него код осталих чланова) судија Јакшић
био је међу члановима Савета са највећим бројем усвојених „приговора“
нереизабраних судија (55%). Већ првог радног дана после те седнице, његова супруга,
иначе заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, изнененада је
упућена на рад у Више ЈТ у Сремској Митровици, а његови предмети нису разматрани
на следеће две седнице Савета. Коначно, после саопштења ВСС са седнице од
26.8.2011, на којој судија Јакшић није био присутан, да се на ВСС не врши никакав
притисак, судија Милимир Лукић, председник друге Комисије Савета одложио је 29.
августа рочишта уз објашњење да не жели да ради у условима притиска на члана ВСС.
томе:

Друштво судија очекује да надлежни органи без одлагања обавесте јавност о

1.
Да ли хапшење члана Високог савета судства – судије Благоја Јакшића
има везе са начином одлучивања Високог савета судства у поступку ревизије реизбора
2.
Када се дошло до сазнања о наводном кривичном делу учињеном пре
више од 13 година ради омогућавања стицања имовинске користи 7 година након тога
3.
Зашто је проце ду ра покренута управо сада када су у ревизији
реизбора утврђена бројна неоснована разрешења
Друштво судија посећа да је ЕУ негативно оценила реизбор, након чега су у
децембру 2010 измењени правосудни закони ради спровођења ревизије реизбора, која
је започела 15. јуна ове године. Друштво судија посебно наглашава да је до сада
утврђено да је 84 судија неосновано разрешено, пошто је од њих, 32 реизабрано на
додатном конкурсу 21.7.2010. године, а 52 успело у самом поступку ревизије.

