
Аустралијски министар Алекс Хоук искористио своје право да поништи визу Новаку Ђоковићу; адвокати спремају жалбу
петак, 14 јануар 2022 09:39

Министар за имиграцију Алекс Хоук искористио је своју личну моћ да поништи визу
Новаку Ђоковићу, док се његови адвокати спремају да одмах поднесу судску
забрану против те одлуке, преноси Ејџ.

  

  

Ако Ђоковић одлуку не оспори пред судом, Ђоковић ће одмах бити депортован из
земље.

  

Данас сам искористио своје овлашћење према члану 133Ц(3) Закона о миграцијама да
поништим визу коју је имао господин Новак Ђоковић због заштите здравља и поштовања
закона и на основу тога да је то било у јавном интересу, навео је аустралијски министар
за Алекс Хок у саопштењу.
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Ова одлука је, како је истакао, уследила након налога Федералног окружног и
породичног суда од 10. јануара 2022. године, којим је поништена претходна одлука о
поништењу из процедуралних разлога.

  

„Приликом доношења ове одлуке, пажљиво сам размотрио информације које су ми дали
Министарство унутрашњих послова, аустралијске граничне снаге и господин Ђоковић",
нагласио је Хок.

  

Поручио је да је влада премијера Скота Морисона чврсто посвећена заштити граница
Аустралије, посебно у вези са пандемијом ковид-19.

  

Ђоковићу, према члану 133Ц(3) Закона о миграцијама, прети и забрана издавања визе
за Аустралију у наредне три године.

  

Процене су да ће све морати да буде завршено у наредних 72 сата, јер Аустралијан опен
почиње у понедељак.

  

Ђоковићу је поништена виза по доласку у Аустралију, након чега је провео је шест дана у
имиграционом притвору, да би Федерални суд у Мелбурну прихватио његову жалбу и
поништио ту одлуку.

  

Лист наводи и да ће Ђоковићев адвокатски тим у случају одлуке о депортацији одмах
уложити жалбу.

  

Према једном онлајн истраживању медијске групе Њуз Корп, 83 одсто Аустралијанаца
подржало би одлуку владе о депортацији Ђоковића, преноси Ројтерс.

  

Министар финансија Сајмон Бирминген је јутрос за Канал 9 поновио да је одлука у
рукама министра Алека Хока, али да је политика владе „кристално јасна" а то је да
„правила важе за све".
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Истовремено Комитет за Мелбурн, који окупља бизнисмене и уметнике, саопштава да је
репутација града као домаћина великих манифестација, нарушена спором око Ђоковића.

  

Шта очекује Ђоковића?

  

Постоји неколико потенцијалних сценарија који се тичу најбољег тенисера света:

  

  

1. У случају да Ђоковићеви адвокати не поднесу жалбу, он ће моментално бити
депортован из Аустралије.

  

2. У случају да Ђоковићеви адвокати поднесу жалбу и суд не одлучи у његову корист,
биће депортован након суђења.
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*У оба ова случаја, по члану 133Ц (3) Закона о имиграцијама, прети му забрана уласка у
Аустралију на три године, али она није дефинитивна, већ се може мењати у складу са
одлуком суда у Мелбурну.

  

3. У случају да Ђоковићеви адвокати поднесу жалбу и суди одлучи у његову корист, виза
ће му поново бити враћена и он ће моћи да учествује на Аустралијан опену.

  

4. Постоји могућност и да Новак добије привремени налог суда који би му дозволио да
остане у земљи док траје турнир, што би му омогућило и да наступи на првом гренд
слему у сезони.

  

Може ли дипломатски пасош да заштити Новака од депортације?

  

Новак Ђоковић вероватно неће моћи да се ослони ни на поседовање дипломатског
пасоша како би избегао депортацију и остао у Аустралији.

  

Најбољем тенисеру света поново је поништена виза одлуком министра за имиграције у
Федералној влади Аустралије Алекса Хока, који је искористио дискреционо право да му
поништи визу уколико мисли да је то од јавног интереса.

  

Чинило се да би његов адут могао да буде дипломатски пасош, који је заједно са
саиграчима из репрезентације, добио 2011. године поводом освајања Дејвис купа.

  

Према члану 9. става 5. Закона о путним исправама Републике Србије, дипломатски
пасош се издаје држављанима Републике Србије који у складу с међународним правом у
иностранству имају статус дипломатског агента, конзуларног функционера,
функционера међународних организација, дипломатским куририма, као и највишим
државним функционерима.
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Издавање дипломатског пасоша и службеног пасоша ближе се уређује прописом Владе.

  

Хералд сан је пренео да је Амбасада Србије у Аустралији потврдила да тренутно чува
оба Ђоковићева пасоша – нормалан, као и дипломатски пасош чији је власник више од 10
година.

  

Међутим, аустралијско Министарство спољних послова и трговине навело је да
дипломатски или службени пасоши "не дају носиоцу никаква посебна права или
привилегије".

  

"Појединачне земље могу доделити, према сопственом нахођењу, одређена права и
привилегије власницима дипломатских и службених пасоша", стоји у саопштењу
министарства.

  

  

Аустралијски Скај њуз контактирао је српску амбасаду у Аустралији поводом овог
питања, али још није објавио одговор.

  

(РТВ)
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