
Данас: Три дисциплинска поступка против Владимира Ђукановића „стоје у фиоци“
петак, 01 јул 2022 10:02

Против адвоката Владимира Ђукановића, члана Главног одбора Српске напредне
странке, крајем прошле године покренута су три дисциплинска поступка.

  

  

Међутим, иако Статут Адвокатске коморе Београда, чији је Ђукановић члан, прописује
хитно поступање дисциплинских органа, осим почетних радњи, у овим предметима се
није поступало готово осам месеци.

  

Владимир Ђукановић, иако се свега четири године бави адвокатуром, постао је један од
најпознатијих адвоката у земљи. Томе је у првенствено кумовала чињеница да је
Ђукановић и поред свог неискуства, ангажован у неким од најзначајнијих кривичних
поступака у земљи. Ђукановић, између осталог заступа Предрага Колувију, власника
компаније Јовањица, Дијану Хркаловић, бившу државну секретарку МУП-а, али и
Андреја Вучића, брата председника Србије.
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Иако Статут Адвокатске коморе Београда, чији је Ђукановић члан, прописује хитно
поступање дисциплинских органа, осим почетних радњи, у овим предметима се није
поступало готово осам месеци

    

Осим што је један од најпознатијих Ђукановић је и један од најконтроверзнијих
адвоката у земљи. Уз адвокатуру овај високопозициониран члан владајуће странке
истовремено обавља функције народног посланика, председника скупштинског
Одбора за правосуђе, а по позицији је и члан Високог савета судства и Државног
већа тужилаца, тела која између осталог одлучују о избору и напредовању судија и
тужилаца. Уз све ове послове Ђукановић стиже и да се бави новинарством, водећи
емисију на телевизији Коперникус и интервјуе на порталу таблоида Објектив.

  

Колико проблематично може да буде када једна особа обавља све ове фукције најбоље
се видело 3. октобра прошле године када је објављен интервју који је Ђукановић обавио
са својим клијентом Предрагом Колувијом. У том интервјуу Колувија је, који је недуго пре
тога пуштен у кућни притвор, износио одбрану оптужујући полицијске службенике да су
му наместили случај, као и да су покушали да га приморају да за масовну производњу
канабиса окриви Андреја Вучића, брата председника Србије.

  

Овај интервју представљао је инцијални догађај за три дисциплинска поступка која су
против Ђукановића покренута пред органима Адвокатске коморе Београда. Први
поступак инициран је 5. октобра 2021. године од стране Дисциплинског тужиоца АКБ-а,
а на основу текста објављеног у листу Политика. Истог дана, комора је примила и
дисциплинску пријаву адвоката из Ужица Десимира Драгојловића.

  

Поступајући заменик дисциплинског тужиоца је у складу са Статутом АКБ-а послао
Ђукановићу пријаве на изјашњење, чиме је и формално покренут дисциплински
поступак. Ђукановић се у законском року изјаснио и послао свој одговор 18. октобра.
Трећа дициплинска пријава против Ђукановића стигла је у комору 3. новембра, а послао
ју је Комитет правника за људска права – ЈУКОМ. У њој они су истакли да је Ђукановић
починио више тешких дисциплинских преступа. Својим поступањем, наводи се у пријави,
он је угрозио самосталност и независност адвокатуре, недостојним понашањем нарушио
је углед професије, а притом је одао адвокатске тајне и страчунато рекламирао себе. На
ову пријаву, Ђукановић је одговорио 10. јануара.

  

И иако Статут Адвокатске коморе Београда прописује да су дисциплински органи
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коморе дужни да поступају хитно, по овим пријавама више ништа није учињено. Према
Статуту, након што се окривљени адвокат изјасни, поступајући заменик дисциплинског
тужиоца мора да донесе одлуку – или да подигне оптужницу или да пријаву одбаци.

  
  

Десимир Драгојловић: Не изненађује ме чињеница да комора ништа није урадила са
дисциплинским пријавама против Ђукановића. Овде није толико проблем у Ђукановићу,
већ много више у том нечињењу коморе која је, као и бројне друге институције, постала
заробљена

    

Дисциплинска тужитељка Адвокатске коморе Београда адвокатица Биљана Кајганић за
Данас појашњава да је она, увидевши да се у предмету не поступа, издала обавезно
упутство поступајућем заменику дисциплинског тужиоца, како би се ствар покренула.
Након што поступајући заменик није у року од седам дана поступао по упутству, она је
предмет предала другом заменику у надлежност.

  

– Тренутно радим на једном другој оптужници, а чим са тим завршим помоћи ћу колеги
да одлучи у тим предметима, казала је Кајганић. На питање када је донела одлуку да
предмет додели другом заменику дисциплинског тужиоца она је рекла између десет и
петнаест дана. Данас је почетком јуна Адвокатској комори Београда послао питања
везана за дисциплинске пријаве против Ђукановића.

  

Заменик тужиоца од кога су одузети предмети о Ђукановићу је адвокат Никола Вуловић.
Он није са прецизношћу могао да одговори на питање због чега од октобра прошле
године није поступао по пријавама против Ђукановића, истичући да је био преоптерећен
предметима и да је због тога и замолио дисциплинску тужитељку да му смањи број
предмета. Управо то је и разлог због којег су, како је навео, предмети против
Ђукановића пребачени другом заменику дисциплинског тужиоца.

  

Десимир Драгојловић, адвокат из Ужица који је поднео једну од дисциплинских пријава
каже да се на тај корак одличио након интервјуа који је Ђукановић водио са Колувијом.

  

– Ја се овим послом бавим 35 година и тада ме је први пут била срамота своје професије.
Таквим људима није место у адвокатури. То што Ђукановић ради је трговина интересом и
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отворен утицај на суд, каже Драгојловић.

  

Он истиче да је Ђукановић, након оштрих критика јавности још интензивније наставио да
злоупотребљава свој положај, показујући да му нико ништа не може.

  

– Не изненађује ме чињеница да комора ништа није урадила са дисциплинским
пријавама против Ђукановића. Овде није толико проблем у Ђукановићу, већ много више у
том нечињењу коморе која је, као и бројне друге институције, постала заробљена, каже
Драгојловић.

  

Владимир Ђукановић је у току јучерашњег дана био недоступан за коментар.

  

(Данас)
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