
Покрет Србија центар (СРЦЕ) тражи повлачење из процедуре „спорне законске предлоге“ из области правосуђа због „суштинске мањкавости и нетранспарентног поступка јавне расправе“
субота, 04 фебруар 2023 13:54

Покрет Србија центар (СРЦЕ) позвао је данас Владу Србије, као предлагача, да
повуче из процедуре, како су навели, „спорне законске предлоге“ из области
правосуђа, указујући да се ради о „њиховој суштинској мањкавости и
нетранспарентном поступку јавне расправе“.

  

  

СРЦЕ наводи да је „јавна расправа спроведена нетранспарентно, уз ненајављене
округле столове“, као и да је 90 одсто поднетих предлога за измене „одбијено без јасног
образложења, док су предлози који су и усвојени махом техничког карактера“.

  

„Предлози закона су ушли у скупштинску процедуру без претходног објављивања
извештаја о јавној расправи, па је овај пропуст ‘испеглан’ накнадним објављивањем
извештаја са циљем да се створи некаква, макар привидна, слика легитимитета“, наводи
се у саопштењу.
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Додаје се да ће, кад се „имплементирају понуђена законска решења“, судије и тужиоци и
даље остати „неадекватно заштићени и изложени притисцима председника суда,
односно хијерархијски надређеног тужиоца“, као и да „није обезбеђена адекватна
транспарентност у раду Високог савета судства, односно тужилаштва, а измене у начину
избора њихових чланова омогућавају да уплив политике у процесу именовања судија и
тужилаца остане подједнако јак, ако не и јачи“.

  

„Да ситуација буде још трагичнија, Влада Србије је на седници 17. јануара усвојила
нацрте низа важних закона из области правосуђа – предлози измена Закона о Уставном
суду, Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне
злочине, Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању
организованог криминала, тероризма и корупције и Закона о организацији и
надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала. При
томе, измене ових прописа уопште нису биле предмет јавне расправе“, истиче покрет
СРЦЕ.

  

(Нова.рс)
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