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 Власт води кампању против грађана који су се вратили у земљу, рекао је адвокат
Владимир Гајић. Говорећи о првим пресудама за кршење самоизолације, он је казао да
види као проблем то што грађани немају поверења у оно што им власт говори, па сад
репресијом покушавају да утерају страх.

  

  Привођење екипе КТВ из Зрењанина је покушај злоупотребе, а пресуде на затворске
казне због крешења одређене мере самоизолације које су данас изречене подсећају на
оснивање преких судова, а то је забрањено Уставом Србије, оценио је адвокат Владимир
Гајић у Дану уживо.   

Он је рекао да је екипа КТВ поштовала све заштитне мере, и да је добро што су у камери
успели да сачувају тај доказ. То их је довело у ситуацију, како је рекао, да нису могли да
буду притворени и да тужилац наставља тај поступак као редовни, односно без
притвора.

  

Говорећи о првим пресудама због кршења самоизолације из Димитровграда и
Пожаревца, од две до три године затвора, Гајић је рекао да те пресуде говоре у прилог
тврдњи да су "почели преки судови".

  

"Невероватно је да им суд одреди највећу запрећену казну", истакао је он, подсетивши
да је могуће било одредити и новчану казну.

  

Суђење је одржано путем скајпа, а како Гајић каже, не зна се како је то функционисало.
Он је рекао да је готово сигуран да је у том случају дошло до кршења права на правично
суђење и кршења права на ефективну одбрану.
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"Да ли је био конференцијски скајп који би био обавезан, где се налазио бранилац,
тужилац, суд, то је све за сада остало тајна. Мислим да је очигледно овде да је то
кршење права на одбрану, кршење права на правично суђење не сме да се угрози ни у
ванредном стању, право на ефективну одбрану такође не сме да се угрози ни у
ванредном стању…. Како је спроведено унакрсно испитивање, да ли су уопште
разматрали доказе одбране? То дело је човек направио пре десетак дана, а већ данас је
објављена пресуда", каже он.

  

То, како је додао, подсећа на оснивање преких судова, а то је забрањено Уставом
Србије.

  

Власт се љути на грађане који по Уставу имају права да се врате у земљу.

  

 Он је поменуо и случај младе уметнице из Кикинде којој је, како је рекао, према његовим
сазнањима одређен притвор јер није поштовала мере самоизолације, које јој никада нису
ни биле одређене. "Она је певала на протестима у Београду, и наступала на скупу у
Дому синдиката којим је означен почетак бојкота, она је таргетирана мислим да би јој се
осветили због тога. Девојка није имала појма да треба да буде у самоизолацији", казао
је.

  

Разлика је, каже, да ли сте добили решење о изолацији и прекршили сте га, или га нисте
ни добили и налазите се у врсти правне заблуде.

  

"Грађани не знају те финесе које постоје у уредбама и одлукама које влада доноси, оне
нису презентиране и то је врста насиља државе да људе доводе у такве ситуације и да
им се драконске казне дају", додао је.

  

Он је рекао да власт води кампању против грађана који су се вратили у земљу.

  

"Председник и премијерка оптужују грађане који су се вратили у земљу да су главни
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извор ширења епидемије, то апсолутно није тачно. Власт се љути на народ, на грађане
који по уставу имају права да се врате у земљу. Ради се о кампањи да се кривица
пребаци на оне који су дошли из иностранства на шта имају право", закључио је.
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