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Како се заправо бирају судије у Француској и која је улога председника државе у том
процесу објаснио је и француски амбасадор у Србији Жан-Луј Фалкони. Он је за Н1
рекао да председник Француске формално бира судије, али на предлог и уз савете
Високог савета магистратуре.

  

  

То независно тело, објаснио је, чине судије и квалификовани појединци. Кључна ствар у
том поступку, додао је Фалкони, јесте компетентност судија и то што су изабрани у
једном веома објективном поступку.

  

Расправу о томе ко и како бира судије покренула је изјава државног секретара у
Министарству правде Радомира Илића, који је изјавио да би требало да се уведе
екстерна контрола правосуђа и да за разлику од Француске у којој председник
поставља судије и тужиоце, овде то раде "они који седе са криминалцима у хотелу
Шумадија".
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"Мислим да питање ко бира судије и тужиоце, није само по себи толико важно. Питање
је шта у том систему гарантује објективне критеријуме и квалитет судија. Наравно, нису
све институције исте, а у случају Француске, култура бирања судија на тај начин је веома
дуга и то је такође веома важно. Толико могу да кажем о француском систему и рекао
бих да ми се чини да је независан, да гарантује оно што нам треба, и не бих рекао да је
то систем бољи од било ког другог", рекао је за Н1 амбасадор.

  

Вида Петровић Шкеро, председница Врховног суда у пензији, прокоментарисала је у
Дану уживо у уторак позивање државног секретара на Француску, наводећи да је је то
страшан аутогол, јер "смо дозволили да наше Министарство, преко државног секретара,
покаже незнање".

  

(Н1)

  

Видети још:  Вида Петровић Шкеро: Страшан аутогол и незнање Министарства
правде, њихову изјаву је демантовао амбасадор Француске „код нас председник
државе не бира судије, Високи савет их предлаже, а председник именује“

  

Министарство правде: Предлог „екстерне контроле“ правосуђа није нов, то је
постојећи предлог дефинисан Нацртом уставних амандмана и позитивно оцењен
од Венецијанске комисије

  

Државни секретар у Министарству правде: Изменом Устава увести екстерну
контролу правосуђа, јер су судство и тужилаштво постали неодговорни;
Председник Вучић би требало да поставља судије и тужиоце као у Француској
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