Зоран Лутовац: Нелегитиман сазив парламента не може да се бави изменама Устава, јер у овом сази
петак, 22 октобар 2021 15:00

Председник Демократске странке (ДС) Зоран Лутовац саопштио је данас да неће
учествовати на седници Одбора Скупштине Србије за уставна питања и законодавство
на којој би требало да се води расправа о променама Устава Србије у области
правосуђа, уз учешће представника ванпарламентарне опозиције.

Образлажући своју одлуку, Лутовац је казао агенцији Бета да нелегитиман сазив
парламента не може да се бави изменама Устава.

„У овом сазиву парламента нема опозиције. Ово је лични парламент Александра Вучића.
Устав је највиши правни акт, али и друштвени уговор. Свако бављење Уставом
подразумева широку расправу и широки консензус, а о овоме грађани нису ни
елементарно информисани. Једино ужа стручна јавност и неки политичари су о томе
информисани“, рекао је председник ДС-а.
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Додао је да је Устав демократска творевина, „али га имају и недемократске државе као
што је Србија“.

„Србија једва може да се назове државом. Најмоћнији човек у Србији делује као да
Устав не постоји. Он сам одређује маргине свог деловања. Влада и парламент су његови
сервиси, правосуђе је под његовим снажним утицајем“, истакао је Лутовац.

По његовим речима, Србија има заробљене институције и угушену сваку критичку реч,
сиромаштво и неједнакост највеће у Европи.

„Организовани криминал се у држави осећа као да је у сопственој кући. Привреда је
девастирана, као и образовање и здравство, нема слободе медија нити слободних
избора. А Уставом би требало да се ограничава и гради власт и уређује друштво“, казао
је он.

На питање Бете зашто се сада први пут позивају представници ванпарламентарних
политичких партија, Лутовац је рекао да је циљ власти да да привид расправе у друштву
и да би ова власт испунила сугестије Европске комисије и Венецијанске комисије да се
опозиција укључи у политички живот и расправу о важним политичким питањима.

„На тај начин се настоји накнадно легитимизовати нелегитимни парламент и побољшати
оцена међународних институција о стању владавине права у Србији. А владавине права
у Србији нема. Другим речима, има је онде и онолико колико то лична власт Александра
Вучића дозвољава“, објаснио је председник ДС-а.

Рекао је да се у препорукама Венецијанске комисије може видети скривени мотив
позива опозицији.

Венецијанска комисија, казао је Лутовац, сугерише властима да кроз инклузиван
приступ, због једнопартијске скупштине, створи што шири легитимитет уставној
реформи.
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„Дакле, не занима њих расправа и мишљење опозиције. Осим што желе накнадно да
легитимизују нелегитимни парламент они желе да формално испуне оно што се од њих
тражи споља како би отупели оштрицу критике која је све чешћа. У томе је смисао овог
позива на расправу и зато ДС неће у томе учествовати“, закључио је Зоран Лутовац.

Седница Одбора Скупштине Србије за уставна питања и законодавство заказана је за
данас у 13 часова, а позвани су и представници политичких странака које немају
посланике.

(Бета)
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