
ДЈБ: Адвокатска комора Србије се придружила иницијативи осморо посланика да се закаже седница Народне скупштине и Србија врати у уставни оквир
понедељак, 06 април 2020 12:40

Одмах по противуставном увођењу ванредног стања посланици Доста је било су упутили
писма председницима Уставног суда Републике Србије, Врховног касационог суда и
Високог савета судства, председнику Државног већа тужилаца и Републичком јавном
тужиоцу, као и председнику Адвокатске коморе Србије, захтевајући да изнесу свој став
о суспензији Народне скупштине и противуставном доношењу Одлуке о проглашењу
ванредног стања.

  

  

Од свих ових институција једно се огласила Адвокатска комора Србије која је јасно и
недвосмислено изнела свој званични став усвојен на седници Управног одбора, да је
Одлука о проглашењу ванредног стања противуставна, позивајући при том председницу
Народне скупштине да објасни из којих се то разлога Народна скупштина наводно није
могла састати, указујући на уставне надлежности Народне скупштине, а посебно на
обавезу да у време ванредног стања стално заседа и одлучује о евентуалном
ограничавању основних људских права грађана Србије, стоји у саопштењу ДЈБ.

  

Они наводе да остале институције и даље немају храбрости да се изјасне о најважнијем
питању које се може поставити у било којој демократској држави, а то је питање
суспензије Народне скупштине и народне суверености, те питање грубог ограничавања
основних људских права свих грађана Србије.
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Тиме ове институције показују да не само да немају довољно храбрости да се
супротставе узурпацији власти од стране председника Републике који 24 часа дневно у
ствари обавља функцију председника СНС-а, већ и да немају довољно интегритета да
јавно изнесу свој став, али и да немају никакву одговорност према грађанима Србије који
су им поверили да у њихово име штите уставност, законитост, владавину права и
народну сувереност кроз уставне и законске механизме, објашњавају из ДЈБ.

  

Из ДЈБ сматрају да ово исто важи и за 242 народна посланика, који су вршење народне
суверености препустили једном човеку, допуштајући му да својом вољом одлучује и о
ограничавању свих основних људских права грађана Србије, па и да их у потпуности
укида.

  

Цела Србија је у затвору, привреда не ради, верници не могу да иду у цркве и у овом
тренутку грађани Србије су једини у целој Европи над којима се на овај начин иживљава
један човек уз саучествовање огромне већине народних посланика, како оних из власти,
тако и оних из опозиције.

  

„Адвокатска комора Србије неће остати на тамној страни историје овог народа, неће ни
народни посланици Доста је било, а ни још 5 народних посланика који су се придружили
захтеву да се закаже седница Народне скупштине и Србија врати у уставни оквир.
Подсећамо да је подршци АКС претходила иницијатива посланика ДЈБ Саше
Радуловића, Бранке Стаменковић
и 
Војина Биљића
, коју су подржали и посланици 
Ђорђе Вукадиновић, Срђан Ного, Миладин Шеварлић, Зоран Радојчић
и 
Александра Чабраја
“, стоји у саопштењу.

  

(Данас)
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