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Судија Апелационог суда у Београду Миодраг Мајић изјавио је да сада видимо да
политичари на челу државе "врше притисак на судство на огољенији начин", наводећи
да је "дуг период једне политичке опције на власти довео је до тога да се њени
представници осећају све комотније да раде такве ствари", као и да су судије у "вртлогу
страха".

  

  

Извршна власт нема намеру да попусти контролу над правосуђем

  

"Показано је да извршна власт нема намеру да попусти контролу над правосуђем. Она
само мења приступ и налази нове начине притиска", рекао је Мајић за нови број
недељника НИН, коментаришући изборе за Високи савет судства (ВСС).

  

На питање у каквој се атмосфери одржавају избори за ВСС он је подсетио да на "вапај
из Удружења тужилаца и заменика тужилаца како је вршио притиске тадашњи секретар
правде (Радомир Илић) приликом избора за Државно веће тужилаца (ДВТ ), додајући:
"Већина ранијих избора одвијала се слично, али сада смо то имали нескривено".
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Он је навео да да смо "ми заплашено друштво, да ли ће се економски одразити на
породицу, да ли ће бити посла..."

  

"То је ствар која не заобилази ни судије. И они су убачени у тај вртлог страха. Некада је
то спремност да се покаже сарадња, некада да се напредује, да напредују син или
ћерка, а некада само да вас оставе на миру. Заиста је неразумљиво да са једне стране
моје колеге доносе одлуке којима фундаментално мењају животе, а са друге, пристају
да на миг гласају за особе које не познају и да не подрже кандидате са којима пију кафу,
разговарају и деле сличне ставове", навео је Мајић.

  

Нечасно поступање зарад мрве мласти

  

Он је истакао да је "то наша сурова стварност", али и да је "то отишло и корак даље".

  

"Сведоци смо да имамо гонго организације у којима су, нажалост, неке младе судије и
тужиоци од којих очекујемо да буду носиоци промена. Међутим, они су ударни
кандидати власти и раде нешто веома нечасно зарад мало власти и моћи", рекао је
Мајић.

  

Комнен Николић: Политичари више не зову телефоном, напади преко таблоида

  

Председница Удружена тужилаца и заменика тужилаца Лидија Комнен Николић је
изјавила, говорећи о изборима за ДВТ, да је то удружење обавестило Изборну комисију
о притисцима који се врше на колеге.

  

"Од нас је тражено да доставимо доказе. Одбили смо то да урадимо, свесни да у
садашњем систему колеге немају ефикасан механизам заштите. Поверенику за
самосталност је истекао мандат. Поред тога, сам законодавни оквир пружа низ
могућности јавним тужиоцима да загорчају живот заменицима", рекла је Комнен Николић
за НИН.
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Поред притиска за кога треба да се гласа, извршен и притисак у погледу броја
кандидата

  

Она је навела да је "поред притиска за кога треба да се гласа, извршен и притисак у
погледу броја кандидата", додајући: "Онемогућена је такозвана дисперзија гласова. Тек
након упућеног обавештења Изборној комисији и изостанка реакције, обратили смо се
јавности".

  

На питање какви су све притисци на тужилаштво када нису избори за ДВТ и како се
манифетују, она је рекла да су "притисци почели да се манифестују на различите
начине".

  

"Струка годинама истиче да политичари више не зову телефоном. И то се заиста није
дешавало. Медији су преузели улогу телефонске централе. Таблоиди су задужени за
наручене нападе на свакога ко није по вољи. Друштвене мреже су постале нови
механизам посредног притиска", рекла је Комнен Николлић

  

Како је навела, "најбитније, нема потребе да вас зову телефоном, избор старешина
тужилаштава зависи од политичке већине". "

  

"Зато је за ове изборе било необично да представник извршне власти обилази
тужилаштва и говори за кога треба да се гласа. Предузето је све да се не деси резултат
избора за ДВТ из 2016, када су прошла четири кандидата струковног удружења, који су
били спремни да имају другачије мишљење од републичког тужиоца и представника
извршне власти", рекла је Комнен Николић.

  

(Бета, Нин, Н1) 
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