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ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

Поштовани,

Управни одбор Адвокатске коморе Србије, потпуно разумевајући околности у којим се
нашла Република Србија услед пандемије изазване вирусом Covid-19, и потребу за
доношењем мера за сузбијање могућности заразе, које обухватају и оне мере којима се
одступа од Уставом зајамчених људских права, истиче да те мере морају бити донете у
законитој процедури прописаној Уставом Републике Србије, и од стране надлежних
органа.
У Републици Србији отпочели су поступци против лица која се сумњиче да су прекршила
мере самоизолације који се одвијају путем видео линка, односно skype апликације, у
циљу заштите како запослених, тако и лица против којих се води поступак. Овај нови
институт уведен је у наше кривично-процесно законодавство једним једноставним
дописом Министарства правде судовима у Републици Србији, који не може представљати
ваљан основ за његово спровођење.
Одредбом члана 200 Устава Републике Србије прописано је да „кад Народна скупштина
није у могућности да се састане, мере којима се одступа од људских и мањинских права
може прописати Влада, уредбом, уз супотпис председника Републике“. Такође, „Влада је
дужна да уредбу о мерама којима се одступа од људских и мањинских права поднесе на
потврду Народној скупштини у року од 48 сати од њеног доношења, односно чим Народна
скупштина буде у могућности да се састане. У супротном, мере одступања престају да
важе 24 сата од од почетка прве седнице Нaродне скупштине одржане по проглашењу
ванредног стања. Поштовање ових одредби је важно не само због њихове уставне снаге
већ и због тога да се јасно констатује да саслушање окривљеног путем видео линка
представља одступање од зајамчених права окривљеног у поступку, те да та мера има
ограничено временско важење и да се мора укинути по окончању ванредног стања.
Адвокатска комора Србије не улази у право државе да доноси и спроводи мере за које
процени да су у овом тренутку сврсисходне у циљу заштите свих грађана, али истиче да
се законитост тих мера не сме доводити у питање. У том смислу, неопходно је да Влада
Републике Србије доносе одговарајућу уредбу у складу са напред наведеним уставним
одредбама.
Без обзира на ово, суђење путем видео линка, односно skype апликације, је мера која
може трајати само у случају ванредног стања и под условом да се услови за одржавање
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суђења не могу обезбедити на други начин. Као таква, ова мера, у постојећим
околностима, није неопходна, јер се ови услови могу обезбедити поштовањем
прописаних мера за спречавање ширења заразе.
У том смислу, Адвокатска комора Србије изражава своје противљење увођењу суђења
путем видео линка, односно skype апликације, као процесне могућности која није
предвиђена законом и представља драстично кршење права окривљеног на правично
суђење. Адвокати Србије деле забринутост са нашим грађанима поводом новонастале
ситуације и дају свој допринос својим предлозима, донацијама и обаваљањем свог посла
и у условима опасним по здравље и живот људи . И у таквим околностима, међутим,
морају се поштовати одредбе Устава које се односе на зајамчена људска права уколико
желимо да сачувамо одлике правне државе.

Са поштовањем
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