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Управни одбор Адвокатске коморе Србије је дана 07.04.2020. године примио захтев 102
адвокатa да Адвокатска комора Србије донесе Одлуку о протесту адвоката делимичном
обуставом рада, па поводом тога захтева даје следеће

САОПШТЕЊЕ
Управни одбор Адвокатске коморе Србије се у погледу свих разлога садржаних у
примљеном захтеву већ изјаснио и донео одлуке, како у погледу противуставног
увођења ванредног стања у Републици Србији тако и у погледу одржавања суђења путем
видео линка без присуства окривљеног на главном претресу.
Адвокатска комора Србије је одмах по отпочињању поступака који се одвијају путем
видео линка, односно путем скајп апликације, реаговала својим дописом Влади
Републике Србије и Министарству правде, и изразила своје противљење увођењу оваквих
поступака који нису предвиђени Уставом и Закоником о кривичном поступку и који
представљају драстично кршење права окривљеног на правично суђење. Истакнуто је да
се не може уводити један нови институт у наше кривично законодавство једноставним
дописом Mинистарства правде , и да се, у том смислу, морају поштовати одредбе члана
200 Устава Републике Србије и процедура коју тај члан предвиђа.
Влада Републике Србије је, по овом допису, донела Уредбу о начину учешћа оптуженог на
главном претресу који се одржава за време ванредног стања, а на основу члана 200
Устава Републике Србије.
На овај начин, Управни одбор је постигао да се, у условима када се суђења путем видео
линка спроводе у реалности без обзира на наше противљење, донесе Уредба која
представља потврду да се ради о одступању од зајамчених људских права, у којој је
ограничено њено временско трајање, и која ће престати да важи по укидању ванредног
стања. Управни одбор је остао доследан свом ставу да не улази у право државе да
одлучује које су мере за сузбијање епидемије целисходне, али да те мере мора доносити
на законит начин.
Управни одбор указује на члан 4 Кодекса професионалне етике адвоката у којем се каже
да адвокат заступа независно, у складу са својим уверењима, заснованим на позитивном
праву, правној науци и пракси, међународним правним стандардима, статуту и Кодексу. У
том смислу, сваки адвокат има избор да ли ће заступати у поступцима који се одвијају
путем линка или не, коју одлуку ће донети у складу са свим околностима сваког
појединачног случаја, у складу са својим уверењима и интересима свог клијента,
користећи процесна средства која има на располагању.
Адвокатска комора Србије на то право адвоката не може и не сме утицати осим у случају
да органи коморе донесу одлуку о обустави рада, која у складу са чланом 33 тачка 27

Статута, по одлуци Управног одбора не може трајати дуже од три дана, док о тој мери не
одлучи Скупштина Адвокатске коморе Србије.
Без обзира на ову статутарну препреку, Управни одбор сматра да би обустава рада
адвоката, за време трајања ванредног стања, које је на снази упркос нашем ставу о
његовој уставности, била супротна интересима адвокатуре и контрапродуктивна у
односу на остваривање њених захтева и циљева у наредном периоду, а који се односе на
питања која се тичу живота и рада свих адвоката. У околностима повећане друштвене
солидарности, адвокатска обустава рада би била несразмерна циљу који се жели постићи
и дубоко противна напорима друштва у целини.
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