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А П Е Л   Ј А В Н О С Т И   С Р Б И Ј Е 

 

Легалност и легитимност одлука Високог савета судства у ревизији реизбора судија 
озбиљно је нарушена неизвршавањем правноснажне одлуке Агенције за борбу против 
корупције од 9.12.2010 којом је констатовано да професору Димитријевићу: „јавна функција 
члана ВСС престаје по сили закона, о чему ће одлуку донети Народна скупштина РС“ и 
притварањем судије Благоја Јакшића, члана Савета.  

Недавна оставка судије Милимира Лукића поткрепљује сумњу да се поступак преиспитивања 
одлука првог састава ВСС врши произвољно и под притисцима.  

У таквој ситуацији, уз четири стара члана који не могу да одлучују о правилности својих 
одлука, ВСС нема већину од 6 гласова неопходну за доношење одлука у поступку ревизије. Шта 
више,  и свака друга одлука ВСС, па и она о избору председника судова,   губи легитимитет јер ВСС 
више нема ни састав у коме судије чине бар половину чланова, супротно стандардима.  

Упркос томе, и поред свих наведених околности које блокирају даље одлучивање, ВСС је 
одржао две седнице – 24.11.2011 и 1.12.2011 и, гласовима старих чланова, одлучио       у 33 случаја 
нереизабраних судија. Одлучивање чланова првог састава ВСС о правилности одлука  које су сами 
донели јесте грубо кршење права на правично суђење од стране ВСС      и супротно је и  Уставу 
Србије и Европској конвенцији.  

Крајње је време да се заустави суноврат права који спроводи највиши орган судске 
управе. Ако тако раде највиши правосудни функционери наочиглед јавности и то када 
одлучују о правима судија, онда је јасно да ће правично суђење бити угрожено и осталим 
грађанима Србије који, без правног знања и новца, и иначе имају слабију могућност правне 
заштите.  

Друштво судија Србије уверено је да се до правне држава не може стићи гажењем права 
уз обећање да ће касније бити боље. Не постоји ниједан пречи интерес од права грађана да 
живе безбедно и достојанствено, уверени да ће њихова права бити заштићена пред 
независним и непристрасним судом. 

Веома забринуто поступањем Високог савета судства, које ће имати далекосежне лоше 
последице на владавину права у Србији, Друштво судија Србије позива све организације и 
грађане да се придруже овом апелу и захтевају законито и легитимно поступање Високог 
савета судства.  
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