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Поводом чланака објављених на сајту Глас јавности: “Судска мафија пада”, портала 

Република: “Велики скандал тресе правосуђе”, Српског телеграфа: “Невиђена срамота 

српског правосуђа” где је на насловној страни и објављена фотографија судије као и јутарњег 

програма РТВ Пинк “Ново јутро” од 27.8.2022. године, у којима се експлицитно указује да је 

судија Вишег суда у Београду, Ивана Рамић повезана са криминалном групом те јавност 

доводи у заблуду у погледу околности везаних за доношење првостепене пресуде у 

кривичном поступку, Друштво судија Србије издаје 

С А О П Ш Т Е Њ Е 

којим подсећа медије и јавност да су судови самостални и независни у свом раду и да судске 

одлуке не могу бити предмет вансудске контроле већ их може преиспитати само надлежни 

суд у законом прописаном поступку, а да судија не може бити позван на одговорност за 

изражено мишљење приликом доношења судске одлуке осим ако се не ради о кривичном 

делу кршење закона од стране судије. 

Стога, поступци у тексту под називом “Судска мафија пада” нису могле бити окончани 

поступањем судије Иване Рамић, како се то нетачно приказује у тексту нити је првостепене 

одлуке у свим наведеним поступцима донела судија Рамић. Што се тиче навода о 

“стравичном злочину” и “силовању девојчице” који, према наводима изнетим од стране 

водитељке јутарњег програма РТВ Пинк уз то “за судију није био довољно страшан па је 

изречена овако блага казна”, текстовима портал Република: “Велики скандал тресе 

правосуђе” и Српског телеграфа: “Невиђена срамота српског правосуђа”, Друштво судија 

Србије обавештава јавност да је у питању кривично дело обљуба злоупотребом положаја из 

члана 181 став 2 у вези става 1 КЗ које кривично дело не обухвата силу или претњу као начин 

извршења кривичног дела док је казна изречена у првостепеном поступку, изречена у 

границама прописаним законом, а наведена пресуда ће бити предмет оцене другостепеног 

суда у жалбеном поступку. 

Поред изношења нетачних и малициозних тврдњи, забрињава чињеница да су ове, наизглед 

неповезане “вести”, објављене у кратком року, да исте прате фотографије судије Рамић, па се 

поставља питање да ли ово таргетирање судије, спиновањем преко медија, у позадини има 

само нарушавање угледа судства или представља и вид притиска како на судију Рамић тако и 

остале носиоце правосудних функција. 
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