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Поштована госпођо Деретић,
Обраћамо Вам се као председници Радне групе за израду нацрта измена и допуна
Закона о посредовању у мирном решавању спорова, која је основана у децембру
2018. године.
Као што сигурно знате од 2017. године у Адвокатској комори Београда и
Адвокатској комори Србије постоји криза руковођења и спор о легитимности и
легалности органа који су тада изабрани у те две организације адвоката, а који још
увек није решен правноснажном одлуком надлежног суда.
Министарство правде је свој избор учинило врло брзо након настанка кризе, и
комуницира искључиво са руководством Адвокатске коморе Србије које предводи
адвокат из Београда г. Виктор Гостиљац и са руководством Адвокатске коморе
Београда које предводи адвокат из Београда г. Југослав Тинтор.
Та, у својој суштини, политичка одлука Министарства, као и помоћ коју су колеге
Гостиљац и Тинтор добили од финансијских и других институција под државном
контролом да преузму све финансијске, техничке и друге ресурсе који припадају
иначе правно јединственој адвокатској организацији, односно свим адвокатима, па
и онима који их не подржавају, представља пример политичког и државног

мешања у Уставом и законом гарантовану аутономију адвокатске организације,
без преседана у новијој историји.
Таква политичка одлука и пракса Министарства правде је део шире политике
извршне власти да стави под контролу и управу све сегменте друштва, па и оне
који су традиционално уживали правно зајемчену аутономију.
У следу изложенога, молимо Вас да примите к знању, и своје деловање ускладите
са следећим информацијама:
1. Представнице адвокатуре у Радној групи за израду нацрта измена и допуна
Закона о посредовању у решавању спорова, којом руководите, адвокат из
Новог Сада Тања Арсић и адвокат из Панчева Биљана Бјелетић, немају
никаква овлашећења да представљају адвокате Београде ни у чему, а
посебно не о важним питањима која се у тој Радној групи разматрају.
Ставови које оне износе су њихови лични, и не представљају ставове
Адвокатске коморе Београда. Шта више, ти ставови нису усвојени нити на
нелегитимним и нелегалним органима Адвокатске коморе Србије, чији су
избор и конституисање у најмању руку спорни, а који су госпође Арсић и
Бјелетић делегирали у Радну групу.
2. Управни одбор Адвокатске коморе Београда је размотрио досадашњи рад
Радне групе за израду нацрта измена и допуна Закона о посредовању у
мирном решавању спорова, на основу информација и материјала који су му
били доступни, и донео следеће закључке:
2.1. Адвокатска комора Београда се противи увођењу елемената
обавезности у посредовање у мирном решавању спорова. Медијација
мора остати искључиво и у потпуности, односно у свим фазама,
добровољна.
2.2. Противимо се прописивању обавезности ''првог састанка са
медијатором'', као процесној предпоставки за покретање судског
поступка, јер се тиме отежава грађанима приступ суду и правди.
2.3. Противимо се успостављању нове правосудне професије медијатора
у правном поретку Србије, јер је сувишна код постојећих овлашћења
и надлежности професија у судским поступцима (судија и адвоката)
да подстичу странке на мирно решавање спорова и да им у томе
пруже адекватну правну помоћ.
2.4. Позивамо носиоце све три гране државне власти да посвећено раде
да се обезбеде потребни ресурси за рад судова и стварно повећа
ефикасност вршења судске власти решавањем спорова, а не
спречавањем прилива нових предмета у судове.
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