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АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ ТУЖИЛАШТВА У СРБИЈИ

Тема: Актуелни проблеми тужилаштва у Србији и Етички кодекс тужилаца

Поштована господо, драге колеге,
Етички кодекс Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије,
не би требало да иде у јединственом контексту теме ове конференције
«Актуелни проблеми тужилаштва у Србији». Зашто? Па због тога што је етички
кодекс донет и усвојен на Трећој Скупштини Удружења од 27.11.2004.године и
тиме је, рекло би се, отклоњен основни проблем у вези с њим.
Међутим, ако пажљивије анализирамо само садржину етичког кодекса можемо
закључити да само доношење не значи да је по садржини и аутоматски етички
кодекс у потпуној примени.
Тако се, са правом, може поставити питање у коликој мери носиоци
јавнотужилачке функције могу бити самостални и независни у свом раду,
вршити дужност без страха, ако се зна да је наш статус, за само претходне
четири године мењан неколико пута. У тим променама укидана је сталност
функције заменика јавних тужилаца, затим поново увођена па опет укинута. У
истом овом периоду губиле су се функције свих или пак једног дела носилаца
јавнотужилачких функција у Србији брзопотезним доношењем нових закона
без уважавања саме струке и то у ситуацији када ни једно слово Устава
Републике Србије није мењано.
Да ли је уопште могуће да се носиоци јавнотужилачке функције у свом раду
придржавају универзалног концепта људских права и да га у свом раду штите
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када су у исто време њихов положај и права на стакленим ногама и зависе од
недефинисаних чинилаца.
Са циљем да се и струка пита удружење се до сада више пута јавно оглашавало,
организовало конференције, подносило предлоге све са циљем да нам се
дозволи непосредније учешће у одговарајућим радним телима за доношење
новог устава. Наше ангажовање, мора се признати није дало резултат који
заслужујемо. Због свега тога, држи се и данашња конференција са циљем да уз
помоћ нашег чланства, међуародних организација и пријатеља дођемо до
позитивног помака. Уверни смо да се на тужилаштво може и мора другачије
гледати, тужилаштву се као струци мора дати реч и око овог најважнијег
питања.
Но да се вратимо правилима етичког кодекса и циљевима који су се његовим
доношењем желели постићи.
Етички кодекс садржи правила понашања тужилаца и заменика јавних
тужилаца која упућују да она морају бити достојна и достојанствена, да се само
знањем, способношћу и личним усавршавањем могу постићи највиши
стандарди законитости и праведности.
Посебно указујем да морамо у потпуности испоштовати и сва правила која се
односе на остваривање наше улоге у сваком поступку, пре свега у кривичном
поступку.
Нема сумње да је врло важно сагледати и норме понашања у односима са
другим субјектима на које смо по природи посла упућени - суд и полицију.
Потпуним уважавањем правила кодекса моћи ћемо засигурно дати једну
целовитију слику у јавности о тужилаштву уопште.
Наш етички кодекс не садржи правила која смо ми измислили, већ је резултат
вишемесечног напорног рада пројектног тима, међународних експерата из Аба
Цеели, ОЕБС-а и генералног секретара међународног удружења тужилаца.
Етички кодекс је и резултат проучавања упоредним правила етичких кодекса
других земаља уз поштовање наше стварности и услова земље у тразницији.
И на крају да закључим актуелни проблеми тужилаштва у Србији у вези са
пуним оживотворењем етичког кодекса у доброј мери је условљено садашњим и
будућим уставно правним положајем јавног тужилаштва. Сам етички кодекс
омогућава нам, да што се тиче професионалности обављања ове функције, то
чинимо на нивоу који поштује све познате и признате међународне стандарде
из ове професије. Због тога позивам да учинимо један свеобухватан напор, да
започнемо један процес који ће омогућити да се правила етичког кодекса
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преточе у стварност и то тако да буду сједињени део нашег бића у вршењу
јавнотужилачке функције. Уверен сам да ћемо то постићи.

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Милан Петровић
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