Прима:
АДВОКАТСКА КОМОРА ЦРНЕ ГОРЕ
АДВОКАТ ЗДРАВКО БЕГОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК
БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 7, ПОДГОРИЦА, ЦРНА ГОРА
ПОДРШКА КОЛЕГАМА АДВОКАТИМА У ЦРНОЈ ГОРИ

Колеге адвокати из Црне Горе имају и имаће моју пуну подршку у настојањима да кроз
обуставу рада заштите своја права и права свих грађана које заступају.
Грађани би пре свега требали да знају да би тзв. фискализацијом адвокатских канцеларија,
органи власти добили ПОТПУНИ УВИД У ЧИТАВЕ СПИСЕ ПРЕДМЕТА, што је само по
себи скандалозно и забрињавајуће.
Уз дужно поштовање свих осталих професија и делатности, адвокатура због своје
специфичности, има посебне обавезе према грађанима, У СМИСЛУ (између осталог)
ПОТПУНОГ ЧУВАЊА ТАЈНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА, ПОДАТАКА, СПИСА И САЗНАЊА,
те самим тим не представља тржишну услугу.
Кроз поступак фискализације адвокатских канцеларија, заправо се покушава "ући" у исте, и
на мала врата успоставити систем контроле рада а не пословања адвоката.
Будући да је спорним законом о фискализацији у промету производа и услуга прописано да
ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР МОЖЕ ИЗРЕЋИ МЕРУ ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
ДО 90 ДАНА, наведеним решењем би се властима омогућило да, инспекцијским притиском,
и без знања и одобрења надлежне коморе, онемогућавају, спречавају или отежавају рад
адвоката.
У том смислу Закон о фискализацији у промету производа и услуга је супротан јe, у односу на
адвокатуру, самом Уставу, те међународним документима који су на снази више деценија.
Када се у називу закона наведе «у промету производа и услуга», јасно је да се ово не може
односити на адвокате, БУДУЋИ ДА АДВОКАТИ НЕ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ, НЕГО ПРАВНУ
ПОМОЋ, сагласно члану 21. Устава Црне Горе.
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Дакле, сам назив закона је, уколико се жели применити на адвокате, супротан Уставу – или
неко можда не разуме шта је то адвокатура, или пак жели да адвокате прикаже као некакве
трговце услугама, који наводно не измирују своје пореске обавезе редовно.
Међутим, наведени закон је, у односу на адвокатуру, СУПРОТАН И КЉУЧНИМ
МЕЂУНАРОДНИМ ДОКУМЕНТИМА, па се тако у Основним принципима о улози адвоката
УН (усвојени су на Осмом конгресу Уједињених нација о спречавању злочина и поступању
према преступницима 7. септембар 1990.) каже:
„1.Владе ће осигурати да адвокати
(А) могу да обављају све своје професионалне функције БЕЗ ЗАСТРАШИВАЊА, ПРЕПРЕКА,
УЗНЕМИРАВАЊА ИЛИ НЕПРАВИЛНОГ МЕШАЊА;
(Б) могу да путују и консултују своје клијенте слободно и у својој земљи и иностранству; и
(Ц) неће патити или бити угрожени кривичним гоњењем или АДМИНИСТРАТИВНИМ,
ЕКОНОМСКИМ ИЛИ ДРУГИМ САНКЦИЈАМА за било коју радњу предузету у складу са
признатим професионалним дужностима, стандардима и етиком.
Такође, Препоруком Р (2000) 21 Комитета министара Савета Европе државама чланицама о
слободи обављања професије адвоката (усвојена 25. октобра 2000. године) прописано је:
„… Желећи да промовишу слободу обављања професије адвоката у циљу јачања владавине
права, у којем адвокати учествују, посебно у функцији заштите индивидуалних слобода;
Свесни потребе за правичним системом спровођења правде који ГАРАНТУЈЕ
НЕЗАВИСНОСТ АДВОКАТА У ВРШЕЊУ СВОЈИХ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ДУЖНОСТИ
БЕЗ ИКАКВОГ НЕПРАВИЧНОГ ОГРАНИЧЕЊА, УТИЦАЈА, ПОДСТИЦАЈА, ПРИТИСКА,
ПРЕТЊИ ИЛИ УПЛИТАЊА, НЕПОСРЕДНИХ ИЛИ ПОСРЕДНИХ“.
Стога је нужно уважити уставне одредбе, међународне документе, и сугестије колега адвоката
из Црне Горе, те кроз инклузивни дијалог усвојити предложене измене закона.
Још једном, пуна подршка колегама у Црној Гори у настојању да се кроз обуставу рада као
легитиман вид борбе одупру притисцима.
24 мај 2021. године
Мироје Јовановић,
адвокат из Новог Сада
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