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С А О П Ш Т Е Њ Е
Поводом објављене вести на порталу „Нова С“ са насловом „Тинтор: Претње Јелени Зорић
су за дисциплинску“ и наводне изјаве председника Адвокатске коморе Београда која гласи
„Ако се Јелена Зорић осећа угрожено то треба да пријави дисциплинској, Београдска комора
се не бави појединачним случајевима“, овим путем обавештавамо јавност о следећем:
1.У изјави која је дата порталу „Нова С“ Југослав Тинтор је објаснио да као председник АК
Београда не може да се упушта у давање оцене да ли се у радњама неког адвоката стичу
обележја повреде дужности адвоката јер је ова оцена у надлежности дисциплинских органа
коморе који су независни, тако да се он као орган управљања не сме мешати у њихов рад.
2. Крајње је непрофесионално овакву изјаву пренети јавности под насловом „Претње Јелени
Зорић су за дисциплинску“ јер из овакве формулације произлази афирмативан став у правцу
дисциплинског прогона адвоката који ни једном речју није био изражен у датој изјави.
3.Овакав начин извештавања већ дуже времена карактерише медијску слику Србије која је
у потпуности поларизована тако да се објављује само оно што се „уклапа“ у медијску шему,
а изјаве се буквално кроје по мери начина извештавања који је унапред стриктно дефинисан.
Принципијелно гледано, из перспективе адвокатуре нема суштинске разлике у актуелним
моделима новинарског извештавања осим разлике у политичким ставовима које афирмишу.
5.АК Београда наглашава да су само органи кривичног гоњења надлежни да процене да ли
се у радњама адвоката Светислава Бојића стичу обележја неког кривичног дела и да ово пре
њих и уместо њих не би требало да чине ни новинари, ни политичари, ни разни аналитичари
јер се на тај начин крши претпоставка невиности која је нашем колеги зајемчена Уставом.
6.Поводом најаве телевизије „Н1“ да ће „захтевати“ од адвокатских комора да се одузме
лиценца адвокату, АК Београда подсећа да су на такав начин адвокатске лиценце одузимане
у земљама бившег СССР-а од којих се београдска адвокатура суштински разликује не само
својом независношћу, већ и отпорношћу на притиске сваке врсте - укључујући и медијске.
7.АК Београда сматра да телевизија „Н1“ води организовану медијску кампању против
адвоката Светислава Бојића како би извршила притисак на органе кривичног гоњења да
против њега покрену поступак и огласе га кривим, због чега смо као адвокатска комора
дужни да реагујемо и да на то укажемо јавности - како би заштитили адвоката који се нашао
на удару медијског прогона, као што је овде случај.
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