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УД РУЖ ЕЊЕ "НАРОДНИ ПАРЛАМЕНТ"
Лесковац, ул. И лије Стреле бр.За.
Н/Р Заступник Горан Митровић

Предмет:

ЗАХТЕВ ЗА УКИДАЊЕ РУБРИКА "ПРАВНА ПОМОЋ" И "ЗАШТИТА
ПОТРОШАЧА"
Поштовани,

Увидом у садржину Вашег сајта

httsp://paгlament.org. rs/pravna-pomoc/ уочили

смо да се на овом сајту бесплатно пружа

помоћ гр_ађанима у 01<виру

n.paa.1;a

непрофитног пројекта .,Грађани против лоше државне управе" као и у области
заштите права потрошача. што не спада у послове

Вашег удружења .

Уставом Републике Србије је у чл. 67. Прописано да правну помоћ грађанима
пружа 1/ адвокатура као самостална и независна служба и 2/ јединице локалне
самоуправе. ~:ако Bawe удружење не спада ни у једну поменуту групу нисте
овлашћењ~ да пружате бесплатну правну помоћ грађанима . У сваком случају,
постојање овог сајта Је упитно и води кршењу закона.

Законом о адвокатури у чл.

2.

је прописано да је адвокатура независна и

самостална служба правне помоћи физичким и правним лицима. Самосталност
и

независност

независним

адвокатуре

обављањем

остварује

се,

адвокатуре,

између

правом

осталог,

странке

на

самосталним

слободан

и

избор

адвоката. организовањем адвоката у Адвокатску комору Србије и адвокатске
коморе у њеном саставу као самосталне и независне организације.

Законом о адвокатури у чл.

3.

је утврђено да пружање правне помоћи обухвата

давање усмених и писмених правних савета и мишљења, састављање тужби,
захтева,

предлога,

молби,

правних лекова,

представки

и других поднесака,

састављање уговора, завештања, поравнања, изјава, општих и појединачних
аката

и

других

посредовање

у

исправа,

заступање

закључењу

правног

и

одбрану

посла

или

физичких
мирног

и

правних

решавања

испорних односа, обављање других послова правне помоћи

лица,

спорова

у име и за рачун

домаћег или страног физичког или правног лица, на основу којих се остварује
права и штите слободе и други интереси.

Адвокатска комора Србије и адвокатске коморе у њеном саставу врше јавна
овлашћења и обављају послове од општег интереса што је последица јавног
значаја адвокатуре која пружа правну помоћ на начин уређен Уставом, законом
и Кодексом професионалне етике адвоката.
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Следствено

наведеном ,

адвокатских комора

у

обавеза

њеном

и

право

Адвокатске

саставу је да одлучују о

коморе

Србије

праву на

и

бављење

адвокатуром или о престанку права на бављење адвокатуром.

На другој

страни

делатност

удружења

грађана

или

појединих

привредних

друштава могу бити од значаја за одређено друштво, али се тај значај не може
изједначити са јавним

овлашћењима чије је вршење поверено Адвокатској

комори Србијеи адвокатским коморама у њеном саставу .
Имајући ово у виду , постоји суштинска разлика у пружању правне помоћи од
стране адвоката

као чланова адвокатске коморе којима је држава поверила

вршење јавних овлашћења и удружења грађана и привредних друштава, која
покушавају да се баве пружањем или организовањем пружања правне помоћи,
чак и када би посредовањем

удружења или привредног друштва правну помоћ

пружали и адвокати.

Правна п омоћ којv не прvжају адвокати је надриписарство и представља
кривично дело из чл.
Адвокати

се

могу

342.

Кривичног законика .

организовати

у Адвокатску

комору

Србије

и

адвокатске

коморе у њеном саставу . Свако друго организовање адвоката , мимо облика
организовања и рада који су прописани Законом о адвокатури није дозвољен. У

складу са овим , у области адвокатуре није дозвољен било какав
посредовања и посредног избора адвоката који пружа правну помоћ .

облик

Када удружења грађана или привредна друштва посредују у пружању правне

помоћи, коју евентуално пружају адвокати, она тиме задиру у однос клијената и
адвоката тако што ограничавају право грађана на слободан избор адвоката, али
истовремено и нарушавају однос клијената и адвоката као однос поверења и
непосредног личног контакта, како је то гарантовано Законом о адвокатури и

Кодексом

професионалне етике

адвоката ,

али

и

Европским

конвенцијом о

људским правима и Универзалном декларацијом Уједињених нација о људским
правима .

О б зиро м да смо Вам у ц е лости п оја сн ил и импе р атив н е п р о пи с е и у ка з али на

чињ е ни ц у

да

пруж а ње

б е спл ат н е

пр ав н е

по моћи

није

д о звољ е но

и

да

ко нтин уи рэ1 ю 1<ршите 3а ~;он. оче :<уј емо од Вас да руб ри ке ..правн а пом о ћ " и

" за шти т а

потр о ш а ч а"

у пући ва ња

одм ах

о во~. до писа.

У

у 1<л он ите ,
случају да

а

нај~< асније

то

у р оку

одбијете,

од

бићемо

дана

од

принуђени

на

15

алтернативна средства која су мање повољна за вас. М оли м о да Ад во катску
ко мо р у Беогр ада обавест ите о Ваш ем ст аву по из нето м за хт еву .

С поштовањем,
У Београду , дана

23.05 .2018.
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