ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О СЛОБОДИ ОД СТРАХА

Члан 1.
Oвим законом штите се и остварују Уставом зајемчене слободе грађана,
када злоупотребом овлашћења у обављању послова из своје надлежности орган
јавне власти те слободе угрожава застрашивањем или претњом.
Овим законом се гарантује постојање слободног демократског поретка,
владавине права и отвореног друштва.
Члан 2.
Сваки поступак органа јавне власти Републике Србије који има карактер
застрашивањa или садржи претњу којом се грађани присиљавају да против своје
воље или одрицањем од својих зајемчених права нешто чине или не чине је
повреда права на слободу и на живот без страха.
Члан 3.
Службено лице, односно одговорно лице у органу јавне власти, које крши
одредбе овог закона, казниће се сходно чл. 343., 359. и 361. Кривичног законика
(„Службени гласник РС“ бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05 – исправка, 72/09,
111/09, 121/12, 104/13 и 108/14).
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

Образложење

I Уставни основ
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у чл. 18. и 19. Устава
Републике Србије којима је утврђено да се људска права зајемчена Уставом
непосредно примењују, да јемства неотуђивих људских права служе очувању
људског достојанства и остваривању пуне слободе и једнакости сваког појединца у
праведном, отвореном и демократском друштву, заснованом на начелу владавине
права, и у члану 97. тачка 2. којим Република Србија уређује и обезбеђује
остваривање и заштиту слобода и права грађана, одговорност и санкције за
повреду слобода и права грађана утврђених Уставом, као и за повреду закона.
II Разлози за доношење закона
Разлози за доношење овог закона садржани су, пре свега, у потреби да се
заштите Уставом зајемчене слободе грађана у случајевима када су те слободе
угрожене од стране органа јавне власти. Истовремено, гарантује се и постојање
слободног демократског поретка, владавине права и отвореног друштва.
Сматрамо да нико, а нарочито органи јавне власти, не смеју да злоупотребом
овлашћења приликом обављања послова из своје надлежности застрашују грађане
Републике Србије, и стварају стање страха и неизвесности, при чему се грађани
присиљавају да против своје воље нешто чине или не чине. Сваки грађанин има
право на слободу, а посебно на слободу мишљења и изражавања, слободу
окупљања и слободу удруживања која не сме бити угрожена стањем страха услед
радњи и поступака органа јавне власти. Свака злоупотреба службеног положаја
или овлашћења или невршење службене дужности, као и неовлашћено поступање
у раду органа јавне власти, кривично је дело.
III Објашњење основних правних института и појединачних решења
Чланом 1. дефинише се предмет закона, а то је да се овим законом штите и
остварују Уставом зајемчене слободе грађана, када злоупотребом овлашћења
орган јавне власти те слободе угрожава застрашивањем или претњом. Циљ закона
је гарантовање слободног демократског друштва, владавине права и отвореног
друштва.
Чланом 2. дефинише се да је поступак органа јавне власти који има
карактер застрашивања или претње услед чега се грађани присиљавају да против
своје воље нешто чине или не чине, повреда права на слободу и на живот без
страха.

Чланом 3. прописује се одговорност за непоштовање овог закона.
Чланом 4. дефинише се ступање на снагу овог закона.
IV Анализа ефеката закона
Доношењем и применом овог закона спречиће се самовоља органа јавне
власти чиме се штите грађани, њихова права и слободе.
V Финансијска средства потребна за примену закона
За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска
средства у буџету Републике Србије.
VI Разлози за доношење закона по хитном поступку
Доношење овог закона по хитном поступку се предлаже како би се
спречиле штетне последице по безбедност, права и слободе грађана Републике
Србије.

