
Министарство правде је у потпуности испоштовало препоруку Високог комесеријата за 

избеглице УНХЦР, чији је допис стигао у министарство крајем новембра, а у којем се 

наводи да Србија треба да се суздржи од изручења турског држављанина А.Ц. док се не 

реши питање азила.  

У решењу Апелационог суда у Новом Саду, којим се потврђује одлука Вишег суда у 

Шапцу, наводи се да је на седници Већа одбрана указивала да је од стране Комитета за 

тортуру УН дата препорука да се Србија суздржи од изручења у Турску. Иако је одбрана 

то навела Апелациони суд је одбио жалбу А.Ц. и потврдио одлуку Вишег суда у Шапцу, 

којом је утврђено да су испуњене све претпоставке за његово изручење.  

Суд није Министарству правде доставио доказ о наводима одбране, односно препоруци 

Комитета, нити се из образложења судске одлуке може утврдити да је суд имао 

непосредни увид у допис Комитета. Такође, Министарство правде у тренутку доношења 

решења о екстрадицији није имало увид у ту препоруку. Министар правде је на основу 

правоснажног решења суда да су испуњени сви услови за изручење, као и на основу 

одбијеног захтева за азил (другостепено решење Комисије за азил при МУП-у) донео 

позитивну одлуку о екстрадицији А.Ц.  

Околности случаја, а то је да је А.Ц. изречена правноснажна пресуда у Турској 2012. 

године, указују да не постоје оправдане индиције да се у конкретном предмету радило о 

политичком прогону или да је А.Ц. повезан са актуелним околностима у матичној земљи 

након 2016. године. Због природе кривичног дела на који је осуђен правноснажно и 

времена доношења правноснажне пресуде није утврђено да се ради о политичким 

кривичним делима и да је изложен прогону у вези политике у Републици Турској.   

Неколико дана након што је Министарство правде доставило надлежним државним 

органима своје решење стигла је препорука Комитета за тортуру УН.  

Министар правде Нела Кубуровић је решење о изручење потписала у петак, 15. децембра, 

док је препорука Комитета за тортуру УН стигао у понедељак, 18. децембра телеграмом 

преко Сталне мисије Србије при УН и другим међународним организацијама у Женеви.  

Министарство правде је као и у свим претходним случајевима екстрадиције решење о 

изручењу доставило надлежном суду, Интерполу и држави молиљи.  

Србија је потписник и члан великог броја међународних организација и као и до сада 

остаје посвећена испуњавању међународних обавеза. 


