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#KRONOLOGIJA SLUČAJA - ĐOKOVIĆ POKUŠAVA IZBJEĆI DEPORTACIJU#
Australska vlada u petak je ponovno poništila vizu Novaku Đokoviću, ustvrdivši da prvi tenisač
svijeta, koji nije cijepljen protiv covida-19, može predstavljati prijetnju za zajednicu.
Novak Đoković je u petak od australskog suda zatražio da blokira njegovu deportaciju uoči
turnira Australian Open u Melbournu nakon što mu je vlada po drugi puta ukinula vizu pozivajući
se na pravila o ulasku u zemlju zbog covida-19.
Odvjetnici prvog tenisača svijeta su ni tri sata nakon što je ministar za imigraciju Alex Hawke
ponovo poništio vizu uložili zahtjev za zabranom deportacije.
Hawke je iskoristio je svoje diskrecijske ovlasti da ukine Đokovićevu vizu nakon što je sud
poništio raniji opoziv i pustio ga iz imigracijskog pritvora u ponedjeljak.
"Danas sam iskoristio svoje ovlasti prema članku 133C(3) Zakona o migracijama da poništim
vizu koju posjeduje gospodin Novak Đoković iz zdravstvenih razloga, na temelju toga da je to
bilo u javnom interesu", rekao je Hawke u izjavi.
Vlada je "čvrsto predana zaštiti australskih granica, posebno u vezi s pandemijom covida-19",
dodao je Hawke.
Prema članku Zakona o migracijama u skladu s kojim je ministar iskoristio svoje ovlasti za
ukidanje vize, Đoković tri godine neće moći osigurati vizu za dolazak u Australiju, osim u
neupitnim okolnostima koje su važne za interes Australije.
Iako se Đokovic javno usprotivio obaveznom cijepljenju protiv covida-19, općenito nije izražavao
protivljenje cijepljenju, a njegovi odvjetnici su odluku Hawkea nazvali "očito iracionalnom".
Njegov pravni tim također ističe da je Hawke u svom obrazloženju naveo da bi ostanak
Đokovića potaknuo otpore cijepljenju.
U Australiji je cijepljeno preko 90 posto stanovništva, no silovito je zahvaćena valom omikrona.
U posljednja dva tjedna zabilježeno je gotovo milijun slučajeva zaraze.
Kontroverza je pojačala globalnu raspravu o pravima necijepljenih i postala škakljivo političko
pitanje za premijera Scotta Morrisona kojeg u svibnju očekuju izbori.
KRONOLOGIJA SLUČAJA ĐOKOVIĆ
14. prosinca
Đoković dolazi na košarkašku utakmicu Crvene zvezde i Barcelona u beogradskom Pioniru i
pozira za fotografiju s košarkašem Nigelom Hayesom.
16. prosinca
Dva dana nakon što je bio na košarkaškoj utakmici u Beogradu s nekoliko osoba koje su tada
bile pozitivne, Đoković je testiran na koronavirus. O pozitivnom je rezultatu obaviješten istog
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dana navečer, na laboratorijskom nalazu piše da je izdan u 20.19 sati. U istom danu i u sljedeća
dva dana, Đoković je sudjelovao na najmanje četiri javna događaja i susretao se s desecima
ljudi.
17. prosinca
Đoković je u petak, 17. prosinca dijelio pehare najboljim mladim tenisačima. Pritom je od
Teniskog saveza Beograda primio i ikonu Bijelog Anđela.
18. prosinca
Još u Beogradu radi intervju i fotografira se za francuski sportski dnevnik L'Equipe, kada zna da
je pozitivan. "Osjećao sam se prisiljenim, jer nisam želio iznevjeriti novinara, ali sam se
pobrinuo da poštujem socijalnu distancu i nosim masku," kazao je priznavši "pogrešku u
prosudbi" i priznaje da je "trebao odgoditi ovaj angažman".
31. prosinca
SotoTennis academy tweetao je video Đokovićevog treninga u Marbelli u Španjolskoj. Dana 2.
siječnja, lokalne novine Diario fotografirale su ga na treningu, još u Marbelli.
4. siječnja
Đoković, koji nikada nije komunicirao o svom cijepljenom statusu, na društvenim mrežama
objavljuje da je dobio "medicinsko izuzeće" za nastup na Australian Openu. Đoković na
Instagramu objavljuje svoju potvrdu o izuzeću, uključujući i fotografiju iz zračne luke.
5. siječnja
Tenisač stiže u zračnu luku Melbourne u večernjim satima, ali ima problema s ulaskom u zemlju
jer nije ispunio ispravan obrazac za traženu vizu za ulazak u zemlju. Australski premijer Scott
Morrison traži od Đokovića dokaz da je "liječničko izuzeće" koje ima za sudjelovanje na turniru
opravdano, a u suprotnom će biti poslan "prvim avionom kući". Viza mu je ukinuta.
6. siječnja
Dužnosnici graničnih snaga u zračnoj luci Melbourne odbili su Đokovićev zahtjev za ulazak u
Australiju i poslali ga u imigracijski pritvor. Prvi tenisač svijeta kasnije je premješten u
imigracijski hotel. Igrač podnosi pravnu žalbu protiv ove odluke.
8. siječnja
Njegovi odvjetnici tvrde da mu je odobreno izuzeće od cijepljenja jer je bio pozitivan 16.
prosinca.
10. siječnja
Australski sudac naređuje hitno puštanje Đokovića na slobodu. Sudac Anthony Kelly dao je za
pravo prvom tenisaču svijeta, čiji je najveći argument bila nedosljednost državnih vlasti oko
izdavanja, a potom poništavanja iste vize na ulasku u zemlju. Kelly je presudio da nije bilo
valjanog razloga zbog kojeg bi službenici granične kontrole zabranili Đokoviću ulazak u
Australiju te naložio njegovo puštanje iz imigracijskog pritvora u roku od 30 minuta. Osim toga,
australska vlada dužna je Đokoviću nadoknaditi sve troškove koji su nastali proteklih dana.
Državni odvjetnik upozorava, međutim, da ministar imigracija Alex Hawke "zadržava osobno
pravo" da naloži Đokovićevu deportaciju idućim avionom. Australski teniski šef Craig Tiley brani
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svoju federaciju od kritika da je obmanio igrače oko propisa za ulazak u zemlju, rekavši da je
vlada 'odbila' provjeriti valjanost medicinskih izuzeća prije njihovog dolaska.
11. siječnja
Đoković nastavlja s treninzima
12. siječnja
Đoković u izjavi na Instagramu osuđuje "dezinformacije" o svom pojavljivanju u javnosti nakon
pozitivnog testa 16. prosinca i daje svoju kronologiju događaja. Budući da je po dolasku u
Australiju pogrešno izjavio da nije putovao tijekom prethodnih 14 dana, priznaje "zasigurno ne
namjernu ljudsku pogrešku" od strane svog "agenta".
13. siječnja
Australska vlada u petak je drugi put poništila vizu Novaku Đokoviću, rekavši da svjetska
teniska zvijezda, koji nije cijepljen protiv covida-19, može predstavljati rizik za zajednicu. (Hina)
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