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Управни суд у Подгорици усвојио је тужбу београдског професора др Дејана Мировића,
па је пресудом поништио као незаконито решење Агенције за националну безбедност
Црне Горе (АНБ), којим је одбијен Мировићев захтев упућен тој безбедносној служби.

  

  

Професор Мировић је у јануару прошле године преко свог адвоката Ивана Нинића
поднео захтев АНБ којим је тражио да му се доставе копије свих службених докумената
у поседу агенције, који су размењивани са Министарством унутрашњих послова Црне
Горе, а који садрже разлоге и чињенице на основу којих му је 2018. године изречена
мера забране уласка у Црну Гору.

  

Упркос томе што је Управи суд раније такође уважио Мировићеву тужбу против МУП-а и
што му је мера забране уласка у Црну Гору потом укинута, директор АНБ Дејан Вукшић
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је одбио да упозна Мировића и његовог адвоката са документима на основу којих је у то
време процењено да је ризичан по безбедност Црне Горе.

  

Београдски адвоакт Иван Нинић који је у овом поступку заступао Др Дејана Мировића
каже да пресуда Управног суда охрабрује, јер "враћа рад АНБ у законске оквире", али
истовремено и забрињава, јер "потврђује да је директор Дејан Вукишић свесно и
намерно крши закон и људска права неговог клијента".

  

"Професор Мировић је тражио одговор на крајње једноставно питање - зашто је за
време режима ДПС-а 2018. године представљао сметњу по националну, односно
унутрашњу безбедност Црне Горе и ко је такав закључак донео? Уместо једноставног
одговора, наш захтев је одбијен уз позивање на некакву тајну одлуку из 2015. године
тадашњег директора АНБ. Какве везе има везе одлука из 2015. када је забрана
преласка државне границе уследила три године касније, а Мировић никада није ни
кривично ни прекршајно процесуиран за било које дело? Поновили смо захтев и
паралелно са тим смо, у складу са Законом о АНБ, тражили скидање ознаке тајности,
али о том захтеву Вукишћ дуже од годину дана није решио, чиме је поново грубо
прекршио права професора Мировића. Дакле, поставља се питање кога директор АНБ
Дејан Вукшић штити и уколико поново одбије захтев Мировић ће против њега поднети
кривичну пријаву и захтевати хитну реакцију Одбора за безбедност и одбрану
Скупштине Црне Горе", каже адвокат Иван Нинић.
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