
Бошко Обрадовић поднео кривичну пријаву против Вучића
уторак, 10 септембар 2019 11:19

 Председник Двери Бошко Обрадовић је у Вишем јавном тужилаштву у Београду предао
кривичну пријаву против председника Србије Александра Вучића "због сумње да је
изјавама датим приликом посете америчких сенатора, а у вези са КиМ, прекршио
чланове 305, 306, 307 и 320 Кривичног законика РС".

  

  Обрадовић је рекао да је, приликом посете сенатора из САД, Вучић је показао да је
"политика актуелне власти угрожавање територијалне целине државе Србије, што је по
члану 307. Кривичног законика кривично дело".   

"Он је истакао да је спреман да призна независно Косово ако дође до компромисног
решења. Кривични законик не познаје никакве услове под којима је дозвољено
угрожавање независности Србије из чл. 305, признање капитулације или окупације из
чл. 306, угрожавање територијалне целине из члана 307 или припремање дела против
уставног уређења и безбедности Србије из чл. 320 КЗ", рекао је Обрадовић.

  

Лидер Двери је додао да је ова Вучићева изјава "само континуитет кршења Устава од
стране представника актуелне власти".

  

"Подсећам да смо већ поднели кривичну пријаву против министра (Александра) Вулина,
због његових изјава о разграничењу и да смо реаговали и поводом недавног његовог
интервјуа у Вечерњим новостима, у ком такође позива на разграничење. И Вучићу ово
није први пут. Сви се сећамо његових изјава да се залаже за разграничење", рекао је
Обрадовић.
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Он је истакао да "обични грађани имају слободу да се политички залажу за шта год
хоће", али да су председник државе и министри дужни да штите Устав, а не да позивају
на његово кршење.

  

"Њихова реч има знатно већу тежину у смислу политичког правца и одлука државе
Србије, и зато овакве њихове изјаве спадају у дела кажњива Кривичним закоником",
рекао је Обрадовић.
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