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Вашингтон — Представнички дом америчког Конгреса ће у понедељак проследити
Сенату резолуцију о опозиву бившег председника Доналда Трампа, који је оптужен за
подстицање побуне 6. јануара у комплексу Капитола.

  

  

То би означило почетак процес суђења у горњем дому Конгреса на којем би Трампу
могло да буде забрањено да се поново кандидује за председнички положај, рекао је у
петак лидер демократске већине у Сенату Чак Шумер.

  

"Представнички дом ће проследити оптужницу Сенату који ће одржати суђење о
опозиву Доналду Трампу. То ће бити пуно и фер суђење", рекао је Шумер током
обраћања у Сенату.
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Трамп је први председник који је опозван два пута и први којем ће бити суђено након што
је напустио положај. Иако прослеђивање оптужнице означава формалан почетак
суђења, детаљи тог процеса још нису познати.

  

Лидер републиканаца у Сенату, Мич Меконел, претходно је предложио да се почетак
суђења за опозив бившем председнику Доналду Трампу помери за недељу дана или
више, како би Трамп имао времена да припреми одбрану.

  

Саслушање о импичменту Доналда Трампа због његове улоге у насиљу у Капитолу
почетком месеца требало би да почне следеће недеље у Сенату, најавиле су данас
демократе.

  

Представнички дом, који је већ опозвао Трампа, послаће Сенату предлог оптужнице
импичмента и тако покренути суђење у Сенату. Републиканци, који више немају већину,
затражили су више времена за припрему.

  

Трамп је уочи инаугурације Џоа Бајдена отпутовао на Флориду. Уколико буде осуђен,
Трамп неће више моћи да држи неку јавну функцију.

  

Вођа демократа у Сенату Чак Шумер рекао је данас да ће Представнички дом оптужницу
послати у понедељак, а то значи да би суђење Трампу требало да крене у уторак.

  

“Сенат ће судити Доналду Трампу. Биће то фер суђење”, рекао је Шумер.

  

Доњи дом америчког Конгреса изгласао је прошле седмице опозив Трампа – други пут у
његовом мандату и први пут у америчкој историји – са 232 напрема 197. Десет
републиканаца придружило се демократама у гласању за импичмент.

  

Импичмент
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Трамп је оптужен за “подстицање на побуну” у дебати о импичменту која је јуче цео дан
трајала у Конгресу. Дебата и опозив су заиста невероватан крај Трамповог мандата
будући да су га демократе и све више републиканаца прогласили неспособним за
председниковање, али и опасног по јавност јер се страхује да би његове присталице
могле опет да крену на Вашингтон али и друге градове по САД.

  

“Председник Трамп тешко је угрозио безбедност Сједињених Држава, институција и
владе”, наводи се у тексту импичмента на четири стране. “Ако остане на власти,
представљаће претњу по националну безбедност, демократију и демократију”, додаје се.

  

Како ће изгледати саслушање у Сенату

  

Први дан подразумева долазак врховног судије и полагање заклетве у Сенату. Други
дан је посвећен утврђивању правила суђења. После тога следи изношење аргумената са
обе стране и то би могло да потраје неколико дана. Постоји и опција скраћеног
саслушања са кратким представљањима или ћак и суђења од свега пола дана, што би
омогућило Сенату да настави да ради и друге ствари.

  

Колико је гласова потребно да би Сенат опозвао Трампа

  

За импичмент је потребна двотрећинска већина у Сенату, односно 67 гласова. После
успеха демократа у поновљеном гласању у Џорџији, Сенат ће бити подељен пола-пола
између демократа и републиканаца, а Камала Харис, изабрана председница ће имати
одлучујућ глас. То значи да би 17 републиканских Сенатора морало да гласа за осуду
Трампа. Одлазећи председник је глатко прошао прошло гласање о импичменту када је
само један републиканац гласао за његов опозив и ти по само једној од две оптужнице.

  

Шта ако Трамп буде проглашен кривим

  

Пресуда да је крив не значи аутоматски да Трамп више неће моћи да се кандидује за
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председника. Међутим, Сенат би могао да одржи још једно гласање како би га
блокирали да се поново кандидује и за то им је потребна проста вечина. Основа за то
гласање било би позивање на 14. амандман који забрањује федералним и државним
званичницима који су учествовали у побуни да се поново баве неком јавном
функцијом.Усвојен после грађанског рата, амандман наводи да нико ко је претходно био
“умешан у побуну” против САД док је био изабрани званичник, не може поново да држи
јавну функцију.

  

(Глас Америке, Нова.рс)
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