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Приштина може не само да, без озбира на изборне резултате, заобиђе Српску листу,
када буде бирала ко ће из српске заједнице ући у будућу косовску владу, него би могла
да је прогласи неуставном и тако је склони са политичке сцене Косова и Метохије.    

Према плану Мартија Ахтисарија, који је основ за косовски устав, заменик премијера и
један министар морају бити из мањинске српске заједнице. Међутим, тим планом није
дефинисано да ли тај представник Срба мора бити и неко ко је део парламентарне
већине у скупштини Косова.

  

  

Управо због овог детаља албански професор међународног права Виган Ћороли тврди
да тужилаштво Косова има довољно основа да захтева да се Српска листа прогласи
неуставном, с обзиром да има „званичан извештај међународних посматрача за изборе 6.
октобра, у којем се јасно каже да су косовски Срби застрашивани, уцењивани и да им је
прећено, како би дали свој глас одређеној политичкој странци, у овом случају Српској
листи“, пренела је „Коха“.
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Једини начин да Приштина не буде зависна од Срба јесте да политички елиминише
Српску листу

    

Међутим, то није све. С обзиром да је Српска листа освојила свих десет мандата у
парламенту, сви будући закони које Приштина буде усвајала морају имати подршку
минимум четири српска гласа.  Другим речима - једини начин да Приштина не буде
зависна од Срба јесте да политички елиминише Српску листу.

  

Под којим условима би ово могло да се деси?  Судија у пензији Даница Маринковић каже
да је, с обзиром да сама Приштина не поштује своје прописе, а камоли устав, све могуће.
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„Њихов устав регулише чланом 96 да приликом формирање владе један министар мора
да буде из српске заједнице. А српску заједницу, на основу резултата избора одржаних
6. октобра, требало би да представља Српска листа“, подсећа Маринковић.

  

Према њеним речима, актерима политичке сцене косовских Албанаца очито не одговара
да овај политички субјекат буде представник Срба, па је Приштина зато спремна и на то
да ову листу прогласи неуставном. За то, напомиње она, има начина, али тешко да то
може извести без доказа.

  

Према оптужбама Албанаца, Српска листа вршила притисак на бираче

  

„Када неко изнесе те оптужбе, уз образложење да постоји основана сумња, мора да има
и доказе за то. Доказ не мора да буде у писаној форми, већ то могу да потврде и
сведоци над којима је, наводно, извршена та присила“, објашњава она поводом тврдњи
које се помињу, а према којима је Српска листа вршила притисак на бираче.

  

Она каже да не би било први пут да Албанци користе лажне сведоке у случајевима који
њима одговарају.  „Они су спремни на лажи и на преваре од самог почетка и сада се не
дешава ништа ново. Међутим, ако се то заиста деси, поставља се питање - где је та
демократија и владавина права на Косову, о којој толико говоре“, констатује
Маринковићева у изјави за Спутњик.

  

(Спутњик) 
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