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 ДА ЛИ ЈЕ ЦРНА ГОРА УЦЕЊЕНА:

  - пресуда у вези геноцида или одвајање од Србије,  

- оптужба Србије и Срба за геноцид или смењивање министра Лепосавића...?

  

Поступајући по тужби БиХ против Србије и Црне Горе за геноцид - Међународни суд
правде донео је 2007. године Пресуду којом је утврдио да Србија није учинила геноцид,
али није одлучио о судбини тужбе за геноцид против Црне Горе.

  

Према списима Међународног суда правде, на расправи одржаној 24.4.2006. године,
Влада Босне и Херцеговине затражила је од Суда да пресуди и утврди да су Србија и
Црна Гора преко својих органа, односно тела под својом контролом, прекршиле своје
обавезе из Конвенције о спречавању и кажњавању злочина геноцида намерним и
делимичним уништавањем несрпске националне, етничке или верске групе у оквиру, али
и изван територије БиХ, укључујући посебно муслиманско становништво…

  

Међутим, већ следећег месеца маја - на основу леx специалиса, Закона о референдуму о
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државно-правном статусу и уз помоћ Мирослава Лајчака, специјалног изасланика
Ксавијера Солане (Високог представника за спољну и безбедносну политику ЕУ) и
Франтишека Липке (независног председавајућег црногорске Референдумске комисије)
одржава се референдум у вези независности Црне Горе. Са разликом од око 2400
гласова и са неуставном скупштинском Одлуком о проглашењу независности од 3.6.2006.
Црна Гора постаје независна, а већ следећег месеца (28.6.2006.) Генерална скупштина
УН доноси Резолуцију о пријему Црне Горе као 192. чланице.

  

Четрнаест година од подношења тужбе или осам месеци по одвајању од Србије,
Међународни суд правде 26.2.2007. године доноси ПРЕСУДУ бр. 91 којом утврђује да
Србија није извршила геноцид, не наводећи разлоге зашто није одлучио и о оптужби
Црне Горе за геноцид.

  

Како одговорност за геноцид не застарева - уз свесрдну помоћ америчке, британске и
немачке амбасаде - од Владе и прозваних функционера Црне Горе тражи се да оптужују
Србију и Србе за геноцид. Истовремено, да би се избегла контрола или расправа о
легалности одлука привремених и других међународних судова од Владе се тражи хитно
доношење закона о забрани негирања геноцида.

  

(Фонд за развој Демократје)
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