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Одбор Собрања за мандатско-имунитетска питања одобрио предлог суда за укидање
посланичког мандата Николе Груевског. Тиме се ствара могућност да он одслужи
двогодишњу затворску казну на коју је осуђен у случају "блинидарни мерцедес".

  

Чланови најутицајније македонске опозиционе странке ВМРО-ДПМНЕ на чијем је челу
био Груевски, напустили су седницу тврдећи да је то политички, а не законски процес,
преноси МИА.

  

  

Председник Одбора Павле Богоевски казао је да ће гласати за предлог суда зато што
дела за која је осуђен, Груевског чине недостојним посланичке позиције.

  

Ова одлука објашњава се чланом 59 Правилника Собрања о процедурама, који наводи
да би суд требало да обавести председника парламента када осуди неког посланика
због злочина или другог кажњивог дела, чиме посланик постаје недостојан своје
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позиције.

  

Агенција наводи да ће одлука бити разматрана на пленарној седници.

  

Да би одлука о укидању мандата била коначна, потребно је остварити две трећине
гласова, а исход није у потпуности сигуран због посланика ВМРО-ДПМНЕ који неће
гласати у корист те одлуке, напомиње агенција.

  

Такође, већина независних посланика је саопштила да неће подржати овај потез.
Груевски би сутра, 8. новембра, требало да се јави на издржавање двогодишње
затворске казне.

  

Он је правоснажно осуђен на две године затвора због злоупотребе положаја, зато што је
док је био премијер наредио куповину блиндираног "мерцедеса". Груевски је тражио
одлагање извршења пресуде, али је његов захтев одбијен.

  

Чланови и симпатизери ВМРО-ДПМНЕ, позвали су путем друштвених мрежа на данашњи
протест и скуп подршке Груевском.

  

Протест је заказан за данас у 19 сати испред зграде Кривичног суда у Скопљу. "Када је
на снази неправда, непослушност је једини одговор. Борба за правду је почела",
објављено је на фесјбук страници "Правда за Николу Груевског".

  

(Танјуг)
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