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Српски члан Председништва БиХ и лидер Савеза независних социјалдемократа (СНСД)
Милорад Додик изјавио је да одбацује могућу одлуку високог представника у БиХ
Валентина Инцка да наметне Закон о забрани негирања геноцида у БиХ.

  

  

„Није ваљда да је потребно да се њихова истина брани таквим наметањем и насиљем…
Било је за очекивати да високи представник престане са својим незаконитим
понашањем, вануставним, вандејтонским, ванцивилизацијским“, казао је Додик на
конференцији за новинаре после седнице Извршног комитета СНСД.

  

Он је навео да СНСД одбацује и раније одлуке високих представника, оценивши да
наметање одлука и закона од високог представника „није у складу са Дејтонским
споразумом“.

  

„То је међународни криминал и насиље. Инцко, ако нема шта друго да ради, могао је да
се покупи и оде. Ионако смета овде“, рекао је Додик.

  

Он је даље казао да СНСД одбацује и извештај европског експерта Рајнхарда Прибеа о
стању у правосудју у Босни и Херцеговини.
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Додик је навео да је Прибеов извештај „тенденциозан и политички мотивисан“, да се „не
ради о правном извештају, већ покушају да се дискредитује Устав БиХ и уставна права
ентитета“.

  

„То је покушај да се легализују неправна понашања високих представника и њихове
интервенције у правном систему БиХ и да се Устав прилагоди променама који су они
урадили, а да у том извештају нигде није речено да ти закони нису у складу са Уставом“,
оценио је Додик.

  

Наводећи да Прибеов извештај за СНСД не може служити ни као основа за било какве
разговоре о реформи правосуђа, он је истакао да „не долази у обзир формирање
Врховног суда БиХ“, што је наведено у извештају.

  

Према његовим речима, СНСД захтева да се поштују уставне надлежности и права
конститутивних народа који се не помињу у Прибеовом извештају, већ се користи термин
градјани.

  

„СНСД сматра да не треба да учествује у иницијативама за промену Устава у БиХ. Када
то додје, ми ћемо затражити од Народне скупштине РС да утврди да ли је потребно да
ми уопште учествујемо у променама Устава и да се утврди план шта би и на који начин
могла да прихвати сама РС“, навео је Додик.

  

Виши независни правни стручњак Европске уније Рајнхард Прибе је недавно представио
главне налазе Извештаја независних виших експерата о питањима владавине права у
БиХ, у коме је упозорио на низ дубоко забрињавајућих недостатака у тој области.

  

ЕУ је потом позвала све политичке лидере у БиХ, надлежне власти, правосудне
институције и све носиоце правосудних функција да се одмах почну бавити налазима
Извештаја и одговарајућим кључним приоритетима који су идентификовани у Мишљењу
Европске Комисије.

  

Додик је на крају рекао да би нови Савет министара БиХ требало да буде формиран до
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24. децембра, а најкасније до краја године.

  

Видети још: 

  

Валентин Инцко: Размишљам да у БиХ наметнем Закон о забрани негирања
геноцида

  

(Бета)
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http://www.nspm.rs/hronika/valentin-incko-razmisljam-da-u-bih-nametnem-zakon-o-zabrani-negiranja-genocida.html
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