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17-ог октобра 2017. године српско правосуђе на Косову и Метохији престаје да
функционише. То је резултат договора председника Републике Србије Александра
Вучића и председника самопроглашене републике Косово Хашима Тачија. Тако је још
једна од институција српске државе демонтирана и предата у руке сепаратистима.

  Наравно, све је то противно важећем закону о правосуђу и важећем Уставу Републике
Србије. Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ подсећа грађане Србије
да се садашњи председник на Миросављевом јеванђељу обавезао да ће поштовати
важећи Устав.   

Само који месец пре тога Александар Вучић је српску државну компанију Телеком на
Косову и Метохији приморао да оде под јурисдикцију важећег правно-економског
система сецесиониста из Приштине. Срби који живе на КиМ ако желе да користе услуге
српске компаније у обавези су да прихвате лична документа самопроглашене републике
Косово јер без њих, како руководство компаније каже, њихове услуге се не могу
користити.

  

 1 / 3



Поводом престанка функционисања српског правосуђа на КиМ - Хвала теби, ој Бугојно граде

Пише:  Народни покрет Срба са КиМ „Отаџбина“	  
недеља, 15 октобар 2017 20:20

  Српске судије на Косову и Метохији положиће заклетву или испред Хашима Тачија, когашвајцарски адвокат Дик Марти сасвим оправдано оптужује за трговину људскиморагнима Срба а такође се налази на потерници МУП-а Србије због убиства српскихполицајаца. Друга могућност је да заклетву положе испред садашњег председникавладе Рамуша Харадинаја, кољача српске деце, како га назива председник СрбијеАлександар Вучић. Иначе, обојица су изабрани гласовима тзв. Вучићеве Српске листе.  Оваква убрзана предаја ингеренција српске државе на Косову и Метохији од странеАлександра Вучића пада у време када председник Србије позива на унутарсрпскидијалог. Позив на дијалог је бесмислен имајући у виду да све што је могао да уступисепаратистима у Приштини Вучић је већ предао. Ових дана због јавног мњења у Србији,а да би маскирао издају коју пуних пет година одрађује на Косову и Метохији,председник Србије громогласно од ЕУ захтева да му се објасни разлика између КиМ иКаталоније. А онда када су ови из ЕУ мало јаче подигли тон он је престао да тражиобјашњење правдајући се да то чини због Шпаније.

  Српске судије на Косову и Метохији које одбију да буду део сепаратистичког правосуђаПриштине остаће без посла. Слично се догодило и са више од 1000 припадника МУП-аРепублике Србије који и дан-данас после пет година своју правду потражују посудовима. Нормално је да је све то против закона, међутим, то не спречава диктаторскирежим Александра Вучића да гази Устав и закон Републике Србије. Занимљиво је дадржавни медији Александра Вучића проглашавају најбољим студентом Правногфакултета. Не дај Боже шта би било да је рецимо био најгори студент када као најбољичини овако крупне правне преступе.
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  PS  У последње време навијачи и Звезде и Партизана, па и државне репрезентације, нескандирају више „Косово је Србија“. Нису издржали притисак јуришних СНС бригада којеу многоме подсећају на некадашње нацистичке. Једино још одбојкашице Србије певајупесму о Видовдану са којом су се попеле на европски трон. По председнику Србијеовакве митске песме нас воде у прошлост а не у будућност.  Ако желимо европску перспективу и навијачи и спортисти би, рецимо, могли да певајуову песму: Хвала теби, ој Бугојно граде, што нам Ацу и Андреја даде.  Косовска Митровица  15.10.2017. године
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