
Блиц: Шешељ прети -  У Србију долазим да се светим
петак, 07 новембар 2014 12:52

„Ако и дођем у Србију, нећу се бавити својим лечењем, већ ћу све снаге усмерити на
освету“, поручио је Војислав Шешељ нашим дипломатама јуче у Хашком трибуналу.

  

На тај начин је, како сазнаје “Блиц” у дипломатским круговима у Хагу, реаговао лидер
СРС чим је чуо информацију да би могао да буде пуштен на привремену слободу.
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  Уз ову претњу Шешељ је, како сазнајемо, рекао и да неће прихватити ничије гаранцијенити било каква условљавања. Једино што га је занимало јесте да га Трибунал ослободии пусти кући.  Привремено веће Хашког трибунала донело је вечерас одлуку да се Шешељ пусти напривремену слободу.  Влада Србије је поново дала условне гаранције за Шешељево пуштање на привременуслободу, чиме је одговорила на хитан захтев Трибунала.  - Влада је спремна да пружи гаранције за његово привремено пуштање на слободу подусловом да се оптужени Војислав Шешељ изјасни да ће поштовати све услове којеодреди надлежно судско веће Хашког трибунала, као и да прихвата гаранције ВладеСрбије, имајући у виду да их је до сада одбијао - изјавио је потпредседник Владе ипредседник Националног савета за сарадњу са Хагом Расим Љајић.  Пуштање Шешеља на привремену слободу Хаг је образложио погоршањем његовогздравственог стања, о чему су прошле недеље говорили српски лекари који су гапосетили у Трибуналу.  

  Међутим, за разлику од прошлог пута, када је Хаг у девет тачака децидно навео шта свеШешељ не сме да ради у Србији, овог пута је од Владе Србије тражено да гарантује самода Шешељ неће контактирати с потенцијалним сведоцима и да ће се вратити у Хаг кадага Трибунал позове.  Шешељев син Александар казао је да његов отац до синоћ до 20 сати није званичнодобио понуду о пуштању на привремену слободу под свим условима.  Према речима Александра, његов отац верује да је то још једна игра Трибунала, и да ујавно саопштеној понуди нису наведени сви услови који би могли да му буду понуђени ида никада неће прихватити да буде у кућном притвору. Такође, како је истакао, Шешељ„није ни тражио нити ће прихватити гаранције које даје прозападна издајничка влада уБеограду“.  Блажи услови Трибунала  Хаг као услове за Шешељево привремено пуштање на слободу није навео, као у јуну овегодине, да лидер СРС буде у кућном притвору, уз сталну пратњу полиције и ограниченукомуникацију. Лидер СРС тада је одбио да се томе повинује, због чега је остао упритвору. Наши саговорници процењују да су услови овог пута блажи јер у Хагу верујуда је Шешељ спреман да се врати у Србију како би се лечио, али и због жеље Трибуналада га се „реше“.  (Блиц)  
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