
Ивица Тодорић изручен Хрватској, годину дана од хапшења у Лондону
четвртак, 08 новембар 2018 09:18

 Некад најмоћнији хрватски привредник Ивица Тодорић, против којег је покренута
истрага због „прибављања имовинске користи“, изручен је Хрватској годину дана од
хапшења у Лондону, где се склонио после избијања афере Агрокор, пренела је Хина.

  Авион у којем се налазио Тодорић у пратњи полиције слетео је на загребачки аеродром
око 20.50 часова, а Тодорић је по изласку из авиона ушао у возило полиције.   

Адвокат Вељко Миљевић изјавио је Н1 да постоје велике шансе да Ивица Тодорић брзо
изађе на слободу и да суђење траје годинама.

  

„Нигде у закону не пише да опасност од деловања на сведока престаје испитивањем
последњег сведока… Овде је наводно остао само један сведок и наводно није овде. За
то, неког држати у истражном затвору, био БИ правни нонсенс“, рекао је Миљевић.
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Иако би тужиоци могли истаћи опасност од бега, Миљевић каже да је упитно да ли је
Тодорић уопште био у бекству.

  

„Данас је година дана да се он добровољно пријавио енглеским властима. То је кључни
моменат. Отишао је из Хрватске у моменту кад против њега нема званичне истраге. Ако
немате обавезу да будете на једном месту, а отишли сте на друго, то у правном смислу
није бег. Он у том моменту није имао обавезу да буде ту“, истакао је Миљевић.

  

Тодорић је у Лондон отишао тврдећи да га политички прогоне хрватске власти. 

  

Високи суд у Лондону је пре неколико дана донео одлуку да оснивач Агрокора буде
изручен Хрватској. Та је одлука суда донесена 25. октобра, а пракса је да се то обави у
року од десетак дана.

  

Одлуку суда у Лондону о изручењу Тодорића Хрватској, коментарисала је његова
британска адвокаткиња Чери Блер, супруга бившег британског премијера Тонија Блера.

  

„Европски налог за хапшење је сачињен тако да осигура да британски судови поштују
одлуке хрватских правосудних органа. Случај се враћа у Хрватску“, рекла је тада Блер.

  

(Данас)
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