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ЗАГРЕБ - Влада Хрватске обмањује Европску унију прејудицирајући кривицу за
корупцију бившег премијера Иве Санадера, а истовремено грубо крши његово основно
право на одбрану, наводи се у писму Санадеровог адвоката премијерки Јадранки Косор
и председнику Европске комисије Жозеу Мануелу Базозу.

Хрватски медији данас преносе садржај писма које је бивши премијер преко адвоката
Горана Суића недавно упутио премијерки, али и на још 15 адреса, међу којима су
челници европских институција, председник и остали носиоци власти у Хрватској,
лидери домаћих парламентарних странака и неколико амбасадора акредитованих у
Хрватској.

У писму се, како преноси Вечерњи лист, наводи да је Влада лажирала податке у
извештају о испуњавању обавеза из преговарачког поглавља с ЕУ - Поглављу 23
(Правосуђе и темељна права). Суић наглашава да никада није подигнута ниједна
оптужница, а камоли бројне оптужнице против Санадера како се то сугерише у
извештају владе.

"Износити апсолутне неистине, а да не кажем свесно лажирати податке у извештају,
сигурно није пут којим Хрватска треба да иде", пише у писму. Суић у писму цитира део
извештаја Владе о Поглављу 23. у коме се наводи да је "Уред за борбу против корупције
и организованог криминала подигао бројне оптужнице и покренуо бројне истраге, медју
осталим против бившег председника Владе и главних извршних функционера хрватских
трговачких друштава", истичући да су реченице које се односе на Санадера
"тенденциозне и неистините".

Позивајући се на то да је право на одбрану основно људско право заштићено и
Европском конвенцијом о људским правима, али и домаћим Законом о кривичном
поступку, Санадеров адвокат, пише Вечерњи лист, тврди да се бившем премијеру крши
баш то основно право, јер његова одбрана нема увид у спис, нити је упозната с
резултатима истраге.
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С друге стране, у медијима се стално појављују подаци из истраге иако је она тајна.

У писму се такодје закључује да је бивши премијер изложен медијској хајки и да се
креира политичка атмосфера у којој је унапред осуђен. Хрватска бившег премијера, који
се од 10. децембра прошле године налази у притвору у Аустрији, терети за злоупотребу
положаја и овласћења у више случајева.

Један је од осумњичених за извлачење на десетине милиона куна из државних фирми и
министарстава преко маркетиншке фирме "Фими-медиа" по којој је афера и добила име.
Против њега је хрватско тужилаштво покренуло и истрагу због сумње да је током рата
као заменик министра спољних послова добио провизију од Хипо банке од најмање 3,5
милиона куна.

УСКОК је против Иве Санадера и власника Диоки групе и ријечког Новог листа Роберта
Јежића проширио истрагу због сумње да су Јежићевој фирми покушали да прибаве
незакониту добит од 10 милиона евра на штету државне фирме ЈАНАФ (Јадрански
нафтовод).

Земаљски суд у Салцбургу 9. маја је одобрио изручење Иве Санадера Хрватској, а
његова одбрана се жалила на ту одлуку.

(Бета)
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