Нела Кубуровић: Србија ће уложити жалбу на одлуку Хага о изручењу Вјерице Радете и Петра Јојић
петак, 24 мај 2019 17:13

Министарка правде Нела Кубуровић рекла је да је Министарство добило одлуку
Механизма за кривичне судове у Хагу о изручењу двоје чланова Српске радикалне
странке (СРС), оптужених за непоштовање суда, али и најавила да ће Србија уложити
жалбу.

Кубуровић оцењује да је "лицемерно" од Хага да каже да сведоци не смеју да се појаве у
Београду и да радикалима мора да се суди у Хагу.

"То није захтев Тужилаштва већ захтев суда. Судска одлука је јуче стигла у
Министарство правде. Србија има право жалбе, она ће то оспорити", рекла је Кубуровић
а пренела телевизија Хепи.

Министарка каже да очекује да ће извештај главног тужиоца Механизма за кривичне
судове у Хагу Сержа Брамерца о сарадњи Србије са том институцијом бити
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"позитивнији".

"Брамерц два пута годишње посећује Србију. Овог пута немамо страх од тога да Србија
не сарађује са Хагом, напротив, истиче се да Србија сарађује. Оно што је битно и што се
стално потенцира је да не постоји довољно регионална сарадња и ту је увек мој сукоб са
тужиоцем јер ми не знамо на кога се то односи мада је чињеница да та сарадња не
функционише са Хрватском", рекла је Кубуровић.

Међународни резидуални механизам за кривичне судове (Механизам) донео је недавно
одлуку да се члановима Српске радикалне странке (СРС) Вјерици Радети и Петру Јојићу
не суди у Србији, већ да се ухапсе и изруче у Хаг.

Радета и Јојић осумњичени су да су претњама и подмићивањем утицали на сведоке
оптужбе у хашким процесима против њиховог лидера Војислава Шешеља. Радета је
изјавила да она и њен страначки колега Петар Јојић немају намеру да добровољно оду у
Хаг.

(Бета)

Видети још: Серж Брамерц за Н1: Постоји правна основа да се Радета и Јојић
предају Хагу, а чак и да не постоји таква основа - Влада Србије има обавезу да је
створи; Разочаран сам што се осуђеници у Хагу још увек сматрају "националним
херојима"
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