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Сарајево – Тихомир Пурда, хрватски држављанин и некадашњи припадник Збора
народне гарде, који се тренутно налази у притвору у Сарајеву, биће изручен
правосудним органима Србије, потврђено је „Политици” у Суду БиХ.

  

„Суд БиХ донео је решење којим се утврђује да су испуњене законске претпоставке за
изручење Тихомира Пурде правосудним органима Србије због кривичног дела у вези с
ратним злочином против рањеника и болесника”, изјавила је за наш лист портпарол Суда
БиХ Селма Хаџић.

  

Она је објаснила да је Кривично веће Суда БиХ одлуку о изручењу Пурде донело „након
оцене доказа и приложене документације”, јер он није држављанин БиХ и није у
поступку тражења азила у време подношења молбе.

  

Хаџићева је напоменула да су надлежни органи за Пурдом расписали међународну
потерницу као што то предвиђају међународни правни документи, те да је Министарство
правде Србије, преко Министарства правде БиХ, у року доставило молбу и сву потребну
документацију за Пурдино изручење.

  

С друге стране, Јосип Муселимовић, адвокат Тихомира Пурде, најавио је да ће у наредна
три дана поднети жалбу на решење тог суда, преносе агенције.

  

„Добио сам решење суда БиХ којим се утврђује да су испуњене законске претпоставке
за изручење Пурде Србији. На ново решење у року од три дана уложићемо жалбу
Апелационом већу Суда Босне и Херцеговине”, изјавио је Муселимовић медијима.
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Он је оценио да решење првостепеног већа није правно одрживо и изразио наду да ће
другостепени орган свестраније размотрити стање списа и утврдити да „не постоје
основе сумње на извршење кривичног дела ратног злочина, а самим тим ни законска
основа за одређење притвора, а поготово за изручење Пурде правосудним органима
Србије”.

  

После одлуке Апелационог већа, коначну одлуку о изручењу Пурде правосудним
органима Србије донеће министар правде БиХ Бариша Чолак.

  

Тихомир Пурда из Вуковара ухапшен је 5. јануара ове године у БиХ, на граничном
прелазу Жупања–Орашје, на основу потернице из Србије због ратног злочина. Пребачен
је у Сарајеву где му је одређен притвор.

  

Српско правосуђе терети Пурду за ратне злочине због пуцања на тројицу рањених
војника ЈНА, од којих су двојица убијена на лицу места, а трећи умро у болници. Хрватско
државно тужилаштво је спровело истрагу и закључило да Пурда није крив, док је Србија
остала при оптужници и даље инсистира на изручењу, истичући да је Пурда признао
злочин за који се терети.

  

(Политика)
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