
Расим Љајић: Србија ће пружити гаранције Војиславу Шешељу ако се обавеже на поштовање услова Трибунала
среда, 05 новембар 2014 23:30

Потпредседник Владе Србије и председник Националног савета за сарадњу са Хашким
трибуналом Расим Љајић навео је данас да је Влада спремна да гарантује за привремено
пуштање оптуженог Војислава Шешеља на слободу, уколико се он обавеже да ће
поштовати захтеве Трибунала.

  

Љајић је, како се наводи у саопштењу, истакао да је Влада Србије забринута због новог
развоја догађаја у погледу здравственог стања Шешеља.
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  “Влада Србије је спремна да пружи гаранције за његово привремено пуштање наслободу, под условом да се оптужени Војислав Шешељ изјасни да ће поштовати свеуслове које одреди надлежно судско веће Хашког трибунала, као и да прихватагаранције Владе Србије, имајући у виду да их је до сада одбијао”, навео је Љајић.  Тиме је потпредседник владе одговорио на писмо које је добио од председавајућегПретресног већа на суђењу Војиславу Шешељу Жан Клода Антонетија, у којем се одВладе Србије тражи мишљење о евентуалном пуштању Војислава Шешеља напривремену слободу.  Исте гаранције Владе Србије тражене су и почетком јула, али је Шешељ тада одбио тегаранције и саопштио да неће поштовати ниједан од услова Трибунала.  "Ако Шешељ одбије, Судско веће доноси одлуку"  Портпаролка Хашког трибунала Магдалена Спалинска изјавила је вечерас да, уколикооптужени Војислав Шешељ одбије гаранције Владе Србије за његово привременопуштање на слободу, Судско веће Трибунала ће донети одлуку о даљим корацима.  "То је питање које ће морати да разматрају судије Судског већа. Они су добили, или ћедобити, одговоре са којима ће се упознати и онда ће сами одлучити какви морају битиследећи кораци", рекла је Спалинска у телефонској изјави Тањугу.  Она је потврдила да је Влада Србије доставила данас Хашком трибуналу одговор у везиса могућим пуштањем на слободу хашког оптуженика Војислава Шешеља и додала даВлада Холандије није поднела никакав јавни документ.  "Што се тиче Владе Холандије, нема никаквог јавног поднеска" , рекла је она.  (М. Р. Петровић/Блиц-Бета-Б92-Танјуг)  
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