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Током главног претреса у Лондону за изручење некадашњег члана Председништва БиХ
Ејупа Ганића, главно питање, на којем инсистира како тужилаштво, које заступа
интересе Србије, тако и одбрана, данас је било да ли би Ганићу, ако буде изручен
Србији, могло да се гарантује поштено, правично и фер суђење. Као један од сведока
одбране пред судом у Лондону сведочила је и Соња Бисерко, која је тврдила да Ганић
не би имао фер суђење у Србији.

  

Заменик јавног тужиоца за ратне злочине Србије Милан Петровић, као сведок
тужилаштва, нагласио је да би Ганић имао фер и поштено суђење, јер су сви процеси
пред тим судом под врло стриктним надзором јавности, међународних стручних
организација и невладиних организација.

  

Он је, како преноси ББЦ, настојао је да докаже да је рад Суда за ратне злочине
апсолутно објективан и независан, да на његов рад нема никаквог политичког уплива и
да он, с обзиром на свој положај, то не би дозволио. Петровић је говорио и о сарадњи
тог суда у Београду са Хашким трибуналом.

  

Ганићев адвокат довео је у питање Петровићеву тврдњу да није било примедби на рад
Суда за ратне злочине у Београду, пре свега од стране невладиних организација.

  

Два сведока одбране - Гордана Кнежевић, новинар радија Слободна Европа која је
1992. године била заменик уредника сарајевског листа "Ослобођење“, и Соња Бисерко,
председница Хелсиншког одбора за људска права у Србији су, као сведоци одбране,
изјавиле да могуће суђење Ганићу у Београду не би било фер и поштено.
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Оне су оцениле да би било политичких утицаја и да би се сведоци, посебно они из БиХ,
плашили да дођу због страха да и сами не буду ухапшени. Обе су, на питање адвоката
Ганићеве одбране Едварда Фицџералда да ли мисле да је захтев Србије за изручење
политички мотивисан, одговориле да тај захтев јесте политички мотивисан, јер Београд
жели да докаже да су Бошњаци, а не ЈНА, изазвали рат у БиХ.

  

Гордана Кнежевић и Соња Бисерко су пред судом у Лондону рекле и да медији у Србији
Ганића већ третирају као ратног злочинца.

  

Данас је био претпоследњи дан главног претреса, који би требало да буде окончан у
среду, пренео је ББЦ.

  

(Вести онлајн)
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