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Правни саветник председавајућег Председништва БиХ Дамир Арнаут, који је уједно био
и правни саветник бившем члану Председништва БиХ Ејупу Ганићу током судског
процеса у Лондону, изјавио је данас да "Ганић разматра најпогоднију форму за тужбу
против Србије".

  

"Ганић је пуних пет месеци провео у Лондону као талац оног што је суд окарактерисао
као 'злоупотребу британског правног система у политичке сврхе'. То неминовно повлачи
додатне правне последице по Србију, и од дана изрицања ове пресуде разматрају се све
опције, укључујући најпогоднији форум за такву тужбу", рекао је Арнаут агенцији Бета.

  

Упитан колико износе трошкови Ганићеве одбране и на који начин ће се они
финансирати, Арнаут је рекао да "тачна цифра није толико битна", али да је она "далеко
испод износа од милион марака коју је пласирала СДА".

  

"Ганић има право на повратак малог дела трошкова од стране британске владе, а ради
се на томе да остатак плати Србија", казао је Арнаут.

  

Ејуп Ганић је ухапшен у Лондону 1. марта ове године на основу потернице расписане у
Србији којом се тражило Ганићево изручење Србији како би му се судило "за злочине
почињене над војницима ЈНА у Добровољачкој улици у Сарајеву у мају 1992. године".
Екстрадициони суд у Лондону одбио је да Ганића изручи Србији.

  

Дамир Арнаут је подсетио и да је Харис Силајџић 10. августа упутио писмо председнику
Србије Борису Тадићу у којем тражи да се ослободи држављанин БиХ Илија Јуришић,
који је у Београду осуђен на 12 година "због злочина над припадницима ЈНА у Тузли".

  

"Писмо упознаје Тадића о одређеним доказаним чињеницама, те изражава наду да ће
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србијанско правосуђе на случају Јуришића показати да стварно јесте независно и
непристрасно", изјавио је Арнаут.

  

Арнаут је најавио да ће Силајџићев кабинет наставити и даље да интензивно пружа сву
правну и логистичку помоћ Јуришићу.

  

(Блиц)
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