
Дарко Шарић кажњен са 150 хиљада динара, јер је тужиоца назвао "лоповом"
четвртак, 04 јун 2020 18:17

 Специјални суд је казнио Дарка Шарића са 150.000 динара пошто је тужиоца Сашу
Иванића више пута назвао лоповом.

  

  Браниоци Шарића су још раније тражили изузеће Иванића, али надлежни тврде да нису
достављени докази који поткрепљују такав захтев.   

Стога је Шарић сада затражио изузеће и републичке јавне тужитељке Загорке Доловац
и тужиоца за организовани криминал Младена Ненадића.

  

Шарић је рекао да тужилац обмањује јавност и да му се "никаква мета не црта". "Ја само
тражим моја права, моја имовина се продаје и даје се сведоку сараднику Небојши
Јоксовићу", рекао је Шарић.

  

Одлука судског већа је да се онемогућава одуговлачење суђења, зато се данашњи
главни претрес наставља, упркос захтеву оптужених и одбране да за изузећем тужиоца
у поступку, тужиоца за организовани криминал и републичке тужитељке.

  

Међутим, адвокати одбране су онда затражили изузеће двоје судија из Судског већа.
Суд је после краће паузе одлучио да такав неће ни разматрати с обзиром на то да
сматрају да је захтев за изузеће судија такође покушај да се одуговлачи с поступком.

  

Оптужени Радова Штрбац и Бојан Станојковић потом су отказали пуномоћје адвокатима,
јер како кажу не желе да дају легитимитет суђењу.
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Тужилац је одмах затражио да се поступци Штрпца и Станојковића одвоје од осталих,
како би се зауставило са одуговлачењем поступка, али је суд и такав захтев одбио.

  

Напослетку, судско веће је донело одлуку да се суђење не одржи. То је 27. пут да се
суђење одлаже.

  

Суђење је овај пут одложено за 7. јул.

  

Подсетимо, Удружење судија и тужилаца Србије недавно је осудило изјаве бранилаца
Дарка Шарића у којима се, како оцењују, јавности путем медија упућује порука да
заменик јавног тужиоца за организовани криминал Саша Иванић "незаконито поступа,
прикрива кривична дела и суштински води политички уместо кривичног поступка".
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