
Вук Јеремић: Одложено суђење Вучићу на неодређено време по тужби коју сам поднео због изјаве да је „Јеремић шеф међународне банде лопова“; Тераћу га до Стразбура, лажљивца и кукавицу
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Суђење пред Вишим судом по тужби председника Народне странке Вука Јеремића
против председника Србије Александра Вучића одложено је данас на неодређено
време, саопштио је Јеремић новинарима испред Вишег суда.

  

  

Председник Народне странке Вук Јеремић изјавио је данас да је због „скандалозног
приступа“ одбране председника Србије Александра Вучића на неодређено време
одложено суђење по тужби коју је поднео због Вучићеве изјаве да је „Јеремић шеф
међународне банде лопова“.

  

„Очигледно је да тужена страна нема никакав аргумент и да у очају покушава да избегне
једину могућу пресуду, а то је да је Вучић брутално лагао када је рекао да сам шеф
међународне банде лопова“, рекао је Јеремић новинарима испред Палате правде.

  

Судија Вишег суда у Београду Биљана Цветковић одложила је суђење на неодређено
време, односно док не донесе одлуку о захтеву Вучићевог адвоката Драгана Палибрка
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да се утврди да ли је у САД правоснажно окончан поступак против Патрика Хоа, у којем
Јеремић био сведок.

  

„Цео свет зна да је тај поступак у Америци правоснажно окончан 2019. године и да је
првооптужени одавно на слободи, а Вучићев адвокат је рекао да није обавештен о томе
и да не зна да ли ћу ја можда бити окривљен у том процесу. То је гест очаја Вучићеве
одбране“, рекао је Јеремић.

  

„Важније од тога је да је тужена страна експлицитно затражила да Вучић не буде
саслушан на суду. Вучић се изјаснио да не жели да се са мном суочи у судници,
позивајући се на заузетост и државничке послове. После две и по године, сада коначно
знамо да Вучић не жели да се са мном суочи у судници, и да није спреман да објасни
због чега ме је назвао шефом међународне банде лопова“, рекао је Јеремић.

  
  

Advokat je takođe zatražio od sudije da oslobodi @avucic  od pojavljivanja u sudnici. Nakon što
se onoliko busao u grudi da “jedva čeka da mi sve saspe u lice”.
  
  Teraću ga do Strazbura, lažljivca i kukavicu.

  — Vuk Jeremić (@jeremic_vuk) January 19, 2021    

Јеремић је додао да остаје да се види како ће судија одлучити о том Вучићевом захтеву
пошто одлучи о наставку суђења.

  

„Прошло је две и по године од када ме је Вучић јавно назвао шефом међународне банде
лопова. Ја то нисам и зато сам га тужио у парничном поступку који ни две и по године
касније није ушао у оперативну фазу, јер смо и даље у припремним рочиштима“, рекао је
Јеремић.

  

Јеремић је истакао да би у протекле две и по године „већ одговарао у Србији или у
свету“ да има било какве везе са било каквим незаконитим радњама.
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„Ја од овог процеса нећу одустати и бићу упоран колико год буде потребно, без обзира
да ли ће процес завршити, овде, у Стразбуру или на неком трећем месту. То не радим
само због себе и своје части која је озбиљно нарушена овим Вучићевим поступком, већ из
принципа, зато да бисмо показали да правда на крају мора бити доступна, као и због
грађана Србије“, рекао је Јеремић.

  

„Ако се ово догађа некоме ко је јавна личност и ко је некада обављао највише
међународне функције испред Србије, шта је онда остало обичним грађанима који траже
правду у Палати правде“, додао је Јеремић.

  

(Народна сранка)
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