AKCIJA Nakon uhićenja pomoćnika ispitan i ministar pravosuđa Federacije BiH

Ministra pravosuda
u SlPA-i inspektori
ispkivali dva sata

TUZITEUSTVO BIH tvrdi da je ministar Zoran Mikulić svojim postupcima
omeo veliku istragu, on tvrdi kako je radio sve prema važećim propisima
Zdenko Jurilj

Po nalogu Tužiteljstva BiH,

djelatnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jučer su
u svojstvu osumnjičenika

ispitali ministra pravosuđa FBiH Zorana Mikulića.
Federalni ministar pravosuđa, koji se još od afere s
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pio u skladu sa zakonom o
izvršenju kaznenih sankcija. "Nakon izvršenja jedne
trećine kazne, na molbu
osuđene osobe, ili na prijedlog rukovoditelja ustanove, može se odobriti premještanje osudene osobe iz
jedne ustanove u drugu.
O premještanju odlučuje
Federalno ministarstvo
pravosuđa. Ne odlučuje
ni Dubravko Čampara,
ni bilo koja druga paraobavještajna organizacija.
O tome isključivo odlučuje

pomilovanjima zatvorenika
i pritvaranja predsjednika
FBiH Živka Budimira spominje u negativnom kontekstu, sumnjiči se da je
svojim postupcima ometao
rad pravosuda i zloupotrijebio svoj službeni položaj
ili ovlasti.
U službenom priopćenju
Tužiteljstva navodi se kako se njihove aktivnosti.

koje provode u suradnji s
.agentima SIPA-e. odnose na istragu za ometanje
rada pravosuda, nedopu-

Ministarstvo

pravosuđa.
Sve je urađeno u skladu sa
zakonom, a ovim silnim uhieenjima samo se narušava

šteno izmještanje zaštićenog svjedoka iz jednog od

kredibilitet Ministarstva",

najozbiljnijih predmeta
organiziranog kriminala iz
jednog u drugi kazneno-

kazao je Mikulić. Podsjetimo da je tijekom proteklog
vikenda uhićen pomoćnik
ministra pravosuđa FBiH
Hidajet Trako pod istom
optužbom za koju se tereti njegov nadređeni Zoran
Mikulić. Uhićenje Hidajeta
Trake i ispitivanje ministra

popravni zavod u kojem se
zaštićeni svjedok nikako ne
smije nalaziti, zbog opasriosti po sigurnost i život ovog
zaštićenog svjedoka. "Tužiteljstvo BiH i SIPA svojom
istragom utvrđuju tko je i iz
kojih razloga naredio izmje-

štanje ove osobe, iako svi
subjekti uključeni u proees
dobro znaju da se navedeni
zaštieeni svjedok, koji je već
dobivao prijetnje za sigurnost i život, ni pod kojim
uvjetima ne smije dovoditi
u tu zatvorsku ustanovu",
stoji u priopeenju spomenute institucije. Ministar
Mikulić je po dolasku u SIPA-u dao izjavu novinarima
u kojoj je kazao daje postu-
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Mikulića

Svejeurađenou
skladu sa zakonom.
Ovimsesilnim

Zajedno sa SIPA-om
utvrđujemo kako je i

izkojihrazloga
uhićenjima
naredio izmještanje
narušava kredibilitet osobekojaje
Ministarstva
zaštićenisvjedok

organizirano je

u

okviru akcije "Lutka". Radi se o najvećoj polieijskoj
akciji koja traje od kolovoza
mjeseca ove godine i u njoj
je podignuta jedna od najopsežnijih optužnica protiv 32 osobe u predmetima

organiziranog kriminala u
BiH. Rasvijetljeno je više
teških ubojstava, oružanih
pljački banaka i prijevoza
novca u posljednjih 10 godina. Mikuiić jejučerispitavan u SIPA-i dva sata.

