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Русија очекује да добије од Немачке узорке анализа који су узети од Наваљног у
Берлину, изјавио је амбасадор Русије у Немачкој Сергеј Нечајев у интервјуу за немачки
„Берлинер цајтунг“. Он је истакао да се истрага, коју захтева Берлин, не може отворити
без доказа.

  

  

„Немачка је у међувремену послала узорке анализа Наваљног у лабораторије у
Француској, Шведској и Организацији за забрану хемијског оружја, тако да и ми
рачунамо на то да ћемо добити узорке. То је у складу са свим међународним
споразумима. Изненађени смо што наилазимо на такав отпор“, истакао је он.

  

Према речима амбасадора, у Русији је случај Наваљног схваћен потпуно озбиљно и руски
истражитељи и лекари се надају тесној сарадњи са Немачком у истрази.

  

Међутим, Нечајев је констатовао да немачка страна тренутно не показује жељу за
сарадњом са Русијом на том случају.
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Коментаришући захтеве Берлина да се покрене истрага због инцидента са Наваљним,
Нечајев је рекао је да су за покретање кривичног поступка у Русији потребни резултати
анализа Наваљног.

  

„У Немачкој говоре да руски органи треба да спроведу истрагу у Русији, где је наводно
употребљен бојни отров. Потребни су нам узорци да бисмо уопште могли започети
процес кривичне истраге. У складу са законом, не можемо започети истрагу преступа
без доказа“, указао је он.

  

Нечајев је саопштио да су руске власти покренуле прелиминарну истрагу инцидента са
Наваљним и да је већ прегледан велики број објеката.

  

„Наша одељења су већ започела прелиминарну истрагу. Прегледали су многе објекте,
разговарали са особљем хотела, болнице, аеродрома. Али праву истрагу можемо
започети тек кад будемо имали конкретне доказе који поткрепљују сумње. То је принцип
владавине законе, очекује се да је на снази у свим земљама, укључујући нашу“, рекао је
амбасадор.

  

Амбасадор се осврнуо и на „Северни ток 2“, рекавши да је влада Немачке до сада
подржавала пројекат изградње гасовода, а да се Русија нада да ће тако бити и убудуће.

  

Он је истакао да Русија не прихвата ултиматуме и претње санкцијама.

  

„Не можемо се сложити са ултиматумном тврдњом да руска влада има неке везе са тим
догађајем. Не можемо прихватити ултиматуме и претње. Жалим због антируске
хистерије која се вештачки распирује у том контексту“, истакао је амбасадор Русије.

  

(Спутњик)
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