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Хаг - Бивша представница главне тужитељке Флоранс Артман игнорисала наредбу
Хашког трибунала да до 25. октобра плати глобу од 7.000 евра.

  

Пошто Артманова није платила глобу у две рате у року до краја августа, који је одређен
правоснажном пресудом, жалбено веће Трибунала јој је 12. октобра наложило да новац
уплати до 25. октобра или да суд до 26. октобра обавести о разлозима због којих то није
учинила.

  

Секретаријат суда обавестио је жалбено веће да Артманова није учинила ни једно, ни
друго, иако су и она и њени заступници били на време обавештени о одлуци Трибунала.

  

Налажући јој да уплати казну, судије су средином октобра назначиле да им правила
Трибунала дозвољавају да новчану казну претворе у затворску, не дужу од 12 месеци,
пошто саслушају разлоге осуђеног за неплаћање.

  

Такође, судије могу покренути нови поступак због непоштовања суда против осуђене
особе која не плати глобу.

  

Присуство те особе Трибунал може обезбедити и налогом за обавезно појављивање или
хапшење, напоменуло је веће у налогу.

  

У налогу жалбеног већа пише и да је Артманова, два дана пре истека рока за плаћање
прве рате глобе, 18. августа, писмом обавестила председника Трибунала Патрика
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Робинсона да не може да плати казну, подсећајући да је током поступка против ње 2008.
и суд прихватио да она нема новца да плати одбрану.

  

Артманова је истим писмом, међутим, обавестила Трибунал да су "особе које су је
подржавале" прикупиле новац за казну и ставиле на рачун у француску банку.

  

Осуђена је сугерисала да Трибунал може сам подићи новац за казну са тог рачуна.

  

Пошто је судски секретаријат у септембру обавестио судије да Артманова није на
прописан начин платила ниједну рату казне, она је 19. септембра послала још једно
истоветно писмо председнику суда Робинсону.

  

Трибунал је, међутим, обавезао Артманову да казну плати на начин који је прописао суд.

  

Суд је Артманову прогласио кривом за непоштовање суда и осудио на глобу од 7.000
евра зато што је објавила две поверљиве одлуке суда из процеса против Слободана
Милошевића.

  

Првостепену пресуду, изречену 2009, потврдило је ове године апелационо веће,
одбацујући жалбу Артманове.

  

Она је од 2000. до 2006. била представница за штампу тадашње главне тужитељке
Трибунала Карле Дел Понте.

  

Трибунал је Артманову за непоштовање суда оптужио у августу 2007, а она је пред
судом одбила да се изјасни о кривици, после чега је судија у њено име у спис увео да се
не осећа кривом.
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Суђење Артмановој одржано је у јуну и јулу 2009, а првостепена пресуда била јој је
изречена у септембру те године.

  

(Бета)
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