
Милош Шаљић: Имам лекарски налаз који може да измени Младићеву ситуацију
уторак, 31 мај 2011 12:26

Заступник хашког оптуженика Ратка Младића, адвокат Милош Шаљић изјавио је да
је данас предао истражном судији нови лекарски налаз о Младићевом
здравственом стању који би, како је казао, могао битно да измени целокупну
ситуацију. Медији наводе да је жалба на решење о испуњености услова за изручење
Младића стигла у Специјални суд.

  

Шаљић је новинарима испред Специјалног суда рекао да се ради о периоду од пре две
године и да је налазом утврђено тешко обољење.

  

"Не могу да говорим о налазу. Достављен је анонимним путем, али из обавештених
извора и истражни судија ће га проверити", навео је он.

  

Шаљић је казао да су одбијени захтеви за саслушање Младића по захтеву Тужилаштва у
вези са злочинима над Србима у Босни, као и у вези са погибијом војника у Топчидеру.

  

"У захтеву Тужилаштва је реч о сложеној теми на коју Младић не може да одговори, а
захтев за саслушање везан за убиство војника је небулоза о којој нема шта да се говори",
казао је адвокат.

  

Он је додао да је прихваћен захтев за саслушање његовог клијента у вези предмета
Младићеве супруге Босиљке о држању оружја у њиховој кући. Шаљић је рекао и да ће
судско веће, уколико жалба на решење о одлуци да се Младић изручи Хагу стигне
преподне у Специјани суд, о томе расправљати данас до краја радног времена.

  

 1 / 2



Милош Шаљић: Имам лекарски налаз који може да измени Младићеву ситуацију
уторак, 31 мај 2011 12:26

Адвокат је потврдио да је Младић јутрос посетио ћеркин гроб и да је задовољан што му
је то омогућено и додао да се није видео са њим после тога.

  

Шаљић је рекао и да још није добио одговор на захтев да независни тим лекара прегледа
Младића, као и да се "расправља" о правном тиму који ће га заступати у Хагу.

  

(Вести)
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