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БЕОГРАД/ХАГ - Хашки оптуженик Ратко Младић који је данас поподне отпутовао у Хаг
изјасниће се о кривици по тачкама оптужнице у првом појављивању пред судијом
Међународног кривичног трибунала за ратне злочине у бившој Југославији, у року од 48
сати пошто стигне у Хашки трибунал.

  

Младићу ће се судити по измењеној оптужници која је иста као оптужница по којој се
пред Трибуналом суди бившем председнику РС Радовану Караџићу. Судија Хашког
трибунала Алфонс Ори (Алпхонс Орие) потврдио је 27. маја измењену оптужницу против
генерала Ратка Младића, која бившем команданту Војске Републике Српске ставља на
терет геноцид у Сребреници и у још осам босанскх општина.

  

Истовремено, одлуком председника Трибунала Патрика Робинсона поступак против
Младића додељен је претресном већу у којем ће поред холандског судије Орија, као
председавајућег, бити још судије Кристоф Флиге из Немачке и Баконе Молото из Јужне
Африке. Измењеном оптужницом, Младићу се на терет у 11 тачака стављају геноцид,
злочини против човечности над несрбима и кршења закона и обичаја рата током сукоба
у БиХ 1992-95.

  

У две тачке, Младић је оптужен за геноцид, у осталих девет на терет му стављају
прогон, истребљење, убиства, депортацију, присилно премештање, терорисање и
незаконите нападе на цивиле и узимање талаца. Оптужница против Младића
усредсређена је на етничко чишћење Муслимана и Хрвата широм БиХ 1992-95; кампању
терора артиљеријским и снајперским нападима на цивиле током опсаде Сарајева у истом
периоду; геноцид над око 7.000 Муслимана у Сребреници у јулу 1995. и над несрбима у
још осам општина у БиХ и узимање међународних талаца у мају те године.

  

По измењеној оптужници, Младић и Караџић су били на челу удруженог злочиначког
подухвата чији је циљ било трајно уклањање босанских Муслимана и Хрвата са
територија за које су босански Срби тврдили да су њихове. Како се наводи у оптужници,
"Ратко Младић је, ради постизања тог циља, деловао у спрези са другима на почињењу
злочина на различитим локацијама...
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Као највиши официр ВРС, Младић је имао ефективну контролу над снагама које су
учествовале у чињењу злочина. Младић је оптужен да је планирао, потпиривао и
наређивао злочине". Прву оптужницу против Младића због геноцида над 7.000
Муслимана у Сребреници, Трибунал је подигао 25. јула 1995.

  

(Бета)
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