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ХАГ - Бивши командант Војске Републике Српске Ратко Младић, оптужен за геноцид у
БиХ, пребачен је у уторак са аеродрома у Ротердаму у притвор Хашког трибунала у
Схевенингену.

  

Генерала Младића су претходно власти Србије специјалним авионом транспортовале у
Ротердам и изручиле га званичницима Трибунала. Око 21.25 два хеликоптера долетела
су до притвора у Схевенингену.

  

Један се спустио унутар притворског круга, док је други направио круг и одлетео.
Истовремено, у круг притвора ушло је и неколико комбија. Није било могуће утврдити да
ли је Младић у притвор пребачен комбијима или хеликоптером.

  

Трибунал ће убрзо саопштењем званично потврдити да је генерал Младић пристигао у
судски притвор. О кривици по тачкама оптужнице, Младић ће се изјаснити у првом
појављивању пред судијом, како предвиђају правила Трибунала, у року од 48 сати по
доласку у судски притвор. У међувремену, Младић ће, као и други притвореници, бити
подвргнут лекарским прегледима.

  

Први дан у притвору, Младић ће провести одвојен од осталих оптужених, за затим ће им
се придружити у једном од три одвојена притворска крила. У сваком крилу је тренутно
по 12 притворених. Да се изјасни о кривици, Младића ће позвати један од тројице судија
из претресног већа које би требало да му суди.

  

То су Алфонс Ори из Холандије, Кристоф Флиге из Немачке и Баконе Молото из Јужне
Африке. Будући да до првог појављивања неће имати браниоца, Трибунал ће Младићу
само за изјашњаваје о кривици поставити браниоца по службеној дужности.
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Тај адвокат би требало да Младића посети у притвору уочи првог појављивања и са њим
поразговара о оптужници. Главни тужилац Серж Брамерцизјавио је за Бету да неће
покушати да се са Младићем састане по доласку оптуженог у притвор.

  

Брамерцова претходница Карла Дел Понте имала је обичај да оптуженима понуди
сусрет и разговор током њихових првих сати у судском притвору, али је већина то
одбијала. 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.

  

(Бета)
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