
Њујорк: Мексички нарко бос „Ел Чапо“ осуђен на доживотни затвор
среда, 17 јул 2019 18:38

Мексички нарко-бос Хоакин Гусман "Ел Чапо" у Њујорку је осуђен на доживотну казну и
на још 30 година затвора.

  

  

Адвокати тог најмоћнијег кријумчара наркотика од краја владавине Колумбица Пабла
Ескобара 1993. године, најавили су жалбу на пресуду.

  

Гусман се пре изрицања пресуде судији жалио да му је ускраћено правично суђење и да
су лоши услови у затвору.

  

"Кад сам изручен у САД, очекивао сам да ћу имати правично суђење, али се догодило
супротно", рекао је "Ел Чапо", помињући да правосуђе није истражило наводно
непоштовање дужности једног поротника.
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После неколико месеци суђења, порота суда у Њујорку прогласила је 12. фебруара
мексичког нарко боса кривим. "Ел Чапо" је у њујоршком затвору од изручења 19. јануара
2017. Ухапшен је у јануару 2016. у Мексику и изручен у САД годину дана касније по
оптужници за трговину наркотицима, убиства, отмице и друга кривична дела.

  

Вођа нарко-картела "Синалоа" ухапшен је шест месеци пошто је побегао из строго
чуваног мексичког затвора, тако што су његови срадници у картелу ископали до њега 1,5
километара тунела.

  

Гусман је раније већ једном побегао из затвора, 2001. године, кад су га на слободу
изнели у корпи за прљав веш.

  

"Ел Чапо" је највећи мексички нарко бос постао 2003, после хапшења његовог ривала
Осијела Карденаса који је управљао "Заливским картелом".

  

До фебруара 2014. године важио је за "најмоћнијег трговца дрогом на свету" - како су га
називали званичници америчког Министарства финансија. У појединим круговима
сматра се да је "Ел Чапо" премашио утицај који је имао колумбијски нарко-бос Пабло
Ескобар, и да је достигао утицај који је пре Другог светског рата имао амерички
гангстер Ал Капоне.

  

Датум рођења Гусмана није познат, јер се помињу два: 23. децембра 1954. и 4. април
1957. Надимак "Ел Чапо" (на шпанском: низак) добио је јер је висок 168 центиметара.

  

(Бета)
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