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Београд - Кривично ванпретресно веће Одељења за ратне злочине у Београду одбило је
као неосновану жалбу браниоца Ратка Младића. Изручење у наредних неколико сати.

  

Веће је потврдило решење о испуњености услова за Младићево изручење Хашком
трибуналу, изјавила је Танјугу портпарол суда Душица Ристић.

  

Том одлуком решење о изручењу је постало правоснажно и прослеђено је на потврду
министарки правде Снежани Маловић, додала је Ристић. Како сазнаје Б92, министарка
Маловић би решење о изручењу могла да потпише у 17 часова.

  

После потписа министарке, стећи ће се сви процесни услови за Младићево изручење
Трибуналу у Хагу, али ће тачно време изручења бити чувано у тајности из безбедносних
разлога.

  

Тужилац за ратне злочине Владимир Вукчевић рекао је за АП да ће Ратко Младић бити
изручен што је пре могуће.

  

Време изручења зависи од тога када ће министарка правде Србије Снежана Маловић
потписати решење о изручењу Трибуналу у Хагу, али се очекује да ће то бити урађено
ускоро, рекао је Вукчевић.

  

Транспорт Ратка Младића у Хаг спровешће припадници полиције под јаким мерама
обезбеђења.
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Решење о испуњености услова за изручење Младића у петак је донео истражни судија
Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду.

  

Бруно Векарић је нешто раније данас за Б92 истакао да ће Тужилаштво преложити
одбијање.

  

Он је јутрос Кажипрсту Б92 рекао да би Ратко Младић трибуналу у Хагу могао да буде
изручен најкасније за три дана.

  

Адвокат Милош Шаљић очекује да ће од уторка његов клијент Ратко Младић бити
изручен Хашком трибуналу, а жалбу је послао јуче по подне.

  

Шаљић је рекао да је у жалби навео да се Младићу не може судити због болести, као и
да из тог разлога не би требало ни да буде изручен Хашком трибуналу. Судско веће има
рок од три дана да се изјасни о жалби. Када жалба стигне у суд, што би најраније могло
да се догоди данас, о њој ће одлучивати трочлано судско веће.

  

Уколико судско веће одбије жалбу, решење о изручењу ће постати правоснажно и биће
прослеђено на потврду министарки правде Снежани Маловић, која ће дати коначну реч
о изручењу Младића Трибуналу у Хагу.

  

Младићев адвокат Милош Шаљић је прецизирао да се жалбени наводи односе на то да
се не може, како је рекао, изручити човек који није у стању да изнесе одбрану, као и да
преживи транспорт до Хага.

  

"Младић је човек који у овом тренутку није способан ни за какав поступак, чак ни за
много безазленији као што је овај који га очекује. Он нема могућност да пружи никакву
одбрану због психичког стања у ком се налази. У таквом стању он не може да се брине о
својим интересима, не може да схвати значај онога за шта се терети", казао је Шаљић.
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Иначе, како сазнаје Б92, Младићеви адвокати размишљају да се као сведок у Хашком
трибуналу појави министар здравља Зоран Станковић и то као патолог.

  

Шаљић није могао да прецизира како Станковић може да помогне Младићу у одбрани,
пошто је већ најавио да би волео да има као сведоке многе представнике тадашње
америчке администраицје.

  

"Када он почне да набраја, то је огроман дијапазон различитих личности. Ја сам понешто
шврљао, јер он мени више - 'Пиши, пиши'. Да не бих пропустио његове мисли, ја сам
писао, али све нисам могао ни да ухватим. Зоран Станковић је био код њега пре два
дана, као његов познаник, пријатељ, који га је некада лечио док је био начелник на
ВМА", рекао је Младићев адвокат.

  

Адвокат Шаљић је рекао и да ће бити један од правних заступника Ратка Младића пред
Хашким трибуналом.

  

"Ја ћу заједно с Младићем ићи у Хаг. О другим адвокатима се још разговара, али је
сигурно да ће то бити адвокати који су већ бранили друге оптужене у Хашком
трибуналу", рекао је Шаљић.

  

Он није хтео да говори о конкретним именима људи који би заступали Младићеву
одбрану у Хагу.

  

Младића су и у понедељак по подне, поред супруге и сина, посетили снаха и унуци у
притворској јединици Специјалног суда у Београду.

  

Адвокат је поново изразио забринутост да ће Младић дочекати жив суђење у Хагу.
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Младићево здравствено стање је и даље непромењено, рекао је адвокат, и додао да је
после врло емотивног сусрета са унуцима поново почео да прича о посети ћеркином и
мајчином гробу.

  

(Б92)
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