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ВАШИНГТОН, 18. март /ТАСС/. Амерички председник Џозеф Бајден изјавио је у петак да
сматра оправданом одлуку претпретресног већа Међународног кривичног суда (МКС) у
Хагу да изда налог за хапшење руског председника Владимира Путина. Али Сједињене
Државе не признају одлуку овог суда, додао је он. Бајден је разговарао са новинарима
на јужном травњаку Беле куће пре него што је одлетео у Делавер. Његове речи цитира
штампа Беле куће.

  

  
  

Па, мислим да је то оправдано. Али питање је, јер ми такође то не признајемо на
међународном нивоу. Али мислим да то има веома јаку поенту

    

На питање о одлуци МКС-а о Путину, Бајден је рекао: „Па, мислим да је то оправдано.
Али питање је, јер ми такође то не признајемо на међународном нивоу. Али мислим да то
има веома јаку поенту. “.
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На питање да прокоментарише предстојећи састанак руског лидера и кинеског
председника Си Ђинпинга следеће недеље у Москви, Бајден је рекао: „Па, видећемо
када ће се тај састанак одржати“.

  

Међународни кривични суд издао је у петак налоге за хапшење руског председника
Владимира Путина и руске комесарке за права детета Марије Лвове-Белове. У
саопштењу суда се наводи да би они могли бити одговорни „за ратни злочин
противправне депортације становништва (деце) и противправног пресељења
становништва (деце) из окупираних подручја Украјине у Руску Федерацију“.

  

Коментаришући ову одлуку, портпарол Кремља Дмитриј Песков је приметио да Москва
не признаје јурисдикцију МКС. Заузврат, портпаролка руског Министарства спољних
послова Марија Захарова рекла је да одлуке МКС немају никаквог значаја за Русију,
могући налози за хапшење су правно неважећи.

  

МКС је основан Римским статутом из 1998. године. Није део УН и одговоран је земљама
које су ратификовале статут. Земље које нису потписнице статута су Русија (потписана,
али нератификована), Сједињене Државе (потписане, али су се касније повукле) и Кина
(није потписала статут). Путин је 2016. године потписао декрет према којем Русија неће
постати чланица МКС. Према руском Министарству спољних послова, овај суд „није
оправдао наде које су у њему полагале и није постао истински независно тело
међународне правде.

  

(ТАСС)
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