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Руском опозиционару Алексеју Наваљном одређен је притвор до 15. фебруара, дан
након што је ухапшен по доласку у Москву, објавио је његов адвокат.

  

  

„Алексеју Наваљном је одређен притвор од 30 дана до 15. фебруара“, написао је на
Твитеру његов адвокат Вадим Кобзев.

  

Наваљни (44) је синоћ ухапшен на аеродрому Шереметјево, по доласку из Немачке, а
данас је изведен пред суд.

  

Он је раније данас осудио као „потпуно незакониту“ процедуру у његовом случају. „Не
разумем шта се догађа. Видео сам пуно пародија правде…, али ово је потпуно
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незаконито“, рекао је Наваљни на видео снимку који је на Твитеру објавила његова
портпаролка Кира Јармиш.

  

Руски Завод за извршење кривичних санкција је саопштио да је за Наваљним 29.
децембра 2020. године расписана потерница због „вишекратних кршења правила“ док је
био на условној казни и да ће бити у затвору до наредне одлуке суда.

  

Наваљни је одлучио да се врати у Русију упркос претњи затворском казном.

  

Сарадници Наваљног изјавили су да је његово хапшење по доласку у Москву незаконито
и да му је полиција ускратила контакт са адвокатима.

  

Суд начинается! pic.twitter.com/ek3u3AcTRy

— Вадим Кобзев (@advokatkobzev) January 18, 2021    

Кира Јармиш на Твитеру је навела да иако су судије рекле да је суђење „отворено и
јавно“, никога не пуштају у судницу, укључујући и новинаре.

  

„Он је незаконито притворен, не дозвољавају му да види адвокате“, саопштила је
Наваљнова организација Фонд за борбу против корупције.

  

Наваљнова портпаролка Кира Јармиш је навела да је двојици његових саветника
дозвољено да уђу у зграду полицијске станице Химки, на периферији Москве, где је
притворен руски опозиционар.

  

„Али, није им дозвољено да виде Алексеја“, написала је портпаролка на Твитеру.

  

Једна од адвоката Олга Михаилова изјавила је радију Ехо Москве да полиција „крши
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закон спречавајуц́и браниоце“ да виде Наваљног.

  

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021    

Како је Јармиш написала на Твитеру, новинарима није дозвољено да уђу у судницу,
упркос томе што су судије рекле да ће суђење руском опозиционару бити „отворено и
јавно“. Како је навела, новинари стоје испред, на мразу. Она је раније позвала новинаре
да се акредитују за суђење, наводећи да су у судници само представници ЛифеНеwс и
Россиyа.

  

САД УН и европске државе осудиле су хапшење Наваљног и позвале на његово
ослобађање.

  

Зато полицейских выгнали на мороз. Смотрят на нас с той стороны забора, охраняют
открытый и гласный суд pic.twitter.com/41lnC4Jy8y

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021    

Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров изјавио је данас у Москви да коментари западних
политичара о хапшењу Наваљног по повратку из Немачке имају за циљ да одвуку пажњу
од дубоке кризе у којој се налазе њихове земље.

  

Противник Кремља боравио је у Немачкој где је пребачен у августу пошто му је нагло
позлило током лета у Сибир. Лабораторије у западној Европи закључиле су да је
Наваљни отрован нервним агенсом из породице новичок.

  

Наваљни, који је синоћ ухапшен на аеродрому Шереметјево, оптужио је раније
председника Русије Владимира Путина да је наредио његово тровање и убиство. Кремљ
је одбацио те оптужбе.
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(Бета, Н1)
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