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Наводи медија о покретању истраге против Карле дел  Понте, због притисака и претњи
на сведке, демантовани из Хашког  трибунала. Наложено именовање пријатеља суда
који би истражио могућа  застрашивања и притиске којима су изнуђиване изјаве
сведока.

  

Портпарол Хашког суда Нерма Јелачић демантовала је данас писање британског Гардиј
ана  да
је покренута истрага против бивше главне тужитељке Карле дел Понте и још двоје
тужилаца због притисака и претњи на сведоке.

  

"Гардијан је  погрешно интерпретирао одлуку суда", рекла је Јелачић, истичући да се у 
поменутој одлуци наводи да је истрага усмерена против истражитеља  Тужилаштва.

  

Судско Веће је наложило да се у наредних шест месеци  утврди да ли постоји довољно
основа да се покрене процес против  истражитеља тужилаштва због неумесног
понашања.

  

Веће је наложило  именовање пријатеља суда који би истражио могућа застрашивања и
притиске  неких истражитеља Тужилштва и технике, којима су се они служили како би 
добили прелиминарне писане изјаве сведока. Пријатељ суда требао би да  буде
именован у наредних неколико дана.

  

Имена тужилаца, Карле дел  Понте, Хилдегарда Уерц-Рецлафа и Данијела Саксона,
обелодањена су зато  што је судско Веће, делујући на властиту иницијативу, одлучило да
 размотри ранију одлуку, из 2007. године, донету поводом поднеска  оптуженог
Војислава Шешеља, који је та имена навео, речено је на прес  брифингу.
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Британски дневник је јуче објавио да ће тужиоци  Међународног суда за ратне злочине
почињене на тлу бивше Југославији  биће подвргнути истрази због тврдњи да су се
силеџијски односили према  сведоцима, наводећи да ће истрагом бити обухваћена и
бивша главна  тужитељка Карла дел Понте.

  

Према писању листа, Дел Понте би  требало да буде саслушана поводом тврдњи да је
допуштала да се сведоцима  прети или да се поткупљују као и за противзаконито
прибављање доказа.  Лист је навео да се оптужбе на рачун Дел Понтеове тичу радне
праксе  њеног тима истражитеља током текућег суђења за ратне злочине српском 
политичару Војиславу Шешељу.

  

Гардијан је предочио је да  су у саопштењу судије на суђењу Шешељу, наведене
притужбе неких од  сведока који тврде да су истражитељи који су радили за
тужилаштво  Трибунала на њих вршили притисак или их застрашивали, у циљу
незаконитог  прибављања изјава.
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