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петак, 20 август 2010 22:44

  

Руски држављанин Виктор Бут, осумњичен за трговину  оружјем широм света, биће
изручен Сједињеним Државама, одлучио  тајландски суд. Москва оштро критикује такву
одлуку захтевајући да се  некадашњи мајор совјетске војске, познат и под псеудонимом
"трговац  смрћу" врати у Русију.

  

Апелациони суд Тајланда прихватио је захтев САД за изручење руског  трговца оружјем
Виктора Бута, познатог и као "трговац смрти", а ту  одлуку је Русија оценила
"нелегитимном и политичком".

  

"Суд  је одлучио да Бута задржи у притвору како би био изручен САД", изјавио  је судија
Јитакорн Патанасири и додао да ће процедура изручења трајати  мање од три месеца.

  

Судија је такође додао да "овај предмет није политички већ кривични".

  

Русија  је, међутим, ту одлуку суда оценила "нелегитимном". "Жалимо што је  тајландски
Апелациони суд донео, по мом мишљењу, нелегитимну и политичку  одлуку", рекао је
министар спољних послова Русије Сергеј Лавров.

  

"Према  нашим информацијама, та одлука је донета под великим притиском из 
иностранства. Настављамо да чинимо све што је неопходно како би се он  вратио у
земљу", додао је Лавров.
  

  

Виктор Бут (43) ухапшен је у марту 2008. године у Бангкоку где је упао у замку америчке
управе за борбу против дрога ДЕА.
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Првостепени  суд је прошле године одбио захтев САД за изручење Бута, бившег 
совјетског официра познатог као "трговац смрти", зато што је побуњенике и  терористе
широм света снабдевао оружјем.

  

САД терете Бута да је  годинама оружјем и муницијом снабдевао колумбијске
побуњенике, талибане и  припаднике Ал Каиде као и за убиство једног америчког
држављанина у  Колумбији.

  

Према неким извештајима УН и појединих западних  земаља, Бут је одговоран за
снабдевање оружјем и више афричких диктатора  чиме је директно кршио ембарго УН.

  

У Тајланду је био оптужен под  сумњом да је у тој земљи договарао продају оружја сa
различитим  светским криминалцима и терористима.

  

Та оптужба је одбачена, али је ускоро стигао налог из САД за његово изручење.

  

Виктор  Анатолијевич Бут је рођен у Душанбеу, Таџикистану. Он је бивши мајор 
совјетске војске, а продор на светску криминалну сцену почео је током  '90-их година
када је наводно побуњеницима у западној Африци дотурао  оружје које је узимао из
претрпаних совјетских војних складишта.

  

Живот  Виктора Бута је наводно послужио као инспирација ауторима филма  "Господар
рата" у којем Николас Кејџ глуми бескрупулозног трговца  оружјем.

  

(РТС)
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