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Жупанијско тужилаштво у Загребу сумњичи бившег помоћника  министра унутрашњих
послова  Томислава Мерчепа за убиство или нестанак  43 особе. Мерчеп се, за сада,
неће сумњичити за убиства Срба у Госпићу и  Вуковару, о чему је и Хашки суд давао
документацију хрватским властима.

  

Томислав Мерчеп, који је у рату био помоћник министра унутрашњих  послова и
командовао специјалном полицијском јединицом, осумњичен је за  убиство или нестанак
43 особе са загребачког, кутинског и пакрачког  подручја, од октобра до средине
децембра 1991. године, објавило је  Жупанијско тужилаштво у Загребу.

  

Тужилаштво је од Жупанијског суда затражило истрагу и једномесечни притвор за
Мерчепа.

  

Мерчеп  је у петак ујутро ухапшен у свом стану у Загребу, а након испитивања у 
полицији и код истражног судије, где је негирао оптужбе, задржан је у  дводневном
притвору.

  

Због лошег здравственог стања одведен је у затворску болницу у Дубрави, а не у затвор
у Реметинцу.

  

Истрага  се захтева због ратног злочина против цивилног становништва, а  једномесечни
притвор због опасности од бекства, утицаја на сведоке и  нарочито тешких околности
извршења дела.
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Осумњичен

  

Мерчеп  се терети да је од 8. октобра до средине децембра 1991. године као  саветник у
МУП-у и командант резервне јединице МУП-а стациониране у  Пакрачкој Пољани, у
западној Славонији, као и злогласном павиљону 22 на  Загребачком велесајму где се
налазио магацин, лично наређивао незаконита  хапшења, мучења и убиства цивила,
највећим делом Срба.

  

Сумњичи  се и да је, знајући да њему потчињени незаконито хапсе, пљачкају, муче и 
убијају цивиле, пропустио да спречи и сузбије те злочине, а кривце  пријави надлежнима.

  

Тужилаштво тврди да су с подручја Загреба и  са ширег подручја Кутине и Пакраца
убијене или нестале 43 особе, а да је  шест особа преживело мучења.

  

За сутра је најављено да ће се Мерчеп изјаснити о истражном захтеву Тужилаштва.

  

Из  досадашњих саопштења полиција и тужилаштва види се да се Мерчеп, барeм  за
сада, неће сумњичити за одвођења и убиства више десетина Срба у  Вуковару у лето
1991. године, о чему је и Хашки суд давао документацију  хрватским властима, као ни у
Госпићу где је убијено преко сто Срба, а за  шта је неколико хрватских официра и
руководилаца осуђено на по десетак  година затвора.

  

(РТС)
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