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Incepe primul proces de crime de razboi in
Ucraina
Justitia ucraineana incepe miercuri primul sau proces pentru crime de razboi
de la patrunderea trupelor Moscovei pe teritoriul sau, cel al unui soldat rus
acuzat ca a impuscat un civil neinarmat. Procesul, care ar trebui sa fie urmat
rapid de alte cateva, va fi un test pentru sistemul judiciar ucrainean, intr-un
moment in care institutiile internationale isi desfasoara si ele propriile anchete
cu privire la abuzurile comise de trupele ruse in aceasta tara, scrie Digi24.ro.
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Vadim Sisimarin, 21 de ani, va fi adus de la orele 14.00 (11.00 GMT) in fata tribunalului
districtului Solomiansky din Kiev, unde va trebui sa dea explicatii cu privire la moartea unui
barbat de 62 de ani, la 28 februarie, in nord-estul Ucrainei.
Acuzat de crime de razboi si omor premeditat, militarul, originar din Irkutsk, in Siberia, risca
inchisoarea pe viata.
"intelege acuzatiile impotriva lui", a declarat pentru AFP avocatul sau, Viktor Ovsiannikov, fara asi dezvalui strategia de aparare. Potrivit autoritatilor ucrainene, el coopereaza cu anchetatorii si
recunoaste faptele.
Acestea au avut loc la numai patru zile de la inceputul invaziei ruse.

Cine este Vadim si ce a facut

La 28 februarie, potrivit anchetei procuraturii, Sisimarin a ucis un barbat neinarmat care mergea
pe bicicleta pe marginea unui drum in localitatea Ciupohovka.
Dupa un atac al armatei ucrainene, coloana din care facea parte Sisimarin a fost distrusa, iar
inculpatul, in compania altor patru militari, a fugit intr-un vehicul civil sechestrat cu forta.
La sosirea acestora la Ciupahovka, in regiunea Sumi, ei au vazut pe drum un barbat (62 de ani),
care vorbea la telefon. Sisimarin i-a tras in cap cu un pistol-automat Kalasnikov pentru a-l
impiedica sa comunice fortelor ucrainene despre prezenta lor. Barbatul a murit pe loc la doar
cateva zeci de metri de casa lui, a indicat procurorul general ucrainean.

Vadim sisimarin si-a recunoscut faptele
La inceputul lui mai, autoritatile ucrainene au anuntat arestarea lui fara a oferi detalii, publicand o
inregistrare video in care Vadim Sisimarin spunea ca a venit sa lupte in Ucraina pentru "a-si
sustine financiar mama".
in ceea ce priveste acuzatiile impotriva lui, el a explicat: "Mi s-a ordonat sa trag, l-am impuscat o
data. A cazut si ne-am continuat drumul".
Dosarul este dificil, potrivit avocatului sau. "Nu am avut niciodata un astfel de cap de acuzare in
Ucraina, nu avem precedente, niciun verdict", a spus el. "Dar o vom scoate la capat", a adaugat
Ovsiannikov, asigurand ca nu a constatat "nicio incalcare a drepturilor" acuzatului de catre
autoritati.
Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a subliniat, intr-o serie de mesaje pe Twitter,
miza dosarului pentru tara ei.
"Am deschis peste 11.000 de anchete pentru crime de razboi si am arestat 40 de suspecti", a
reamintit ea. Asteptand ca ei sa ajunga in instanta, "cu acest prim proces, trimitem un semnal
clar: niciun calau, nimeni care a ordonat sau a ajutat la comiterea de crime in Ucraina nu va
scapa justitiei".
Dovada a hotararii ucrainene de a nu pierde timpul: doi militari rusi ar trebui sa fie judecati cu
incepere de joi pentru ca au tras cu rachete asupra infrastructurii civile din regiunea Harkov, al
doilea oras al tarii, in nord-est.
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