
Portalul Sindical
http://portalulsindical.ro

Dominique Strauss-Kahn a fost eliberat
02/07/2011 00:00 by admin

  v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape
{behavior:url(#default#VML);}    Normal 0     false false false  EN-US X-NONE X-NONE              
MicrosoftInternetExplorer4                                                                                                                                                     
      /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}   
 www.gandul.info/international/dominique-strauss-kahn-a-fost-eliberat-breaking-news-8424550 
 Vineri, 1 iulie 2011  Dominique Strauss-Kahn a fost eliberat. BREAKING NEWS    UPDATE 20.15 Femeia care îl
acuz&#259; pe Strauss-Kahn a f&#259;cut cur&#259;&#355;enie în alt&#259; camer&#259; înainte de a
denun&#355;a faptele 
 Presupusa victim&#259; a lui Dominique Strauss-Kahn a oferit, sub jur&#259;mânt, "o descriere eronat&#259;" a
agresiunii sexuale suferite, omi&#355;ând s&#259; precizeze c&#259; a f&#259;cut curat în alt&#259; camer&#259;
înainte de a denun&#355;a faptele incriminate, a dezv&#259;luit vineri procurorul, citat de AFP. 
 
 "Reclamanta a recunoscut de atunci c&#259; descrierea sa a fost eronat&#259; &#351;i c&#259; dup&#259; incidentul
din camera 2806 a f&#259;cut cur&#259;&#355;enie în camera vecin&#259;, apoi s-a întors în camera (lui Dominique
Strauss-Kahn) înainte de a raporta incidentul superiorului s&#259;u", a explicat biroul procurorului Cyrus Vance într-o
scrisoare adresat&#259;avoca&#355;ilor fostului director al FMI &#351;i datat&#259; joi.
 
 În s&#259;pt&#259;mânile urm&#259;toare faptelor, tân&#259;ra a povestit de "mai multe ori" anchetatorilor c&#259;
dup&#259; ce a fost agresat&#259;, s-a refugiat pe culoarul de la etajul 28 al hotelului, undese afla camera lui
Dominique Strauss-Kahn, precizeaz&#259; documentul.
 
 Ea a explicat c&#259; a a&#351;teptat astfel ca presupusul s&#259;u agresor s&#259;ias&#259; din camer&#259;
pentru a denun&#355;a faptele superiorului s&#259;u, ajuns la etaj la scurt timp dup&#259; presupusa agresiune.
 
 "Reclamanta a reiterat aceast&#259; versiune a faptelor sub jur&#259;mânt, în fa&#355;a Camerei de acuzare (grand
jury)", a precizat biroul procurorului.
 
 Magistratul a precizat c&#259; "în timpul anchetei, reclamanta i-a min&#355;it pe asisten&#355;ii procurorului în
leg&#259;tur&#259; cu mai multe alte subiecte cum ar fi trecutul s&#259;u, circumstan&#355;ele prezentate &#351;i
rela&#355;iile personale".
 
 În cadrul unei scurte audieri-surpriz&#259; de zece minute la tribunalul din Manhattan, procurorul Cyrus Vance i-a cerut
judec&#259;torului s&#259; îi ridice arestul la domiciliu lui Dominique Strauss-Kahn, în urma dezv&#259;luirilor care au
decredibilizat-o pe reclamant&#259;, o camerist&#259;originar&#259; din Guineea, în vârst&#259; de 32 de ani.
Aceasta din urm&#259;afirm&#259; c&#259; Strauss-Kahn a încercat s&#259; o violeze la 14 mai într-o camer&#259; a
hotelului Sofitel din New York.
 
 Justi&#355;ia newyorkez&#259; l-a eliberat pe propria r&#259;spundere pe Dominique Strauss-Kahn, afirmând
îns&#259; c&#259; cercetarea lui pentru agresiuni sexuale va continua. Cau&#355;iunea în valoare de &#351;ase
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milioane de dolari i-a fost restituit&#259; acuzatului, care nu &#351;i-a recuperat îns&#259;pa&#351;aportul,
p&#259;strat de justi&#355;ia american&#259;. O audiere ulterioar&#259;este fixat&#259; pentru 18 iulie.
 
 Procurorul din Manhattan se îndreapt&#259; c&#259;tre abandonarea ac&#355;iunii judiciare curente împotriva lui
Strauss-Kahn, a recunoscut vineri unul dintre avoca&#355;ii acuz&#259;rii, asigurând îns&#259; c&#259; dispune de
"dovezi materiale" care îl incrimineaz&#259; pe fostul director al FMI de tentativ&#259; de viol.
 
 "Credem c&#259; procurorul districtului pune bazele unei abandon&#259;ri a ac&#355;iunii judiciare", a declarat
Kenneth Thompson în fa&#355;a presei, dup&#259; audiere.
 
 El a men&#355;inut totu&#351;i acuza&#355;iile clientei sale, calificând drept "minciuni" informa&#355;iile potrivit
c&#259;rora ea ar fi implicat&#259; în trafic de droguri, unul dintre motivele care a determinat acuzarea s&#259; se
îndoiasc&#259; de m&#259;rturia sa.
 
 "Ea nu a schimbat nici m&#259;car un cuvânt" din versiunea sa asupra faptelor, a ad&#259;ugat avocatul, contrazicând
declara&#355;iile procurorului din Manhattan.
 
 Thompson a declarat c&#259; clienta sa i-a spus: "Voi ap&#259;rea în fa&#355;a camerelor de luat vederi pentru a
spune lumii întregi ce a f&#259;cut Dominique Strauss-Kahn". El a recunoscut îns&#259; c&#259; tân&#259;ra a "comis
erori".
   UPDATE 20.09 Dominique Strauss-Kahn "va fi achitat", a declarat vineri Benjamin Brafman, unul dintre avoca&#355;ii
s&#259;i, dup&#259; o audiere în cursul c&#259;reia justi&#355;ia american&#259; a decis s&#259;îl elibereze pe
propria r&#259;spundere pe fostul director al FMI f&#259;r&#259;s&#259; renun&#355;e la urm&#259;rirea lui pentru
agresiune sexual&#259;, relateaz&#259;AFP.
 
 Ultimele elemente în acest caz "ne consolideaz&#259; convingerea c&#259; va fi achitat (...) Este o mare
u&#351;urare", a declarat Brafman.
 
 Kenneth Thompson, avocatul presupusei victime, a declarat îns&#259; c&#259;clienta sa "nu a schimbat nici
m&#259;car un cuvânt" din versiunea sa asupra faptelor petrecute la 14 mai în camera hotelului Sofitel din Manhattan,
&#351;i a dat asigur&#259;ri c&#259; dispune de "dovezi materiale".
   UPDATE 19.19 Dominique Strauss-Kahn a fost eliberat pe propria r&#259;spundere, vineri, dup&#259; o
audiere-surpriz&#259; la tribunalul din Manhattan, dar dosarul s&#259;u "nu este închis", a afirmat judec&#259;torul,
citat de AFP.
 
 Justi&#355;ia newyorkez&#259; a renun&#355;at vineri la arestul la domiciliu al lui Dominique Strauss-Kahn, afirmând
îns&#259; c&#259; cercetarea lui pentru agresiuni sexuale va continua.
 
 Dominique Strauss-Kahn a fost eliberat pe propria r&#259;spundere, a decis judec&#259;torul Michael Obus, precizând
c&#259; dosarul DSK "nu este închis". Cau&#355;iunea în valoare de &#351;ase milioane de dolari i-a fost
restituit&#259; acuzatului, care nu &#351;i-a recuperat îns&#259; pa&#351;aportul, p&#259;strat de justi&#355;ia
american&#259;. O audiere ulterioar&#259; este fixat&#259;pentru 18 iulie.
 
 În cadrul unei scurte audieri-surpriz&#259; de zece minute la tribunalul din Manhattan, procurorul Cyrus Vance i-a cerut
judec&#259;torului s&#259; îi ridice arestul la domiciliu lui Dominique Strauss-Kahn, în urma dezv&#259;luirilor care au
decredibilizat-o pe reclamant&#259;, o camerist&#259;originar&#259; din Guineea, în vârst&#259; de 32 de ani.
Aceasta din urm&#259;afirm&#259; c&#259; Strauss-Kahn a încercat s&#259; o violeze la 14 mai într-o camer&#259; a
hotelului Sofitel din New York.
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 Strauss-Kahn, care purta o cravat&#259; albastru deschis &#351;i un costum sobru, a urcat pe sc&#259;rile tribunalului
cu aproximativ 40 de minute înainte de începerea audierii, împreun&#259; cu so&#355;ia sa, Anne Sinclair,
îmbr&#259;cat&#259; într-un sacou alb &#351;i rochie neagr&#259;. Cuplul, care p&#259;rea s&#259;î&#351;i
re&#355;in&#259; zâmbetul, nu a f&#259;cut niciun semn în direc&#355;ia zecilor de jurnali&#351;ti care a&#351;teptau
în spatele barierei metalice.
 
 Vestea eliber&#259;rii a&#351;teptate a lui Strauss-Kahn, în vârst&#259; de 62 de ani, a avut efectul unui
"tr&#259;snet" potrivit expresiei fostului premier francez Lionel Jospin, afacerea costându-l postul pe fostul director al
FMI &#351;i ruinând speran&#355;ele privind candidatura sa la alegerile preziden&#355;iale din 2012.
 
 Potrivit New York Times (NYT), care a dezv&#259;luit joi seara c&#259;dosarul acuz&#259;rii este "pe cale s&#259; se
pr&#259;bu&#351;easc&#259;", nu exist&#259;îndoial&#259; c&#259; fostul director al FMI a avut o rela&#355;ie
sexual&#259; cu reclamanta. Dar "procurorii nu cred mare lucru din ce le-a spus reclamanta nici în leg&#259;tur&#259;
cu faptele, nici cu ea îns&#259;&#351;i", potrivit cotidianului, care citeaz&#259; doi anchetatori.
 
 Potrivit NYT, anchetatorii sunt convin&#351;i c&#259; tân&#259;ra camerist&#259;, în vârst&#259; de 32 de ani, i-a
min&#355;it "de mai multe ori" de la începutul acestui caz, la 14 mai. Ei o suspecteaz&#259; c&#259; este
implicat&#259; în activit&#259;&#355;i criminale cum ar fi traficul de droguri &#351;i sp&#259;larea de bani.
 
 Mai multe persoane au depus în cursul ultimilor doi ani 100.000 de dolari în contul ei bancar, potrivit cotidianului. Ea ar
fi min&#355;it&#351;i în leg&#259;tur&#259; cu cererea de azil în Statele Unite, unde locuie&#351;te din 2002.
 
 În cadrul unei conversa&#355;ii telefonice cu un b&#259;rbat condamnat pentru trafic de droguri, "ea a discutat despre
interesul de a continua s&#259;sus&#355;in&#259; acuza&#355;iile" împotriva lui Strauss-Kahn la mai pu&#355;in de
24 de ore de la începutul scandalului, la 14 mai, adaug&#259; cotidianul. Aceast&#259; conversa&#355;ie a fost
înregistrat&#259; de anchetatori.
 
 Întrebat, vineri, de New York Times, unul dintre avoca&#355;ii cameristei, Kenneth Thompson, nu a dezmin&#355;it
aceste informa&#355;ii, dar a precizat c&#259; "nimic nu schimb&#259; faptul foarte important c&#259;Dominique
Strauss-Kahn a comis o agresiune sexual&#259; violent&#259;".   UPDATE 17.47 Decizia îi revine acum
judec&#259;torului Michael Obus care ar putea s&#259; se pronun&#355;e vineri în cadrul unei audieri-surpriz&#259; la
ora 11.30 (18.30 GMT) a lui Dominique Strauss-Kahn la tribunalul penal din Manhattan.
 
 Dac&#259; se va întâmpla astfel, cau&#355;iunea de un milion de dolari &#351;i garan&#355;ia de cinci milioane de
dolari fixate de judec&#259;tor în cadrul plas&#259;rii în arest la domiciliu a lui Dominique Strauss-Kahn ar putea
s&#259; îi fie restituite.
 
 La o lun&#259; de la arestarea fostului director al FMI într-un avion ce se preg&#259;tea s&#259; decoleze spre Paris,
New York Times a generat surpriz&#259;, joi seara, afirmând c&#259; dosarul acuz&#259;rii este "pe punctul de a se
pr&#259;bu&#351;i, anchetatorii descoperind lacune majore în privin&#355;a credibilit&#259;&#355;ii" cameristei.
 
 Potrivit cotidianului, "judec&#259;torul Michael Obus ar trebui s&#259;analizeze posibilitatea de a relaxa
condi&#355;iile excep&#355;ionale de punere în libertate supravegheat&#259; impuse lui Strauss-Kahn
dup&#259;inculpare".
 
 Fost favorit la alegerile preziden&#355;iale franceze, care pledeaz&#259;nevinovat, el "ar putea fi eliberat" &#351;i i
s-ar putea ridica arestul la domiciliu, "deoarece este pu&#355;in probabil ca acuza&#355;ii grave s&#259; se
concretizeze împotriva lui" scrie cotidianul american. Strauss-Kahn "va avea dreptul s&#259;
c&#259;l&#259;toreasc&#259; în interiorul Statelor Unite", judec&#259;torul p&#259;strându-i îns&#259;
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pa&#351;aportul, adaug&#259; cotidianul.
 
 Potrivit postului de televiziune NBC, audierea nu se va referi decât la acest punct, procurorul Cyrus Vance nefiind
preg&#259;tit pentru moment "s&#259; claseze cazul".
 
 Potrivit New York Times, care citeaz&#259; doi anchetatori, nu exist&#259;îndoial&#259; c&#259; fostul director
general al FMI a avut o rela&#355;ie sexual&#259;cu tân&#259;ra camerist&#259; de origine guineean&#259; a
hotelului Sofitel din Manhattan. Dar "procurorii nu cred mare lucru din ce le-a spus reclamanta în leg&#259;tur&#259; cu
faptele sau cu ea îns&#259;&#351;i", potrivit cotidianului.
 
 Într-un e-mail adresat cotidianului, avocatul presupusei victime, Kenneth Thompson, nu a dezmin&#355;it aceste
dezv&#259;luiri. Dar a apreciat c&#259; nimic nu schimb&#259; faptul foarte important c&#259; Dominique
Strauss-Kahn a comis o agresiune sexual&#259; violent&#259; într-o camer&#259; a hotelului Sofitel".  UPDATE 17.19
"Procurorul este de acord cu eliberarea lui DSK pe propria r&#259;spundere", a dezv&#259;luit televiziunea Bloomberg,
care citeaz&#259; surse apropiate dosarului, precizând c&#259;acuzatului îi va fi restituit&#259; cau&#355;iunea. 
Procurorul din New York a fost de acord cu eliberarea fostului director al Fondului Monetar Interna&#355;ional
Dominique Strauss-Kahn pe propria r&#259;spundere, la o lun&#259; &#351;i jum&#259;tate de la plasarea sa în arest
la domiciliu pentru agresiuni sexuale, anun&#355;&#259; vineri postul de televiziune Bloomberg, citat de AFP.
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