
Француске власти данас доносе одлуку да ли ће Харадинај бити пуштен на слободу или изручен Србији
четвртак, 12 јануар 2017 10:12

Француска ће данас одговорити на захтеве српских и косовских власти за пуштање на
слободу или изручење Србији бившег хашког оптуженика и лидера Алијансе за
будућност Рамуша Харадинаја.

  

  

Министарство правде Србије послало је захтев за екстрадицију са новим доказима
против Харадинаја, док посланици косовског парламента, иако несложни око текста
резолуције којом би се тражило његово ослобађање, тврде да је у питању монтирани
политички процес, преноси РТК 2 и додаје да су након протеста у Приштини, Тирани и
Њујорку, ослобађање Харадинаја јуче затражено и на протестима у Призрену, Гњилану,
Пећи, Митровици, Ђаковици и Урошевцу.
  
  Допуна захтева за изручење Рамуша Харадинаја Француској ће бити послата у току
данашњег дана, рекла је министарка правде Нела Кубуровић истичући да Србија
Харадинаја тражи за злочине над цивилним становништвом у току 1999. године за које
му се није судило у Хагу.
  
  - У молби за изручење Харадинаја која је у уторак послата Француској најављено да ће
бити достављени додатни докази који се пре свега тичу наредбе за проширење истраге
против Харадинаја са доказима који је поткрепљују - прецизирала је Кубуровић јуче на
РТВ-у.

  

Кубуровић: Данас Француској шаљемо допуну захтева за изручење Харадинаја
  
  Француској ће бити послата допуна захтева за изручење Рамуша Харадинаја, рекла је
министарка правде Нела Кубуровић истичући да Србија Харадинаја тражи за злочине
над цивилним становништвом и току 1999. године за које му се није судило у Хагу.
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У молби за изручење Харадинаја која је у уторак послата Француској најављено да ће
бити достављени додатни докази који се пре свега пре свега тичу наредбе за
проширење истраге против Харадинаја са доказима који је поткрепљују, прецизирала је
Кубурових говорећи за РТВ.
  
  Наредбу о проширењу истраге против Харадинаја, Тужилаштво за ратне злочине данас
је доставило Министарству правде и у току је превод документације, напоменула је
Кубуровић.
  
  Упитана зашто истрага која је против Харадинаја покренута је 2004. године још није
завршена, Кубуровић је рекла да истрага није могла да се оконча јер Харадинај као ни
други окривљени у том предмету нису били доступни спрским просудним органима и
нису могли да буду саслушани.
  
  "То је разлог зашто поступак тако дуго траје и зашто је на снази потерница за њим од
2005. године", рекла је министарка правде.
  
  Коментаришући ослобађајуће пресуде Хашког трибунала према Харадинају, Кубуровић
је навела да ће француски суд морати да упореди документа српског тужилаштва за
ратне злочине и она за шта га је теретило хашко тужилаштво.
  
  "Потпуно су различити догађаји, временски оквири, као и остећени. Харадинај се пред
Хашким трибуналом теретио за догађаје који су се дешавали од марта до септембра
1998. године, а поступак пред тужилаштвом за ратне злочине Србије се води за догађаје
из 1999. године и углавном су везани за јуни", рекла је Кубуровић.
  
  Упитана да ли верује да ће Францусјка изручити Харадинаја и да ће се он наћи у
судници у Београду, министарка правде је рекла да не треба да говори о томе да ли
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верује или не.
  
  "Францука треба да поштује Европску конвенцију о екстрадицији као и све државе ЕУ.
  
  Француска је поступила по потерници, што значи да мора да поступи и по молби за
изручење и да утврди да ли је Србије доставила довољно доказа да Харадинај буде
изручен", навела је Кубуровић.
  
  Што се тиче хапшења Харадинаја 2015. године у Словенији, Кубуровић је рекла да тада
словеначки органи нису на адекватан начин обавестили Републику Србију о хапшењу те
да Министарсто правде није ни имали могућност да пошаље молбу за изручење.
  
  "Сада је на неки начин другачија процедура, ми смо већ упутили један део
документације са доказима. Током сутрашњег дана ићи ће и допуна молбе за изручење и
сматрам да ће Француска да поступи у складу са оним што је достављено с обизром да
ће имати и те како довољно доказа да неко ко се се терети за ратне злочине над
цивилним становништвом буде изручен", рекла је Кубуровић.

  

(Танјуг) 
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