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 ХАГ - Судија претходног поступка Специјалног суда у Хагу Николас Гију одбио је захтев
одбране бившег команданта тзв ОВК Хашима Тачија да превремено буде испитано девет
међународних званичника, који би сведочили у његову корист, зог њихових година и
здравственог стања.

  

Тачијев адвокат Грегори Кихо навео је у писму упућеном пре месец дана главном хашком
тужиоцу Џеку Смиту да су сви ти сведоци у поодмаклим годинама и да су различитог
здравственог стања, због чега "постоји врло реалан ризик да њихови докази можда
неће бити доступни касније на суђењу".

  

Због тога је затражио од судије за претходни поступак да одмах предузме мере за
њихово испитивање и депоновање исказа.

  

У писму се наводи да је у питању девет високих међународних дипломата,
администратора и војних званичника који су блиско сарађивали са Тачијем "како на
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професионалном, тако и у неким случајевима и на личном нивоу".

  

Међу њима су врховни командант НАТО за Европу у време агресије на СРЈ Весли Кларк,
бивши шеф Унмика Бернар Кушнер и бивши шеф Верификационе мисије ОЕБС на КиМ
Вилијам Вокер.

  

Специјализована већа Косова са седиштем у Хагу потврдила су 5. новембра 2020. године
оптужницу за ратне злочине и злочине против човечности против Тачија, као и лидера
Демократске партије Косова Кадрија Весељија.

  

Истог дана Тачи је на конференцији за новинаре саопштио да подноси оставку на место
председника привремених приштинских институција и предао се судским органима у
Хагу.

  

Претходно је оптужница потврђена и против Јакупа Краснићија, портпарола бивше
Ослободилачке војске Косова и Реџепа Сељимија, шефа посланичке групе Покрета
"Самоопредељење". Оптужени се терете за убиства, терор и нехумано понашање над
стотинама особа чији је идентитет познат и међу којима су косовски Срби, Роми и
Албанци нелојални ОВК. Према оптужници, они су та кривична дела починили у периоду
најкасније од марта 1998. до септембра 1999. на више места на Косову и у северној
Албанији.

  

(Танјуг)
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