
Коха диторе: Сведок сарадник потврдио оптужбе против Фатмира Љимаја
субота, 19 март 2011 14:31

Кључни сведок тужилаштва Еулекса у истражном поступку против Фатмира Љимаја је
човек који је и сам учестовао у убиствима током априла 1999, у Клечки, пише данас
приштински дневник Коха Диторе.

  

- Сумњу за ратне злочине Фатмира Љимаја Еулекс базира само на исказу сведока
сарадника X који је рекао да је у априлу 1999. убио два српска официра и да су убиства
у Клечки вршена по налогом Љимаја - наводи овај дневник.

  

У досијеу тужилаштва Еулекса, на који се позива Коха Диторе, наводи се да је овај
сведок био блиски сарадник Љимаја и његове групе током рата на Косову али да су се
њихови односи погоршали после 1999. Наводи се такође да су Љимај и његова група
претили сведоку "X" и покушавали да га сместе у психијатријску клинику у Приштини
како би довели у питање поузданост његових изјава.

  

Током претреса куће Фатмира Љимаја прошле године због сумњи за друга кривична
дела, нађен је и досије о здравственом третману сведока "X", што за тужилаштву
Еулекса представља веома поуздан доказ, пише Коха Диторе. Лист наводи да је у свом
исказу сведок "X" описао убиство Небојше Ђурића и Вељка Марковића, два српска
официра, који су задржани у Клечки и које је "X" убио по наређењу Љимаја почетком
априла 1999. Овај сведок је тужиоцима Еулекса показао гробове убијених а њихови
посмртни остаци су пронађени на том месту. Такође је описао убиство неколико других
српских затвореника у Клечки и место где су они били сахрањени. Тужилаштво се
позива и на изјаве других сведока за које се каже да су били затвореници у Клечки и
који су потврдили да су видели сведока "X".

  

Коха Диторе пише да је Еулекс замрзнуо извршење налога за хапшење Фатмира Љимаја
док се не разјасни питање имунитета који он ужива као посланик Скупштине Косова.
Међународни извори у Приштини кажу да је имунитет Љимаја предмет расправе између
представника Еулекса, званичника у Бриселу и Тужилаштва Косова.
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(Бета)
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