
Специјални суд спремио прву оптужницу за ратне злочине на КиМ: Рустем Мустафа – Реми, бивши командант ОВК и члан “Дреничке групе” даће изјаву у Хагу 14. јануара
четвртак, 06 децембар 2018 23:17

Рустем Мустафа - Реми, бивши командант "Оперативне зоне ОВК" у Лапу и бивши
посланик Скупштине Косова ће се 14. јануара појавити пред Специјалним тужилаштвом у
Хагу, саопштио је његов адвокат Арианит Коци.

  

  

"Са овлашћењем мог клијента, Рустема Мустафе, обавештавам да је он примио позив да
се 14. јануара појави пред Канцеларијом Специјалног тужилаштва Косова у Хагу. То је
позив за давање изјаве", казао је Коци, преноси портал коха.нет.

  

Адвокат је рекао да је Мустафа спреман да се добровољно појави и спреман је да
објасни све околности о којима Специјално тужилаштво води истрагу.

  

"То су сва сазнања која имамо до сада. Уљудно молимо новинаре да не контактирају
господина Мустафу у вези с овим питањем", казао је Коци.
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Подсетимо, ради се о члану тзв. Дреничке групе.

  

  

Мустафу је раније правоснажно Основни суд у Приштини осудио на четири година
затвора због ратних злочина која током рата на Косову 1998-1999 године.

  

Специјално тужилаштво у Хагу позвало је почетком децембра на испитивање три бивша
официра Ослободилачке војске Косова (ОВК), међу којима је и један бивши посланик
Скупштине Косова, пренео је раније данас портал газетаеxпресс.цом.
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Портал је навео да је идентитет тих особа познати редакцији.

  

У одговору на питање редакције портала, из канцеларије Специјалног тужиоца Џека
Смита је наведено да не дају информације о случајевима који су у току, нити даје
информације о времену када би могле да буду подигнуте могуће оптужнице.

  

Телевизија КТВ јавља да има информације да су истражитељи Специјалног тужилаштва
били на Косову и преговарали о могућој предаји осумњиченог бившег посланика
Скупштине Косова.

  

"Има изгледа да се у јануару постигне споразум и да се он врло брзо добровољно
преда", јавља КТВ.

  

Приштински портал је пренео да је бивши посланик који је наводно добио позив
тужилаштва, одбио да одговара на питања редакције газетаеxпресс.цом.

  

Специјални суд и Специјално тужилаштво су институције које су формиране законом
усвојеним у Скупштини Косова 2015. године као резултат извештаја швајцарског
сенатора Дика Мартија који је 2011. године прихваћен као документ Савета Европе.

  

Дрецун у Прессингу (Н1) говорио о томе ко може да буде на оптужници

  

Председник Одбора за КиМ Милован Дрецуну Прессингу (Н1) је говорио о специјалном
суду и рекао да је тај одбор формирао Радну групу за прикупљање доказа о злочинама
ОВК не само над Србима, већ над свима, истичући да је "терористичка ОВК убила и
киднаповала много Албанаца". Формирали смо радну групу да бисмо помогли рад овог
тужилаштва и имамо добру сарадњу, додао је.
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Дрецун је рекао да је тешко предвидети када ће доћи до првих оптужница, али да је
наредних месеци преломна фаза - да тужилаштво одлучи да ли има довољно доказа да
се подигну оптужнице.

  

Србија ради довољно, каже, додајући да је направљена јединствена базу података, да
су прикупљене све информације којима располажу наше службе, и да је организована
комплетна хијерархија ОВК коју су предали. На основу те базе Радна група је направила,
преноси, анализу по зонама командне одговорности - "толико и толико затвора,
силовања, убијања у тој зони одговорности, командант је био тај и тај".

  

На оптужници могу да се нађу, каже Дрецун, припадници Дреничке групе, а према
ономе што је НАТО идентификовао то су Хашим Тачи, као вођа, Џавит Хаљити, Кадри
Весељи, садашњи председник парламента, Самиљ Уштаку, Фатмир Љимај, Агим Чеку,
Рустем Мустафа Реми, Хашим Тачи, Сулејман Селими... Плус Харадинајев клан, додао је.
Имамо и посебан досије о ужасном страдању Рома, истакао је гост Прессинга. Дрецун
очекује оптужнице и нада се да неће бити изузети најодговорнији.

    

"Коха": Специјални суд спремио прву оптужницу за ратне злочине на КиМ, име
познато редакцији

    

Приштинска "Коха" тврди да ће бити подигнута прва оптужница на Косову и Метохији за
ратне злочине против бившег команданта ОВК и посланика у косовској Скупштини и да
је име познато редакцији.
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  То је "Коха" објавила на свом сајту, позивајући се на неименоване изворе. Како седодаје, подизање оптужнице се очекује у јануару.  Према информацијама, Специјални тужилац Џек Смит припремио је прву оптужницу, наоснову седмогодишње истраге о злочинима, који проистичу из извештаја Дика Мартија иСавета Европе.  - Истражитељи су били на Косову и преговарали су о потенцијалној предајиосумњиченог и има шансе да се договор постигне брзо о његовој добровољној предаји -рекао је извор за КТВ.  Портпарол Канцеларије Специјалног тужиоца није хтела да коментарише овуинформацију.  - Канцеларија Специјалног тужиоца не коментарише нити ће коментарисати нагађањаоко потенцијалног времена подизања оптужница, или давати специфичне информацијео статусу истрага. Канцеларија Специјалног тужиоца је ангажована на истрази свихнавода из извештаја СЕ, који је израдио швајцарски сенатор Дик Марти, и има за циљ даобезбеди да се сви наводи адресирају и у потпуности истраже - рекао је КристоферБенет, портпарол Канцеларије Специјалног тужиоца.  Косовски сајт "Експрес" наводи и да су до сада саслушана тројица бивших команданатаОВК, али њихов идентитет и разлози због којих су саслушавани, нису објављени.  (Танјуг, Бета)   
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