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  Одбијен захтевбившег заповедника ОВК Рамуша Харадинаја  за привремено пуштање
на слободу.  

Медијска пажња коју би привукло  пуштање Харадинаја на слободу додатно би
допринела атмосфери  застрашивања сведока, оценило Претресно веће Хашког
трибунала.

  

Хашки трибунал одбио је захтев бившег заповедника ОВК Рамуша  Харадинаја да буде
привремено ослобођен, до почетка поновљеног суђења по  оптужници за злочине над
Србима, Ромима и Албанцима, на Косову 1998.  године.

  

Претресно  веће је саопштило да "узнемиравање сведока остаје преовлађујуће на 
Косову и да је током првог суђења владала атмосфера без преседана  раширеног и
озбиљног узнемиравања сведока".

  

Веће је утврдило и да  би медијска пажња коју би привукло пуштање на слободу
Харадинаја, само  додатно допринела атмосфери у којој су сведоци застрашивани, док
би  присталице оптуженог могла охрабрити да сведоке узнемиравају.

  

Подсећајући  да је делимично понављање суђења Харадинају наложено управо зато што
су  кључни сведоци одбили да сведоче, што је прозроковало да правда не буде 
задовољена, Претресно веће наглашава да ће у новом процесу положај  сведока бити
"високо осетљив".

  

Истовремено, Трибунал је одбио и захтев трећеоптуженог Љаха Брахимаја за
привремено пуштање на слободу из истих разлога.

  

Усвајајући  жалбу тужилаштва на првостепену пресуду, изречену у априлу 2008, 
Апелационо веће Трибунала наложило је да суђење Харадинају и  саоптуженима Идризу

 1 / 2



Одбијен захтев Рамуша Харадинаја за привремено пуштање на слободу
субота, 11 септембар 2010 00:22

Баљају и Љаху Брахимају буде поновљено по шест од 37  тачака првобитне оптужнице.

  

Те тачке односе се на злочине над  притвореницима у заробљеничком логору ОВК у селу
Јабланица код Дечана од  марта до септембра 1998. године.

  

Тим тачкама, Харадинају и  саоптуженим Баљају и Брахимају на терет су стављена
убиства, окрутно  поступање и нехумани поступци, као кршење закона и обичаја
ратовања.

  

Првостепеном  пресудом, изреценом поцетком априла 2008. године, Харадинај и 
другооптузени Баљај ослобођени су кривице по свих 37 тачака оптузнице за  злочине
над Србима, Ромима и Албанцима у околини Децана 1998.

  

Трећеоптужени  Брахимај осуђен је на шест година затвора због окрутног поступања
према  заробљеницима у логору ОВК у селу Јабланица.

  

Харадинај је, по  оптужници, 1998-99. био вођа ОВК у околини Дечана, Баљај је
командовао  специјалном јединицом "Црни орлови', а Брахимај је био члан главног  штаба
ОВК и заповедник притвора за заробљенике.
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