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Специјализовано тужилаштво потврдило је да је на Косову ухапшен председник
Удружења ратних ветерана ОВК Хисни Гуцати, на основу налога за хапшење и
довођење које је издао судија за претходни поступак Специјализованих већа Косова.
Гуцати је пребачен у притворски објекат Специјализованих већа Косова у Хагу.

  

  

Како наводе из Тужилаштва, налог за хапшење осумњиченог издат је због кривичних
дела против правосуђа, односно застрашивања сведока, одмазде и повреде тајности
поступка, према Кривичном закону Косова.

  

Додају и да ће "информације о датуму и времену одржавања првог ступања Гуцатија
пред судију за претходни поступак бити објављене у најскорије време".

  

Гуцати је председник Удружења ветерана ОВК којем су протеклих дана, како је тврдио,
непознате особе достављале велике количине поверљивих докумената са заглављем
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Специјализованих већа Косова, што је званичан назив суда у Хагу.

  

Пре три дана, тужилац Џек Смит упозорио је да ће кривично гонити све који одају
идентитет сведока или објаве информације које би могле открити ко су сведоци.

  

У саопштењу, Смит је тада Удружење ветерана ОВК оптужио да се "више пута упустило
у активности" које су, како верује, "усмерене на минирање доличне примене правде".

  

Из Смитовог саопштења произашло је да је Удружење ветерана ОВК поверљиве
документе достављало новинарима на Косову, који су, медјутим, одбили да их објаве или
су их вратили суду у Хагу.

  

Тужилац је нагласио да су многи новинари на Косову "јасно рекли како такве активности
минирају владавину закона и курс правде".

  

Смит је назначио да су новинари схватили да би "суделовање у дељењу таквих
информација могло да представља кривично дело по Кривичном законику Косова".

  

"Специјализовано тужилаштво је посвећено истрази и кривичном гоњењу појединаца
који су починили таква кривична дела, укључујући откривање идентитета лица која би
могла да буду позвана на суд или било каквих информација која могу да доведу до
њихове идентификације", упозорио је тужилац Смит.

  

За сада нема потврде из ЕУЛЕX-а или Специјалног суда о разлогу хапшења Гуцатија. Са
друге стране, медији јављају да је он већ пребачен у Хаг.

  

Данашњем хапшењу претходило је јучерашње, као и објављивање прве потврђене
оптужнице Специјализованог тужилаштва Косова против Саљиха Мустафе. Он се
терети за лишавање слободе, сурово поступање и мучења извршена над најмање шест
лица у периоду од 1. априла 1999. до 19. априла исте године, као и за убиство.
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Истовремено, јавност већ три недеље тресе афера наводног цурења хиљада страница
наводних фајлова Специјалног тужилаштва из Хага, и то тако што су ови списи у три
наврата доношени у седиште „Удружења ратних ветерана ОВК“, а док су о садржају
истих припадници овог удружења обавештавали јавност. Штавише, од скора фајлове су
почели да објављују и поједини медији.

  

Објављивање предмета Специјалног суда било је погрешно и нашкодиће Косову,
поручио је данас после хапшења Гуцатија лидер ААК, Рамуш Харадинај, који је уједно
изјавио да нема разлога за акције хапшења и претреса, јер је „ОВК доказао да је на
страни правде“.

  

  

Газета експрес: Ухапшен Насим Харадинај

  

Насим Харадинај, потпредседник Удружења ветерана Ослободилачке војске Косова
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(ОВК) и брат од стрица бившег косовског премијера Рамуша Харадинаја ухапшен је у
Приштини, јавља Газета експрес. Харадинај је приведен након обраћања медијима када
је рекао да не признаје Специјални суд.

  

"Ми не признајемо овај суд. Ово што се данас догодило тера нас на размишљање имамо
ли државу, имамо ли државне органе, имамо ли парламент, иако знамо шта имамо. Да ли
имамо Устав? Да ли неко има право да уђе у спавац́у собу без куцања, а камоли у
канцеларију без куцања. Еулекс се према нама понаша тако јер нас не сматра људима.
Специјални суд није косовски", казао је Харадинај медијима након састанка руководства
ОВК који је одржан ван просторија организације.

  

Подсетимо, полиција Еулекса ухапсила је данас председника Организације ратних
ветерана ОВК Хиснија Гуцатија.

  

Како је навео пре хапшења Харадинаја, Гуцати ће бити послат у Хаг, где је седиште
Специјализованих већа за ратне злочине на Косову.

  

Полиција Еулекса је око 12 часова почела претрес просторија Организације ветерана
ОВК. У близини су виђени и званичници косовске полиције, који прате интервенцију и
спречавају улажење у зграду те организације.

  

Јуче је по налогу Специјализованог тужилаштва, ухапшен бивши шеф обавештајне
службе Косовских безбедносних снага Саљих Мустафа и пребачен у притворски објекат
у Хагу. Суд га терети да је учествовао у радним злочинима против цивила док је био
један од официра у оперативној зони Лаб.

  

Како пише Газета експрес, Харадинаја су ухапсили док је долазио на Телевизију 7 која је
објавила видео снимак хапшења на Фејсбук налогу:

  

(Н1, Бета)

  

 4 / 4


