
Тужилаштво у Хагу: Имамо неспорне доказе против Хиснија Гуцатија и Насима Харадинаја, криви су за ометање правде и за застрашивање сведока о злочинима ОВК
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Тужиоци суда за злочине ОВК у Хагу тврдили су на почетку суђења у среду да ће
доказати да су вође Удружења бораца ОВК Хисни Гуцати и Насим Харадинај криви за
ометање правде и за застрашивање сведока о злочинима ОВК.

  

  

Оптужница Гуцатија (54), председника Удружења бораца ОВК, и Харадинаја (58),
потпредседника тог удружења, у шест тачака, терети за „кривична дела против
правосуђа – ометање службених лица у обављању службених дужности (две тачке),
застрашивање сведока, одмазду и повреду тајности поступка (две тачке)“.

  

Та кривична дела Харадинај и Гуцати су, по оптужници, починили тако што су на
конференцијама за штампу Удружења бораца ОВК у Приштини, од 7. до 25. септембра
прошле године, објавили мноштво поверљивих докумената суда и тужилаштва за
злочине ОВК, укључујући и идентитет сведока.
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Главни тужилац Џек Смит рекао је у уводној речи да су снимци тих конференција
„неоспоран доказ“ да су Гуцати и Харадинај те документе, које су им доставиле
непознате особе, свесно обелоданили с криминалном намером да застраше сведоке како
би суд за злочине бораца ОВК „заувек нестао“.

  

Пред новинарима, оптужени су „као издајнике и колаборанте означили и презрели све
који су сарађивали с овим судом, иако је суд основан од народа Косова и за народ
Косова“, казао је Смит.

  

Свесним и намерним објављивањем поверљивих судских података, како је нагласио
тужилац, Гуцати и Харадинај починили су „омазду“ над сведоцима о неделима ОВК, без
којих „овај суд не може успети“.

  

„Харадинај је на телевизији рекао: ‘Ви, шпијуни, немојте мислити да ће вас неко
заштитити. Суд ће потпуно пропасти зато што сведоци знају да сви знају ко су они'“,
цитирао је оптуженог тужилац Смит.

  

Гуцати и Харадинај су, по тужиочевим речима, имали намеру да својим криминалним
делима „усаде страх у сведоке“, користећи већ постојећу климу застрашивања сведока
на Косову.

  

Такав приступ, подсетио је Смит, „имао је успеха у прошлости, када су сведоци били
спречавани да дођу пред судове и сведоче о злоделима ОВК“.

  

Признајући да су оптужени својим забрањеним делима „озбиљно омели и опструисали
рад тужилаштва“ и застрашили сведоке, главни тужилац је подвукао да, ипак, „није
успела“ намера Гуцатија, Харадинаја и других да суд за злочине бораца ОВК „пропадне
и буде затворен“.

  

Тужилац Смит рекао је и да води истрагу о томе ко је „украо“ поверљиве документе које
су оптужени објавили.
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„Уверавам вас да ће они који су то учинили бити ухапшени и изведени пред овај суд“,
обећао је он.

  

Тужитељка Валерија Болићи подвукла је да су оптужени били свесни да су документи
поверљиви и да су их три пута објављивали упркос поновљеној и директној забрани
суда.

  

„Кривична дела у овом предмету почињена су пред камерама и моћи ћете да их видите
својим очима“, казала је Болићи судијама.

  

Као доказ да су оптужени знали шта раде и говоре с намером да „застраше сведоке и
опструишу суд“, тужитељка је приказала снимке изјава Харадинаја да су документи
„најстрожа тајна“ и да „смо одлучили да их објавимо“.

  

„Овде су имена свих који су под њиховом заштитом. Како могу да их заштите кад свако
може прочитати њихова имена?“, рекао је Харадинај на једном од снимака.

  

На упозорење новинара да објављивањем поверљивих докумената „омета рад суда“,
Харадинај је на другом снимку, приказаном у судници, одговорио: „То ми се баш свиђа“.

  

Тужиоци су приказали и снимке изјава Гуцатија да је његова „одговорност да подрије
суд“ и да ће стога ;“објавити све документе које добије“.

  

Пре уводне речи тужилаца, оптужени су поновили да се не осећају кривим.

  

Суђење Гуцатију и Харадинају биће настављено 18. октобра исказом првог од три
сведока оптужбе.
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Сви сведоци су истражитељи тужилаштва који ће говорити о поверљивом карактеру
докумената које су Гуцати и Харадинај, упркос судској забрани, објавили.

  

Поред председавајућег Чарлса Смита из САД, у расправном већу које суди Гуцатију и
Харадинају су још судије Кристоф Барт из Немачке, Гинел Метро из Швајцарске и
резервни судија Фергал Гејнор из Републике Ирске.

  

Судија Смит је и потпредседник Специјализованих већа Косова.

  

Крајем септембра 2020. Гуцатија и Харадинаја су ухапсиле снаге Еулекса и пребациле у
Хаг. Од тада су у притвору у Схевенингену.

  

У првом појављивању пред судом, пре приближно годину дана, изјавили су да нису
криви. Данас је председавајући судија још јендом упитао оптужене да се изјасне о
кривици.

  

Гуцати и Харадинај изјаснили су се још једном да су невини, преноси КоССев.

  

Харадинај је уједно казао да не разуме зашто се налази на оптуженичкој клупи, те да се
увек „залагао за правду“.

  

Председавајући судија је потом указао на права и обавезе оптужених и правила у
поступку, након чега је уследила пауза.

  

Суд је утврдио оквирни датум за завршетак суђења.
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„Циљни датум за окончање предмета СТК и суђења у целости тренутно је 9. новембар,
односно 17. децембар“, преноси КоССев.

  

(КоССев, Бета)
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