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БЕОГРАД - Српски тужилац за ратне злочине Владимир Вукчевић изјавио је данас да је
процесуирање ратних злочина једна од кључних обавеза Србије и најавио да ће
покретати нове истраге и наставити кривични прогон осумњичених на простору бивше
Југославије.

  

"Окончање акције хапшења хашких оптуженика обавезује Тужилаштво да и даље
одлучно истраје у спречавању политике некажњивости, јер само тако можемо да
понудимо бољу будућност генерацијама које долазе", рекао је Вукчевић на
конференцији за новинаре поводом завршетка пројекта "Правда и ратни злочини", који
је финансирала ЕУ са око четири милиона евра.

  

Он је рекао да је 12 младих правника током трајања пројекта - годину и по дана провело
на обуци у Тужилаштву за ратне злочине и значајно допринело истраживању предмета
"Одговорност медија за ратрне злочине".

  

Поводом тог предмета за око месец дана биће представљена књига од 200 страна која
говори о кључним догађајима и актерима програма који су учествовали у ратној
кампањи, навео је Вукчевић подсећајући на, како је рекао, "чувени Дневник РТС-а", као
и ТВ Нови Сад.

  

Вукчевић је навео да су по захтеву Тужилаштва кључни транскрипти са суђења пред
хашким трибуналом достављени Србији управо захваљујући пројекту "Правда и ратни
злочини" , што је како је навео, допринело тужилаштву да дође до нових доказа,
информација, сведока или доказа.
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Директор Правосудне академије Ненад Вујић најавио је да ће наставни план и програм
за обуку будућих тужилаца и судија, који је настао у оквиру Пројетка, бити укључен у
наставни план Академије.

  

"Тиме шаљемо јасну поруку да ратни злочини не застаревању и да ће сви осумњичени
који кад буду нађени бити и процесуирани", рекао је Вујић и изразио наду да неће бити
нових ратних сукоба и нових ратних злочинаца којима треба судити.

  

Судија Апелационог суда Синиша Важић најавио је интензивирање суђења за ратне
злочине јер како је рекао, докази нестају, а сведоци старе.

  

Шеф политичког тима делегације ЕУ у Србији Томас Њоки рекао је да је Пројекат
обезбедио правосудне инстутуције са веома "важним алатом" који ће допринети даљем
јачању домаћих капацитета и стручности рада у области ратних злочина и да испоруче
правду у складу са међународним стандардима"

  

Регионални координатор Пројекта Романа Свеигер напоменула је да је наставни план
искоришћен за обуку у целом региону и изразила наду да ће он помоћи јачању
капацитета правника који раде на случајевима ратних злочина.

  

(Танјуг)
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