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БЕОГРАД - Владимир Вукчевић, тужилац за ратне злочине, за Курир говори о
истрагама које је Тужилаштво водило о Рамушу Харадинају, заштити сведока и сарадњи
с Хагом, и нарочито о доприносу да се суђење Харадинају врати на почетак.

  

Може ли Хаг да стопира истрагу о Харадинају?

  

- Не могу они то да стопирају. По правилу „Ne bis in idem“ Хаг има предност у
спровођењу поступака као што је „случај Харадинај“. Кад се овај поновљени процес
заврши, ми ћемо изнети податке о новооткривеним случајевима ратних злочина, на чему
управо радимо.

  

Шта до сада имате?

  

- Најновија оперативна сазнања у вези су са затворима из јуна 1999. у Јунику, општина
Дечани. Идентификовани су они који су били затварани - неки су пуштени, а некима се
губи сваки траг и претпостављамо да су убијени. Дошли смо до потенцијалних сведока и
извршилаца. Служби за откривање ратних злочина при МУП послали смо захтев да
разговарају са сведоцима и пруже им адекватну заштиту. Они треба и да нам доставе
фотографије потенцијалних извршилаца и контактирају са Еулексом и БИА.

  

А шта сте раније утврдили о Харадинају?
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- Водили смо три истраге против њега. Прво за злочин 1999. у хотелу „Паштрик“, где је
убијено и мучено више људи. Тужилаштво је кроз процес против Антона Лекаја и изјаве
сведока утврдило да је Харадинај знао шта се дешава у „Паштрику“, чак и да је утицао на
судбину заробљеника. Друга истрага односи се на зону Дукађини 1999. Тада је убијено
10 људи а отето 13, и до данас се не зна шта је с њима. Упечатљив и стравичан детаљ је
кад Харадинајева формација улази у ромску кућу. Један од њих убија двонедељну бебу,
одсеца јој главу и баца је ка оцу детета уз речи: „Ево ти глава за пасуљ!“ Трећа истрага
је о злочину из 1998. у селима у околини Дечана, Глођана и Ђаковице. Харадинај се
терети за 56 убистава које су починиле формације ОВК под његовом командом у 78
догађаја.

  

Да ли је било проблема у заштити сведока у предмету трговине органима?

  

- Наравно! И Дик Марти је рекао да је то највећи проблем, јер људи једноставно неће да
ризикују свој живот и животе најмилијих. Указивао сам на то и раније и управо у процесу
против Харадинаја се то види, јер је неколико људи и убијено.

  

Колико људи је одбило да сведочи против Харадинаја?

  

- Више од 40 сведока у процесу Харадинај и Љимај је убијено или застрашено и то је
поражавајуће. Једног од сведока је ударио џип, други је убијен ножем иза кафане, двоје
су под неразјашњеним околностима страдали у саобраћајној несрећи, возило је
запаљено. На петоро је извршен атентат ватреним оружјем, тројица су тада била у
програму заштите сведока. То је велики проблем за Хашки трибунал, али, што је важније,
велики проблем и за међународну правду.

  

Како коментаришете одбијање Шефћета Кабашија да сведочи против Харадинаја?

  

- То је најбоља илустрација атмосфере у којој сведоци живе. Страх и паника! Они по
цену да добију затвор неће да сведоче, јер им Хаг не пружа никакву заштиту.

  

(Курир)
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