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ПРИШТИНА – Мисија Еулекс прихватила је данас, уз одређене услове, одговорност за
пуштање на привремену слободу, из притворне јединице Хашког трибунала,
председника Алијансе за будућност Косова и бившег команданта ОВК Рамуша
Харадинаја и његовог сарадника Љахија Брахимаја - до почетка новог, делимично
обновљеног суђења.

  

У саопштењу се наводи да Еулекс на Косову прихвата да Харадинај буде привремено
пуштен на слободу, под условом да током тог периода не напушта територије општина
Приштина и Глођане, као и да званичнике Еулекса, најмање 24 сата раније, обавести
сваки пут када буде прелазио из једне у другу општину.

  

Током боравка на привременој слободи, Харадинај неће смети ни да заузима било коју
позицију у приштинским властима, нити да учествује у јавним политичким активностима
или даје изјаве за јавност, наводи се у саопштењу Еулекса.

  

Харадинај ће и даље моћи да буде на месту председника Алијансе за будућност Косова
и обавља административне и организационе активности које нису јавне природе, нити су
у супротности са условима постављеним у Хашком трибуналу.

  

Еулекс наводи и да ће надгледати Харадинајеве активности током боравка на
привременој слободи и да ће о било ком кршењу обавестити Трибунал.

  

Исту одлуку Еулекс је донео и у случају Харадинајевог сарадника Љаха Брахимаја.

  

Апелационо веће Хашког трибунала је пре месец дана усвојило жалбу тужилаштва на
првостепену ослобађајућу пресуду и одлучило да суђење бившем заповеднику ОВК
Харадинају, оптуженом за злочине на Косову 1998, буде делимично поновљено.
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Суђење ће бити поновљено и саоптуженима Идризу Баљају и Љаху Брахимају. Суђење
ће бити поновољено по шест од 37 тачака оптужнице које се односе на злочине над
притвореницима у заробљеничком логору ОВК у селу Јабланица код Дечана од марта до
септембра 1998.

  

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

  

Апелационо веће прихватило је аргумент тужилаштва да првостепени процес није био
правичан зато што претресно веће није уложило довољно напора да саслуша два
кључна сведока против оптужених, који су одбили да сведоче зато што су били
"узнемиравани" и "застрашени".

  

Ти сведоци, Шефћет Кабаши и особа чији је идентитет заштићен, били су припадници
ОВК у Јабланици. Пред Трибуналом су одбили да сведоче, иако су претходно
тужилаштву дали изјаве које су оптуживале Харадинаја, Баљаја и Брахимаја.

  

Трибунал још није одлучио да ли ће Харадинај бити привремено пуштен на слободу, што
су тражили његови адвокати.

  

(Танјуг)
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