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Жалбено веће Трибунала у Хагу је ослободило косовског Албанца Астрита Хараћију
кривице за непоштовање суда, објављено је данас у Хагу.

Тиме је преиначена првостепена пресуду којом је Хараћија био осуђен због утицања на
сведока на суђењу вођи ОВК Рамушу Харадинају.

Бивши министар културе Косова, Хараћија је у децембру 2008. године осуђен на пет
месеци затвора, заједно са својим некадашњим помоћником Бајрушом Морином коме је
изречена затворска казна од три месеца затвора.

Судско веће Трибунала је тада прогласило Хараћију и Морину кривим због
узнемиравања заштићеног сведока у процесу против Харадинаја. Трибунал је сведока
изместио у једну европску земљу и заштитио.

Како је данас објављено, апелационо веће Трибунала је ту пресуду преиначило,
усвојивши жалбу Хараћије.

Апелационо веће је ослободило Хараћију кривице, оценивши да је првостепена осуђујућа
пресуда била погрешено заснована на доказима из друге или треће руке, односно
"рекла - казала" доказима (hearsay evidence), при утврђивању да је Хараћија наредио
Морини да узнемирава заштићеног сведока.

Према првостепеној пресуди, Морина је, по налогу Хараћије, у јулу 2007. узнемиравао
заштићеног сведока оптужбе PW-2 који је био измештен у једну скандинавску земљу,
покушавајући да га убеди да промени изјаву и не сведочи против Харадинаја.

"Премда је претресно веће разумно закључило да су Моринина приватна ситуација и
садржај његовог разговора са Сведоком 2, сугерисали да је он био под притиском, из
тога нужно не произлази да је он био под притиском Морине", пише у правоснажној
пресуди.
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Апелационо веће је истовремено потврдило првостепену пресуду Морини.

И Хараћија и Морина су у међувремену издржали првостепене казне и пуштени су, у
фебруару, односно априлу, на привремену слободу до окончања жалбеног поступка.

Трибунал је у априлу прошле године ослободио Харадинаја и саоптуженог Идриза
Баљаја кривице за злочине над српским, ромским и албанским цивилима у околини
Дечана 1998. године.

Трећеоптужени Љах Брахима је осуђен на шест година затвора због мучења
притвореника у логору ОВК у селу Јабланица, код Дечана.

Судско веће је тада утврдило да се суђење није одвијало у атмосфери повољној за
сведоке зато што су многи од њих били застрашивани.

(Бета)
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