
Насим Харадинај у Хагу: Овде сам неправедно, не признајем овај суд
уторак, 29 септембар 2020 16:48

У Специјализовним већима Косова у Хагу почела је јавна седница, на којој се први пут
пред судом појавио потпредседник Удружења ветерана ОВК Насим Харадинај ради
изјашњавања о кривици поводом оптужби које га терете за застрашивање сведока у
предстојећим поступцима пред тим судом.

  

  

Харадинај је на седницу доведен из притворске јединице у Хагу у коју је смештен након
изручења са Косова у петак.

  

На питање судије које му је занимање, одговорио је да је правник и да води управу за
снабдевање водом у општини Глођан, а тренутно је и потпредседник ветерана ОВК.

  

Харадинај у судници седи са маском на лицу, а поред њега и судије за претходни
поступак ту су и представници тужилаштва на челу са главним тужиоцем Џеком Смитом,
представници секретаријата и његов бранилац Ванс Мартенс, адвокат из Холандије.
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"Прекшили сте Устав моје земље"

  

"Не признајем овај суд и нећу га признати. Овде сам неправедно, прекршили сте Устав
моје земље“, рекао је Харадинај.

  

Он је додао да је синоћ успео да контактира породицу, пише Репортери. Такође је рекао
да је породица преко медија сазнала за његово хапшење.

  

"Обавештен сам у писаној форми. О хапшењу су извештавали медији, али мој долазак
овде пријављен је касније. На крају сам контактирао породицу“, рекао је, Харадинај

  

Након што му представи налог за хапшење, којим се терети за покушај кривичног дела
застрашивање сведока, одмазду према сведоцима и повреду тајности поступка
објављивањем инфомарција из истраге и имена потенцијалних сведока, судија ће га
позвати да се одмах или у року од 30 дана изјасни о кривици.

  

Одавао имена сведока

  

У налогу за хапшење наводи се да је Харадинај држао конференције за новинаре 7, 16.
и 22. септембра где је делио или на други начин учинио доступним медијима тајне и
поверљиве информације и документа која су у вези са радом Специјализованог тужиоца
Косова, где је такође именовао поједине (потенцијалне) сведоке и дао информације у
вези са њиховим пребивалиштем и другим личним подацима.

  

Ово понашање, према ставу тужиоца, представља озбиљну претњу, односно средство
принуде на сведоке, у циљу да се одговоре од сведочења или наговоре на давање
лажне изјаве пред тужиоцем и судом.

  

 2 / 3



Насим Харадинај у Хагу: Овде сам неправедно, не признајем овај суд
уторак, 29 септембар 2020 16:48

На исти начин је потенцијалне сведоке изложио опасности по њихову безбедност, а све
у циљу одмазде због њиховог истинитог сведочења пред истражитељима тужилаштва.

  

Харадинај се терети и за кривично дело повреде тајности поступка објављивањем
инфомарција из истраге и имена потенцијалних сведока.

  

Гуцати по истој оптужници

  

У притвору у Хагу ће бити због опасности да би могао да побегне, да би могао да омета
предстојеће кривичне посутпке који ће се водити пред Спецјализваним већима против
припадника ОВК, као и да ће наставити да понавља кривична дела за која се већ
сумњичи.

  

Он је ухапшен у петак на Косову, а нешто раније стог ухапшен је и Хисни Гуцати, шеф
Удружења ветерана ОВК након чега су обојица изручени Хагу.

  

Гуцати се терети за иста кривична дела, а Специјализовани тужилац је пре
неколико дана поручио да ће процесуирати све који су ометали истрагу и
застрашивали жртве и сведоке у предстојећим поступцима.

  

(Косово онлајн) 
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