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Единствена колекција на стручни анализи,
интервјуа и архивски извештаи, што ја следат
историјата на Специјализираните совети на
Косово, од иницијалната истрага на Советот
на Европа за воените и повоените злосторства
извршени од борците на Ослободителната војска
на Косово, до формирањето на новиот суд пред кој
ќе им се суди, а чие седиште е во Хаг.
Автор е Балканската истражувачка мрежа, БИРН.

ВОВЕД
Шест години по сериозните наводи на Советот на Европа, дека за
време и по војната во Косово во 90-тите години, припадниците
на Ослободителната војска на Косово, ОВК, извршиле тешки
злосторства, со работа започна специјален суд, чија задача е
процесирање на лицата одговорни за овие злосторства.
Формирањето на Специјализираните совети, предизвика протести
во Косово, каде што ОВК се смета за ослободителна сила која водела
правична војна, поради што е можно, предметите што ќе бидат
гонети, во голема мера да се покажат како политички чувствителни.
БИРН, пред поднесувањето на првите обвиненија, направи обемна
архива која се однесува на оваа тема, преточена во овој сеопфатен
водич кој зборува за начинот на кој овој суд ќе работи, за главните
предизвици со кои тој е соочен и за она што клучните играчи имаат
да го кажат за наводите и претстојните обвиненија.
БИРН го следи ова прашање уште од самиот почеток. Нашите
новинари, на почетокот на 2000-те години, беа меѓу првите кои
известуваа за логорите на ОВК во Албанија.
Известуваа и за истрагата на Советот на Европа за наводните
злосторства, за следственото формирање на Специјалниот
истражен тим на ЕУ кој, за овие наводи, спроведе истрага, како и за
формирањето на Специјализираните совети на Косово во Хаг.
Резултат на сето тоа е оваа е-книга, која содржи повеќе од 100
извештаи кои ја опфаќаат оваа тематика.
Формирањето на Cпецијализираните совети на Косово беше
проследено со контроверзии. Во Косово судот го сметаат за
пристрасен, бидејќи неговата работа е насочена само кон една
етничка група, додека во Србија, неговото формирање е поздравено
како последна надеж за правда за косовските Срби.
Во ваква вжештена атмосфера, веруваме дека оваа е-книга ќе биде
важна алатка за секој оној кој го следи овој тежок пат кон правдата.
Се надеваме дека таа ќе придонесе и за објективно сфаќање на
сложените прашања, кои се однесуваат на изведувањето пред лицето
на правдата, на лицата одговорни за злосторствата извршени во
военото минато, што е една од клучните вредности на ангажманот
на БИРН во областа на транзициската правда.
Марија РИСТИЌ
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Седиштето на Специјализираните совети во Хаг. Фото: Европол

Специјалниот суд на Косово, формиран за да
ги гони случаите наведени во извештајот на
Советот на Европа, кој беше објавен пред шест
години, според кој некои поранешни членови на
Ослободителната војска на Косово се одговорни
за брутални злосторства, е подготвен да ги
подигне првите обвиненија.

Марија РИСТИЌ

П

оранешни припадници на Ослободителната војска на Косово
(ОВК), кои се наводно одговорни за убиства, киднапирање,
мачење и други кршења на човековите права, за време и по
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војната во Косово, наскоро може да се најдат во судница, откако во
средата конечно беше одобрен Правилникот за постапка и докази на
новиот специјален суд за Косово, кој ќе стапи на сила за седум дена.
Иако седиштето му е во Хаг, специјалниот суд, законски е дел од
правниот систем на Косово, но е независен од косовското судство. Во
него е ангажиран меѓународен персонал, а сите одлуки и именувања
поврзани со овој суд, ги носи Европската унија.
Правилникот за постапка и докази беше подготвен уште во март.
Сепак, еден месец подоцна, Уставниот суд на Косово пресуди дека
од вкупно 208 правила, десет одредби од правилникот не се во
согласност со уставот на Косово.
Судот оцени дека овие одредби не соодветствуваат со поглавјето II
од уставот, кој се однесува на основните права и слободи, а врзано
за човековите права во текот на истрагата и за административните
работи на Специјализираните совети, како што е официјалниот
назив на судот.
На судот му беше потребно уште еден и пол месец да ги заврши
измените, со цел да се обезбеди примена на „највисоките стандарди
на човековите права“, рече претседателката на Специјализираните
совет, Екатерина Трендафилова.
Ревидираниот правилник конечно беше усвоен во средата, со што
на обвинителството му се отвори пат за официјално поднесување
на обвиненија и за почеток на судењата.
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СЛЕДНИОТ ЧЕКОР НА TO-ОБВИНИТЕЛСТВО

Дејвид Швендиман, главен обвинител на новоформираното Специјализирано
обвинителство. Фото: Специјализирано обвинителство на Косово

За седум дена правилникот ќе стапи на сила и тогаш
Специјализираното обвинителство може да поднесе обвиненија
против поранешни членови на ОВК.
Во последниве години, нашироко се шпекулираше околу имињата
на оние што би можеле да бидат обвинети, особено поради тоа што
во извештајот на Советот на Европа, за злосторствата и наводните
сторители, се споменува и името на актуелниот претседател, Хашим
Тачи.
Сепак, досега, обвинителот Дејвид Швендиман, успеа да ги задржи
имињата во тајност.
Во интервјуто дадено за БИРН, во ноември минатата година,
Швендиман истакна дека негова цел се осомничените злосторници,
а не ОВК.
„Не гонам организација, не гонам етничка група, туку барам
индивидуална одговорност за она што е направено“, рече
Швендиман.
Останува да се види дали обвинителот ќе поднесе јавни или
запечатени обвиненија.
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За време на апсењето, обвинителот може да смета на полицијата
на Мисијата на ЕУ за владеење на правото на Косово, ЕУЛЕКС, на
косовската полиција, но, исто така, може да побара асистенција и
од трети земји.
Законот на Косово му овозможува на Специјализираното
обвинителство да има и своја полиција, но како тоа реално ќе
функционира, останува тајна, поради чувствителноста на задачата.
Многумина во Косово веруваат дека припадниците на ОВК што ќе
бидат обвинети, доброволно ќе му се предадат на судот.
Кога станува збор за објектите за притвор, тие ќе се наоѓаат во
Холандија. Полицијата, од апсењето, ќе има 48 часа, за да го донесе
осомничениот пред судијата кој ќе одлучува за мерката притвор.

МАНДАТ НА СУДОТ

Плакат со ликовите на Србите киднапирани и убиени за време на војната во Косово, чии
случаи сега ќе можат да завршат со обвинение / Фото: Бета

Мандатот на Специјализираните совети се однесува на злосторствата
од 1 јануари 1998 до 31 декември 2000 година, кои се извршени во
или се поврзани со Косово. Ова значи дека ќе можат да се гонат и
злосторствата извршени во Албанија, бидејќи многу затвореници
на ОВК, биле притворени во логори во северниот дел на оваа земја.
Кривичното ќе се гонат злосторствата против човештвото
и
убиствата,
истребувањето,
поробувањето,
депортациите,
затворањето, тортурата, силувањето, присилното исчезнување
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и другите видови на прогон врз политичка, расна, етничка или
верска основа. Воените злосторства и другите кривични дела, како
што се уништувањето на цивилниот имот, на градовите, селата и
на верските објекти, исто така, ќе бидат кривично гонети.

ЗЛОСТОРСТВА ШТО ЌЕ СЕ ГОНАТ

Клинт Вилијамсон, шеф на Специјалниот истражен тим на ЕУ. Фото: СИТФ

Последен пат, детално за наводните злосторства на ОВК, зборуваше
Клинт Вилијамсон, шеф на Специјалниот истражен тим на ЕУ
(СИТФ), кој ги истражуваше обвинувањата содржани во извештајот
на Советот на Европа.
Вилијамсон, во 2014 година, изјави дека се собрани доволно докази за
да се покрене обвинение против високопозиционирани припадници
на ОВК „одговорни за кампањата на прогон насочена против Србите,
Ромите и другите малцинства во Косово, но исто така и против
косовските Албанци кои се сметале за соработници на Србите или,
уште почесто, за политички противници на раководството на ОВК“.
Според Вилијамсон, во Косово било спроведено етничко чистење на
голем број Срби и Роми.
Вилијамсон, исто така, рече дека доказите покажуваат оти тоа не
биле дела на поединци, туку дела кои биле спроведени организирано
и оти актите извршени по јуни 1999 година, претставуваат
злосторства против човештвото.
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ЗОШТО БЕШЕ ПОТРЕБНО ФОРМИРАЊЕ НА НОВ
СУД?

Графит против ЕУЛЕКС во Косово. Фото: Фликр, Џон Ворт

Пред формирањето на новиот суд, три меѓународни мисии се обидоа
да ги процесираат случаите наведени во извештајот на Советот на
Европа.
Злосторствата извршени од членовите на ОВК во логорите во северна
Албанија, за прв пат беа обелоденети од американски новинар Мајкл
Монтгомери, кој своите докази ѝ ги достави на мисијата на ООН
(УНМИК) во Косово. Косово, по завршувањето на војната во јуни
1999 година, беше под административна управа на УНМИК.
Писмото испратено до УНМИК, пристигна и до Меѓународниот
кривичен трибунал за поранешна Југославија (МКТЈ), кој ги
истражуваше злосторствата извршени во војната во Косово.
МКТЈ имаше бавен напредок во случајот, а при истражување на
наводите, наиде на многу пречки, напиша во својата книга, објавена
во 2008 година, поранешната главна обвинителка на МКТЈ, Карла
дел Понте.
Во книгата, Дел Понте, за прв пат јавно ги објави наводите за
трговија со човечки органи, што доведе до истрагата на Советот на
Европа.
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УНМИК, исто така, започна истрага, но таа никогаш не доби судски
епилог. Истото се случи и со ЕУЛЕКС, кој во 2008 година го презеде
гонењето на воените злосторства.
По 2012 година, меѓународните сили, главно САД и ЕУ, се залагаа за
формирање на специјален суд.
Тие сметаа дека судот е потребен, бидејќи косовското судство
не може или не сака соодветно да ги гони поранешните високи
припадници на ОВК, а дека ЕУЛЕКС нема капацитет да го стори тоа.

ГЛАВНИ ПРЕДИЗВИЦИ

Центарот на Приштина непосредно пред изборите. Фото: Бета, АП

Судот ќе се соочи со сериозни предизвици во поглед на заштитата
на сведоци, но, исто така, и при обидот да оствари легитимитет кај
косовските Албанци.
Во исто време, ќе биде и првиот судот во Косово кој ќе се обиде
да обезбеди учество на жртвите и да воспостави механизам за
репарации.
Неуспехот на меѓународните судови и мисии да ги заштитат
сведоците и да обезбедат одвивање на судењата за воени злосторства
без мешање на политиката, беше една од клучните причини за
формирање на специјалниот суд.
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Прашањето за заплашување на сведоците за прв пат беше иницирано
од МКТЈ, а потоа и од УНМИК и ЕУЛЕКС.
Така, во текот на судењето, сведоците ги менуваа своите изјави
и го негираа она што претходно го изјавувале во истражната
фаза. Сведоците се соочуваат и со можноста да бидат отфрлени
од заедницата, што се должи на фактот дека членовите на ОВК
се сметаат за херои и многу косовски Албанци веруваат дека
сведочењата против нив се чин на предавство.
Заштитата на сведоците, според ветувањата, ќе биде врвен
приоритет на новиот суд, кој, според најавите, подготвува робустна
програма.
Друго клучно прашање е легитимитетот и односите со јавноста. Во
Косово, новиот суд се смета за пристрасен, бидејќи се фокусира само
на едната страна на конфликтот - на активностите на ОВК, а не и на
активностите на силите на Белград.
Новиот суд, за поголемиот дел од косовските Албанци, е навреда на
нивната праведна борба против српската доминација и голем дел од
нив најавија дека ќе излезат на протести, кога ќе бидат поднесени
првите обвиненија.
Се очекува новиот суд да предизвика сериозни турбуленции на
политичката сцена во Косово, бидејќи многу водечки личности на
ОВК и денес имаат високи функции и големо влијание во многу
општествени сегменти, вклучувајќи ја и власта и бизнисот.
На изборите кои се одржаа во Косово на почетокот на овој месец,
најмногу гласови освои политички блок на тројца поранешни
лидери на ОВК, кој некои набљудувачи го нарекуваат „воено крило“
или „Хашка коалиција“.
Во ваква атмосфера, односите со јавноста, најверојатно, ќе бидат
една од најтешките задачи со кои досега се соочил некој меѓународен
трибунал.
Оддалеченоста на советите, кои се наоѓаат во Хаг, од заедницата во
која биле извршени злосторствата, најверојатно дополнително ќе ја
закомплицираат комуникацијата со косовските Албанци.
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КАКО ЌЕ ФУНКЦИОНИРА СУДОТ?

Судиите на Специјализираните совети. Фото. Специјализирани совети

Специјализираните совети претставуваат нов вид на „хибридна“
судска институција, мешавина на меѓународни и локални судски
елементи; тие ќе бидат огледало на косовските судови, но ќе имаат
елементи типични за меѓународните судови.
Специјализираните совети ќе се состојат од две главни институции,
од совет и секретаријат. Во советот ќе влезат советот на Основниот
суд, советот на Апелацискиот суд, советот на Врховниот суд и
советот на Уставниот суд. Сите судски совети, на сите судски нивоа,
ќе бидат составени од тројца меѓународни судии.
Секретаријатот
ги
вклучува
канцеларијата
на
одбраната,
канцеларијата на жртвите (што ќе ги претставува интересите на
жртвите), канцеларијата за заштита и поддршка на сведоците,
единицата за управување со притворот и канцеларијата на
Народниот правобранител. Официјалните јазици на судот ќе бидат
албански, српски и англиски јазик.
Како што постојано се посочува, Специјализираното обвинителство
ќе биде независно.
Во судот и обвинителството во целост ќе биде ангажиран
меѓународен персонал, а финансиските средства се обезбедени од
странски донатори, пред сѐ од ЕУ и од САД.
Осудените лица казната ќе ја издржуваат надвор од Косово.
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Претседателката на Специјализираните совети, Екатерина Трендафилова. Фото: ССК

Екатерина Трендафилова, претседател на
Специјализираните совети, за БИРН вели дека
новиот суд за воени злосторства на Косово,
нема етнички предрасуди, дека ќе ги заштити
сведоците од заплашување и дека правдата ќе ја
спроведува на непристрасен и независен начин.

Марија РИСТИЌ

В

о своето прво интервју како претседател на Специјализираните
совети на Косово, судијата, Екатерина Трендафилова,
за БИРН вели дека оваа новоформирана институција, со
седиште во Хаг, пред која ќе им се суди на поранешни припадници
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на Ослободителната војска на Косово (ОВК), за злоупотреби на
човековите права за време и по војната во Косово, нема да биде
етнички пристрасна, бидејќи ќе ги гони само лицата осомничени за
злосторства, а не ОВК.
Таа дополнително вети дека судот на адекватен начин ќе ги заштити
сведоците што ќе сведочат пред овој суд, процес кој не беше баш
успешен во претходните обиди за процесрање на припадниците
на ОВК и изрази надеж дека работата на овој суд ќе помогне во
унапредување на владеењето на правото во Косово.
Ова не е прв пат Трендафилова да работи на случаи од областа на
меѓународното кривично право. Пред да ја преземе функцијата
претседател на Специјализираните совети, беше судија во
Меѓународниот кривичен суд, искуство, кое верува, ќе ѝ биде од
корист во извршувањето на новата должност.
Во Косово и претходно работеа хибридни судови. На кој начин овој
суд се разликува од нив и како Вие како судија ќе се погрижите
судот да го исполни својот мандат?
Специјализираните совети се разликуваат на многу начини. Ќе
споменам само некои од разликите и нема да користам етикети како
што се ‘хибриден’, ‘меѓународен’ или ‘со меѓународни елементи’.
Специјализираните совети се формирани со уставен амандман
усвоен од Собранието на Косово, со двотретинско мнозинство на
гласови од пратениците. Во тоа е нашата предност. Тоа значи дека
народот на Косово, преку своите претставници во Собранието, се
изјаснил дека оваа институција е потребна и пожелна.
Потоа, Специјализираните совети на Косово, можат да сметаат на
тоа дека властите, вклучувајќи ја и полицијата, ќе ги спроведуваат
налозите, ќе вршат претреси и заплени и ќе апсат осомничени.
Косовските власти со закон се обврзани да соработуваат со
Специјализираните совети, за да се постигне крајната цел - да се
повикаат на одговорност оние кои што се одговорни за извршување
на тешки злосторства.
Но, ние сме, исто така, институција лоцирана во Холандија, која
е наша земја домаќин, што значи дека можеме да обезбедиме
највисоко ниво на безбедност за сите кои доаѓаат во контакт со
Специјализираните совети, особено за жртвите и сведоците.
Покрај тоа, само
Специјализираните

меѓународни судии можат да судат
совети. Оваа одлука покажува дека
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Собранието на Косово, исклучително му биле важни независноста
и интегритетот на оваа институција, иднити кривична постапки
пред оваа институција и безбедноста на сведоците и на жртвите.
Како судија и претседател на Специјализираните совети, ќе се
грижам тие да го исполнат својот мандат, со примена на законот
усвоен од Собранието на Косово и правилникот усвоен од судиите.
Што е најважно, верувам дека многу искусните судии, кои се наоѓаат
на списокот на меѓународни судии, ќе водат примерни правни
постапки и ќе носат најквалитетни пресуди.
Како планирате да ги подобрите активностите за приближување
кон јавноста и да ја објасните мисијата на Специјализираните
совети, имајќи ја во вид лошата репутација што Меѓународниот
кривичен трибунал за поранешна Југославија ја има во поранешна
Југославија, но и со оглед на резервата во Косово, што постои кон
оваа нова институција?
Можно е во Косово сите да не ги поддржуваат Специјализираните
совети и да постојат сомнежи. Меѓутоа, како што веќе Ви одговорив
на едно од претходните прашања, одлуката за формирање на
Специјализираните совети ја донесоа претставниците на народот
во Косово, односно, Собранието.
Ние постоиме, веќе почнавме да работиме и подготвени сме да ги
прифатиме сите поднесоци. Нашиот мандат е различен од оној на
Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија и за
нас треба да се суди врз основа на нашата работа.
Освен формирањето на оваа институција и нашата подготвеност да
ги водиме судските постапки, подеднакво е важно да се продолжи со
информирањето на јавноста за нашиот мандат, за постапката и за
она што може да се очекува од работата на нашата институција. Ова е
важно за да се спречат какви било дезинформации и недоразбирања.
Решително сум за највисоко ниво на транспарентност во нашата
работа, освен, се разбира, кога се работи за чувствителни и доверливи
информации, кога е неопходно да се заштитат сведоците, кои ќе му
пристапат на овој суд заради сведочење.
Од минатата година, кога беше покрената нашата тројазична
интернет-страница, на која што сите информации се достапни на
англиски, албански и на српски јазик, сите релевантни информации
и јавни поднесоци на странките во постапката и на судиите, ѝ се на
располагање на јавноста, а така ќе биде и во иднина.
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Во постојана комуникација сме со медиумите. Покрај тоа,
раководителите на судот и тимот на службата на Специјализираните
совети, одговорна за јавно информирање, редовно комуницираат
со различни релевантни актери од граѓанското општество,
академските кругови и од медиумите во Косово, но и пошироко, во
регионот и на меѓународно ниво.
На пример, секретарот на судот, д-р Фиделма Донлон, се сретна со
голем број претставници на медиумите и на граѓанското општество,
на форумот „Транспарентност на правосудството“, што се одржа во
Приштина, во пролет оваа година. Очекувам дека ќе се продолжи со
организирање на слични настани во иднина.
Исто така, неодамна, во нашите простории, одржав пресконференција. Примаме многу посетители и држиме предавања за
заинтересирани групи студенти. Сите овие активности се дел од
нашата програма за приближување кон јавноста и тие ќе станат
уште поинтензивни. Ќе организираме и директен пренос на идните
судења.
Би сакала да истакнам дека во најголема можна мера се потпирам
на односите со јавноста, за да ги увериме луѓето во регионот,
дека Специјализираните совети ќе ја спроведуваат правдата
непристрасно и независно, во однос на сите засегнати страни.
Колку е тешко да се извршуваат активностите за приближување
кон јавноста, кога сте стотици километри далеку од местото каде
што се извршени злосторствата?
Кога станува збор за комуникацијата и ефикасното приближување
до јавноста, растојанието е предизвик за кој што сум длабоко свесна.
Но, за среќа, живееме во ера на модерна технологија и се надевам дека
тоа ќе ни помогне во воспоставувањето на директна комуникација
со сите што се заинтересирани, а не само со медиумите.
Еден од следните приоритети е да им се обратиме на жртвите и во
целост да им објасниме кои се нивните права, каков е релевантниот
процес на пријавувања и кои се условите за пријавувања. Сведоците,
исто така, ќе ги увериме дека Специјализираните совети имаат
силни мерки за заштита.
Потоа, кога ќе започнат судењата, преводот од судницата, на сите
службени јазици, ќе биде достапен и на нашата интернет-страница,
така што медиумите и пошироката јавност ќе имаат можност да ги
следат судските постапки.

СПЕЦИЈАЛ ИЗИРАН И СОВЕ ТИ Н А КОСОВО:
ОД ИСТРАГИ ДО ОБВИНЕНИЈА

- 19 -

Се разбира, со оглед на потребата за заштита на сведоците, преносот
во некои случаи ќе биде само делумен или со заштитни мерки, како
што се измена на ликот и на гласот.
Како специјализираните совети соработуваат со властите во
Косово? Кога станува збор за притворот и апсењата, дали ќе
ангажирате специјална судска полиција, холандска или косовска
полиција?
Според законот, ние можеме да ја ангажираме полицијата на Косово,
како и било кој друг суд во земјата. Исто така, специјализираниот
обвинител може да ги спроведува своите налози со ангажирање
на полицијата од обвинителството. Сите налози и одлуки на
Специјализираните совети, вклучувајќи ги и оние за претрес,
заплена и апсење на осомничените на територијата на Косово,
мора да се извршат. Тоа го налага законот. Покрај тоа, можеме да
побараме и меѓународна соработка, кога тоа ќе биде потребно.
Во колкава мера треба да бидете чувствителни, со оглед на
актуелните политички состојби во Косово?
Ова во суштина не е прашање на чувствителност. Специјализираните
совети се правосудна институција, независна во вршењето на
своите функции и на својот мандат, во согласност со законот што
го прифатиле и усвоиле мнозинството пратеници во Собранието на
Косово.
Ние ја продолжуваме својата мисија, онака како што е тоа пропишано
со законот, без оглед на политичките процеси во Косово. Ние само
постапуваме во согласност со уставот и со законот.
Се разбира, внимателно ги следиме настаните во Косово и ние сме
свесни за сите чувствителни прашања, но тие не влијаат врз нас.
Како реагирате на критиките дека Специјализираните совети се
пристрасни и дека се занимаваат само со една етничка група?
Специјализираните совети нема кривично да гонат ниту една
етничка група. Тие нема да гонат ниту една организација.
Специјализираните совети кривично ќе гонат и ќе ги сметаат
за одговорни само поединците. Законот јасно предвидува
индивидуална кривична одговорност, што значи дека лицата
можат да се сметаат за одговорни, само за кривичните дела што ги
извршиле како поединци, а не како претставници на една етничка
група или заедница, или која било друга група.
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Судот има и служба за поддршка на жртвите, а законот
предвидува и програма за репарации. Како тоа ќе функционира
во практика?
Пред сѐ, би сакала да кажам дека сум многу задоволна што
Специјализираните совети, за разлика од Меѓународниот кривичен
трибунал за поранешна Југославија, им даваат можност на жртвите
да учествуваат во постапката.
Жртвите на кривичното дело, кое што е наведено во обвинението,
можат да се пријават во службата за учество на жртвите во рамките
на секретаријатот. Законот предвидува право на жртвите да се
информираат, право да им биде признат статусот и да добијат
надомест на штета. Во практика, тоа значи дека жртвите ќе
можат да земат значително учество во судската постапка пред
Специјализираните совети и да побараат репарации.
Кога обвинетиот ќе биде прогласен за виновен за некое кривично
дело, судиите можат да му наложат на обвинетиот, да им исплати
на жртвите, колективно или поединечно, одредени репарации.
Службата за учество на жртвите, исто така, ќе има список на
застапници на жртвите, со цел да им се обезбеди ефикасно правно
застапување и помош.
Можете ли да ја објасните улогата на омбудсманот?
Вклучувањето на омбудсманот, кој веќе е предвиден со уставот
на Косово, е важна уставна гаранција и во рамките на правната
структура на Специјализираните совети. Предвидено е омбудсманот
да ја зголеми нашата транспарентност и отвореност кон јавноста,
и да служи како орган за независен надзор на Специјализираните
совети и Специјализираното обвинителство.
Во исто време, ќе ја почитува независноста на судството и судската
постапка, што значи дека омбудсманот во нив не смее да се меша,
освен во случаите на неоправдано одолговлекување. Конечно,
омбудсманот треба да го зајакне системот на контрола, кој постои
како гаранција за заштита на основните човекови права и слободи,
пропишани со уставот на Косово.
Се радувам на операционализацијата на овој механизам, бидејќи
тој може само да придонесе кон кредибилитетот на овие две
институции.
Заштитата на сведоците досега беше едно од клучните прашања
во врска со судењата на воените злосторства во Косово, а
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Специјализираните совети тврдат дека подготвиле силен систем
за заштита на сведоците. Како, според ваше мислење, досега
реагираа меѓународните и националните судови, кога станува
збор за заштитата на сведоците, кои сведочат за меѓународни
кривични дела? Дали е ова една од причините поради која
судовите често се со километри далеку од местата каде што се
извршени кривичните дела?
Од моето претходно искуство, и затоа што ми се познати некои
примери од минатото, во голема мера сум свесна, колку е важна
заштитата на сведоците. Тоа е клучен фактор за мандатот на
Специјализираните совети, што се огледа од фактот дека судските
постапки се преместени во Холандија.
Затоа, нашиот правилник за постапки и докази, предвидува силен
систем за заштита на сведоците. Покрај тоа, нема да се толерира
никакво загрозување на безбедноста и здравјето на сведоците, а ако
има такви случаи, Специјализираните совети ќе преземат кривично
гонење.
Преместувањето е, секако, ефикасен начин да се обезбеди подобра
заштита на сведоците, на жртвите и на другите лица кои доаѓаат во
контакт со Специјализираните совети.
Моето лично сфаќање, како и сфаќањето на сите судии, кое е
изразено во правилникот, е дека правдата нема да се спроведува на
сметка на безбедноста и здравјето на кое било лице, кое соработува
со Специјализираните совети. Заштитата, според тоа, за нас е од
суштинско значење.
Кои се, според ваше мислење, можните пречки за успешно
работење на Специјализираните совети?
Ќе му пријдам на ова прашање од поинаков агол. Имено, кои се
факторите според кои се мери успехот на Специјализираните
совети, во исполнувањето на нивниот мандат?
Прво, лицата што специјализираниот обвинител ќе ги обвини за
сериозни кривични дела, ќе мора да бидат уапсени или доброволно
да се предадат, за да се соочат со наводите против нив. Се надевам
дека специјализираниот обвинител, своите должности во врска со
истрагата ќе ги врши експедитивно и дека ќе поднесе обвинение
штом ќе биде подготвен.
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Второ, обвинетите ќе имаат правични и експедитивни судења,
во согласност со уставот на Косово и со највисоките стандарди на
човековите права.
Трето, правата на жртвите ќе бидат ефикасно заштитени.
Четврто, Специјализираните совети и судењата што ќе се водат, ќе
му дадат можност на народот во Косово, да се соочи со минатото.
Конечно, Специјализираните совети на Косово, со својот мандат, ќе
ја унапредат и зајакнат правната држава во Косово.
Вие сте искусен судија, кој и претходно работел во меѓународни
судови. Што мислите, колку вашето искуството од Меѓународниот
кривичен суд, ќе ви користи во работата во Специјализираните
совети на Косово?
Во Меѓународниот кривичен суд работев на повеќе предмети,
при што се занимавав со различни правни и фактички прашања,
сложени проблеми кои бараа неодложно делување, како и соодветни
и навремени решенија.
Деветте години што ги поминав како судија во Меѓународниот
кривичен суд и моето предходно искуство, претставуваат солидна
основа за задачите кои ми се доверени во Специјализираните совети
на Косово.
Важно е да се искористат стекнатите знаења и достигнувања,
а не само да се потпираме врз нив, туку тие треба и понатаму да
се развиваат и да се подобруваат, низ секојдневната работа на
Специјализираните совети на Косово.
Ова подеднакво се однесува за сите судии наведени во списокот на
меѓународни судии кои имаат солидно искуство од националните
и меѓународни институции, вклучувајќи ги и меѓународните
кривични судови и трибунали.
Како најнова институција која се занимава со меѓународни кривични
дела, имаме единствена можност, да ги избегнеме недостатоците со
кои можеби се соочиле другите правосудни институции во доменот
на својата надлежност.
На кој начин, според вашето мислење, овој суд може да ја унапреди
моменталната состојба во областа на кривичното правосудство?
Дали постои нешто што овој суд го има, а што другите судови
можат да го искористат како новина?
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Структурата на Специјализираните совети на Косово и правната
рамка за нивно функционирање, предвидуваат низа иновации, кои
би можеле да ја унапредат областа на кривичното правосудство и,
исто така, да бидат добар модел за подобрување на институциите
во иднина.
Во таа смисла, би го спомнала Специјализираниот совет на Уставниот
суд. Овој совет е дел од структурата на нашата институција, а
неговата задача е да преиспита дали правилникот за постапка
и докази е во согласност со уставот на Косово и дали ги почитува
највисоките стандарди на човековите права.
Втора задача на овој совет е да обезбеди, правата на поединецот,
кои се гарантирани со уставот, да бидат заштитени пред
Специјализираните совети, како и во текот на секоја постапка на
Специјализираното обвинителство.
Другите институции на кривичното правосудство, што се
занимаваат со исти или слични кривични дела, го немаат овој
механизам за заштита на основните човекови права.
Понатаму, омбудсманот е уште една новина во нашата институција,
во споредба со меѓународните кривични трибунали. Неговата
задача е да ги следи и да ги штити основните човекови права и
слободи, гарантирани со поглавјето II од уставот, лицата кои доаѓаат
во контакт со Специјализираните совети и Специјализираното
обвинителство, во согласност со законот и со правилникот.
И, трето, Специјализираните совети на Косово стремат кон
ефикасност и ефективност во своето функционирање. На пример,
законот не предвидува судиите постојано да бидат присутни во
седиштето на Специјализираните совети, туку само кога тоа го бара
специфичната природа на работата.
Со законот, исто така, беше востановен список на меѓународни судии
и систем на функционирање во кој претседателот има овластувања
да распоредува судии во различни панели, секогаш кога тоа ќе биде
потребно.
Предвидовме и детално административно раководење со
предметите, како и строги рокови за извршување на правосудните
задачи. Ваквиот пристап, заедно со многуте други, околу кои
судиите се согласија и кои ги усвоија, ќе обезбедат институцијата во
целина да биде многу ефикасна.
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Некои од овие карактеристики се земени од правосудниот систем на
Косово, а некои ги имаат воведено судиите на пленарната седница.
Овие иновации може да се разгледаат и да се земат предвид кога
станува збор за идните модели на меѓународното кривично
правосудство.
Имајќи ја во вид сегашната криза на Меѓународниот кривичен
суд и формирањето на хибридните судови, како што е овој за
Косово или оној за Централноафриканската Република, дали
мислите дека ова е иднината на меѓународното правосудство?
Или само привремен компромис?
Пред сѐ, не се согласувам дека Меѓународниот кривичен суд е во
криза. Напротив, првиот постојан меѓународен кривичен суд
работи веќе добри 15 години и ја зајакнува својата позиција на
меѓународната сцена.
Проблемите што Меѓународниот кривичен суд ги има со некои
земји членки, би можело да се смета за уште еден доказ дека е на
вистинскиот пат во борбата против грозоморните злосторства, кои
влијаат врз совеста на човештвото.
На Меѓународниот кривичен суд најмногу му се противат оние кои
се плашат од моментот кога ќе бидат поканети да одговараат пред
него.
Но, постоењето на Меѓународниот кривичен суд, не спречува појава
на поинакви институции, како што се Специјализираните совети
и хибридниот суд за Централноафриканската Република, каде што
специфичноста на кривичните дела и проблемите што треба да се
решат, бараат изнаоѓање на нови начини.
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ШВЕНДИМАН: НОВИОТ
КОСОВСКИ СУД ЗА ВОЕНИ
ЗЛОСТОРСТВА НЕ Е
АНТИАЛБАНСКИ
15 НОЕМВРИ 2016

Дејвид Швендиман, главен обвинител на новоформираното Специјализирано
обвинителство. Фото: Специјализирано обвинителство на Косово

Во своето прво интервју дадено по неговото
именување за нов главен обвинител на
специјалниот суд на Косово, Дејвид Швендиман
за БИРН вели дека негова цел се осомничените
злосторници, а не Ослободителната војска на
Косово (ОВК).

Марија РИСТИЌ

„Н

е гонам организација, не гонам етничка група,
туку барам индивидуална одговорност за она што е
направено“, вели Дејвид Швендиман, во интервју за

БИРН.
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„Ако таа порака им стане јасна на луѓето кои се засегнати со
ова, тогаш можеби ќе сфатат дека судот не е ниту проалбански,
ниту антиалбански, ниту просрпски, ниту антисрпки, туку дека
едноставно си ја вршиме својата работа“, нагласува Швендиман.
Швендиман е главен обвинител на новото Специјализирано
обвинителството во Хаг, кое има мандат да ги гони злосторствата
на поранешните борци на ОВК, извршени од 1998 до 2000 година.
Се очекува да бидат подигнати обвиненија против високи личности
на ОВК, за злосторства што тие наводно ги извршиле за време и
по конфликтот со српските сили, иако првите обвинија сѐ уште се
обработуваат.
Во Косово, судот се смета за пристрасен, бидејќи пред него ќе им
се суди само на поранешни борци на ОВК, кои поголемиот дел од
албанското население на Косово ги смета за ослободители, додека во
Србија, судот има широка поддршка, бидејќи буди надеж дека ќе ги
гони злосторствата врз Србите.
Швендиман нагласува дека главната порака што сакал да ја испрати
за време на неговата прва посета на Србија и на Косово, која беше
остварена минатата недела, е дека тој ќе биде независен и дека нема
да потпадне под политичко влијание.
„Наша задача е да го свртиме вниманието кон поединци, а не кон
етнички групи; знам дека постои таква перцепција, и јас не можам
ништо битно да сторам во врска со тоа, освен да си ја вршам работата
и да си ја вршам правилно“, објаснува тој.
Пред овој суд ќе се најдат случаите кои произлегуваат од извештајот
на Специјалниот истражен тим на ЕУ (СИТФ) објавен во 2014 година,
во кој се наведува дека неименувани припадници на ОВК ќе се
соочат со обвиненија за спроведување на „кампања на прогонство“
на Србите, Ромите и на Албанците, за кои се верувало дека се
соработници на режимот во Белград.
Наводните
злосторства
вклучуваат
убиства,
нелегално затворање и сексуално насилство.

киднапирања,

Медиумите во Косово и во Србија нашироко шпекулираат кој би
можел да се најде пред овој суд.
Во извештајот на Советот на Европа од 2011 година, кој практично
беше основа за истрагата на СИТФ, се наведува дека претседателот
на Косово, Хашим Тачи, бил клучна фигура во мрежата на
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организираниот криминал, одговорен за кршење на човековите
права во повоено Косово. Тачи ги негираше овие тврдења.
Сепак, Швендиман одби да ги идентификува лицата за кои се
спроведува истрага. Додава дека една од причините за неговата
посета на Белград и на Приштина, е да стави крај на тие шпекулации.
„Сакав да го потенцирам прашањето за шпекулациите,
претпоставките и гласините и да бидам сигурен оти луѓето ќе
сватат дека доколку нешто не дошло од мене, тогаш тоа не е нешто
во кое што треба да верувате“, рече тој.

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОМОШ И НЕЗАВИСНОСТ

Дејвид Швендиман на состанок со Ивица Дачиќ. Фото:mfa.gov.rs

Минатонеделната посета, на Швендиман му беше прва посета на
Косово и на Србија, иако тој веќе има искуство на Балканот. Всушност,
од 2006 до 2009 година, тој работел како меѓународен обвинител
во Специјалниот оддел за воени злосторства на Обвинителство на
Босна и Херцеговина.
„Никогаш не сум бил во Приштина и во Белград, иако сум бил во
регионот. Сакав, со оглед дека продолжуваме со следната фаза, да
се сретнам со луѓето со кои што треба да работиме. Сакав да бидам
сигурен дека тие ќе разберат оти ја цениме нивната континуирана
поддршка и нивните напори, но, исто така, и од мене да слушнат
за клучните точки во мојата работа и за моите обврски“, вели
Швендиман за БИРН.
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Во Приштина и во Белград, тој се состана со високи функционери,
од кои ќе му треба континуирана поддршка.

Примат на Специјализираните совети
и Специјализираното обвинителство
Според законот на Косово за Специјализираните совети,
новиот суд има примат над сите други судови во Косово.
„Член 10 и 11 од овој закон им даваат примат на
обвинителите за сите прашања во рамките на мандатот“,
вели Швендиман.
Во согласност со членот 10 од овој закон, обвинителот
може во секое време да донесе одлука дали некој случај
што го водело обвинителството на Косово, и сите
документи кои се однесуваат на него, ќе им бидат
пренесени на Специјализирани совети.
Сепак, не се знае каква би била процедурата во случај
специјалниот суд да бара лице на кое му се суди во Косово
за друго кривично дело.
Кога во такви случаи МКТЈ покренуваше обвиненија,
судењето на осомничените пред домашните судови
паузираше, до донесување на конечната пресуда во
Хашкиот трибунал.

„Јас, исто така, разговарав и за својот мандат, кој не е широк со
километри, туку е фокусиран мандат, и јас сум специјален обвинител
не затоа што има нешто посебно во врска со мене, туку бидејќи
задачата е фокусирана, не како општите пленарни надлежности на
трибуналите, туку во голема мера фокусиран мандат“, објасни тој.
Специјалниот суд ќе се занимава со злосторствата извршени од 1
јануари 1998 до 31 декември 2000 година, но ќе ги процесира само
инволвираните лица на едната страна од војната, косовските
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Албанци, што се смета за нов пристап, бидејќи се фокусира на
одговорноста на „победникот“ во конфликтот.
Швендиман уште еднаш повтори дека ова не значи дека обвиненијата
се пристрасни.
„Сакав да ја нагласам својата независност, односно дека клучната
работа што ja вршам e независна, дека сѐ што треба да направам ќе
биде базирано исклучиво на моето разбирање на фактите што сме
ги собрале и што ќе продолжиме да ги собираме, и на законот, онака
како што јас го читам. А во законот, како што знаете, се апсорбирани
и интегрирани меѓународни стандарди кои веќе постојат, и сакам
луѓето да го разберат тоа“, нагласи Швендиман.
Тој и неговиот тим, исто така, сакаат да се осигураат дека ќе ја
добијат потребната континуирана поддршка од Србија и од Косово,
вклучувајќи го и пристапот до документи, сведоци и до секаков друг
материјал кој се смета за важен за истрагата.
„Косовската влада во текот на истрагата помогна на различни
начини, и ЕУЛЕКС (Мисијата на ЕУ за владеење на правото во Косово),
исто така. Сите со кои зборувавме во текот на оваа посета ме уверија
дека ќе ја добиеме сета потребна помош и јас сум апсолутно убеден
дека ќе ја добиеме“, изјави Швендиман.
„А една од целите на посетата беше да се сретнам со луѓето кои ќе
бидат одговорни за тоа, да ги погледнам во очи, да им кажам што
сакам и да ги замолам уште еднаш да ја потврдат својата поддршка“,
додаде тој.

СОЛИДНА ОСНОВА НА ДОКАЗИ
Сепак, останува нејасно, кој ќе ги спроведува апсењата и како ќе се
спроведува процесот на екстрадиција.
Допрва треба да се утврди и кои докази Специјализираното
обвинителство ќе може да ги користи.
Во текот на 17-годишното присуство на меѓународните мисии во
Косово, собрани се информации во речиси 1.000 предмети, иако
многу од нив никогаш не влегле во судска фаза. И Меѓународниот
кривичен трибунал за поранешна Југославија (МКТЈ), работеше на
многу случаи врзани за војната во Косово.
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Според косовскиот закон за Специјализираните совети, чие
усвојување го овозможи формирањето на судот, „доказите собрани
во текот на кривичната постапка или истрагите во рамките на
предметот кој што е во надлежност на Специјализираните совети,
пред нивното формирање, од страна на било кое национално или
меѓународно тело или агенција за спроведување на законот или за
спроведување на кривичните истраги, вклучувајќи ги и обвинителот
на Косово, секоја полициска власт во Косово, МКТЈ, ЕУЛЕКС или
СИТФ, може да бидат прифатени пред Специјализираните совети.

Врската со Албанија
Во извештајот на СИТФ од 2014 и во извештајот на
Советот на Европа од 2011 година се наведува дека некои
криминални активности биле извршени во соседна
Албанија.
Пред косовските судови осудени се неколку членови на
ОВК, за учество во тортура на затвореници во логори во
Албанија, во април, мај и јуни 1999 година, за време на
конфликтот во Косово.
ОВК имала своја база во албанскиот град Кукс, од каде биле
водени прекугранични герилски операции.
ОВК, исто така, имала воспоставено мрежа на затвори
во своите бази во Албанија и во Косово, за време и по
конфликтот.
СИТФ во повеќе наврати ја посети Албанија, иако првично
оваа држава одбиваше да дозволи да се спроведе истрага
на нејзината територија.
„Ги наследив добрите односи што Клинт (Вилијамсон,
главниот истражител на СИТФ), ги воспостави со
албанската влада и јас во целост очекувам дека таа ќе ни
помогне да го направиме она што мораме. Ќе одам каде
што треба да одам и јас не ја затворам вратата никому“,
нагласи Швендиман.
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Сите овие институции имаат илјадници страници на сведоштва,
извештаи, наредби и други документи кои може да ги користи
Специјализираното обвинителство, но што е она што ќе може да се
користи во судот, ќе биде јасно откако ќе бидат усвоени процедурите
и доказите, по претходен избор на судии и претседател.
„Сигурен сум дека тоа ќе биде мешавина од она што можеме и она
што не можеме да го користиме; во Босна и Херцеговина, на пример,
моравме како сведоци да повикуваме живи сведоци, но судовите ги
прифаќаа и веќе утврдените факти“, рече Швендиман.
Иако многумина се прашуваат дали, поради недостиг на писмени
наредби, е навистина можно да се докажат злосторства што ги
извршила герилска сила, како што е ОВК, Швендиман е убеден дека е
можно, истакнувајќи дека Клинт Вилијамсон, главниот истражител
на СИТФ, му оставил солидна основа на докази.
„Не би ја прифатил работата доколку Клинт и јас нѐ разговаравме за
она што тој го сметаше за постигнато во јули 2014 година (кога СИТФ
го објави својот извештај). Работев на ова година и пол како главен
истражител, и јас не би ја прифатил работата главен обвинител,
доколку не верував дека може да се преземе и следен чекор, а тоа се
обвиненија“, рече тој.
Но Швендиман е свесен дека тој ќе мора, во голема мера, да се
потпре на сведоците и нивните изјави. Да се осигура безбедноста на
заштитените сведоци кои ќе сведочат за злосторствата извршени
за време и по војната во Косово, е проблем со кој во минатото се
соочиле сите институции кои биле вклучени во кривичното гонење
на ваквите случаи. И МКТЈ, и Мисијата на ООН во Косово УНМИК, и
ЕУЛЕКС и домашните судови во Србија и во Косово.
„Заштитата на оние за кои сметаме дека се загрозени или дека
стануваат ранливи поради своето учество во овој процес, е апсолутно
од витално значење. Имам овластувања да го направам ова, добив
уверување дека ќе добијам помош за да го направам ова и јас не
можам и не сакам да зборувам за конкретните тимови или методи
кои ги користиме или ќе ги користиме за да го оствариме тоа“,
истакна тој.
Многу сведоци, во досегашните судења на припадници на ОВК во
Косово и во Хаг, ги менуваа своите искази.
„Ова е голем проблем за нас, голем предизвик, тоа е нешто што
го сфаќаме многу сериозно, на што му посветивме многу време и
труд за да се справиме со тоа. Мораме да ја задржиме довербата на
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луѓето во нас и мораме да ги заштитиме ранливите на сите можни
начини, за да не ја изгубиме оваа доверба“, вели Швендиман.

ЗАПЛАШУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА

Швендиман со министерката за правда на Косово, Дурата Хоџа. Фото: Министерство за
правда на Косово

Швендиман се сретнал со заплашувањето на сведоци, додека
спроведувал истраги за злосторствата извршени во босанската
војна.
„Во Босна и Херцеговина тоа не беше вообичаено, но се случуваше,
луѓето ги загубиле семејствата и поддршката, а имаше и сторители
што живееат во соседството на овие луѓе, кои јас ги молев да
сведочат и иако нивните имиња беа редактирани во обвиненијата,
јас совршено ги разбирав кога доаѓаа и велеа ‘не’“, се сеќава
Швендиман.
Тој раскажува за еден случај на жена која одбила да влезе во судницата
поради притисок на нејзината средина да не кажува ништо, за да не
предизвика потенцијални проблеми.
„Таа не беше обесхрабрена од заедницата на сторителот, туку од
својата заедница, во која и велеа: ‘Не мораш да го правиш ова,
знаеш дека тоа ни носи само напнатост, зошто сакаш да зборуваш?“,
раскажува тој.
„Сепак, успеавме да ја убедиме, со чести посети и разговори за
овие прашања, при што бевме чувствителни, разговаравме и со
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нејзиниот син, кој можеше да ја увери дека таа има поддршка.
Најважно е луѓето да имаат доверба во нас“, додава тој.
Како што истакна, искуствотото во Босна и Херцеговина му
овозможило да им пријде на ваквите ситуации со подлабоко
разбирање.
„Важно е да бидете чувствителни со работите со кои немате искуство
и да не се однесувате како да имате. Не можам некому да кажам дека
разбирам низ што поминал, кога не разбирам, кога немате поим“,
вели тој.
„Зборувате со луѓе кои преживеале многу поужасни работи отколку
што можете да замислите, кои останале без солзи, за кои не останала
вистинска надеж, кои не живеат таму каде што секогаш живееле,
кои се раселени ... Го имате сето тоа разочарување, омраза во нив,
поради што е многу тешко да воспоставите контакт, но тоа доаѓа со
искуството“, додава тој.
Како и во БиХ, тој се надева дека и во овој случај неговото
истражување ќе помогне во потрагата по останките на околу 1.660
лица исчезнати во конфликтот на Косово.
„Имам искуство со тоа и апсолутно се обидувам да помогнам колку
што можат повеќе за да се лоцираат (жртвите), да се ексхумираат и
да се вратат на нивните семејства“, рече Швендиман.
Тој, сепак, е свесен за големите очекувања што некои луѓе ги
имаат од него, особено во Србија, каде што новиот суд се смета за
единствена можност да се донесе правда за српските жртви.
„Сочувствувам со ова и јас ќе направам сѐ што можам, но мора да
бидам и реален, чесен и транспарентен што е можно повеќе“, вели
тој.
„Управувањето со очекувањата е многу важно, бидејќи ќе влијае на
прифаѓањето на резултатот како легитимен или како нелегитимен.
Тоа е голема цел за мене и јас ќе дадам се од себе да им помогнам
на луѓето да сфатат што можат да очекуваат, а потоа тие ќе можат
да ме сметаат за одговорен ако успеам, односно не успеам да ги
исполнам овие очекувања“, додава тој.
Сепак, признава Швендиман, како и кај другите меѓународни
судови, одредено ниво на разочарување е неизбежно.
„Секогаш ќе има луѓе што ќе бидат разочарани, не се сомневам во
тоа“, вели тој.
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Иако од крајот на војната во Косово, поминаа 17 години, Швендиман
смета дека за иднината на земјата е важно сторителите да се донесат
пред лицето на правдата.
„Без разлика на она што претходно се случувало, постојат вечни
прашања за работите што се случиле за време на војната, кои влијаат
на средината и на луѓето лично“, рече тој.
Ако сторителите на ваквите злоупотреби бидат повикани на
одговорност, заклучува тој, тоа „ќе им помогне на луѓето да живеат
со своето минато“.
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ГЛОБАЛНА ТРГОВИЈА СО
НАДЕЖТА И ОЧАЈОТ
04 СЕПТЕМВРИ 2013

Директорот на новиот филм чија тематика е
меѓународната трговија со органи, вели дека
обвиненијата, како што е она во неодамнешниот
судски процес за трговија со бубрези во Косово,
нема да го запре црниот пазар на човечки органи.

Едона ПЕЦИ

Р

ик Естер Беинсток учествуваше на неодамна одржаниот
Докуфест фестивал во Призрен, со својот документарен филм
“Приказни од трговијата со органи“, но, Косово, каде неодамна
се одржа високопрофилирано судење за трговија со бубрези, за овој
канадски режисер, не е непозната територија.
За време на снимањето на филмот, Беинсток неколку пати го посети
Косово, а случајот со нелегална трговија на бубрези што се одвивал
на клиниката Медикус во близина на Приштина, во кој на почетокот
на оваа година затворски казни добија пет косовски Албанци, стана
важен дел од нејзиниот истражувачки документарен филм.
„Се обидов да ги раскажам вистинските човечки приказни зад
кулисите, што ги гледаме во Косово и во целиот свет, за трговијата
со органи“, изјави за БИРН оваа режисерка која живее во Торонто, а
која интервјуирала донатори, пациентите и лекарите, во обид да го
расветли незаконскиот бизнис.
Идејата за проектот произлезе од филмот за „сексуалните
робови“, истрага што Беинсток ја водеше за трговијата со жени
од поранешните советски земји во светската секс индустрија, која
доби Еми награда за извонредно истражувачкото новинарство во
2007 година.
„Тогаш снимав во Молдавија и Украина и слушнав муабети за луѓе
што ги продале своите бубрези на црниот пазар. Го истражував
бизнисот со човечки органи и вистината е дека на црниот пазар
доминира трговијата со бубрези, бидејќи ние имаме два бубрега и
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еден можеме да дадеме, односно во случајот со црниот пазар, да го
продадеме“, објаснува таа.

Сцена од филмот “Приказни од трговијата со органи“

82-минутниот документарец, кој започнува со песната на Џенис
Џоплин “Дел од моето срце“ и со снимки на луѓе што продаваат еден
од своите бубрези, е прикажан пред публиката во Манила, Истанбул,
Колорадо, Торонто, Тел Авив - и во Приштина.
„Постои вистински недостиг на бубрези во целиот свет и тоа е она
што очајните луѓе ги тера на црниот пазар. Мислев дека е многу
интересно [да се анализира] идејата за луѓето, што обично се граѓани
што го почитуваат и не го кршат законот, што не се криминалци“,
рече Беинсток .
„Од другата страна на равенката се луѓето што живеат во голема
сиромаштија, толку очајни што мислат дека единственото нешто
што можат да го сторат е да продадат дел од своето тело. А тука
се и луѓето што ги извршуваат овие операции, често медицински
професионалци, хирурзи, нефролози, лекари, анестезиолози“,
нагласува таа.
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ВРСКАТА СО КОСОВО
Беинсток истрагата ја започнала во Америка, каде сретнала
Канаѓанец што го продал својот бубрег и кој завршил на клиниката
во Косово. Тогаш, вели таа, станала заинтересирана за случајот
Медикус.
„Една од карактеристиките на случајот Медикус беше тоа што
речиси сите, освен неколку локални лекари, беа донесени од
странство. Дури и примачите и донаторите на бубрези не беа од
Косово. Тие беа од Турција, Молдавија и Белорусија, а лекарот беше
Турчин“, објаснува таа.
Вели дека во многу центри за трговија со органи, како што се
Филипини, донаторите и лекарите се обично локални жители.
„Лицето што добива бубрег може да биде странец, но, сите други
вклучени во случајот се локалци. Ова не беше случај со Медикус“,
вели таа.
Втора разлика меѓу Косово и Филипини, се постапките за купување
и продавање на бубрези.
Во Манила, објаснува Беинсток, честопати сиромашните луѓе се тие
што им се обраќаат на посредниците, а во случајот Медикус, „тоа
многу повеќе се работеше на меѓународно ниво“, со еден главен
посредник, се тврди дека тоа бил израелскиот државјанин Моше
Харел, осомничен за водење на целиот процес.
„Тој не оди од земја до земја да наоѓа донатори. Донаторите ги
наоѓаат други посредници. Значи, во одредена мерка се работи за
организиран синџир на луѓе“, смета таа.
Косовските власти и натаму трагаат по Харел, а во април, судот
во Приштина го осуди сопственикот на клиниката Медикус и
четворица други локални граѓани, за учество во синџирот со
нелегална трговија на бубрези.
Според обвинението, на клиниката биле извршени 30 илегални
трансплантации на бубрег во 2008 година.
Полицијата првично упадна на клиниката, откако еден турски
државјанин, чиј бубрег бил отстранет, бил пронајден на
приштинскиот аеродром во сериозно тешка здравствена состојба.
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Иследниците потоа утврдија дека сиромашни донатори од Турција,
Русија, Молдавија и Казахстан, биле намамувани со ветување дека
тие ќе добијат и по 15.000 евра за нивните бубрези, што потоа биле
продавани на богати пациенти, во главно Израелци, кои за нив
плаќале и повеќе од 70.000 евра.
По изрекување на пресудата во април, обвинителот на Мисијата на
ЕУ за владеење на правото во Косово, изјави дека се води истрага
против други осум лица, но, не даде други детали.

МОРАЛНА ДИЛЕМА
Беинсток вели дека иако трговијата со органи е незаконска,
„моралната приказна е една сосема поинаква приказна“.
Таа интервјуирала еден израелски пациентот, Раул Фејн, кој купил
бубрег и кому му била извршена трансплантација на клиниката
Медикус, а истражувајќи дошла и до донаторот, жена од Молдавија,
која се вика Ана Русаленко.
„Не жалам што го продадов мојот бубрег“, ѝ изјави Русаленко на
Беинсток во интервјуто, објаснувајќи дека таа немала никакви
здравствени проблеми по операцијата на Косово и не смета дека
била измамена со финансиската трансакција.
Документарецот завршува со пораката: „Додека го гледате овој
филм, 118 луѓе умираат од бубрежни болести“.
Беинсток верува дека и покрај напорите за борба против нелегалната
трговија и обвиненијата како оние во случајот на Косово,
побарувачката за транспланти се зголемува и дека постојат голем
број луѓе што се толку сиромашни, што се подготвени да продадат
свој орган.
„Без разлика што и да правите во борбата за сузбивање на трговијата
со органи, очајните луѓе прават очајни работи, а нема ништо
поочајно од човек што сака да живее“, заклучува таа.
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КЛИНИКАТА МЕДИКУС
Е „ДЕЛ ОД ПОШИРОКА
КРИМИНАЛНА МРЕЖА“
14 СЕПТЕМВРИ 2012

Клиниката која се најде во центарот на
обвинувањата за нелегалната трговија со
органи на Косово е само дел од пошироката
меѓународна мрежа која се занимава со нелегална
трансплантација на органи, вели директорот на
“Органс воч“, Ненси Шепер-Хјуз.

Фатмир АЛИУ

Д

иректорот и коосновач на “Органс воч“, организација која
се занимава со истражување на глобалната трговијата со
човечки органи, за БИРН изјави дека двајца поранешни
клиенти на клиниката Медикус, лоцирана во близина на Приштина,
го идентификувале Јусуф Сонмез како клучна фигура, во она што
таа го опишува како главна организација која има седиште во Израел
и во Турција, со голем број ограноци низ светот.
„Организираната криминална мрежа почнува со Сонмез и неговиот
изреалски партнер во 90-те години, вели Шепер-Хјуз.
Случајот Медикус се базира на наводите дека сиромашни донатори
биле поттикнувани да ги продаваат своите бубрези на клиниката,
која потоа ги препродавала на богати клиенти.
Мисијата на ЕУ за владеење на правото, ЕУЛЕКС, во 2010 година
обвини седум косовски Албанци и двајца странци, од кои едниот е
Сонмез, кој е турски државјанин, за трговија со луѓе, организиран
криминал и незаконски медицинските активности.
Обвинението се однесува и на наводниот организатор од Косово,
сопственикот на клиниката, професорот Љутфи Дервиши.
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Косоварите наведени во обвинението, наводно, биле потпомогнати
од страна на Сонмез, кој соочен со обвиненија за шверц, се бара во
неколку земји.
Додека турските власти го гонат за наводни прекршоци на Косово,
Сонмез е на слобода во неговата родна Турција.
Обвинителството вели дека Моше Харел, изреалец од турско потекло,
дејствувал како координатор на картелот, наоѓал и донатори и
приматели и раководел со фондовите.
Клиниката, наводно, регрутирала сиромашни луѓе од Истанбул,
Москва, Молдавија и Казахстан, лажно ветувајќи им дека ќе им
плати до 15.000 € за нивните органи. Некои од нив воопшто и не
добиле пари.
Во обвинението се вели дека во 2008 година на клиниката биле
извршени 30 илегални трансплатации на бубрези.
Шепер-Хјуз изјави дека првиот човек кого таа го интервјуирала, а
кого го нарекува Дејвид, бил богат клиент од Калифорнија, САД, кој
за трансплантација на бубрег платил околу 200.000 $.
“Дејвид“ од САД заминал во Израел, а потоа во Турција, со план да
оди и на Косово, вели таа.
Но тогаш, еден од брокерите го информирал дека полицијата
упаднала во клиниката и му понудил уште една опција.
„Морал да плати, по втор пат, уште 120.000 $, да оди во Баку во
Азербејџан; тој дури и не знаел каде е тоа место“, се сеќава таа.
„Овој човек бил бизнисмен, со мало меѓународно искуство, тој не
знаел каде се наоѓа. Тој немал поим од кого го добива бубрегот.
Среќен е што преживеал“.
Сонмез во јануари 2011 година бил уапсен во Истанбул, но подоцна
со кауција бил ослободен.
Неговиот наводен изреалски партнер, Моше Харел, бил уапсен на 25
мај во Израел. Но, директорот на “Органс воч“ вели дека и тој, исто
така, бил пуштен на слобода.
Клиниката Медикус се споменува во извештајот на Советот на Европа
од декември 2010 година, во кој се тврди дека високи функционери
на Ослободителната војска на Косово, ОВК, а некои од нив сега се во
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косовската влада, тргувале со органи на лица заробени во текот на
косовскиот конфликт во 1999.
Шепер-Хјуз верува дека оваа трговија со органи се случувала во 1999
година, но вели дека сѐ уште нема доволно докази за случајот.
Истакнува дека објектот во Албанија, кој во извештајот е наведено
како место на случувањата, познато како “жолта куќа”, можеби бил
транзитен центар за воените заробеници.
Жртвите, според неа, биле „мал број на поранешни српски борци
или можеби, кон крајот на војната само цивили и припадници на
малцинствата, односно, би можело да се каже оние кои останале“.
„ Сепак не е во ред да се зборува дека Србите биле убивани заради
нивните органи. Тие секако би биле убиени (заради војната), а
нивните тела биле наводно искористени, за да може со помош
на стручен медицински персонал, да биде извршено оперативно
преземање на нивните органи“, вели таа.
„Според мои извори, бубрезите биле превезувани на аеродромот во
Албанија од каде се испраќале во Турција“, додава таа.
Нагласува оти нема докази дека Сонмез бил присутен во “жолтата
куќа“ или во некој друг затворски објект на ОВК, но дека можеби ги
преземал отстранетите бубрези.
„Можеби свесен за ситуацијата, преку негови контакти и
посредници остварил контакт со луѓе од ОВК кои го препорачувале
како хирург кој може да помогне, или што е поверојатно сценарио,
дека тој ги добивал органите кои биле земени“, посочи Шепер-Хјуз.
Поранешните лидери на ОВК негираа дека знаеле или пак имале
некаква улога во трговијата со органи за време на војната.
Во понеделникот, државната телевизија на Србија, РТС, емитуваше
интервју со човек кој тврди дека за време на војната бил борец на
ОВК.
Тој изјави дека во текот на косовскиот конфликт во 90-те, тој лично
отстранил срце на затвореник наменето за црниот пазар на органи.
Српските обвинители велат дека жртвата била српски затвореник, а
операцијата била извршена во близина на северниот албански град
Кукс.
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Специјалниот истражен тим на ЕУ кој ги испитува тврдењата за
шверц со органи, соопшти дека за овој сведок, веќе на следниот
состанок ќе бидат извршени консултации со српските обвинители.
За Јусуф Сонмез, Шепер-Хјуз прв пат слушнала од неговиот
изреалски партнер, на состаноците на меѓународната група за борба
против шверцот со органи, “Белаџио“ во 1996 година.
Во 1999 година, Шепер-Хјуз го испратила асистентот на “Органс воч“
од Турција да го интервјуира Сонмез. Во тоа интервју тој зборува
дека е обвинет за кражба на органи од починати и лица кои биле
на умирање, кои, за време на земјотресот во Истанбул 1999 година,
биле доведени во службите за итна помош.
Иако тој ги негирал овие обвинувања, сепак изјавил дека природните
и други катастрофи создаваат можности за кражба на органи.
Во 2008 година Сонмез, на состанокот во Киев посветен на
трансплантацијата, се пофалил дека извршил повеќе од 2.000
нелегални трансплантации, во кои биле вклучени, како што ги
нарекол „комерцијални донатори“, а чија имотна состоја, рекол тој,
не била негова грижа.
На прашањето на лекар од Молдавија, кој бил во публиката, за
здравјето на продавачите на бубрези, Сонмез одговорил дека тие не
биле негови пациенти, туку работници по договор.
Минатата година турскиот обвинител побара Сонмез да биде осуден
на 171 година затвор за нелегални трансплантации извршени на
клиниката Медикус.
Неговиот адвокат за БИРН изјави дека неговиот клиент продолжува
да работи во Истанбул, каде што и живее.
Обвинителите на ЕУЛЕКС минатата недела побараа Сонмез да
сведочи преку видео врска.
Судскиот процес против осомничените лица од Косово, кои ги
негираа делата во обвинението, сѐ уште е во тек.
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ПОГЛАВЈЕ

ГЛАВНИ
ПРЕДИЗВИЦИ

ЗАШТИТАТА НА
СВЕДОЦИТЕ, ПРЕДИЗВИК
ЗА НОВИOТ СУД НА КОСОВО
03 ОКТОМВРИ 2016

Дејвид Швендиман, главен обвинител на новиот суд на Косово. Фото: Специјализирано
обвинителство на Косово

Заштитата на сведоците, кои сведочат за
војната во Косово, долго претставуваше главен
предизвик, но новиот специјален суд на Косово со
седиште во Хаг, верува дека ќе успее таму каде
што другите потфрлија.

Марија РИСТИЌ

„Д

олжен сум да ги заштитам жртвите и да обезбедам
заштитените информации да останат доверливи
и безбедни, за сведоците кои ни даваат докази, да
не бидат заплашувани, повредени или изложени на закани“,
изјави американскиот адвокат Дејвид Швендиман на својата прва
прес-конференција што се одржа минатиот месеци, како главен
обвинител на Специјализираните совети и специјализираното
обвинителство на Косово.
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Пред овој нов суд, со седиште во Хаг, ќе се гонат злосторствата
извршени од припадниците на Ослободителната војска на Косово
(ОВК), од 1998 до 2000, а заштитата на сведоците, како што рече и
самиот Швендиман, ќе биде еден од клучните предизвици .
„Не сакам да зборувам за нашите сведоци или да давам информации
за нив. Исто така, не сакам да зборувам за нашите средства и методи
за заштита на оние кои се ранливи, поради нивната улога во нашите
истраги и за можните кривични гонења“, рече тој, одговарајќи
на прашањето, на кој начин судот ќе ја оосигура безбедноста на
сведоците од заплашување.
Неуспехот на домашните институции и на меѓународните мисии
во Косово, да ги заштитат сведоците и да ги процесираат воените
злосторства без мешање на политиката, беше една од клучните
причини зошто Европската унија, со поддршка на САД и на
Русија, реши да формира нов хибриден суд, чие официјално име
е Специјализирани совети и специјализирано обвинителство на
Косово.
Во овој суд, ќе бидат ангажирани меѓународни судии и обвинители,
а ќе функционира според законите во Косово. Првите активности на
судот се очекуваат на почетокот на следната година, а за подигнување
на првите обвиненија, се чека одобрение на холандскиот парламент.

ЧЕТВРТА СРЕЌА ЗА ОБВИНИТЕЛИТЕ?
Новиот суд ќе биде четвртиот обид на меѓународната заедница, да
се обезбеди гонење на злосторствата, наводно извршени од високи
членови на ОВК, герилска група која кон крајот на 90-тите се бореше
за одвојување од Србија.
Во изминатите 17 години, по завршувањето на војната, правдата во
Косово административно ја спроведуваше меѓународната заедница,
но нејзините резултати беа слаби - помалку од 20 конечни пресуди
во предметите за воени злосторства.
Косовскиот конфликт избувна во 1998 година, кога ОВК започна
борбата за независност на покраината против српската полиција.
Конфликтот ескалираше во 1999 година, кога НАТО започна
офанзивата против југословенските сили на Слободан Милошевиќ.
Во овој конфликт беа убиени околу 10.000 косовски Албанци, а
повеќе од 700.000 беа протерани.
Иако војната официјално заврши во јуни 1999 година, насилството
продолжи, како знак на одмазда кон косовските Срби, за
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злосторствата извршени од силите на Белград. Околу 200.000 Срби
избегаа од Косово, а 1.666 лица, и Албанци и Срби, сѐ уште се водат
за исчезнати.
Плановите за заштита на новиот суд

„робустни“

Начинот на кој ќе работи системот за заштита на
сведоци, во рамките на новиот специјален суд на Косово,
не се открива во целост од безбедносни причини, но
официјални претставници на судот, за БИРН изјавија оти
веруваат дека овој систем ќе функционира.
Според законот за Специјализираните совети, кого
косовскиот парламент го усвои во август минатата
година, судот ќе има Канцеларија за поддршка и
Канцеларија за заштита на сведоци, кои ќе се занимаваат
со безбедносните аранжмани и мерки за заштита на
сведоците, врз основа на судски налог.
Како и во случајот на МКТЈ, секоја закана, заплашување
и кршење на наредбите за мерки за заштита, ќе бидат
кривично гонети.
„Законот создава рамка за робустните мерки за заштита
на сведоците, со целосно почитување на правата на
одбраната. Имаме намера да ги имплементираме
највисоките стандарди за заштита на поединците, кои
можат да бидат изложени на ризик, поради нивното
учество во судските процеси. Ова е нешто што го сфаќаме
многу сериозно“, изјави Фиделма Донлон, секретар на
Специјализираните совети.
Жоао Соуза, портпарол на Специјализираното
обвинителство (СО) на Косово, нагласи дека заштитата
на сведоците ќе биде главна грижа од самиот почеток на
истрагата.
„Секогаш сме преземале соодветни мерки за заштита на
загрозените. СО е, исто така, посветено на заштитата на
нашите информации и нашите ресурси. Заштитата на
сведоците и натаму останува врвен приоритет за СО“,
нагласи тој.
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Од тогаш, главно меѓународно управувани тела, беа задолжени за
гонење на кривичните дела извршени од 1998 до 2000 година.
Во почетокот, тоа беше Меѓународниот кривичен трибунал на ООН
за поранешна Југославија (МКТЈ), пред кој беа водени пет случаи
поврзани со војната во Косово.
Во Косово, ООН формираше своја мисија, УНМИК, која требаше
да се занимава со кривични дела извршени од лица од понизок
ранг. Од 2008 година, работата на УНМИК ја презема Мисијата на
ЕУ за владеење на правото во Косово, ЕУЛЕКС, кој вршеше обука на
локалните обвинители, со цел тие да можат да работат на случаите
на воени злосторства по завршувањето на мисијата на ЕУ.
Првите предупредувања за заплашување на сведоците
Прв обвинител кој отворено проговори за заплашувањето на
сведоците во Косово и за проблемите со кои се соочува нејзиниот
тим беше Карла дел Понте, главен обвинител на Хашкиот трибунал
во периодот 1999-2007.
Дел Понте изјави дека „истрагите што се воделе против борците на
ОВК, биле најфрустрирачки од сите истраги што ги водел МКТЈ“.
Во својата книга „Госпоѓа обвинителка“ објавена во 2009 година,
таа пишува дека „сведоците толку се плашеле и толку биле
заплашувани, што дури им било страв да зборуваат за присуството
на ОВК во некои области, а не пак да споменат некакви вистински
злосторства“.
„Оние што беа подготвени да сведочат мораа да бидат преместени
во други земји заедно со своите семејства, а многу држави не беа
подготвени да ги прифатат“, рече Дел Понте.
По војната, во 1999 година, Косово немаше полиција, а КФОР и
УНМИК не успеаја да обезбедат сигурност.
„Уверена сум дека офицерите на УНМИК и КФОР беа исплашени
за своите животи и за животите на членовите на својата мисија.
Мислам дека некои судии од Хашкиот трибунал се плашеа дека ќе
станат мета на Албанците“, пишува Дел Понте.
Во своите мемоари, како и во бројни извештаи до Советот за
безбедност на ООН, Дел Понте вели дека верува оти заплашувањето
на сведоците сериозно влијаело врз пресудите во случаите против
високите функционери на ОВК, Фатмир Лимај и Рамуш Харадинај,
кои беа ослободени.
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Голем број сведоци ги променија исказите во текот на судењето, а
други пак починаа во мистериозни околности.
Во текот на судењето на Рамуш Харадинај, еден од сведоците почина.
Според официјалната истрага, неговата смрт била последица на
сообраќајна несреќа.
Хашкиот трибунал во 2005 година го осуди Беќа Беќај, роднина
на обвинет припадник на ОВК, на четири месеци затвор, бидејќи
вршел притисок врз двајца сведоци, од кои барал да ги повлечат
изјавите во случајот против Фатмир Лимај.
Потоа, во 2008 година, МКТЈ го осуди Бајруш Морина, заменик
министер за култура на Косово, поради тоа што ја попречувал
правдата вршејќи притисок на заштитен сведок, за тој да не сведочи
во судскиот процес против Харадинај.
Батон Хаџиу, поранешен косовски уредник, исто така, беше осуден
од Хашкиот трибунал, затоа што откри име на заштитен сведок,
поради што беше казнет со парична казна од 7.000 евра.
Во исто време, според Дел Понте, во локални предмети во Косово,
сведоците претрпеле сериозни злоупотреби.
Така, во 2002 година, под автомобил на еден заштитен сведок, беше
поставена борба. Една година подоцна, сведокот, Тахир Земај, беше
убиен во Пеќ, откако сведочеше во судски процес што се водеше
против висок припадник на ОВК, а беа убиени и двајца други сведоци
во истиот процес, Садик Мусај и Илир Селимај.
Дел од членовите од УНМИК сметаа дека поранешните официјални
претставници на ОВК се клучни за стабилноста на Косово, а истото
го мислеше и Сорен Јесен Петерсен, поранешен шеф на УНМИК.
Додека Петерсен беше шеф на УНМИК, од 2004 до 2006 година,
обвинителите на МКТЈ ја обвинија неговата мисија дека не дава
доволно документи и дека доволно не соработува во кривичните
постапки.
Дел Понте, исто така, наведува дека од УНМИК се одлевале
чувствителни информации за сведоци, кои им биле предавани на
обвинетите за воени злосторства.
УНМИК ги демантираше овие изјави, но неговите шефови подоцна
признаа дека некои истраги за високопозиционирани сторители,
биле запрени од политички причини.
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Мисијата на УНМИК со години беше остро критикувана, особено
поради неуспехот да го одржи мирот, откако дојде до избувнување
на неколку насилни немири во кои многуминаа загинаа. Хашкиот
трибунал ја заврши својата истрага на Косово, но останаа многу
случаи за воени злосторства што треба да бидат процесуирани.
Во 2008 година меѓународната заедница реши оваа проблематична
задача да ја додели на нова мисија, овојпат водена од ЕУ.
Мисијата на ЕУ за владеење на правото во Косово, ЕУЛЕКС, имаше
тешка задача – од една страна мораше да стекне доверба кај
локалното население, а од друга страна да биде независен од моќната
елита што го водеше Косово по војната, под сенка на злосторствата
кои тие наводно ги сториле во текот и по 1999 година.
Иако многумина го доведуваат во прашање достигнувањето на
мисијата на ЕУ, чиј мандат истекува во 2018 година, таа има
подобри резултати кога станува збор за процесирањето на воените
злосторства за разлика од своите претходници.
Сепак, нејзината програма за заштита на сведоци претрпе удар,
откако еден од клучните сведоци во постапката против лидерот на
ОВК, Фатмир Лимај, беше пронајден мртов во парк во Германија.
Истрагата утврди дека сведокот Агим Зогај се самоубил, а инцидентот
ги обесхрабри другите сведоци да сведочат во постапките што ги
водеше ЕУЛЕКС.

ЛОКАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ГИ ОТФРЛААТ
СВЕДОЦИТЕ
Графит против ЕУЛЕКС, за кого опозицијата смета дека го подрива
суверенитетот на државата. Фото: Фликр; Џон Ворт
Најголемиот предизвик за ЕУЛЕКС беше да се обезбеди неменување
на исказите на сведоците дадени за време на истрагата, на главниот
претрес.
Чарлс Хардавеј, еден од водечките обвинители на ЕУЛЕКС во случајот
против припадниците на таканаречената „Дреничка група“, која
функционираше во рамките на ОВК, кои минатата година беа
осудени за воени злостроства, за БИРН изјави дека заплашувањето
и понатаму е сериозен проблем во Косово.
„Основниот предизвик во овој случај беше можното заплашување
на сведоците, а со оглед на тоа дека имавме работа со оние со кои
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имавме, заплашувањето е вистински проблем, не само во овие
случаи, туку и во други случаи од висок профил“, изјави Храдвеј за
БИРН минатата година.
Анка Куртеши-Хајдари, од Фондот за хуманитарно право во Косово,
која во оваа невладина организација го води проектот за следење на
судењата, вели дека повеќето од сведоците ги менуваат исказите
во текот на судењето, негирајќи го она што го рекле за време на
истрагата.
„Ова е резултат на ефектите од заедницата во која тие или нивните
семејства живеат. Косово е мала територија, секој секого знае и во
овие услови е тешко да се сокрие идентитетот на сведокот. Ова, во
повеќето случаи, значи дека луѓето или одбиваат да сведочат или ги
менуваат своите сведоштва“, вели Куртеши-Хајдари.
Таа нагласува дека заедницата остро ги критикува сведоците кои
живеат во неа, особено ако сведочат во судски процеси од висок
профил.
Според студијата на Центарот за истражување, документирање и
публикација од Приштина, објавена во 2015 година, сведоците се
соочуваат со ризик да бидат прогонети од косовското општество.
Нора Ахметај од Приштина, експерт за транзициска правда, која
известуваше за кршење на човековите права за време и по војната,
се согласува дека сведоците во Косово досега биле „несигурни и
често ги менувале своите изјави“.
„Постојат две причини зошто Косоварите не се подготвени да
сведочат против поранешните припадници на ОВК: косовските
Албанци ги почитуваат, а до одреден степен и ги глорифицираат
поранешните ветерани на ОВК. Високиот општествен статус
на командантите на ОВК, ги чини сведоштвата против нив
‘предавство’“, вели Ахметај.
Друга причина е што „безбедноста на поединците кои се согласни
да сведочат во предметите за кривични дела извршени за време на
вооружениот конфликт, е во најмала рака, несигурна“, вели таа.
„Програмата за заштита на сведоците во Косово, во повеќе наврати
не успеа да обезбеди адекватна сигурност и анонимност на сведоците
во чувствителни случаи. Сѐ додека безбедноста на сведоците не биде
загарантирана, не треба да не чуди што Косоварите не сакаат да
истапат, особено во вакво мало и тесно поврзано општество какво
што е Косово“, заклучи таа.
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НОВ СУД, СТАРИ ПРОБЛЕМИ
Новите Специјализирани совети се разликуваат од претходните
напори, сторителите на злосторствата извршени за време на
конфликтот во поранешна Југославија, да се донесат пред лицето на
правдата, бидејќи, во суштина, се фокусираат на едната страна што
учествуваше во војната, на ОВК.
Ајдан Хехир, предавач на Универзитетот во Вестминстер и автор
на книгата „Косово, интервенција и градење на државата“, смета
дека поради тоа што Запад ја поддржуваше независноста на Косово,
претходните обиди за процесирање биле „попречувани од потребата
да се одржи наративот дека само Србите се ‘лоши момчиња’“.
Хехир вели дека признавањето, по бомбардирањето на НАТО, дека
ОВК извршила воени злосторства „може потенцијално да ја доведе
во прашање легитимноста на интервенцијата на НАТО, а потоа и на
определбата Косово да стане независно“.
Исто така, може да предизвика тензии меѓу меѓународната заедница
и поранешните герилци, денешни политички лидери, како што е
Хашим Тачи, сегашен претседател на Косово, кој од 1999 година е
постојано на власт, извршувајќи различни функции.
Во извештајот на Советот на Европа од 2011 година, Тачи е именуван
како еден од клучните личности во наводната криминална мрежа
одговорна за злосторства над Србите, Ромите и Албанците, кои се
сметале за соработници или политички противници на ОВК.
Врз основа на извештајот, ЕУ формираше работна група за да ги
испита наводите од извештајот. Работната група во 2014 година
заклучи дека има доволно материјал врз основа на кој одредени
поранешни функционери на ОВК, можат да бидат обвинети пред
новите Специјализирани совети.
Тачи остро ги негираше овие тврдења и јавно ја поддржа работата
на работната групи и формирањето на новиот суд.
Паралелно со очекувањата во наредните месеци да бидат покренати
обвиненија против поранешни високи личности во ОВК, кои сега
се можеби високи политичари во Косово, заштитата на сведоците
мора да остане во фокусот на вниманието на судот, со цел тој да
биде успешен.
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Според извори на БИРН, неколку сведоци кои треба да сведочат
пред новиот специјален суд, веќе се дислоцирани од Косово во други
земји, од безбедносни причини.
Оваа статија е резултат на соработката со Justice Hub, како дел од
серијата на статии кои се однесуваат на прашања за сведоците пред
меѓународните судови во Хаг.
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НОВИОТ СУД ЗА ВОЕНИ
ЗЛОСТОРСТВА МОЖЕ ДА
ЈА СТРЕСЕ ПОЛИТИЧКАТА
СЦЕНА ВО КОСОВО
02 НОЕМВРИ 2016

Иса Мустава, лидер на ЛДК и Кадри Весели, лидер на ПДК. Фото: kallxo.com

Доколку новиот специјален суд во Хаг, обвини
високи политичари за воени злосторства
и за политички атентати, коалицијата на
владејачките партии во Косово може да биде
доведена во прашање, а може да има негативни
последици и за главните политички партии,
сметаат експертите.

Арбен ЌИРЕЗИ

П

рвите обвиненија на новото Специјализирано обвинителство
во Хаг, за злосторства извршени за време и по војната во
Косово, кои се очекуваат кон крајот на оваа или почетокот
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на 2017 година, најверојатно нема да иницираат само барања
за предвремени избори, туку ќе имаат големо влијание и врз
севкупната политичката сцена во земјата.
Се очекува со овие обвиненија да бидат опфатени бројни високи
функционери на владејачката Демократска партија на Косово
(ПДК), кои за време на војната биле дел од високото раководство на
Ослободителната војска на Косово (ОВК).
И покрај сомневањата за ефикасно функционирање на
Специјализираните совети и Специјализираното обвинителство,
популарно наречени Специјален суд, локалните аналитичари
сметаат дека постои можност за промени на политичката сцена во
Косово, доколку правдата се спроведува независно и без политичко
влијание.
Многу е веројатно дека обвинението на крајот ќе доведе до распад
на владејачката коалиција меѓу ПДК и Демократската лига на Косово
(ЛДК), бидејќи најверојатно дел од предметите ќе се однесуваат на
политичкото насилство за време и по војната, наводно извршено од
страна на ОВК, врз лица кои денес се членови на ЛДК.
„Обвиненијата ќе ја дестабилизираат ПДК“, вели за БИРН Халил
Матоши, политички аналитичар од Приштина.
Исто така, големото незадоволство во редовите на ЛДК во врска
со актуелниот „брак“ со ПДК, може да придонесе за губење на
сегашната позиција на актуелното раководство на ЛДК, во корист
на оние кои се против коалицијата.

КАМПАЊА НА ПРОГОН
Според извештајот на Советот на Европа од 2011 година, во голема
мера поддржан со истрагата што во 2014 ја спроведе специјалниот
истражен тим на ЕУ, бројни неименувани членови на ОВК, наводно,
биле вклучени во „кампања на прогон“ на Србите, Ромите и
Албанците, за кои се верувало дека се соработници на српскиот
режим.
Наводните злосторства вклучуваат убиства, киднапирања, трговија
со органи, нелегално затворање, трговија со дрога и сексуално
насилство, за време и по војната 1998-1999, меѓу ОВК и српските
сили.
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Извештајот главно се фокусира на активностите на т.н. Дреничка
група, чии членови биле високи функционери на ОВК, меѓу кои се
и поранешниот премиер и водач на ПДК, сегашниот претседател
на Косово, Хашим Тачи, претседателот на Собранието на Косово и
актуелен водач на ПДК, Кадри Весели, и други високи личности на
ПДК.
И Тачи и Весели остро ги негираа овие тврдења.
Тачи во неколку наврати истакна дека ниту тој, ниту Косово,
„немаат што да сокријат“, а на последната пленарна седница
на Собранието на Косово, Весели ги повика „сите сведоци јавно
да излезат“, додавајќи дека тој и неговите партиски колеги го
поддржуваат формирањето на Специјализираните совети, бидејќи
тоа е во интерес на Косово.
Законот за Специјализираните совети и специјализираното
обвинителство, кои имаат мандат да ги гонат и судат предметите
кои се „во врска со извештајот на Советот на Европа“, собранието го
усвои во август 2015 година.
Покрај тоа, со законот во надлежност на судот се и предметите
на политичко насилство, над политичките противници на
раководството на ОВК.
Според различни извештаи, постоела организирана кампања
на убиства, киднапирања, нелегални затворања и мачења на
блиски соработници на поранешниот водач на ЛДК и поранешен
претседател на Косово, Ибрахим Ругова, и на членовите на ОВК кои
му биле лојални.
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ИМПЛИКАЦИИ ЗА ПДК

Кадри Весели на собир на својата партија, во април во Приштина. Фото: кallxo.соm

Неодамнешната изјава на претседателот на косовското собрание,
Весели, дека предвремени избори се можни, доколку постои
консензус меѓу политичките партии во Косово, многумина ја
толкуваат како чекор поврзан со очекуваните обвиненија.
Се верува дека со предвремените парламентарни избори, пред да
биде покренато првото обвинение, ПДК сака да ја обезбеди својата
позиција. Според анкетите, оваа партија и натаму има водечка улога
на косовската политичка сцена.
Локалните политички аналитичари веруваат дека обвиненијата,
сепак, ќе влијаат на позицијата на ПДК.
„(Обвиненијата) ќе ја ослабнат ПДК, но нема да ја отстранат од
политичката сцена“, изјави за БИРН, Неџмедин Спахиу, политички
аналитичар и директор на Радио Митровица.
Меѓутоа, ако тоа се наведува дека новиот суд може да се осудат на
претставници на оваа партија се покаже точна, за иднината на
партијата може да биде компромитиран.
„Ако обвинувањата се покажат специјализираните панели, нема да
преживеат ПДК, бидејќи никој нема да сакаат да продолжат да се
идентификуваат со оваа партија“, рече Matos.
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Многумина во Косово веруваат дека неодамнешната седница на
Собранието свикана од страна на кандидатите ќе се спротивставија
на одлуката на Апелациониот суд почитување на пресудите за воени
злосторства на припадниците на ОВК од Дреница група минатата
недела, покажуваат пукнатини во партиските редови за новиот
специјален суд.
„Во контекст на кандидатите ќе биде голем неред, бидејќи таму ќе
биде меѓупартиските конфликти, имаме неодамнешната дебата
веќе се гледа ... Таму ќе биде борба за тоа кој му припаѓа на кого и кој
кого го поддржува“, вели Matos.
„По сите, ако раководството на ACC отиде во Хаг, луѓето ќе полека
излезе на партијата, бидејќи тоа е природата на човекот да ја
напуштат она што му се суди, особено ако потврда од обвинувањата
против обвинетиот“, додаде тој.

НАСЛЕДСТВОТО НА ПОЛИТИЧКОТО НАСИЛСТВО

Споменикот на Ибрахим Ругова во Приштина. Фото: Дренице Спахиа; Викимедиа.

Освен наводите за злосторства над Србите, Ромите и Албанците, кои
се сметале за соработници на режимот на Слободан Милошевиќ,
дел од надлежностите на специјалниот суд ќе бидат и политички
мотивираните убиства, извршени од 1998 до 2001 година.
Во овој период се убиени или повредени во напади неколку блиски
соработници на поранешниот водач на ЛДК, Ибрахим Ругова.
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Меѓу овие случаи, се обидот за убиство на членот на претседателството
на ЛДК, Сабри Хамити, во 1998 година, и убиството на блискиот
пријател и сојузник на Ругова, Енвер Малоку, кој во партијата бил
одговорен за односи со јавноста, извршено во 1999 година.
Голем број на високи претставници на ЛДК, кои беа членови на
паралелниот парламент на Косово, додека тоа беше под власт на
Србија, меѓу кои е и поранешниот претседател Фатмир Сејдиу, за
време на посетата во долината Дреница во пролетта 1998 година,
биле притворени неколку дена на оваа територија, која што ја
контролираше ОВК.
Меѓу нив бил и Ѓерѓ Дедај, претседател на Либералната партија на
Косово, кој во 2011 година, во телевизиско интервју изјави дека
Хашим Тачи лично ги сослушувал затворениците, кои во текот на
сослушувањето биле малтретирани.
Тој ја даде оваа изјава откако Тачи во 2010 го разреши од функцијата
заменик министер за транспорт, само два дена по неговото
именување, заради наводна злоупотреба на положбата додека Дедај
бил министер за труд и социјална политика.
Ахмет Красниќи, министер за одбрана во владата во егзил на Ругова,
беше убиен во Тирана во 1998 година.
По војната, биле убиени или бил извршен обид за убиство на неколку
високи членови на ОВК лојални на Ругова и на некои од неговите
најблиски соработници.
Меѓу нив е и Екрем Реџа, познат како командант Дрини, потоа
Тахир Земај, поранешниот пратеник Смајл Хајдарај, Шабан Манај и
блискиот пријател и советник на Ругова, Џемајл Мустафа.
Фетах Руди, поранешен претседател на огранокот на ЛДК во
Малишева, е ранет од огнено оружје веднаш по локалните избори во
2000 година. Оттогаш, тој е парализиран.
Според телевизискиот документарец насловен како „Цел ЛДК“,
емитуван оваа недела на Зона Експрес, околу 100 активисти,
официјални претставници и истакнати поддржувач на ЛДК биле
киднапирани, убиени или ранети во периодот меѓу 1998 и 2001
година.
Преживеаните и роднините на дел од жртвите се уверени дека
убиствата ги извршила ОВК.
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Иако во ниту еден од овие случаи не е покренато обвинение, ниту
пак некои од нив се нашле пред суд, ЛДК за овие убиства постојано
ја обвинува политичката структура на ОВК. Но, и покрај тоа,
раководството на ЛДК три пати досега беше во коалиција со ПДК,
главно заради изборниот систем во Косово, кој не дозволува ниту
една партија во собранието да има мнозинство.
Што се однесува до обвиненијата во врска со политички
мотивираните убиства, ЛДК може да се најде во слична ситуација
како и ПДК, што ќе доведе до внатрешен конфликт и евентуален
колапс на партијата.
„Влијанието на Специјалниот суд ќе го почувствува и раководството
на ЛДК и (опозициската) Ветевендосје (Самоопределување), дури и
во случај ниту еден од нејзините активисти да не биде обвинет,
поради тоа што положбата на голем број луѓе во овие партии, зависи
од моќта на ПДК“, вели Спахиу.
„Позицијата на власт што долги години ја држи ПДК, на партијата
ѝ дала моќ и таа успеала да создаде ’клиентелистички’ односи со
лидерите на ривалските партии“, додава тој.
Матоши истакнува оти верува дека секое обвинение е закана за
владејачката коалиција, и оти тоа ќе биде пропратено со внатрешен
конфликт во ЛДК.
„Владејачката коалиција ќе се распадне со првите обвиненија. Ќе
бидат поставувани прашања во ЛДК, членството ќе бара одговор
од лидерите за тој „кој легнал во кревет со другата страна, чии
функционери се обвинети за воени злосторства?“, нагласува тој.
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ИМПЛИКАЦИИТЕ ЗА ПОЛИТИЧКАТА СЦЕНА

Иса Мустафа и Хашим Тачи. Фото: кallxo.com

До промени на политичката сцена на Косово нема лесно да се дојде,
бидејќи владејачката партија во речиси секој сектор во земјата
успеала да воспостави силна „клијентелистичка“ контрола.
Корупцијата, непотизмот и несоодветното управување, го сопреа
економскиот и општествен развој на Косово, а немањето влијание
на надворешните правосудни мисии, вклучувајќи ги и оние на ООН
и на ЕУ, создадоа многу скептици кои сметаат дека и со последните
законски напори не ќе може ништо да се смени.
Многумина веруваат дека „странците“ во Косово ги искористиле
криминалните дела на политичарите од врвот, за да ги постигнат
своите цели, како што е правењето отстапки на Србија.
Од друга страна, се верува дека сегашните политички лидери
научиле да го користат јазикот на демократијата и на човековите
права, што го користат меѓународните претставници, поради што и
на едните и на другите им се чини дека желбите им се обистиниле.
„Во кој степен специјалниот суд ќе влијае на политичката сцена во
Косово, ќе зависи од обемот на неговите активности. Што е поширок
обемот, влијанието ќе биде поголемо“, нагласува Спахиу.
„Ако овој суд навистина стане функционален, ако се раководи
според доказите, а не според политиката, ако се покаже сочувство
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за жртвите и волја за правда, тогаш тој ќе има големо влијание врз
политичката сцена во Косово, и ќе ги нагласи новите вредности,
наместо старите, како што се ароганцијата, агресивноста, етничкото
чистење и страдањето на други луѓе, како патриотски и херојски
цели“, заклучува Матоши.
Сепак, некои од нив и натаму се надеваат дека политичкиот спектар
може да се трансформира, доколку некои од косовските водачи, овој
пат бидат обвинети и изведени пред суд.
Бериане Мустафа, ќерка на убиениот пријател на Ругова, Џемаили
Мустафа, во документарецот „Цел ЛДК“, вели дека овој суд можеби
е последната шанса за правда.
„Специјалниот суд е нашата последна надеж“, рече таа. „Нашата
единствена надеж“.
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КРАЈ НА СОМНЕЖИТЕ ЗА
„ПРАВЕДНАТА ВОЈНА“ НА
КОСОВО?
13 АВГУСТ 2014

Активистите за човекови права се надеваат
дека новиот специјален суд за гонење на
злосторствата против човештвото, извршени
по војната од страна на припадници на
Ослободителната војска на Косово, ОВК, конечно
ќе се справи со обвинувањата за киднапирање и
трговија со органи.

Едона ПЕЦИ

Н

овиот суд, кој најверојатно ќе обвини поранешни високи
припадници на ОВК за злосторства наводно, извршени по
конфликтот, би можел да ги тргне сомнежите што од крајот
на 90-тите се надвија над Косово, сметаат активистите за човекови
права.
„Ако овие случаи се решат, Косово ќе биде ослободено од одговорноста,
а косовското општество конечно ќе биде ослободено од тензиите што
го држат како заложник“, вели за БИРН, Рон Ѓиновци, од Центарот
за истражување, развој и публикација.
„На меѓународно ниво, овој суд краткорочно нема да донесе ништо
добро за Косово. Но, долгорочно, овој суд и овој процес ќе ја ослободат
земјата од товарот на наводни воени злосторства извршени во име
на слободата“, смета тој.
Клинт Вилијамсон, главен обвинител на специјалниот истражен
тим на ЕУ, кој ги истражува наводите за повоена злоупотреба,
минатата недела објави дека високи припадници на ОВК, ќе
бидат кривично гонети за „убиства, киднапирања, присилни
исчезнувања, незаконски затворања во логори во Косово и Албанија,
сексуално насилство“ и други злосторства.
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Вилијамсон рече дека извештајот на специјалниот тим покажува оти
„овие лица се одговорни за кампањата на прогон, насочена против
Србите, Ромите и другите малцинства на Косово, но и кон други
косовски Албанци кои тие ги етикетирале или како соработници на
Србите или, што бил почест случај, како политички противници на
раководството на ОВК“.
Амнести интернешнал, АИ, изрази задоволство што извештајот „ја
препознава сеопфатната и систематска природа на киднапирањата
и убиствата“
„Ова е, се надеваме, чекор кон правдата“, соопшти АИ.
Косовскиот парламент, под притисок на Брисел, во април го одобри
формирањето на новиот специјален суд. Повеќето законодавци, иако
неволно, ја прифатија оваа одлука како потребна, доколку земјата
сака да напредува кон исполнување на својот сон за членство во ЕУ.
Пратениците, по вжештената дебата во парламентот, го поддржаа
овој суд со 89 гласа „за“ и 22 „против“, а премиерот на заминување,
Хашим Тачи, оцени дека се работи за „најголема неправда и навреда
за Косово и неговиот народ“.
„Нашата војна беше праведна и во согласност со меѓународните
закони“, изјави Тачи, кој за време на конфликтот беше политички
водач на ОВК и чие име се поврзува со дел од тврдењата за поствоени
злосторства, иако тој остро ги негираше наводите дека сторил
нешто незаконски.
Косовската влада внимателно го поздрави извештајот на
специјалниот тим на ЕУ, велејќи дека ова е „важен чекор за
одредување на потенцијалната одговорност на поединци и за
ставање крај на неоснованите тврдења и обвинувања“.
Но, во знак на континуирано незадоволство околу потенцијалните
идни обвиненија против поранешни команданти на ОВК,
Здружението на воени ветерани на Косово, извештајот го оцени
како „нелогичен, смешен и тенденциозен“, оценувајќи дека е дел од
кампањата за оцрнување на „борците за слобода“ на ОВК и нивната
борба за ослободување од српската власт.
Претходните обвиненија против поранешни герилци на ОВК,
покренати од страна на Мисијата на ЕУ за владеење на правото во
Косово, ЕУЛЕКС, често предизвикуваше лути протести на воените
ветерани, кои на обвинетите борци гледаат како на херои, а не како
на злосторници.
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Беџет Шала, извршен директор на Советот за одбрана на човековите
права и слободи, вели дека наводите во извештајот не се „ништо
ново“ и дека осомничените требале да бидат доведени пред лицето
на правдата „многу порано, а не сега 15 години по војната“.
Шала упати критики на фактот што во специјалниот суд, кој ќе има
седиште во Холандија, и покрај тоа што тој ќе работи во согласност
со законите на Косово, ќе бидат ангажирани меѓународни судии и
обвинители.
„ЕУ одвои околу 300 милиони евра за функционирање на овој суд во
наредните три години. Ми се чини дека ова ќе биде добра можност
за работа за меѓународните, но, не и локалните судии и обвинители,
кои ќе бидат целосно исклучени од судот. Ова нема да му донесе
добро на Косово“, рече тој.
Сепак, Шала признава дека формирањето на новиот суд е потребно,
иако тоа може да биде трауматично за општеството.
„Иако формирањето на судот не е добра вест за Косово, факт е дека
Косово мора да помине низ тоа. Косово мора да го разјасни своето
минато, иако тоа за некого може да биде лошо и болно“, рече тој.
Иако парламентот гласаше за формирање на новиот суд, за тој да
може да започне да работи, ќе треба да се усвојат дополнителни
законски измени заради усогласување со уставот на Косово.
Амнести смета дека ова треба да се направи брзо, за обвиненијата да
почнат да се реализираат.
„Било какво понатамошно одложување може да доведе до
неказнивост и дополнително заплашување на потенцијалните
сведоци“, смета оваа организација.
Во извештајот на специјалниот истражен тим на ЕУ се вели оти се
верува дека како последица на конфликтот 1998-1999, од страна
на ОВК биле киднапирани околу 400 косовски Срби, кои потоа бле
префрлени во Албанија, каде што наводно биле убиени.
Веста дека специјалниот суд ќе ги разгледува овие случаи, ги
зголеми надежите меѓу Србите чии роднини исчезнале за време и
по војната.
Еден од нив е и Милорад Трифуновиќ, чиј брат Мирослав, исчезнал
за време на конфликтот во поделениот град Митровица. Тој
потенцира оти сé уште не е убеден дека судот ќе измени нешто за
бројните семејства чии најблиски исчезнале.
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„И на двете страни, Косово и Србија, нема политичка волја
за решавање на ова прашање и за откривање на вистината за
исчезнатите лица“, објасни Трифуновиќ.
„Сé уште веруваме во правдата, но тоа предолго трае“, заклучува тој.

СПЕЦИЈАЛ ИЗИРАН И СОВЕ ТИ Н А КОСОВО:
ОД ИСТРАГИ ДО ОБВИНЕНИЈА

- 66 -

ПОСЛЕДИЦИ ОД
ПОВОЕНОТО БЕЗРЕДИЕ НА
КОСОВО
06 АВГУСТ 2014

Косовски борци го предаваат своето оружје на маринсците на САД во јуни 1999 година.
Фoto: наредник Крег Џ. Шел, морнарички сили на САД, Министерство за одбрана на САД.

Наводите на обвинителот на ЕУ, дека по војната
во 1999 година во Косово, командантите на
Ослободителната војска на Косово спроведувале
етничко чистење, се непријатна вистина за
Западот, но и за самото Косово.

Ендрју ГРЕЈ

С

ликата од еден топол летен ден во Косово, во 1999 година,
остана во моето сеќавање. Изгорени урнатини на куќа, кои
тлеат под синото небо. А покрај нив, еден британски војник,
кој се обидуваше да го згаси тлеењето со тенок млаз вода од цревото
во градината.
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Се знаеше дека таа куќа во Приштина, како и многу други ширум
Косово кои тоа лето беа запалени, му припаѓа на Србин или на некој
друг кој е припадник на некое друго малцинство. Оваа сцена како
да го сумираше неадекватниот одговорот на мировниците на НАТО,
на безмилосното насилство на оние кои беа решени да ги принудат
Србите, но и другите малцинства, да избегаат или да го изгубат
животот.
Како новинар кој речиси една година, односно од средината на
1999 година, живееше во Косово, сум напишал многу текстови за
убиства и киднапирања на Срби, за ракетни напади, гранатирања,
и пукотници, чија цел биле тие или некое друго малцинство. Тоа
беше депресивна ‘капка по капка’ дозирана омраза. Ние новинарите
првично пишувавме за „одмазднички напади“, уреден начин да се
пренесе дека припадниците на албанското мнозинство возвраќаат на
страдањата што ги преживеале од раката на српските сили. Подоцна
стана јасно дека ова насилство, во голем дел, беше организирано, но
до кој степен и од кого, беше нејасно.
Сега, 15 години подоцна, обвинител на ЕУ изјави дека има докази,
врз основа на кои може да докаже, дека таквите напади не биле само
поединечни акти на бес, туку нешто многу полошо - кампања на
етничко чистење, организирана од неколку команданти во врвот на
Ослободителната војска на Косово, герилска група која кон крајот на
90-тите се бореше против српските сили и помогна во конфликтот
да биде вовлечен и НАТО. Тој обвинител, Клинт Вилијамсон, очекува
неговата канцеларија да поднесе обвинение против одредени лидери
на ОВК, за злосторства против човештвото и за воени злосторства.
Тие ќе се соочат со обвиненија за убиства, киднапирања, незаконско
притворање и за сексуално насилство.
Изјавата на Вилијамсон треба да поттикне самопреиспитување
не само во Косово, туку и во НАТО, во Обединетите нации и
во престолнините на западните земји. Ако е во право, тогаш
излегува дека била вршена оркестрираната кампања за бришење
на малцинските заедници, во време кога ООН беше задолжено за
Косово, а илјадници војници на НАТО беа одговорни за безбедноста
во оваа земја. Кога во 1999 година ја бомбардираше Југославија,
со цел повлекување на српските сили од Косово, НАТО, де факто,
дејствуваше како воздухопловна сила на ОВК. Вилијамсон, исто така,
заклучи дека во 1998 и 1999 година, членови на ОВК спроведувале
и кампања на насилство и заплашување усмерена против косовски
Албанци кои биле политичките противници, која вклучувала и
егзекуции и киднапирања.
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Нема да биде лесно да се отфрлат заклучоците на Вилијамсон. Тој
речиси три години го испитувал овој случај. Вилијамсон и неговиот
тим разговарале со стотици лица и провериле илјадници страници
документи. Тешко може да им се поверува на наводите дека тој е
пристрасен и настроен против косовските Албанци. Како што рече
минатиот вторник, тој ги надгледувал и истрагите за воените
злосторства што Србите ги извршиле во Косово, вклучувајќи ја
и ексхумацијата на масовните гробници во кои биле закопани
илјадници Албанци. Тој учествувал и во составувањето на
обвинението против Слободан Милошевиќ за овие злосторства.
Вилијамсон многу добро знае што им направиле српските сили на
косовските Албанци. Но, тој нема двојба ниту за случувањата потоа
– „брутални напади врз значителен дел на цивилното население
... насочени кон, речиси сите Срби, кои сакаа да останат во Косово,
од кои многумина биле постари и немоќни лица“. Кампањата се
проширила и против другите малцинства, како што се Ромите,
означени како соработници на Србите.
За Косово, кое во 2008 година прогласи независност, ова ќе има
големи политички реперкусии. Вилијамсон не ги именуваше оние
кои ќе бидат обвинети, но истакна дека се работи за личности
од „врвот“ на ОВК. Неколку истакнати косовски политичари се
вклопуваат во тој опис. Можноста да бидат обвинети и судени, ќе
виси над нивните глави уште долго време. Специјалниот суд пред
кој овие случаи треба да бидат процесирани, сѐ уште не е формиран,
а неговото формирање најрано се очекува на почетокот на следната
година.
Но, импликациите за минатото и сегашноста на НАТО, ООН
и западните лидери, се исто така значајни. Условите што ги
поставија во повоено Косово дозволија премногу „толеранција кон
нетолеранцијата“, што е незаборавна фраза на Денис Мекнамара, во
тоа време шеф на УНХЦР. Западните влади не извршија во доволна
мера притисок врз лидерите на ОВК, да стават крај на насилството.
Мировниците не беа доволно цврсти во спроведувањето на законот
и редот. Не беше воспоставен кредибилен правосуден систем.
Непосредно пред завршувањето на мандатот во Косово, Мекнамара
атмосферата ја опиша како „прeмногу слободна за сите, веќе подолг
период“.
За ваквите ставови на Мекнамара, немаше многу толеранција
во официјалните кругови. Западните влади и лидерите на НАТО
сакаа да ја прикажат косовската војна како голем успех – таа тоа и
беше, во еден многу важен сегмент. Стотици илјадници косовски
Албанци можеа да се вратат во Косово, да ги обноват своите домови
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и да живеат ослободени од српската репресија. Но, неуспехот да се
воспостави ред, чинеше многу. Уште поголема цена имаше тоа што
ништо не се научи од ова безредие. Косово требаше да биде пример
што ќе ги научи западните влади дека секоја земја или коалиција,
што презема воена акција, мора брзо и решително да го пополни
последователниот вакуум. Во спротивно, тој ќе се исполни со
насилство. Неуспехот да се научи оваа лекција, се одразува и денес,
во Авганистан, во Либија, а најкатастрофално во Ирак.
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ВОЕНИТЕ ЗЛОСТОРСТВА И
ИСКРШЕНИОТ ЧАЈНИК НА
ЕУЛЕКС
21 МАРТ 2014

Косово веќе ја има Мисијата на ЕУ за владеење на
правото, ЕУЛЕКС, а идејата да се воспостави друг
меѓународен кривичен трибунал за Косово, кој ќе
се справува со воените злосторства, е излишна и
апсурдна.

Доник ЌЕРИМИ и Кренар ГАШИ

П

остои една стара шега што Сигмунд Фројд ја употребил во
“Толкување на соништата“: еден човек, кого неговиот сосед
го обвинил дека чајникот што му го позајмил, му го вратил
оштетен, има три неконзистентни аргументи во своја одбрана:
прво, дека чајникот го вратил неоштетен, второ, дека чајникот веќе
бил оштетен кога го позајмил, и трето, дека тој никогаш не позајмил
чајник од соседот.
Ова претставува „логика за чајникот“, заблуда што се случува кога
некој користи повеќе аргументи во одбрана на своето стојалиште.
Ние го користиме за да ја илустрираме логиката на Мисијата
на ЕУ за владеење на правото, ЕУЛЕКС, која, во својата реторичка
борба против воените злосторства, дава слични неконзистентни
аргументи за да ги оправда сопствените недостатоци.
Кога, во 2008 година, ЕУЛЕКС почна да функционира, реториката
на мисијата беше „Ние можеме да го направиме ова, бидејќи не
сме вие“, што значи дека само меѓународните обвинители и судии
се доволно ревносни да ги ловат „големите риби“, што стојат зад
злосторствата извршени во Косово. Со нивни зборови, доказите
за воени злосторства се тука, а ЕУЛЕКС е потребен, само поради
неможноста и неподготвеноста на косовските власти да спроведат
истрага. Значи, според „ логиката за чајникот“, чајникот бил
неоштетен кога тие го вратиле.

СПЕЦИЈАЛ ИЗИРАН И СОВЕ ТИ Н А КОСОВО:
ОД ИСТРАГИ ДО ОБВИНЕНИЈА

- 71 -

По неколку години и по потрошени милијарди евра, пресудите за
воени злосторства , но, и други пресуди за големи криминални дела,
донесоа разочарување. Поголем број истраги на Мисијата завршија
без обвиненија, а некои случаи, што беа донесени пред суд, главно
беа отфрлени. Во сите овие случаи, истражителите, обвинителите
и судиите, беа од ЕУЛЕКС: непристрасни, независни и меѓународни.
Во оваа фаза, мисијата го користеше својот втор аргумент: чајникот
бил скршен кога тие го позајмиле, односно, „ние ја вршиме својата
работа, но, сведоците се заплашувани, а програма за заштита на
сведоци, не постои“.
Во едно мало општество, тешко е да води ефективна програма за
заштита на сведоци. Сепак ЕУЛЕКС, со поддршка на ЕУ, можеше
да води таква програма. Првиот и клучен сведок кој требаше да
сведочи во случај за воени злосторства против Ослободителната
војска на Косово, ОВК, беше ставен под заштита. Но, неколку месеци
подоцна, сведокот почина во Германија, под непознати околности,
а под заштита на ЕУЛЕКС.
Сведоците кои сведочеа против Албанци, не беа единствените со
кои погрешно се постапи; ЕУЛЕКС доброволно објави име на еден
заштитен сведок во голем случај за воени злосторства против
група српски паравоени сили. Ова беше остро осудено од Советот за
ревизија на човековите права на самата мисијата.
Идејата за Меѓународен трибунал за воени злосторства на Косово, е
исто како ЕУЛЕКС да вели: „Ние никогаш не сме позајмиле чајник“,
што е трет аргумент во „ логиката за чајникот“. Ваквата идеја не
само што е спротивно на сé она, за што мисијата се залага, туку, се
користи за префрлање на одговорноста заради немање резултати во
потрагата по воените злосторници.
Оваа критика на ефикасноста на ЕУЛЕКС не значи дека ние негираме
оти во Косово беа извршени злосторства. Бројот на жртви, и од
двете страни, не се совпаѓа со бројот на сторители зад решетки. Ние
само укажуваме на однесувањето на ЕУЛЕКС, кое се карактеризира
со два елементи: обид, одговорноста за немањето резултати, да се
префрли кај некои елементи надвор од нивниот досег; и второ,
инсистирањето дека ова би било лесно да се направи, доколку не
постоеше недостиг на ресурси .
Од оваа логичка заблуда, произлегува логично прашање: дали новиот
кривичен трибунал, всушност, ќе биде поспособен од ЕУЛЕКС.
Во текот на последните децении, меѓународните трибунали
успешно ги процесираа воените злосторства, иако нивната
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ефективност во приближувањето на правдата е оспорувана. Вакви
трибунали беа формирани за Руанда, Сиера Леоне и за поранешна
Југославија, кој исто така ги покриваше злосторствата извршени во
Косово. Како меѓународни тела, основани од страна на ООН, овие
судови беа единствениот начин за навремено, безбедно и независно
гонење на воените злосторства, овозможувајќи ѝ на меѓународната
заедница да ги премости правните пречки на меѓународното право
и државниот суверенитет.
Во случајот на Косово, сепак, не постои ниту еден од овие околности.
Прво, трибуналите што треба да се користат како модел, беа
формирани во време на војна, кога на меѓународната заедница и
беше невозможно да води, физички или законски, судски процеси
во овие земји. Но, конфликтот во Косово заврши пред 15 години.
Земјата сега има функционални институции, вклучувајќи ги и оние
за владеење на правото, но, и покрај предизвиците за ефикасноста,
не може да се расправа, врз основа на ризикот од повторување на
конфликтот или фрагилноста на мирот. Уште повеќе, што случаите
на воени злосторства во Косово, исклучиво ги води и суди ЕУЛЕКС,
оставајќи ги локалните предизвици за ефикасноста, надвор од оваа
равенка.
Второ, поради нестабилната безбедносна и политичка ситуација за
времето на овие конфликти, не беше можно меѓународната заедница
да назначи меѓународни судии и обвинители, кои во локални
рамки би ги суделе овие кривични дела. Оттука, беше изнесена
стратегија за географско и правно заобиколување на прашањата за
суверенитетот, преку воспоставување на меѓународни трибунали
под покровителство на ООН. Вакво нешто е целосно непотребно во
Косово. Имено, меѓународните судии и обвинители, кои веќе се
опфатени со Уставот на Косово, целосно функционираат независно
од локалните власти. Нема физички или институционален ризик
посочен од било кој официјален претставник на ЕУ во Косово, што
случајот со Косово го прави уште поразличен од другите.
Конечно, во сите други меѓународни кривични трибунали, бројот
на злосторства и на сторители беше значителен, а природата на
кривичните дела и потенцијалните сторители, непозната. Во
случајот со Косово, идејата е да се формира трибунал кој ќе се справи
со само неколку случаи, кои произлегуваат од еден извештај на
Советот на Европа, подготвен од нивниот известувач, Дик Марти.
Извештајот покрена специфични, насочени и фокусирани тврдења,
ограничени во однос на предметот и злосторствата што тие ќе ги
истражуваат.
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ЕУЛЕКС веќе има формирано специјален истражен тим, СИТ,
за справување со обвинувањата на Марти. Оваа работна група
ужива независност во рамките на ЕУЛЕКС, а ЕУЛЕКС е независен
од косовските власти. Така, и покрај наводната неспособност на
косовските власти да ги гонат воените злосторства, истите тие
власти се согласија да отстапат, дозволувајќи му на ЕУЛЕКС да ги
заобиколи нивните канали за размена на информации и докази,
обезбедувајќи им, на овој начин, независна и доверлива истрага.
Косовската влада дури и се согласи да ја исклучи работата на овој
истражен тим, од тековните преговори за мандатот на ЕУЛЕКС.
Ние не веруваме дека меѓународниот трибунал ќе има поголема моќ,
компетентност или сигурност да се носи со овие истраги, отколку
што тоа го има СИТ. Менување на природата на истрагите на СИТ,
кои веќе започнаа, ќе биде главна законска пречка за Косово, која
бара значителни правни и уставни промени. Понатаму, овој чекор
назад во истрагата, може да доведе до пролонгирање на процесот на
помирување меѓу Косово и Србија, кој, со посредство на дијалог на
ЕУ за нормализирање на односите, влегува во својата последна фаза.
Да заклучам, идејата за нов трибунал е излишна и апсурдна. На неа
може да се гледа само како обид кој ЕУЛЕКС го прави, за бескрајна
екстернализација на одговорноста во процесирањето на воените
злосторства.
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ПОГЛАВЈЕ

ИЗВЕШТАИ
ОД АРХИВАТА
НА ВЕСТИ НА
БИРН

КОНЕЧНО ОДОБРЕН
ПРАВИЛНИКОТ НА НОВИОТ
СПЕЦИЈАЛЕН СУД НА
КОСОВО
28 ЈУНИ 2017

Специјализираниот совет на косовскиот Уставен
суд, ја одобри изменета на Правилникот за
постапка и докази на новиот специјален суд
на Косово, пред кој ќе им се суди на поранешни
припадници на ОВК.

Диe МОРИНА

С

о неколку месеци задоцнување, во средата, Специјализираниот
совет на косовскиот Уставен суд, го одобри корегираниот
Правилник за постапка и докази на новиот специјален
суд на Косово, што овозможува пред овој суд наскоро да бидат
поднесени првите обвиненија против поранешни припадници на
Ослободителната војска на Косово (ОВК).
„Судот едногласно смета дека измените и дополните во правилникот
се во согласност со поглавјето II од Уставот на Република Косово“, се
вели во соопштението на Специјализираниот совет на Уставниот
суд.
Уставниот суд на Косово во април донесе одлука дека од вкупно 208
правила, десет одредби не се во согласност со уставот на Косово и
дека е потребно да се изменат.
По одлуката донесена во среда, претседателката на Специјализираните
совети, Екатерина Трендафилова, рече дека советите за една
недела ќе бидат целосно оперативни и подготвени да започнат со
постапките.
„Кога правилникот за седум дена, сметајќи од денеска, ќе стапи
на сила, нема да има правна пречка за добивање на поднесоци
или обвиненија од Специјализираното обвинителство“, нагласи
Трендафилова.
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Се очекува пред овој суд да им се суди на поранешни високи членови
на ОВК, за наводни злосторства извршени за време и по војната во
Косово.
Наводните
злосторства
вклучуваат
убиства,
незаконски апсења и сексуално насилство.

киднапирање,

Судот е составен од меѓународни судии и обвинители, а ќе
функционира во согласност со законите на Косово.
Во Косово, новиот суд се смета за пристрасен, бидејќи пред него ќе
им се суди само на поранешни борци на ОВК, кои поголемиот дел од
албанското население во Косово ги смета за ослободители, додека
во Србија, судот има широка поддршка, бидејќи дава надеж дека ќе
бидат процесирани злосторствата врз Србите.
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ЛИДЕРИТЕ НА ПОРАНЕШНА
ОВК ИМААТ КЛУЧНА УЛОГА
НА ИЗБОРИТЕ ВО КОСОВО
09 ЈУНИ 2017

Поранешните лидери на ОВК и денешни коалициски партнери, Кадри Весели, Рамуш
Харадинај и Фатмир Лимај

Поранешните челници на Ослободителната
војска на Косово (ОВК) имаат главна улога во
тековната изборна кампања во Косово, и покрај
можноста некои од нив да бидат процесирани од
страна на новиот суд за воени злосторства.

Дие МОРИНА

Д

околку во недела, како што се очекува, на парламентарните
избори во Косово, највеќе гласови освои политичката
коалиција составена од тројца поранешни лидери на ОВК, тоа
ќе значи дека во наредниот период, политичкиот живот на Косово
ќе го водат поранешни припадници на ОВК, велат аналитичарите.
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Коалицијата е составена од Демократската партија на Косово (ПДК),
која ја предводи Кадри Весели, Алијансата за иднина на Косово (ААК),
на чело со Рамуш Харадинај и Иницијативата за Косово (Нисма), чиј
лидер е Фатмир Лимај. Сите тројца имаа важни улоги во војната.
„Главните личности на ОВК веќе неколку години се во политиката
и речиси станаа експерти за изборни кампањи“, изјави за БИРН,
Незир Краки, професор по политички науки на Универзитетот
Париз-Ест.
Оваа коалиција за прв пат обединето настапува на избори.
Меѓутоа, како што вели Краки, личности од војната се присутни и
во други партии и коалиции.
„Воените личности се и понатаму најбезбедна врска со политичкиот
континуитет кои тие го креираа во мирнодопски услови, некои
директно придонесувајќи, а некои, кои не можат да се кандидираат,
со индиректен придонес кон кампањите во изборниот процес,
лобирајќи за одредено ‘воено крило’“, коментира за БИРН, Бехлул
Беќај, политички аналитичар од Приштина.
Тој истакнува дека „некои поранешни воени личности, кои по
војната ги оствариле своите предвоени цели, се трансформирале во
партиски спонзори“.
Од друга страна, Краки нагласува дека актуелизацијата на воените
прашања во кампањата, служи исклучиво за изборни цели.
„Денес е вообичаена воената реторика, особено на Балканот, и, како
во Косово, така и во соседните земји, се користат симболи и нешта
кои би требало да инспирираат национални чувства“, додава тој.
Меѓутоа, за време на кампањата, кандидатите не коментираа
многу во врска со новиот специјален суд со седиште во Хаг, пред кој
наскоро ќе бидат поднесени обвиненија против некои поранешни
припадници на ОВК, за злосторства извршени за време и непосредно
по војната.
Според гласините, обвинети би можеле да бидат и некои од
водечките косовски политичари.
За време на кампањата, Лимај изјави дека парламентот згрешил
што гласал за формирање на овој суд, иако пратениците својот глас
го дадоа после многу одложувања, бурни дебати и протести, како и
силни притисоци од ЕУ и од САД.
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„Специјалниот суд само ќе предизвика потешкотии во изградбата
и промовирањето на Косово. Парламентот постапи погрешно, кога
гласаше за овој суд“, изјави Лимај за ТВ Клан Косово.
На Лимај досега неколкупати му е судено за воени злосторства и во
сите случаи е ослободуван од обвиненијата.
Во мај оваа година, Врховниот суд на Косово го ослободи од
обвинението со кои се теретеше за воени злосторства извршени над
цивили и воени затвореници во импровизираниот затвор Клечка,
за време на конфликтот кон крајот на 90-тите години.
И Хашкиот суд, во 2005 година, го ослободи Лимај од обвинението
за воени злосторства извршени над Срби и Албанци, кои биле
осомничени за соработка со Србија.
Во јануари оваа година, повторно му е судено за воени злосторства,
односно за убиство на двајца цивили, косовски Албанци, извршено
во октомври 1998 година, при што се изјасни за невин.
И неговиот коалициски партнер, кој коалицијата планира да го
назначи за премиер доколку победат на изборите, Харадинај, беше
два пати ослободуван од Хашкиот трибунал, од обвиненија за воени
злосторства извршени во конфликтот во Косово.
Меѓутоа, Србија и понатаму сака да му суди на Харадинај, поради
наводни воени злосторства. Тој, врз основа на потерница од Србија,
во јануари беше уапсен и притворен во Франција, која на крајот го
ослободи.
Албин Курти, еден од водечките лица на партијата Самоопределување
(Ветевендосје), изрази сомнеж дека пред новиот суд, наскоро, ќе
бидат подигнати обвиненија.
„Скептичен сум во врска со Специјалниот суд...наскоро поминуваат
две години откако е покренато ова прашање и можеби ќе има и
многу други (прашања) пред судот да почне со работа“, изјави Курти.
Новиот суд, кој ќе функционира како дел од косовскиот правосуден
систем, чие седиште е во Хаг, не е многу популарен во Косово, затоа
што се смета дека ја минимизира војната што ја водеше ОВК против
српските сили.
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СПЕЦИЈАЛНИОТ СУД
НА КОСОВО ТРЕБА
ДА ПРЕИСПИТА ДЕЛ
ОД ОДРЕДБИТЕ ВО
ПРАВИЛНИКОТ
26 АПРИЛ 2017

Зградата на специјалниот суд на Косово во Хаг. Фото: Европол

Откако Уставниот суд на Косово констатира
дека дел од новите процедурални правила на
судот, не се во согласност со уставот на Косово,
судот, пред кој ќе се најдат некои поранешни
борци на ОВК, ќе треба да направи одредени
промени, што повторно ќе ги одложи кривичните
гонења.

Марија РИСТИЌ

У

ставниот суд на Косово во средата донесе одлука според која,
од вкупно 208 правила од Правилникот за постапката и
доказите на новиот специјален суд со седиште во Хаг, десет
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треба повторно да се разгледаат, бидејќи не се во согласност со
косовскиот устав, што значи ново одложување на работата на оваа
институција.
Претседателката
на
Специјализираните
совети,
Екатерина
Трендафилова, соопшти дека ќе биде закажана нова пленарна
седница, со цел измена на овие десет правила, во согласност со
одлуката на Уставниот суд на Косово.
„Оценувањето на уставноста на усвоениот Правилник за постапките
и доказите, што го изврши Специјалниот совет на Уставниот суд, е
неопходен чекор за да се обезбеди дека Специјализираните совети
на Косово, ќе ги применуваат највисоките стандарди за човековите
права, како што тоа го налага уставот на Косово“, се вели во
соопштението на Трендафилова.
„Во споредба со другите институции кои се занимаваат со слични
злосторства, ова претставува иновативен чекор напред“, додаде таа.
Овие правила ќе стапат на сила тогаш кога Уставниот суд конечно ќе
утврди дека сите тие се во согласност со Уставот на Косово.
Кога правилата ќе бидат ревидирани, Уставниот суд ќе изврши
уште една правна оценка, по што тие, ако бидат одобрени, ќе стапат
на сила во рок од седум дена.
Како што објави судот, целта на правилникот е „да се унапреди
правичноста, експедитивноста, ефикасноста, интегритетот и
безбедноста на постапките пред Специјализираните совети и при
тоа да биде во согласност со Уставот и со највисоките стандарди за
човекови права“.
Акцентот е ставен и на заштитата на сведоците, жртвите и другите
лица изложени на ризик поради сведочење или соработка со
Специјализираните совети.
Пред новиот специјален суд, чиј назив е Специјализирани совети и
Специјализирано обвинителство, ќе бидат разгледани случаите што
произлегуваат од извештајот на Специјалниот истражен тим на ЕУ,
СИТФ. Во извештајот се наведува дека неименувани претставници
на ОВК ќе се соочат со обвиненија за „кампања на прогонство“ на
Србите, Ромите и Албанците, за кои се верувало дека се соработници
на режимот во Белград.
Наводните
злосторства
вклучуваат
убиства,
нелегално затворање и сексуално насилство.

киднапирање,
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Судот е составен од меѓународни судии и обвинители, а ќе
функционира во рамките на законите на Косово.
Истрагата на СИТФ беше спроведена по објавувањето на извештајот
на Советот на Европа, во 2011 година, во кој се вели дека некои
високи официјални лица на Косово, вклучувајќи го и актуелниот
претседател Хашим Тачи, се одговорни за различни повреди на
човековите права.
Тачи остро ги негираше обвинувањата, а откако во февруари оваа
година стана претседател, тој јавно го поддржа формирањето на
новиот суд.
По завршувањето на војната, во изминатите 18 години, правдата во
Косово ја администрираше меѓународната заедница, но резултатите
беа слаби - помалку од 20 конечни пресуди во случаите на воени
злосторства. Србија обработи седум случаи поврзани со војната во
Косово.
Сепак, се веруваше дека обвинителството на Косово не може да се
справи со чувствителните случаи против високи официјални лица,
што е една од причините за одлуката на меѓународната заедница, за
формирање на новиот суд.
Во Косово, новиот суд се смета за пристрасен, бидејќи пред него ќе
им се суди само на поранешни борци на ОВК, кои поголемиот дел од
албанското население во Косово ги смета за ослободители, додека
во Србија, судот има широка поддршка, бидејќи дава надеж дека ќе
бидат процесирани злосторствата врз Србите.
Во војната во Косово загинаа 13.000 луѓе, главно етнички Албанци,
еден милион беа протерани, додека 1.666 лица се водат како
исчезнати.
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СПЕЦИЈАЛНИОТ СУД НА
КОСОВО ГО УСВОИ СВОЈОТ
ПРАВИЛНИК
28 МАРТ 2017

Судиите на Специјализираните совети. Фото: Специјализирани совети

Со усвојување на правилникот, Сепцијализираните
совети, со седиште во Хаг, пред кои ќе им се суди
на поранешни припадници на Ослободителната
војска на Косово (ОВК), веќе во мај можат да
станат оперативни.

Марија РИСТИЌ

Д

ва месеци по изборот на судии, Специјализираните совети
на Косово го усвоија Правилникот за постапката и доказите,
беше соопштено во вторник. Се работи за потег кој зборува за
можноста, новиот суд да стане официјално оперативен за помалку
од два месеци.
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Целта на правилникот е „да се унапреди правичноста,
експедитивноста, ефикасноста, интегритетот и безбедноста на
постапките пред Специјализираните совети и при тоа да биде во
согласност со Уставот и со највисоките стандарди за човекови
права“, се вели во соопштението.
Акцентот е ставен на заштитата на сведоците, жртвите и другите
лица изложени на ризик поради сведочење или соработка со
Специјализираните совети.
„Правилникот за постапката и доказите, судиите го усвоија
за помалку од два месеци по изборот на нивните функции, со
што искажаа исклучително знаење, професионалност и цврста
решеност, постапката пред Специјализираните совети да биде
темелна, ефикасна и правична“, изјави претседателката на
Специјализираните совети, Екатерина Трендафилова.
Трендафилова, правилникот го достави до Уставниот суд на Косово,
кој има 30 дена да се изјасни за него.
Ако судот потврди дека тој е во согласност со Уставот, тогаш, во рок
од седум дена, правилникот ќе стапи на сила, со што во целост ќе
стане оперативен.
Судиите, исто така, усвоија уште два документи од значење за
работата на судот. Кодексот на судиската етика и Правилник за
распоредување на судиите на Специјализираните совети.
Пред новиот специјален суд, чиј назив е Специјализирани совети и
Специјализирано обвинителство, ќе бидат разгледани случаите што
произлегуваат од извештајот на Специјалниот истражен тим на ЕУ,
СИТФ. Во извештајот се наведува дека неименувани претставници
на ОВК ќе се соочат со обвиненија за „кампања на прогонство“ на
Србите, Ромите и Албанците, за кои се верувало дека се соработници
на режимот на Белград.
Наводните
злосторства
вклучуваат
убиства,
нелегално затворање и сексуално насилство.

киднапирање,

Судот е составен од меѓународни судии и обвинители, а ќе
функционира во рамките на законите на Косово.
Истрагата на СИТФ беше спроведена по објавувањето на извештајот
на Советот на Европа, во 2011 година, во кој се вели дека некои
високи официјални лица на Косово, вклучувајќи го и актуелниот
претседател Хашим Тачи, се одговорни за различни повреди на
човековите права.
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Тачи остро ги негираше обвинувањата, а откако во февруари оваа
година стана претседател, тој јавно го поддржа формирањето на
новиот суд.
По завршувањето на војната, во изминатите 18 години, правдата во
Косово ја администрираше меѓународната заедница, но резултатите
беа слаби - помалку од 20 конечни пресуди во случаите на воени
злосторства. Србија обработи седум случаи поврзани со војната во
Косово.
Сепак, се веруваше дека обвинителството на Косово не може да се
справи со чувствителните случаи против високи официјални лица,
што е една од причините за одлуката на меѓународната заедница, за
формирање на новиот суд.
Во Косово, новиот суд се смета за пристрасен, бидејќи пред него ќе
им се суди само на поранешни борци на ОВК, кои поголемиот дел од
албанското население во Косово ги смета за ослободители, додека
во Србија, судот има широка поддршка, бидејќи дава надеж дека ќе
бидат процесирани злосторствата врз Србите.
Во војната во Косово загинаа 13.000 луѓе, главно етнички Албанци,
еден милион беа протерани, додека 1.666 лица се водат како
исчезнати.
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ТАЧИ: КОСОВО Е „ЗАРОБЕНО
ВО МИНАТОТО“
01 МАРТ 2017

Хашим Тачи. Фото: БИРН

Претседателот на Косово, Хашим Тачи, изјави
дека Комисијата за вистина и помирување,
чиешто формирање тој го предложи, би можела
да помогне да се запре етничката омраза, иако
некои експерти ги доведуваат во прашање
неговите мотиви за формирање на ова тело.

Калтрина РЕЏЕПИ

Х

ашим Тачи, на вториот состанок на советодавната група за
формирање на Комисијата за вистина и помирување, што
се одржа во среда во Приштина, изјави дека луѓето мора да
се соочат со вистината во врска со она што се случило за време на
војната во Косово, за да не останат заробени во минатото.
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„Косовското општество и Балканот во целина, и натаму се заложници
на тие стари приказни и генерациите што се родени по војната и
натаму своите врсници од другите заедници ги доживуваат како
непријатели и како закана, а не како општество за соработка и
соживот“, рече Тачи на состанокот.
Додаде дека воените злосторства не можат да останат скриени.
„Целта на оваа комисија ќе биде вистината. Вистината ги лечи
општествата од одмазда и од омраза“, рече тој.
„Новите генерации треба да знаат што направиле претходните
генерации; децата треба да знаат што направиле нивните
родители“, додаде тој.
Сепак, аналитичарите се прашуваат што, во практична смисла, во
длабоко поделено општество како што е Косово, може да постигне
комисијата.
Други, пак, се сомневаат во тајмингот на најавата на Тачи, кој
доаѓа во време кога се подготвуваат првите обвиненија пред
новиот специјален суд во Хаг, пред кој ќе им се суди на поранешни
припадници на Ослободителната војска на Косово (ОВК), за воени
злосторства извршени за време и по војната.
Се проширија гласини дека Тачи, кој за време на војната 19981999 беше политички лидер на ОВК, може да биде обвинет, но тој
негираше дека сторил нешто противзаконско.
Нора Ахметај, од Центарот за истражување, документирање и
публикација со седиште во Приштина, изјави дека на тајмингот,
пред сѐ, може да се гледа како на „политичка калкулација, отколку
како на нешто што има за цел битни општествени промени“.
„Ако претседателот сака да ја воспостави (комисијата за вистина
и помирување), како дел од политичко пазарење меѓу него и
меѓународната заедница, со изговор дека го прави тоа заради мирот
и стабилноста, тогаш со сигурност можам да кажам дека работата
ќе биде осудена на неуспех“, пишува таа во текстот објавен на
интернет порталот Косово 2.0 во вторникот.
Сепак, додава Ахметај, таа не се противи на формирањето на оваа
комисија, ако таа навистина биде независна.
„Ова може да биде чекор напред, особено ако претседателот е
сериозен и подготвен политички да застане зад ова“, пишува таа.
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Пред судот ќе бидат разгледани случаите што произлегуваат од
извештајот на Специјалниот истражен тим на ЕУ (СИТФ) од 2014
година. Во извештајот се наведува дека неименувани претставници
на ОВК ќе се соочат со обвиненија за „кампања на прогон“ на
Србите, Ромите и Албанците, за кои се верувало дека се соработници
на режимот на Белград.
Наводните
злосторства
вклучуваат
убиства,
нелегално затворање и сексуално насилство.

киднапирање,

Извештајот на СИТФ беше составен по објавувањето на извештајот
на Советот на Европа, во 2011 година, во кој се вели дека некои
високи официјални лица на Косово, вклучувајќи го и актуелниот
претседател Хашим Тачи, се одговорни за различни повреди на
човековите права.
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ИСА МУСТАФА: НОВИОТ
СУД НЕМА ДА ЈА ИЗВАЛКА
ВОЈНАТА НА ОВК
21 ФЕВРУАРИ 2017

Иса Мустафа. Фото: БИРН

Косовскиот премиер, Иса Мустафа, изјави
дека новиот суд во Хаг, формиран за пред
него да им се суди на поранешни припадници
на Ослободителната војска на Косово (ОВК),
нема да му нанесе штета на наследството на
конфликтот, кој се водеше во Косово од 1998 до
1999 година.

Перпарим ИСУФИ

В

о интервју за БИРН, Иса Мустафа, изјави дека обвиненијата
и гонењето на поранешните припадници на ОВК, пред
новите Специјализирани совети со седиште во Хаг, нема да
го поткопаат интегритетот на војната, што против српските сили ја
водеше ОВК во Косово.
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„Јас сум убеден дека Косово ги исполни своите обврски (формирањето
на новиот суд) и оти успешно ќе го помине овој процес, во текот
на кој, очекувам, нашата борба за ослободување, да биде потврдена
како праведна“, рече Мустафа.
„Судот ќе се занимава со индивидуални случаи и на ниту еден
начин нема да ја оцрни борбата на населението кое ги бранеше
своите домови, во борбата за слобода и независност“, додаде тој.
Судот беше формиран под притисок на ЕУ и на САД, бидејќи се
сметаше дека косовските судови нема да можат или нема да сакаат,
да ги гонат најчувствителните и високо профилирани случаи.
Пред Специјализираните совети, според најавите, ќе бидат обвинети
високи личности на ОВК, за наводни злосторства извршени за време
и по војната со српските сили, иако првите обвиненија сѐ уште се
чекаат.
Пред судот ќе бидат разгледани случаите што произлегуваат од
извештајот на Специјалниот истражен тим на ЕУ (СИТФ) од 2014
година. Во извештајот се наведува дека неименувани припадници
на ОВК ќе се соочат со обвиненија за „кампања на прогон“ на
Србите, Ромите и Албанците, за кои се верувало дека се соработници
на режимот на Белград.
Наводните
злосторства
вклучуваат
убиства,
нелегално затворање и сексуално насилство.

киднапирање,

Целото интервју на Мустафа, можете да го прочитате на англиски
јазик, овде.
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ЕУ ИМЕНУВА 19 СУДИИ НА
НОВИОТ СУД ЗА ВОЕНИ
ЗЛОСТОРСТВА НА КОСОВО
07 ФЕВРУАРИ 2017

Новиот суд ќе биде сместен во некогашното седиште на Европол. Фото: Викимедиа
комонс; Денис ХХ

Европската унија именува 19 судии на
Специјализираните совети со седиште во
Хаг, пред кои за наводни воени злосторства
извршени во 90-тите години, ќе им суди на високи
припадници на Ослободителната војска на Косово
(ОВК).

Марија РИСТИЌ

Е

У во вторникот го објави списокот на судии ангажирани во
новиот суд. Повеќето од нив се од европските земји, еден е од
САД и еден од Канада.
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„Го поздравувам именувањето на високо квалификуваните
адвокати, меѓу кои секој - без никакво сомневање - во голема мера
ќе придонесе за нашиот мандат, кој се состои во обезбедување на
правично и ефикасно правосудство“, се вели во соопштението
за јавноста, на претседателката на Специјализираните совети,
Екатерина Трендафилова.
„Нашиот следен чекор ќе биде, во блиска иднина, да свикам прва
пленарна седница на судиите, на која ќе биде усвоен правилник
за постапката и доказите, со кој се уредува водењето на судските
постапки во Специјализираните совети“, се додава во соопштението.
Трендафилова е единствен постојан судија во Специјализираните
совети и Специјализираното обвинителство, кои официјално се дел
од правниот систем на Косово, но ќе работат независно. Седиштето
на судот, во кој е ангажиран меѓународен персонал, е во Хаг.
Сите останати именувани судии ќе доаѓаат во седиштето на
Специјализираните совети, исклучиво по барање на Трендафилова.
Новоименувани судии се:
1. Кеит Рејнор (потпретседател), Велика Британија
2. Роланд Декерс (Специјализиран совет на Уставниот суд), Холандија
3. Ана Пауер-Форд (Специјализиран совет на Уставниот суд), Ирска
4. Видар Стенсленд (Специјализиран совет на Уставниот суд),
Норвешка
5. Антонио Балсамо (повеќе специјализирани Уставниот суд,
судијата резерви), Италија
6. Каи Амбос, Германија
7. Кристоф Барте, Германија
8. Мајкл Боландер, Германија
9. Емилио Гати, Италија
10. Никола Гију, Франција
11. Томас Лакур, Германија
12. Гуенел Метру, Швајцарија
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13. Владимир Микула, Чешка
14. Андрес Пармас, Естонија
15. Мишел Пикард, Франција
16. Кенет Робертс, Канада
17. Чарлс Смит III, Соединетите Американски Држави
18. Мапила Фелд-Фоглиа, Холандија
19. Кристин ван дер Вингарт, Белгија
На почетокот на овој месец, стапи во сила „договорот со земјата
домаќин“, потпишан помеѓу Холандија и Косово, кој дава правна
основа за водење на постапките во Холандија.
Пред Специјализираните совети, според најавите, ќе бидат обвинети
високи личности на ОВК, за наводни злосторства извршени за време
и по војната со српските сили, иако првите обвиненија сѐ уште се
чекаат.
Пред судот ќе бидат разгледани случаите што произлегуваат од
извештајот на Специјалниот истражен тим на ЕУ (СИТФ) од 2014
година. Во извештајот се наведува дека неименувани претставници
на ОВК ќе се соочат со обвиненија за „кампања на прогон“ на
Србите, Ромите и Албанците, за кои се верувало дека се соработници
на режимот на Белград.
Наводните
злосторства
вклучуваат
убиства,
нелегално затворање и сексуално насилство.

киднапирање,

Извештајот на СИТФ беше сочинет по објавувањето на извештајот
на Советот на Европа, во 2011 година, во кој се вели дека некои
високи официјални лица на Косово, вклучувајќи го и актуелниот
претседател Хашим Тачи, се одговорни за различни повреди на
човековите права.
Тачи остро ги негираше обвинувањата, а откако во февруари оваа
година стана претседател, тој јавно го поддржа формирањето на
новиот суд.
Меѓународната заедница во изминатите 17 години, по завршувањето
на војната, ја спроведуваше правдата во Косово, но резултатите
беа слаби - помалку од 20 конечни пресуди во случаите на воени
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злосторства. Србија обработи седум случаи поврзани со војната во
Косово.
Сепак, се веруваше дека обвинителството на Косово не може да се
справи со чувствителните случаи против високи официјални лица,
што е една од причините за одлуката на меѓународната заедница, за
формирање на новиот суд.
Во Косово, новиот суд се смета за пристрасен, бидејќи пред него ќе
им се суди само на поранешни борци на ОВК, кои поголемиот дел од
албанското население во Косово ги смета за ослободители, додека
во Србија, судот има широка поддршка, бидејќи дава надеж дека ќе
бидат процесирани злосторствата врз Србите.
Во војната во Косово загинаа 13.000 луѓе, главно етнички Албанци,
еден милион беа протерани, додека 1.666 лица се водат како
исчезнати.
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ЕКАТЕРИНА
ТРЕНДАФИЛОВА ПРВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
СПЕЦИЈАЛНИОТ СУД НА
КОСОВО
14 ДЕКЕМВРИ 2016

Екатерина Трендафилова. Фото: МКС.

Поранешниот судија на Меѓународниот кривичен
суд (МКС), Екатерина Трендафилова, e назначенa
за претседател на новиот специјален суд
со седиште во Хаг, пред кој ќе им се суди на
поранешните борци на Ослободителната војска
на Косово (ОВК).

Марија РИСТИЌ

Е

катерина Трендафилова, правник и научен работник од
Бугарија, судија во Меѓународниот кривичен суд од 2009 до
2015 година, во средата беше именувана за претседател на
Специјализираните совети на Косово, новиот судот со седиште во
Хаг, пред кој ќе им се суди на поранешни борци на ОВК, за воени
злосторства извршени за време и по војната во 90-тите години.
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Трендафилова изјави дека „е почестена“ од назначување на оваа
позиција.
„Свесна сум за огромната одговорност дека пред Специјализираните
совети треба да се обезбеди примена на најдобрите искуства од
судската практика и дека преку фер и непристрасни постапки, треба
да се обезбеди правда, како за оние кои се повикани на одговорност,
така и на жртвите, на наводно извршените злосторства“, изјави
таа.
„Имам намера оваа улога да ја остварам работејќи независно,
одлучно и енергично, и со ангажирање на сите свои способности.
Апсолутно од клучно значење е да ја оствариме својата задача на
ефикасен, професионален и безбеден начин“, додаде таа.
Трендафилова, чиј мандат ќе трае четири години, ќе стапи
на функцијата во јануари, а ќе биде одговорна за судската
управа на Специјализираните совети. Таа воедно ќе ја врши и
функцијата претседателот на панелот судии на Врховниот суд на
Специјализираните совети.
Во МКС, Трендафилова била судија претседавач на советот за
претходна постапка, во случаите со Уганда, Централноафриканската
Република, Кенија, Демократската Република Конго, Судан, Брегот
на Слоновата Коска и Мали.
Од јануари, ќе стапи во сила и „договорот со земјата домаќин“,
потпишан помеѓу Холандија и Косово, кој дава правна основа за
водење на постапките во Холандија.
Пред Специјализираните совети, според најавите, ќе бидат обвинети
високи личности на ОВК, за наводни злосторства извршени за време
и по војната со српските сили, иако првите обвиненија сѐ уште се
чекаат.
Пред него ќе бидат разгледани случаите што произлегуваат од
извештајот на Специјалниот истражен тим на ЕУ (СИТФ) од 2014
година. Во извештајот се наведува дека неименувани претставници
на ОВК ќе се соочат со обвиненија за „кампања на прогон“ на
Србите, Ромите и Албанците, за кои се верувало дека се соработници
на режимот на Белград.
Наводните
злосторства
вклучуваат
убиства,
нелегално затворање и сексуално насилство.

киднапирање,

Судот е составен од меѓународни судии и обвинители, а ќе
функционира во рамките на законите на Косово.
Првите негови активности се очекуваат на почетокот на следната
година.
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СРБИЈА ОЧЕКУВА НОВИОТ
СУД ДА ГИ ПРОЦЕСИРА
ВОЕНИТЕ ЗЛОСТОРСТВА ВО
КОСОВО
11 НОЕМВРИ 2016

Дејвид Швендиман на состанок со Ивица Дачиќ. Фото:mfa.gov.rs

Српскиот премиер изјави дека очекува, новото
Специјализирано обвинителство на Косово, кое
ќе се занимава со злосторствата што наводно
ги извршиле припадниците на Ослободителната
војска на Косово (ОВК), да покрене обвиненија.

Марија РИСТИЌ

П

ремиерот на Србија, Александар Вучиќ, по состанокот
со Дејвид Швендиман, главен обвинител на новото
Специјализирано обвинителство на Косово со седиште во
Хаг, изјави дека очекува непристрасно и професионално гонење на
воените злосторства извршени врз Србите во Косово за време на
војната.
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Вучиќ ја „изрази поддршката на Владата на Србија, на работата
на специјалниот суд и канцеларијата на специјалниот обвинител,
и очекување дека непристрасно и професионално ќе се пристапи
во гонењето на одговорните за воените злосторства на Косово,
извршени врз Србите, но и врз припадниците на другите
националности“, се вели во соопштението на владата.
Швендиман,
главен
обвинител
на
новоформираното
Специјализирано обвинителство во Хаг, кое има мандат да ги
гони злосторствата извршени од страна на припадниците на ОВК,
од 1998 година до 2000 година, во петокот ја заврши својата прва
официјална посета на Косово и на Србија.
Во Белград, Швендиман се состана и со министерот за надворешни
работи на Србија, Ивица Дачиќ, со министерот за внатрешни работи,
Небојша Стефановиќ, со министерката за правда, Нела Кубуровиќ,
со министерот за одбрана, Зоран Ѓорѓевиќ, како и со претставници
на Обвинителството за воени злосторства на Република Србија и со
претставници на дипломатскиот кор.
На средбите, според соопштението од канцеларијата на Швендиман,
обвинителот „ја истакнал својата независност и нагласил дека во
извршувањето на својот мандат ќе биде воден само од фактите
и законот и ќе ја врши својата работа без страв или пружање на
противуслуги“.
„Тој е посветен на спроведувањето на легитимна постапка, која ќе
биде така сфатена и од сите оние на кои се однесува работата на ова
обвинителство“, се додава во соопштението.
Дачиќ изрази задоволство што конечно ќе биде покрената истрага
за наводните злосторства.
Тој истакна дека формирањето на новиот суд „е еден вид на
задоволување на барањата на Србија, за рамномерно и подеднакво
водење на истраги и за злосторствата над Србите, извршени за
време на конфликтот во поранешна Југославија“.
Српската влада вети дека ќе обезбеди логистичка и законска
поддршка за Специјализираното обвинителство, вклучувајќи го и
формирањето на канцеларија за врски во Белград.
Пред да пристигне во Белград, Швендиман ја посети Приштина, каде
што се состана со косовскиот премиер Иса Мустафа, со министерот
за правда Дурат Хоџа, со главниот државен обвинител Александер
Лумези и со претставници на меѓународната заедница.
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Швендиман, кој во септември беше именуван за специјален
обвинител (главен обвинител) на новото Специјализирано
обвинителство за Косово, претходно го водеше Специјалниот
истражен тим на ЕУ (СИТФ), кој спроведе истрага во врска со
наводите за злосторствата извршени од борците на ОВК.
Ова не е прв избор на Швендиман на Балканот. Од 2006 до 2009
година тој беше меѓународен обвинител во Босна и Херцеговина,
каде што во последните две години беше на чело на специјалниот
оддел за воени злосторства на Обвинителството на БиХ.
Новиот специјален суд ќе има седиште во Холандија и се очекува
пред него да бидат обвинети бивши високи припадници на ОВК, за
наводни злосторства извршени за време и по војната со српските
сили.
Пред него ќе бидат разгледани случаите што произлегуваат од
неодамнешниот извештај на СИТФ. Во извештајот се наведува дека
неименувани претставници на ОВК ќе се соочат со обвиненија за
„кампања на прогонство“ на Србите, Ромите и Албанците, за кои се
верувало дека се соработници на режимот на Белград.
Наводните
злосторства
вклучуваат
убиства,
нелегално затворање и сексуално насилство.

киднапирање,

Извори блиски до судот, за БИРН изјавија дека првите обвиненија
можат да се очекуваат кон крајот на 2016 или почетокот на 2017
година.
Судот е составен од меѓународни судии и обвинители, а ќе
функционира во рамките на законите на Косово.
Преговорите за формирање на судот траеја од 2011 до 2015.
Истрагата на СИТФ беше спроведена по објавувањето на извештајот
на Советот на Европа, во 2011 година, во кој се вели дека некои
високи официјални лица на Косово, вклучувајќи го и актуелниот
претседател Хашим Тачи, се одговорни за различни повреди на
човековите права.
Тачи остро ги негираше обвинувањата, а откако во февруари оваа
година стана претседател, тој јавно го поддржа формирањето на
новиот суд.
Меѓународната заедница во изминатите 17 години, по завршувањето
на војната, ја спроведуваше правдата во Косово, но резултатите
беа слаби - помалку од 20 конечни пресуди во случаите на воени
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злосторства. Србија обработи седум случаи поврзани со војната во
Косово.
Сепак, се веруваше дека обвинителството на Косово не може да се
справи со чувствителните случаи против високи официјални лица,
што е една од причините за одлуката на меѓународната заедница, за
формирање на новиот суд.
Во Косово, новиот суд се смета за пристрасен, бидејќи пред него ќе
им се суди само на поранешни борци на ОВК, кои поголемиот дел од
албанското население во Косово ги смета за ослободители, додека
во Србија, судот има широка поддршка, бидејќи дава надеж дека ќе
бидат процесирани злосторствата врз Србите.
Во војната во Косово загинаа 13.000 луѓе, главно етнички Албанци,
еден милион беа протерани, додека 1.666 лица се водат како
исчезнати.
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ШВЕНДИМАН ВО ПОСЕТА
НА ПРИШТИНА И БЕЛГРАД
07 НОЕМВРИ 2016

Дејвид Швендиман, главниот обвинител на
новоформираниот специјален суд, пред кој
ќе им се суди на поранешни припадници на
Ослободителната војска на Косово (ОВК), за воени
злосторства извршени во 90-тите години, оваа
недела ќе пристигне во прва официјална посета
на Србија и на Косово.

Марија РИСТИЌ

Д

ејвид Швендиман, главниот обвинител на новоформираното
Специјализирано обвинителство со седиште во Хаг, кое има
надлежност да ги гони припадниците на ОВК кои извршиле
злосторства од 1998 до 2000 година, во понеделник ќе пристигне
во прва официјална посета на Приштина и Белград, која ќе трае до
петок.
Швендиман за време на неговата посета „ќе ја нагласи својата
одлучност да го исполни својот мандат на енергичен и независен
начин, како и посветеноста на своите соговорници во спроведувањето
на овој процес“, се вели во соопштението на обвинителството.
„Тој нема да оди во детали за содржината на истрагата“, се додава
во соопштението.
Швендиман во Белград и во Приштина ќе се сретне со претставници
на владата, на обвинителствата и на меѓународната заедница.
Швендиман, кој во септември беше именуван за специјален
обвинител (главен обвинител) на новото Специјализирано
обвинителство за Косово, претходно го водеше Специјалниот
истражен тим на ЕУ (СИТФ), кој спроведе истрага во врска со
наводите за злосторствата извршени од борците на ОВК.
Ова не е прв избор на Швендиман на Балканот. Од 2006 до 2009
година тој беше меѓународен обвинител во Босна и Херцеговина,
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каде што во последните две години беше на чело на специјалниот
оддел за воени злосторства на Обвинителството на БиХ.
Новиот специјален суд ќе има седиште во Холандија и се очекува
пред него да бидат обвинети бивши високи припадници на ОВК, за
наводни злосторства извршени за време и по војната со српските
сили.
Пред него ќе бидат разгледани случаите што произлегуваат од
неодамнешниот извештај на СИТФ. Во извештајот се наведува дека
неименувани претставници на ОВК ќе се соочат со обвиненија за
„кампања на прогонство“ на Србите, Ромите и Албанците, за кои се
верувало дека се соработници на режимот на Белград.
Наводните
злосторства
вклучуваат
убиства,
нелегално затворање и сексуално насилство.

киднапирање,

Извори блиски до судот, за БИРН изјавија дека првите обвиненија
можат да се очекуваат кон крајот на 2016 или почетокот на 2017
година.
Судот е составен од меѓународни судии и обвинители, а ќе
функционира во рамките на законите на Косово.
Преговорите за формирање на судот траеја од 2011 до 2015.
Истрагата на СИТФ беше спроведена по објавувањето на извештајот
на Советот на Европа, во 2011 година, во кој се вели дека некои
високи официјални лица на Косово, вклучувајќи го и актуелниот
претседател Хашим Тачи, се одговорни за различни повреди на
човековите права.
Тачи остро ги негираше обвинувањата, а откако во февруари оваа
година стана претседател, тој јавно го поддржа формирањето на
новиот суд.
Меѓународната заедница во изминатите 17 години, по завршувањето
на војната, ја спроведуваше правдата во Косово, но резултатите
беа слаби - помалку од 20 конечни пресуди во случаите на воени
злосторства. Србија обработи седум случаи поврзани со војната во
Косово.
Сепак, се веруваше дека обвинителството на Косово не може да се
справи со чувствителните случаи против високи официјални лица,
што е една од причините за одлуката на меѓународната заедница, за
формирање на новиот суд.
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Во Косово, новиот суд се смета за пристрасен, бидејќи пред него ќе
им се суди само на поранешни борци на ОВК, кои поголемиот дел од
албанското население во Косово ги смета за ослободители, додека
во Србија, судот има широка поддршка, бидејќи дава надеж дека ќе
бидат процесирани злосторствата врз Србите.
Во војната во Косово загинаа 13.000 луѓе, главно етнички Албанци,
еден милион беа протерани, додека 1.666 лица се водат како
исчезнати.
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КОСОВО ВО БРИСЕЛ ЌЕ ГО
ПОСТАВИ ПРАШАЊЕТО ЗА
ИСЧЕЗНАТИТЕ ЛИЦА
04 НОЕМВРИ 2016

Тачи (во средина) на средба со претставниците на семејствата на исчезнатите косовски
Срби. Фото: Кабинет на претседателот на Косово

За време на својата прва средба со семејствата
на косовските Срби кои исчезнале како резултат
на војната, претседателот на Косово,
Хашим Тачи, вети дека во Брисел, во рамките
на разговорите со Белград, ќе го постави
прашањето за исчезнатите лица.

Марија РИСТИЌ

Х

ашим Тачи во четвртокот изјави дека прашањето за
исчезнатите лица, косовски Албанци и косовски Срби, треба
да биде една од главните теми на тековниот дијалог за
нормализација на односите меѓу Приштина и Белград, кој се води
со посредство на ЕУ.
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Тачи ова го рече на првата средба со претставниците на семејствата
на исчезнатите косовски Срби.
„Судбината на сите исчезнати, без етничка разлика, треба да се
обелодени што поскоро. Ова е предуслов за правда и за искрено
помирување меѓу народите“, рече Тачи.
„Ова прашање треба да биде отворено и во Брисел, во рамките
на дијалогот меѓу Косово и Србија, на сите инстанци, во сите
институции да работат, за да се надмине оваа болка и ова страдање“,
заклучи тој.
Сегашниот број на исчезнати Албанци и Срби е 1.666, но ова прашање
не е поставено во рамките на дијалогот во Брисел, кој има за цел
решавање на спорните прашања меѓу двете земји.
Откако во февруари оваа година стана претседател, Тачи презеде
низ активности кои се сметаат за обид за помирување со српската
заедница во Косово, која и натаму го смета за главен виновник за
протерување и убивање на Србите, по завршувањето на војната во
1999 година.
Меѓу борците од Ослободителната војска на Косово (ОВК), Тачи
сѐ уште се смета за еден од клучните политички лидери кои се
заслужни за независноста на Косово.
Тој во неколку наврати вети дека одговорните за убиства на
косовските Срби ќе бидат најдени и процесирани.
Тачи, исто така, им оддаде почит на убиените, пред неколку
споменици подигнати во знак на нивно сеќавање. Некои
аналитичари во Приштина овој потег го гледаат како негов обид,
да го подобри својот имиџ во пресрет на формирањето на новиот
специјален суд во Хаг, пред кој треба да им се суди на поранешни
високи членови на ОВК, за злосторства наводно извршени за време
и по конфликтот во периодот 1998-1999 година.
Во извештајот на Советот на Европа од 2011, се вели дека Тачи,
поранешен лидер на ОВК, бил еден од главните организатори на
криминалните активности на ОВК, за време и по војната.
Наводите во извештајот на крајот доведоа до формирање на нов
специјален суд, а Тачи децидно негираше каква било врска со
злосторствата и даде јавна поддршка за напорите за гонење на
одговорните лица.
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Новиот суд се очекува да започне со работа кон крајот на оваа година,
а првите обвиненија, како што дознава БИРН, може да се очекуваат
кон крајот на 2016 или почетокот на 2017 година.
Судот е составен од меѓународни судии и обвинители, а ќе работи во
согласност со законите на Косово.
Многумина веруваат дека на обвинителната клупа ќе се најдат
највисоките косовски политичари, вклучувајќи го и Тачи.
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ТАЧИ БАРА ИСТРАГИ ЗА
ВОЕНИТЕ ЗЛОСТОРСТВА ВО
КОСОВО
10 ОКТОМВРИ 2016

Хашим Тачи. Фото: БИРН

Претседателот на Косово, Хашим Тачи, испрати
писма до обвинителите на Косово, во кои од
нив бара да преземат акција за решавање на
големиот број на злосторства над Албанците и
Србите, извршени за време и по војната во 1999
година.

Дие МОРИНА, Таулант ОСМАНИ

Т

ачи, на прес-конференција во понеделник информира дека до
Државниот обвинител на Косово и до Обвинителскиот совет,
испратил четири писма кои се однесуваат на нерешените
злосторства над косовските Албанци и Срби, при што нагласил дека
од нив очекува да преземат акција.
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Со првото писмо, Тачи од обвинителите побарал да спроведат
истрага за злосторствата извршени од српските сили во местата
Преказ, Рачак, Избица, Ликошан, Љубениќ, Граштинце, како и други
убиства на Албанци во Косово, извршени од страна на Србите.
Со второто писмо, рече Тачи, побарал истрага за убиствата и другите
злосторства извршени по војната, како што е случајот на браќата
Битиќи, тројца американски државјани од албанско потекло, кои
беа убиени во Србија, обидот за атентат врз поранешниот косовски
претседател Ибрахим Ругова во 2005 година, убиствата на Србите
во Старо Грацко и Гораждевац, како и нападот на автобус кој
транзитирал за Ниш, во близина на Подуево, во 2001 година, кога
загинаа 12 лица, а повеќе од 40 беа повредени.
Со третото писмо, Тачи бара истрага за силувањата на жените во
Косово, од страна на српските сили.
„За оваа воена рана неправедно се молчи долго време, но
благодарение на храброста на жртвите, сега имаме факти за овие
злосторства. На граѓаните на Косово, на жртвите и на општеството
им треба правда“, рече Тачи.
Со четвртото писмо, тој се залага за покренување на истрага за
уништувањето на културното наследство за време и по војната.
„Решавањето на овие кривични предмети ќе ја зајакне довербата на
граѓаните и на меѓународните партнери во судските институции на
Косово“, рече тој.
Објасни дека писмата ги праќа дури сега, бидејќи домашното судство
сега го презело гонењата на овие кривични дела од Мисијата на ЕУ
за владеење на правото на Косово, ЕУЛЕКС.
„Причината е што од јуни 2016 година, речиси сите извршни
надлежности, од ЕУЛЕКС беа префрлени на локалните институции.
Јас сум претседател на земјата и јас директно им се обраќам на овие
институции“, рече Тачи.
Потегот на Тачи доаѓа во пресрет на формирањето на новиот
специјален суд во Хаг, пред кој ќе им се суди на поранешни борци на
ОВК, за злосторства извршени за време и по војната.
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ШВЕНДИМАН ВЕТИ ДЕКА
СВОЈАТА РАБОТА ЌЕ ЈА
ВРШИ БЕЗ СТРАВ
15 СЕПТЕМВРИ 2016

Главниот обвинител на новиот специјален суд,
пред кој ќе им се суди на поранешни припадници на
Ослободителната војска на Косово (ОВК), за воени
злосторства извршени за време и по војната,
вети дека истрагите ќе ги води без страв и
независно.

Ива ВУКУШИЌ

Д

ејвид
Швендиман,
новиот
главен
обвинител
на
специјалниот суд на Косово со седиште во Хаг, пред кој ќе
им се суди на поранешни припадници на ОВК за воени
злосторства извршени за време и по војната во периодот 1998-1999,
во четвртокот изјави дека ќе работи енергично и оти нема да им
подлегне на надворешните притисоци.
„Намерата ми е да ја работам оваа работа на начин на кој
секогаш сум работел: праведно, енергично и без никаков страв
или противуслуги“, рече американскиот адвокат Швендиман,
на првата прес-конференција на Специјализираните совети и
Специјализираното обвинителство на Косово.
Швендиман истакна дека тој е сосема независен.
„Од никого не примам упатства“, рече тој.
Додаде дека своите одлуки ќе ги носи „само врз основа на фактите
што ќе ги имаат и што ќе продолжат да ги собираат, како и врз
основа на толкувањето на законот“, но и дека нема да ги менува
своите ставови од политички или дипломатски причини.
Околу шпекулациите дека некои од поранешните високи личноста
на ОВК, а денес високи политичари, се под истрага, Швендиман
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изјави дека не сака да ги коментира обвиненијата, потенцијалните
осомничени лица и конкретните обвиненија.
Тој рече дека ваквите шпекулации немаат „легитимна цел“.
Пред новиот суд ќе бидат разгледани случаите што произлегуваат
од неодамнешниот извештај на Специјалниот истражен тим на ЕУ
(СИТФ). Во извештајот се наведува дека неименувани претставници
на ОВК ќе се соочат со обвиненија за „кампања на прогонство“ на
Србите, Ромите и Албанците, за кои се верувало дека се соработници
на режимот на Белград.
Наводните
злосторства
вклучуваат
убиства,
киднапирање,
нелегално затворање и сексуално насилство, дела извршени од
јануари 1998 до крајот на 2000 година.
Aктивностите во новиот суд треба да започнат во првата половина
на 2017 година, беше речено на прес-конференцијата.
Сепак, за судот целосно да стане функционален, ќе треба да биде
одобрен од Парламентот на Холандија.
Заштитата на сведоците беше една од клучните теми на денешната
прес-конференција, врзано за предизвиците со кои се соочуваа
обвинителите во предметите поврзани со ОВК во Хашкиот трибунал,
каде заплашувањето на сведоците беше наведено како главна пречка
за решавање на овие случаи.
Швендиман истакна дека не може да даде никакви информации во
врска со сведоците кои ќе се појават пред новиот суд, заради нивна
безбедност.
„Не сакам да зборувам за нашите сведоци или да давам информации
за нив. Исто така, не сакам да зборувам за нашите средства и методи
за заштита на оние кои се ранливи, поради нивната улога во нашите
истраги и можни кривични гонења“, рече тој.
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АМЕРИКАНСКИ АДВОКАТ,
ГЛАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА
НОВИОТ СПЕЦИЈАЛЕН СУД
05 СЕПТЕМВРИ 2016

Дејвид Швендиман. Фото: Влада на САД

Американскиот адвокат Дејвид Швендиман,
беше назначен за нов главен обвинител на
Специјалниот суд на Косово со седиште во Хаг,
пред кој, како што се очекува, ќе им се суди на
поранешни припадници на Ослободителната
војска на Косово, ОВК.

Марија РИСТИЌ

Д

ејвид Швендиман, поранешен главен обвинител на
Специјалниот истражен тим на ЕУ (СИТФ), кој ги истражуваше
наводите за злосторства извршени од поранешни борци на
ОВК, во понеделник е именуван за специјален обвинител (главен
обвинител) на новото Специјално обвинителство (СПО).
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Неговото назначување e формализирање на транзицијата на
СИТФ во СПО. Швендиман соопшти дека е ова чекор напред кон
функционирањето на новата институција.
„Специјалниот обвинител и обвинителството ќе продолжат да
ги спроведуваат истрагите што ги започна истражниот тим. Ќе
продолжиме и со подготвките за следната фаза на нашата работа“,
рече Швендиман.
„Со нетрпение очекувам да се сретнам со луѓето и медиумито
од регионот, кога тоа ним, во наредните недели и месеци, ќе им
одговара“, додаде тој.
Ова не е прв избор на Швендиман на Балканот. Тој од 2006 до
2009 година, работеше како меѓународен обвинител во Босна и
Херцеговина, каде што во последните две години беше на чело на
специјалниот оддел за воени злосторства на Обвинителство на БиХ.
Новиот специјален суд ќе се наоѓа во Холандија. Се очекува пред
него да бидат обвинети високи припадници на ОВК, за злосторства
извршени за време и по војната со српските сили, од 1998 до 1999
година.
Пред него ќе бидат разгледани случаите што произлегуваат од
неодамнешниот извештај на СИТФ. Во извештајот се наведува дека
неименувани претставници на ОВК ќе се соочат со обвиненија за
„кампања на прогонство“ на Србите, Ромите и Албанците, за кои се
верувало дека се соработници на режимот на Белград.
Наводните
злосторства
вклучуваат
убиства,
нелегално затворање и сексуално насилство.

киднапирање,

Специјалните совети и Специјалното обвинителство, како што
е називот на новиот суд за воени злосторства на Косово, се чекор
поблиску до нивното целосно формирање, откако Советот на ЕУ, во
јуни одобри буџет за една година за работата на овие совети.
Советот на ЕУ одобри 29,1 милион евра за поддршка на Специјалните
совети и Специјалното обвинителство, за период до 14 јуни 2017
година.
Сепак, за судот целосно да стане функционален, ќе треба да биде
одобрен од пратениците на Холандија, каде што ќе биде неговото
седиште.
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Владата на Косово и на Холандија во јануари потпишаа договор со кој
се согласија седиштето на Специјалните совети и на Специјалното
обвинителство на Косово да биде во Хаг.
Но, пред да почне да работи, судот треба да биде ратификуван
од страна на холандските пратеници. Сѐ уште не се знае кога ова
прашање ќе биде на дневен ред во холандскиот парламент.
ЕУ очекува тој да биде одобрен до крајот на 2016 година. Холандскиот
парламент сѐ уште не прецизирал точно кога.
Судот ќе им суди на поранешни припадници на ОВК за воени
злосторства извршени во периодот меѓу 1998 и 2000 година.
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СУДОТ ЗА ВОЕНИ
ЗЛОСТОРСТВА ВО КОСОВО
ЧЕКОР ПОБЛИСКУ ДО
СВОЕТО ФОРМИРАЊЕ
15 ЈУНИ 2016

Советот на ЕУ усвои едногодишен буџет наменет
за специјалните совети, со што новиот суд за
воени злосторства со седиште во Хаг, е чекор
поблиску до почетокот на своето функционирање.

Марија РИСТИЌ

С

пецијалните совети и специјалното обвинителство, како што
е наречен новиот суд за воени злосторства во Косово, се чекор
поблиску до нивното целосно формирање, откако Советот на
ЕУ одобри буџет за една година за работата на овие совети.
Советот на ЕУ во вторникот соопшти дека одобрил 29,1 милион евра
за поддршка на специјалните совети и специјалното обвинителство,
за период до 14 јуни 2017 година.
Сепак, за судот целосно да стане функционален, ќе треба да биде
одобрен од пратениците на Холандија, каде што ќе биде неговото
седиште.
Владата на Косово и на Холандија во јануари потпишаа договор со кој
се согласија седиштето на Специјалните совети и на Специјалното
обвинителство за Косово да биде во Хаг.
Но, пред да почне да работи, судот треба да биде ратификуван
од страна на холандските пратеници. Сѐ уште не се знае кога ова
прашање ќе биде на дневен ред во холандскиот парламент.
ЕУ очекува тој да биде одобрен до крајот на 2016 година. Холандскиот
парламент сѐ уште не прецизирал точно кога.
Судот ќе им суди на поранешни припадници на ОВК за воени
злосторства извршени во периодот меѓу 1998 и 2000 година.
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Извори блиски до судот за БИРН изјавија дека првите обвиненија
може да се очекуваат кон крајот на 2016 или почетокот на 2017
година.
Судот ќе биде составен од меѓународни судии и обвинители, а ќе
функционира во согласност со законите на Косово.
Тој ќе биде сместен во поранешната зграда на Европол во Хаг,
кој, според извори на БИРН, се адаптира за да може во неа да се
одржуваат судски рочишта.
Многумина веруваат дека на обвинителната клупа ќе завршат
високи косовски политичари, вклучувајќи го и премиерот Хашим
Тачи, поранешен политички водач на ОВК.
Во извештајот на Советот на Европа од 2011 година се наведени
сериозни обвинувања за криминални дејанија на сметка на Тачи,
кој остро ги негираше овие наводи.
Формирањето на судот доаѓа откако Специјалниот истражен тим на
ЕУ спроведе тригодишна истрага за наводите на Советот на Европа,
според кои припадници на ОВК извршиле повеќе криминални дела
во периодот меѓу 1998 и 2000 година.
Во извештајот на специјалниот пратеник на Советот на Европа, Дик
Марти, се вели дека овие дела вклучуваат киднапирање, мачење и
трговија со органи.
Специјалниот истражен тим на ЕУ соопшти дека веднаш штом
новиот суд профункционира, ќе биде во позиција да поднесе
обвиненија против сторители на високи позиции.
Од тогаш, ЕУ и САД вршат притисок врз косовската влада да ги усвои
потребните уставни амандмани и закони.
Тие сметаат дека судот е потребен, затоа што судството на Косово
нема да може или нема да има волја, соодветно да гони поранешни
високи членови на ОВК и дека ЕУЛЕКС нема капацитет да го стори
тоа.
Сепак, новиот суд, во Косово не е популарен и неговото формирање
се смета за навреда на ОВК и нејзината борба за слобода.
Судот ќе се справи со тврдењата дека борци на ОВК биле вмешани
во убиства, киднапирања, нелегални апсења и прогон на Срби, Роми
и на косовски Албанци, за кои се верувало дека соработуваат со
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српскиот режим или на политички противници на раководството
на ОВК, за време и по конфликтот во периодот 1998-1999 година.
Судот ќе се состои од две главни институции - Совет и Регистар.
Советот ќе ги вклучи совет на Основниот суд, совет на Апелацискиот
суд, советот на Врховниот суд и совет на Уставниот суд. Сите
судски совети на сите судски нивоа, ќе бидат составени од тројца
меѓународни судии.
Регистарот ќе ги вклучи канцеларијата на одбраната, канцеларијата
за застапување на жртвите која ќе ги застапува интересите на
жртвите, канцеларијата за заштита и поддршка на сведоците,
Единицата за управување со притворот и канцеларијата на
омбудсманот. Официјалните јазици во судот ќе бидат албански,
српски и англиски јазик.
Специјалното обвинителство ќе биде независно и се очекува по
формирањето да го преземе главниот обвинител на Специјалниот
истражен тим на ЕУ, Дејвид Швендиман.
Обвинителството ќе има свои полициски сили, кои ќе имаат
овластувања како и косовската полиција.
Советот на ЕУ во вторник одобри буџет и за Мисијата на ЕУ за владеење
на правото во Косово, ЕУЛЕКС и усвои одлука за продолжување на
неговиот мандат до 14 јуни 2018 година.
„Одобрениот буџет ќе ги покрие трошоците на ЕУЛЕКС Косово за
имплементација на неговиот мандат, во висина од 34,5 милиони
евра“, се вели во соопштението.
Меѓутоа, иако ЕУ одобри продолжувањето на мандатот, како и буџет
за мисијата, судбината на ЕУЛЕКС е неизвесна.
Имено, оваа мисија на ЕУ во моментов е во правен вакуум, бидејќи
Косово и ЕУ допрва треба да разменат писма со кои ќе се регулира
мандатот и делокругот на ЕУЛЕКС во следните две години.
Претседателот Тачи испрати допис до Федерика Могерини, висок
претставник на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика,
но одговор не доби, иако во канцеларијата на ЕУ за БИРН изјавија
дека ќе има одговор на дописот.
Во него, претседателот Тачи ја поздрави континуираната поддршка
што ЕУ му ја дава на правосудниот сектор, „особено со следење на
судењата и советување на косовските институции“.
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Тој забележува дека „бидејќи станува збор за принцип, сите
кривични истраги и нови кривични судења ќе ги водат косовските
власти, со судски совети составени од судии од Косово“.
Претседателот на Косово нагласува дека судиите на ЕУЛЕКС ќе бидат
задолжени за осетливи предмети само во исклучителни околности
и врз основа на посебни барања и договори со највисоката судска
хиерархија.
Според извори на БИРН, официјалните претставници на ЕУ во
Брисел не се задоволни од содржината на дописот од Косово, бидејќи
во него се сугерира ефикасно укинување на извршните функции на
ЕУЛЕКС, чија улога ќе се сведе на мониторинг о советување.
Во следните неколку дена, косовската влада и парламентот треба да
го одобрат делокругот на мисијата на ЕУ.
Во меѓувреме, судскиот систем во Косово е во вакуум, со оглед дека
ЕУЛЕКС не може да ги извршува своите надлежности, сѐ додека
формално не биде одобрено продолжувањето на мисијата.
Официјални лица на ЕУЛЕКС за БИРН изјавија дека во вторникот
на полноќ, е стопирано функционирањето на обвинителите,
полицијата и судиите на ЕУЛЕКС.
Не се одржуваат ниту сослушувања за притвор. Како резултат на тоа,
сослушувањето што во среда беше закажано во високопрофилираниот
случај на Азем Суља, беше одложено.
Суља се соочува со судење како резултат на истрагата што се води
за наводна измама со земјиште. Тој е обвинет дека бил шеф на
синдикат вклучен во измама со општествена сопственост.
Сила е поранешен командант на ОВК и истакнат пратеник на
владејачката Демократската партија на Косово (ПДК), која од
нејзиното основање по војната во 1999 година, па се до неговиот
избор за претседател, ја водеше Тачи.
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СУДОТ ЗА ВОЕНИ
ЗЛОСТОРСТВА НА КОСОВО
ЧЕКА ОДОБРУВАЊЕ ОД
ХОЛАНДСКИТЕ ПРАТЕНИЦИ
17 МАЈ 2016

Новиот суд во Хаг, пред кој ќе им се суди на
поранешни борци на Ослободителната војска
на Косово, ОВК, сe уште чека на ратификација
на холандскиот парламент и на средства од
буџетот на ЕУ.

Марија РИСТИЌ

Н

овиот суд за воени злосторства на Косово, чие официјалното
име е Специјални совети и Специјално обвинителство за
Косово, сѐ уште чека конечно одобрување од пратениците на
Холандија, каде што овој суд ќе биде лоциран, како и финансиски
средствата од ЕУ, дознава БИРН.
Владата на Косово и на Холандија во јануари потпишаа договор со кој
се согласија седиштето на Специјалните совети и на Специјалното
обвинителство за Косово да биде во Хаг.
Но, пред да почне да работи, судот треба да биде ратификуван
од страна на холандските пратеници. Сѐ уште не се знае кога ова
прашање ќе биде на дневен ред во холандскиот парламент, иако ЕУ
очекува тој да биде одобрен до крајот на 2016 година. Холандскиот
парламент уште не одговорил на барањата за појаснување.
Судот ќе им суди на поранешни припадници на ОВК за воени
злосторства извршени во периодот меѓу 1998 и 2000 година.
Извори блиски до судот за БИРН изјавија дека првите обвиненија
може да се очекуваат кон крајот на 2016 или почетокот на 2017
година.
Судот ќе биде составен од меѓународни судии и обвинители, а ќе
функционира во согласност со законите на Косово.
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Ќе се наоѓа во поранешната зграда на Европол во Хаг, кој, според
извори на БИРН, се адаптира за да може во неа да се одржуваат
судски рочишта.
Од Канцеларијата на ЕУ во Косово, за БИРН изјавија дека „во тек се
интензивни подготовки“ за донесување на буџет за работата на овој
суд.
„Се очекува ова да биде завршено во првата половина на 2016
година“, велат во Канцеларијата на ЕУ.
Финансиските средства ќе бидат обезбедени од буџетот на ЕУ и од
земји како што се САД, иако вкупната висина на средствата не е
потврдена.
Многумина веруваат дека на обвинителната клупа ќе завршат
високи косовски политичари, вклучувајќи го и претседателот
Хашим Тачи, поранешен политички водач на ОВК. Во извештајот на
Советот на Европа од 2011 година се наведени сериозни обвинувања
за криминални дејанија на сметка на Тачи, кој остро ги негираше
овие наводи.
Законот на Косово, со кој беше овозможено формирањето на новиот
суд, јасно вели дека ниту едно официјално лице нема да може да го
избегне гонењето.
„Официјалната позиција на кое било обвинето лице, вклучувајќи
го и шефот на државата или премиерот или одговорен владин
официјален претставник, не го ослободува тоа лице од кривична
одговорност, ниту ја ублажува казната“, вели законот.
Формирањето на судот доаѓа откако Специјалниот истражен тим на
ЕУ спроведе тригодишна истрага за наводите на Советот на Европа,
според кои, припадници на ОВК извршиле повеќе криминални дела
во периодот меѓу 1998 и 2000 година.
Во извештајот на специјалниот пратеник на Советот на Европа, Дик
Марти, се вели дека овие дела вклучуваат киднапирање, мачење и
трговија со органи.
Специјалниот истражен тим на ЕУ соопшти дека веднаш штом
новиот суд профункционира, ќе биде во позиција да поднесе
обвиненија против сторители на високи позиции.
Од тогаш, ЕУ и САД вршат притисок врз косовската влада да ги усвои
потребните уставни амандмани и закони.
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Тие сметаат дека судот е потребен, затоа што судството на Косово
нема да може или нема да има волја, соодветно да гони поранешни
високи членови на ОВК и дека ЕУЛЕКС нема капацитет да го стори
тоа.
Сепак, формирањето на новиот суд, во Косово се смета за навреда на
ОВК и нејзината борба за слобода.
Судот ќе се справи со тврдењата дека борци на ОВК биле вмешани
во убиства, киднапирања, нелегални апсења и прогон на Срби, Роми
и на косовски Албанци, за кои се верувало дека соработуваат со
српскиот режим или на политички противници на раководството
на ОВК, за време и по конфликтот во периодот 1998-1999 година.
Судот ќе се состои од две главни институции - Совет и Регистар.
Советот ќе ги вклучи советот на Основниот суд, советот на
Апелацискиот суд, советот на Врховниот суд и советот на Уставниот
суд. Сите судски совети на сите судски нивоа, ќе бидат составени од
тројца меѓународни судии.
Регистарот ќе ги вклучи канцеларијата на одбраната, канцеларијата
за застапување на жртвите која ќе ги застапува интересите на
жртвите, канцеларијата за заштита и поддршка на сведоците,
единицата за управување со притворот и канцеларијата на
омбудсманот. Официјалните јазици во судот ќе бидат албански,
српски и англиски јазик.
Специјалното обвинителство ќе биде независно и се очекува по
формирањето да го преземе главниот обвинител на Специјалниот
истражен тим на ЕУ, Дејвид Швендиман.
Обвинителството ќе има свои полициски сили, кои ќе имаат
овластувања како и косовската полиција.
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ТАЧИ „НЕМА ИМУНИТЕТ
ОД КРИВИЧНО ГОНЕЊЕ“ ЗА
ВОЕНИ ЗЛОСТОРСТВА
04 МАРТ 2016

Дејвид Швендиман, главен обвинител на новиот
косовски специјален суд за воени злосторства,
изјави дека и покрај изборот на Хашим Тачи за
претседател на земјата, тој нема имунитет од
кривично гонење.

Петрит ЧОЛАКУ

Ш

вендиман, главен обвинител на новиот суд, кој беше
формиран за да им суди на поранешни борци на
Ослободителната војска на Косово,ОВК, за злосторства
извршени за време и по војната во 1999 година, за БИРН изјави
дека никој нема имунитет од кривично гонење за кршење на
меѓународното хуманитарно право.
„Можеме само да повториме дека според меѓународното право, за
никого нема амнестија за кршење на меѓународното хуманитарно
право“, одговори Швендиман на прашањето за Тачи.
„Ова е, исто така, јасно наведено и во Законот за специјалните совети
и специјалното обвинителство (што беше усвоен во собранието на
Косово)“, додаде тој.
Швендиман беше главен обвинител на Специјалниот истражен
тим на ЕУ, СИТФ, кој ги истражуваше наводите од извештајот на
Советот на Европа, за наводните злосторства извршени од страна на
поранешните борци на ОВК.
Во извештајот од 2011 година се вели дека членови на ОВК, за време
на војната во Косово, извршиле злосторства над цивили, како што
се киднапирање, мачење и трговија со органи.
Во извештајот се спомнува и Тачи, кој беше политички водач на ОВК
за време на конфликтот со српските сили.
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Тачи, кој во текот на викендот од косовскиот парламент беше избран
за претседател, остро негираше дека сторил нешто незаконски.
Швендиман додаде дека истрагата на СИТФ продолжува, но одби да
коментира конкретни детали.
Овој суд, кој официјално се нарекува „Специјални совети на Косово“,
ќе биде сместен во поранешната зграда на Европол во Хаг.
Судот, кој ќе биде составен од меѓународни судии, ќе работи во
согласност со законите на Косово. Ова значи дека тој нема да биде
меѓународен трибунал, туку суд на Косово, кој ќе работи надвор од
земјата.
Се очекува судот да започне со работа кон крајот на оваа година.
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ЈАХЈАГА КРИТИКУВАНА
ЗАРАДИ ПОТПИШУВАЊЕ
НА ДОГОВОРОТ ЗА
СПЕЦИЈАЛНИОТ СУД
01 МАРТ 2016

Атифете Јахјага / Фото: Кабинет на претседателот на Косово

Правни експерти велат дека договорот што го
потпиша претседателката на Косово, Атифете
Јахјага со Холандија, со која оваа земја станува
домаќин на новиот суд пред кој ќе им се суди
на припадници на Ослободителната војска на
Косово, треба да биде одобрен од страна на
парламентот.

Петрит ЧОЛАКУ

П

равни експерти од Косово изјавија во вторник дека
Јахјага немала право да го потпише конечниот договор за
формирање на т.н. специјален суд во Холандија и истакнаа
дека парламентот треба да го ратификува овој договор.
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Според Уставот, меѓународните договори
парламентот, кои опфаќаат низ прашања.

бараат

гласање

во

Ова ги вклучува прашањата за територијата, мирот, сојузите,
политичките и воени прашања; основните права и слободи;
членството на Косово во меѓународни организации или преземање
на финансиски обврски од страна на Косово.
Во истиот член од Уставот на претседателот му се дава право да
ратификува договорот само доколку тој не се однесува на некое од
овие прашања.
Дрен Доли од Групата за правни и политички студии, за БИРН
вели дека договорот меѓу Косово и Холандија е дел од основните
човекови права и слободи, „затоа што се занимава со човековите
слободи и права на обвинетите и жртвите, што може да произлезат
од судењата пред специјалниот суд“.
„Претседателката ги пречекори своите овластувања. Косовскиот
парламент е оној кој има уставно овластување да ратификува вакви
меѓународни договори“, вели тој.
Доли верува дека ваквиот потег на претседателката е ризичен
преседан за идните меѓународни договори.
„Не ми се познати причините поради кои парламентот е заобиколен,
но се надевам дека правниот тим на оваа земја дал објаснување за
тоа“, рече тој.
И професорот на Правниот факултет во Приштона, Риза Смака,
за БИРН нагласува дека договорот треба да биде ратификуван во
парламентот.
„Ако се погледне насловот на договорот, се чини дека претседателот
има право да го потпише. Но, важно е да се види и содржината на
договорот...тој има врска со основните човекови права, а парламентот
е тој кој има вистински овластувања да го ратификува“, вели
Смака, кој воедно е и член на опозициската Алијанса за иднината
на Косово, ААК.
Кабинетот на Јахјага во понеделник соопшти дека таа има уставно
овластување да го потпише договорот со Холандија за формирање
на новиот суд, кој официјално се нарекува „Специјални совети на
Косово“.
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Договорот прво беше потпишан од страна на министерот за
надворешни работи на Косово, Хашим Тачи и холандскиот амбасадор
во Приштина, Гери Вилемс.
Холандскиот парламент изјави дека нема потреба да го ратификува
договорот.
„Министерот за надворешни работи испрати писмо до парламентот
во врска со договорот и затоа нема потреба за негова ратификација
од парламентот“, изјави за БИРН, Леон Ван Ши, од одделот за односи
со јавноста на парламентот на Холандија.
Пред оваа институција, која ќе биде сместена во поранешната зграда
на Европол во Хаг, за воените злосторства и поствоени кривични
дела извршени во периодот 1999-2000 година, ќе им се суди на
високи припадници на ОВК.
Судот, кој ќе биде составен од меѓународни судии, ќе работи во
согласност со законите на Косово. Ова значи дека тој нема да биде
меѓународен трибунал, туку суд на Косово, кој ќе работи надвор од
земјата.
Неговото формирање доаѓа откако Специјалниот истражен тим
на ЕУ спроведе трогодишна истрага за обвинувањата на Советот
на Европа, чиј специјален известувач, во својот извештај од 2011
година, вели дека членови на ОВК за време на конфликтот во Косово,
извршиле злосторства над цивили, како што се киднапирање,
мачење и трговија со органи.
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ЈАХЈАГА ПОТПИША
ДОГОВОР ЗА
СПЕЦИЈАЛНИОТ СУД СО
ХОЛАНДИЈА
29 ФЕВРУАРИ 2016

Судот ќе биде сместен во поранешната зграда на Европол / Фото: Европол

Претседателката на Косово, Атифете
Јахјага, потпиша договор со Холандија, со кој се
овозможува почеток на работата на новиот суд,
пред кој ќе им се суди на поранешни припадници
на Ослободителната војска на Косово (ОВК), за
наводни злосторства извршени од 1999 година до
2000 година.

Петрит ЧОЛАКУ

К

абинетот на претседателката во понеделник објави дека
Јахјага го потпишала договорот меѓу Косово и Холандија
за формирање на новиот суд, кој официјално се нарекува
„Специјални совети на Косово“.
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Во соопштението се прецизира дека Јахјага го добила документот
на 23 февруари, откако претходно, на 15 февруари, го потпишале
министерот за надворешни работи на Косово, Хашим Тачи, и
холандскиот амбасадор во Приштина Гери Вилемс.
„Со ратификацијата на овој договор...Република Косово ги исполни
сите меѓународни обврски во врска со формирањето на специјалниот
суд“, се вели во соопштението од кабинетот на Јахјага.
Пред оваа институција, која ќе биде сместена во поранешната зграда
на Европол во Хаг, за воените злосторства и поствоени кривични
дела извршени во периодот 1999-2000 година, ќе им се суди на
високи припадници на ОВК.
Судот, кој ќе биде составен од меѓународни судии, ќе работи во
согласност со законите на Косово. Ова значи дека тој нема да биде
меѓународен трибунал, туку суд на Косово, кој ќе работи надвор од
земјата.
Неговото формирање доаѓа откако Специјалниот истражен тим
на ЕУ спроведе трогодишна истрага за обвинувањата на Советот
на Европа, чиј специјален известувач, во својот извештај од 2011
година, вели дека членови на ОВК за време на конфликтот во Косово,
извршиле злосторства над цивили, како што се киднапирање,
мачење и трговија со органи.
Наодите на тимот на ЕУ ќе обезбедат основа за кривично гонење
пред новиот суд.
Сепак, неговото формирање е многу контроверзно во Косово. Некои
негови критичари веруваат дека овој суд е навреда за ослободителната
борба на ОВК која се водела против српското владеење.
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ХАГ ЌЕ БИДЕ ДОМАЌИН
НА НОВИОТ СУД ЗА ВОЕНИ
ЗЛОСТОРСТВА
15 ЈАНУАРИ 2016

Долгоочекуваниот специјален суд, пред кој ќе им
се суди на припадници на Ослободителната војска
на Косово, ОВК, за воени злосторства и поствоени
кривични дела, како што беше соопштено, ќе се
формира оваа година во Хаг.

Марија РИСТИЌ

Х

оландската влада во петок објави дека „се согласила со
барањето на Европската унија, ЕУ, Холандија да биде домаќин
на специјалниот суд за Косово“, соопшти холандското
министерство за надворешни работи.
Судот, чиј официјален назив ќе биде „Изместена судска институција
на Косово“, треба да започне со работа во текот на оваа година.
Пред овој суд ќе бидат кривично гонети сериозни кривични дела
извршени во периодот 1999-2000 година, од страна на членови на
ОВК, против етничките малцинства и политички противници.
„Ова е важно да се направи поради правдата. Значи, ние сме среќни
што можеме да понудиме да бидеме домаќин на овој суд“, изјави
холандскиот министер за надворешни работи, Берт Коендерс.
Коендерс и холандскиот министер за безбедност и правда, Ард
ван дер Стеур, иѕјавија дека веруваат оти Холандија има посебна
одговорност, бидејќи таа е домаќин на многу меѓународни и други
посебни кривични судови и трибунали, како што е Меѓународниот
кривичен трибунал за поранешна Југославија, МКТЈ.
„Ова е добра можност конечно да се обезбеди остварување на
правдата, но и да бидат повикани на одговорност лица, за
злосторствата што ги извршиле“, рече Ван дер Стеур.
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Судот ќе се наоѓа во поранешната зграда на Европол, која ќе биде
проширена со нови судници, кои дополнително ќе бидат изградени.
„Во меѓувреме, судот ќе бидат сместен на некое друго место во Хаг“,
рече холандскиот министер за надворешни работи.
Во март 2014 година, Европската унија побара од Холандија, да му
помогне на Специјалниот истражен тим на ЕУ во евентуалната
кривична постапка, по завршувањето на истрагата за злосторствата
извршени од страна на припадници на ОВК.
Во министерското писмо од 2014 година, до кое БИРН дојде, се
вели дека ЕУ ја избрала Холандија, поради „уникатното холандско
искуство во областа на меѓународната судска пракса“.
Специјалниот истражен тим на ЕУ спроведе трогодишна истрага за
обвинувањата на Советот на Европа, чиј специјален известувач, во
својот извештај од 2011 година, вели дека членови на ОВК за време
на конфликтот во Косово, извршиле злосторства над цивили, како
што се киднапирање, мачење и трговија со органи.
Наодите на тимот на ЕУ ќе обезбедат основа за кривично гонење
пред новиот суд.
Судот, кој ќе биде составен од меѓународни судии, ќе биде формиран
во согласност со законите на Косово. Ова значи дека тој нема да биде
меѓународен трибунал, туку суд на Косово, кој ќе работи надвор од
земјата.
Сепак, неговото формирање сѐ уште е многу контроверзно во Косово.
Некои негови критичари веруваат дека овој суд е навреда за борбата
на ОВК против силите на Слободан Милошевиќ.
Градоначалникот на Хаг, Јозиас Ван Артсен, го поздрави новиот суд.
„Сѐ додека не биде исполнета правдата, нема да има вистински
траен мир. Затоа е од исклучително значење, што овој суд, може да
ја работи својата работа, овде, во нашиот град “, рече тој.
Владата на Холандија и Косово склучија договор со кој се утврдуваат
аранжманите во врска со овој суд.
Договорот сѐ уште треба да биде одобрен од страна на парламентите
на овие земји.
Трошоците на судот ќе бидат покриени од фондовите на ЕУ.
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ПОРАНЕШЕН ПРИПАДНИК
НА ОВК ПРИТВОРЕН
ЗА ЗЛОСТОРСТВА ВО
АЛБАНИЈА
08 ОКТОМВРИ 2015

Косовски суд му одреди едномесечен притвор на
поранешниот водач на Ослободителната војска
на Косово, ОВК, Џемшит Красниќи, осомничен за
воени злосторства во Албанија.

Бехар МУСТАФА, Марија РИСТИЌ

С

удија на Основниот суд во Митровица, во среда му одреди
мерка 30 дена притвор, на поранешниот висок припадник на
ОВК, Џемшит Красниќи.

Неговиот адвока,т Хаји Милаку, изјави дека судот постапил по
барање на Мисијата на ЕУ за владеење на правото, ЕУЛЕКС, која
навела дека постои стравување дека тој би можел да ја загрози
истрагата, доколку биде на слобода.
„Притворен е поради постоење на сомнение дека во пролетта 1999
година, на територијата на Албанија, извршил воени злосторства“,
рече Милаку за БИРН.
Красниќи беше уапсен во неделата во неговиот роден град Призрен,
јужно Косово, во полициска операција на ЕУЛЕКС.
Обвинителите на ЕУЛЕКС се сомневаат дека тој извршил воени
злосторства против цивили, притворени во логорите што ги водела
ОВК во северна Албанија.
Тој, наводно, учествувал во тортура на затвореници во логорите
во Кукс и Цахан, во април, мај и јуни 1999 година, за време на
конфликтот во соседно Косово.
За време на бомбардирањето на НАТО, на поранешна Југославија, од
март до јуни 1999 година, ОВК, која тогаш се бореше против српската
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полиција и војска, имала база во албанскиот град Кукс, од каде што
се спроведувале герилски операции во соседно Косово.
ОВК формира мрежа на затвори во своите бази во Албанија и Косово,
за време и по конфликтот во 1999 година.
Во нив биле притворени косовски Албанци, осомничени за соработка
со српскиот режим, како и Срби и Роми. Некои затвореници биле
мачени, а се верува дека дел биле и убиени.
Српското здружение на исчезнати лица, соопшти дека околу 500
косовски Срби, сѐ уште се водат како исчезнати.
Во извештајот на Советот на Европа од 2011 година, се вели дека
поранешни борци на ОВК, ја користеле фабриката за метал во Кукс,
како објект за повеќе намени, во кој имало најмалку два затворски
блока за притвор на затвореници.
Во истиот извештај се вели дека затворениците „биле фрлени во
импровизирани затворски ќелии, во нехигиенски услови, без храна
и вода, и дека периодично ги посетувале борци на ОВК, кои ги
испрашувале на суров начин или неселективно ги тепале“.
Во изјавите дадени за обвинителите на ООН во 2009 година и 2010
година, повеќе од десет лица, скоро сите етнички Албанци, опишаа
дека биле притворени на неодредено време, дека биле удирани со
палки и со други предмети, и подложени на различни форми на
нехумано постапување, во местото Кукс.
Неколку сведоци изјавија дека врисоци на агонија од лица што биле
држани во одделни ќелии, можеле да се слушнат како одекнуваат
низ ходниците.
Косово моментално е во фаза на формирање на нов меѓународно
поддржан суд, кој се очекува да биде стациониран во Приштина и
во Хаг.
Формирањето на т.н. „специјализирани совети“, доаѓа по
објавувањето на извештајот на Специјалниот истражен тим на ЕУ,
во јули минатата година, за наодите од тригодишната истрага што
овој тим ја спроведе, во врска со тврдењата, првично изнесени од
специјалниот известувач на Советот на Европа, Дик Марти.
Марти тврди дека припадници на ОВК, извршиле злосторства
против цивили, како што се киднапирање, мачење и земање на
органи.
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ЕУ и САД го притиснаа Косово да ги усвои потребните уставни
измени и закони потребни за функционирање на судот.
Тие соопштија дека овој суд е потребен, бидејќи косовското
правосудство не може или не сака правилно да гони поранешни
припадници на ОВК, а ЕУЛЕКС нема капацитет да го стори тоа.
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КОСОВО: ОДЛОЖЕНО
ГЛАСАЊЕТО ЗА УСТАВНИТЕ
ИЗМЕНИ ЗА НОВИОТ
СПЕЦИЈАЛЕН СУД
29 МАЈ 2015

Парламентот на Косово / Фото: БИРН

Косовскиот парламент го одложи гласањето
за измените на уставот, кои ќе овозможат
формирање на специјален суд за злосторства
извршени за време на војната од страна на
Ослободителната војска на Косово.

Марија РИСТИЌ, Петрит ЧОЛАКУ

И

ако беше закажано за во петок, гласањето во парламентот
на Косово, за измени на Уставот, со кои ќе се овозможи
формирање на специјален суд за злосторства извршени во
војната во 90-тите, беше одложено поради „технички причини“.
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Со 78 гласа за, 2 против и 1 воздржан, Собранието го одложи
гласањето, без да закаже нова седница.
Шефот на парламентарната група на владејачката Демократска
партија на Косово, Адем Грабовци, рече дека гласањето го одложиле
технички пречки.
„Поради немање можност да се видат материјалите за кои што
требаше да гласаме, предложивме оваа седница да се одложи“, рече
Грабовци.
Премиерот, Иса Мустафа, и неговиот заменик и коалициски
партнер, Хашим Тачи, не беа присутни на седницата.
Албин Курти, од опозициското движење „Самоопределување“, кое
се спротивставува на формирањето на специјалниот суд, изјави
дека седницата е одложена, бидејќи немало доволно пратеници што
би гласале за амандманите.
„Овие измени секогаш биле злогласни. И овој пат не е поинаку“,
рече Курти.
Сепак, Славко Симиќ, пратеник од Српската листа, рече дека
формирањето на судот е меѓународна обврска на Косово и оти
гласањето било одложено поради политички причини.
Донесувањето на измените и дополнувањата, се првиот чекор со кој
ќе се овозможи формирање на судот, кој ќе функционира според
законите на Косово, а повеќето постапки ќе бидат спроведени
во странство. Судските структури, пак, ќе бидат составени од
меѓународен кадар.
По донесувањето на измените, парламентот треба да донесе посебен
закон со кој ќе се регулира функционирањето на судот.
Косовската влада и Европската унија сè уште преговараат околу
нацрт законот.
Гласањето досега неколку пати беше одложувано, но под притисок
на меѓународната заедница, беше закажано за в петок.
За време на седницата, стотици воени ветерани излегоа на улиците
на Приштина, протестирајќи против планираното гласање и
неодамнешната одлука на судот во Митровица, со која на казни
затвор за воени злосторства во 1998 и 1999 година, беа осудени
11 поранешните борци на ОВК, вклучувајќи ги и политичарите
Сулејман Селими и Сами Луштаку.

СПЕЦИЈАЛ ИЗИРАН И СОВЕ ТИ Н А КОСОВО:
ОД ИСТРАГИ ДО ОБВИНЕНИЈА

- 13 5 -

Стотици воени ветерани, кои извикуваа „УЧК, УЧК“ се собраа пред
парламентот, повикувајќи ги пратениците да не ги поддржат
амандманите што ќе доведат до формирање на специјалниот суд.
Претседателот на здруженијата на воени ветерани, Смајл Елезај,
изјави дека формирањето на судот ќе биде штетно за суверенитетот
на Косово.
„Пратениците треба да го напуштат парламентот, со што ќе биде
невозможно да се гласа за уставните измени што треба да овозможат
формирање на специјален суд“, рече Елезај.
Новиот специјален суд треба да има седиште во Холандија. Се
очекува, пред него, за наводни злосторства извршени за време и
по војната 1998-1999 со српските сили, да бидат обвинети и некои
високи личности на Ослободителната војска на Косово.
Пред него ќе се водат случаи што произлегоа од неодамнешниот
извештај на Специјалниот истражен тим на ЕУ, во кој се вели дека
неименувани претставници на ОВК, ќе се соочат со обвиненија за
„кампања на прогон“ против Србите, Ромите и косовските Албанци,
за кои тие верувале дека се соработници на српскиот режим.
Наводните
злосторства
вклучуваат
убиства,
нелегални апсења и сексуално насилство.

киднапирања,
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НОВИОТ СПЕЦИЈАЛЕН СУД
ЗА КОСОВО ПОД ПРЕВЕЗОТ
НА ТАЈНАТА
09 ЈАНУАРИ 2015

Косовскиот парламент треба да донесе закон
за формирање на нов специјален суд, поддржан
од ЕУ, што ќе се занимава со случаите на воени
злосторства, но точните детали за природата
на овој суд и натаму се непознати.

Уна ХАЈДАРИ

Н

еодамна формираната владата на премиерот Иса Мустафа,
вети дека ќе го забрза гласањето во парламентот за
новиот закон за формирање на специјален суд, пред кој, за
воени злосторства, ќе им се суди на поранешни функционери на
Ослободителната војска на Косово.
Се очекува гласањето да се одржи во февруари и иако текстот на
предлог законот досега не е објавен, три опозициски партии во
парламентот веќе јасно ставија до знаење дека ќе гласаат против.
Иако предложеното формирање на судот, кој ќе се занимава со
наводите од извештајот што минатата година беше изготвен од
специјалниот истражен тим на ЕУ, предизвика контроверзии, за
јавноста и политичарите во Косово, начинот на функционирање на
овој суд, и натаму останува под превезот на тајната.
Косовското министерство за правда не даде одговор на ова прашање,
повторувајќи дека „сѐ уште не е се јасно“.
Она што е познато засега, според извештаите на локалните медиуми,
е дека најчувствителните делови на постапките, ќе се одржуваат во
Холандија.
Ова значи дека сослушувањата на сведоците и сите судења на
високопрофилираните политичари, ќе се одржат надвор од Косово,
далеку од оние што можеби ќе сакаат да влијаат на постапката,
проблем што се сметаше за слабост во случаите што ги водеше
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Мисијата на ЕУ за владеење на правото, ЕУЛЕКС, која се наоѓа во
Косово од 2008 година.
Засега не се знае дали судот ќе го практикува меѓународното право
или ќе применува мешавина од закони од Косово и Данска.
Единствениот официјален документ, што е јавно достапен, е
размената на писма од април 2014 година, меѓу претседателката
на Косово, Атифете Јахјага и поранешниот шеф за надворешна
политика на ЕУ, Кетрин Ештон, во кои се изразува подготвеноста на
двете страни за формирање на специјален суд.
Косовскиот парламент, пред предвремените избори во јуни
минатата година, под силен притисок од дипломати на ЕУ и на САД
во Косово, ја даде својата поддршка за формирање на овој суд, но
оттогаш, не беа понудени други детали.
Едита Тахири, косовски министер за дијалог со Србија, која ги
надгледува работните групи вклучени во спроведувањето на
договорот за нормализација на односите со Белград, изјави дека
јавноста мора да почека на нови детали.
„Го направивме она што беше потребно и се согласивме да се
формира судот. Сега треба да почекаме, надлежните органи да ги
изготват потребните закони, како косовските, така и меѓународните
судски институции “, рече Тахири.
Првично беше предвидено, судот да започне со работа во јануари
2015 година, но поради политичкиот спор што по изборите во јуни
го остави Косово без влада, почетокот на неговата работа беше
одложена.
Причина за стравувањето на оние што се спротивставуваат
на формирањето на овој суд, е можноста тој да наликува на
Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија, но и
тоа што тој ќе се фокусира само на извршените злосторства во Косово,
вклучувајќи ги и оние извршени од страна на Ослободителната
војска на Косово, на кои се гледа како на ослободители на земјата од
владеењето на Белград.
„Сметаме дека специјалниот суд е лоша вест за Косово“, рече Доника
Кадај-Бујупи, пратеник на опозициската партија „Сојуз за иднината
на Косово“.
„Државата покажа волја за почитување на меѓународната правда, а
ова само ќе му нанесе штета на имиџот на земјата“, додаде КадајБујупи.
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Прва задача на судот ќе биде да се справи со наводите од истрагата
на Специјалниот истражен тим на ЕУ, за воените злосторства и
организираниот криминал, во периодот 1998-2000 во Косово.
Поранешниот главен обвинител во Специјалниот истражен тим,
Клинт Вилијамсон, во својот извештај од август 2014 година, вели
дека има јасни индиции дека членови на ОВК киднапирале и
извршиле убиства.
Вилијамсон рече дека „високи функционери на поранешната
Ослободителна војска на Косово“, ќе се соочат со обвиненија за
злосторства против човештвото и други злоупотреби.
Додаде дека има „убедливи докази“ и за трговија со органи што
ја воделе борци на ОВК, иако, засега недоволно за да се подигне
обвиненија.
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ЕУ ИМЕНУВА ГЛАВЕН
ОБВИНИТЕЛ НА НОВИОТ
ТРИБУНАЛ ЗА КОСОВО
11 ДЕКЕМВРИ 2014

Американскиот адвокат, Дејвид Швендимен, ќе
биде главен обвинител на новиот специјален
суд за воени злосторства, што се очекува да
процесира високи личности на Ослободителната
војска на Косово, ОВК, дознава БИРН.

Марија РИСТИЌ, Денис ЏИДИЌ
Швендимен, кој претходно работел на истраги за измами и
корупција во Авганистан, оваа недела ќе дојде на местото на Клинт
Вилијамсон, како главен обвинител на специјалниот истражен тим
на Европската унија за Косово, изјавија за БИРН, извори од ЕУ.
Ова не е прво назначување на Швендимен на работна задача на
Балканот. Тој, од 2006 до 2009 година, работел како меѓународен
обвинител во Босна и Херцеговина, и последните две години од
неговиот престој во оваа држава, бил на чело на специјалниот оддел
на босанското обвинителство за воени злосторства.
Судот ќе биде лоциран во Холандија и се очекува, пред него, за
наводни злосторства извршени по војната 1998-1999 со српските
сили, да бидат обвинети и некои високи официјални лица на ОВК.
Тој ќе ги разгледува случаите што се спомнуваат во неодамнешниот
извештај на специјалниот истражен тим на ЕУ, во кој се вели дека
неименувани претставници на ОВК ќе се соочат со обвиненија за
„кампања на прогон“, насочена против Србите, Ромите и косовските
Албанци, за кои се верувало дека се соработници на режимот во
Белград.
Наводните
злосторства
вклучуваат
убиства,
нелегални апсења и сексуално насилство.

киднапирања,
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Новиот суд требаше да започне со работа во јануари 2015 година, но
поради политичкиот спор што по изборите во јуни го остави Косово
без влада, почетокот на неговата работа беше одложена.
Додека работеше во БиХ, Швендимен се соочи со контроверза,
бидејќи прекина две истраги за воени злосторства против босански
Срби.
Тој, сепак, трдеше дека морал да дејствуваат во интерес на правдата,
иако „јавната реакција можела да му донесе непријатности“, изјави
тој за БИРН, откако го заврши својот мандат.
„Тоа беше само право нешто, што требаше да се направи во право
време и јас го направив“, рече тој.
Работата на Швендимен во американското Министерство за правда,
вклучувала и голем број на задачи во странство, како Бангладеш,
Тајланд и Виетнам.
По Босна и Херцеговина, тој продолжил да работи како помошник
сојузен адвокат во неговата матична држава Јута во САД, а пред да
замине за Авганистан, предавал право на Универзитетот во Јута.
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ВОЕНИТЕ ВЕТЕРАНИ
ПРОТИВ ИЗВЕШТАЈОТ НА
ЕУ ЗА ЗЛОСТОРСТВА ВО
КОСОВО
30 ЈУЛИ 2014

Здружението на воени ветерани на Косово,
соопшти дека новиот извештај на ЕУ, кој наведува
дека високи функционери на Ослободителна војска
на Косово, ОВК, ќе бидат кривично гонети за
злосторства против човештвото, е „смешен“.

Едона ПЕЦИ

З

дружението на воени ветерани, во среда го осуди извештајот
на специјалниот истражен тим на ЕУ, за наводни злосторства
извршени по конфликтот во 1999 година, нарекувајќи го
„нелогичен, смешен и тенденциозен“.
Здружението смета дека извештајот претставува „продолжување на
специјалната војна против борците за слобода и против ОВК, поради
интересите на Србија и непријателите на албанската нација“.
Во извештајот објавен во вторникот се вели дека неименувани
високи претставници на ОВК ќе се соочат со обвиненија за
злосторства против човештвото.
Главниот обвинител на специјалниот истражен тим, Клинт
Вилијамсон, ги повика властите во Приштина да помогнат „во
што поскоро“ формирање на новиот холандски специјален суд, во
кој ќе бидат ангажирани меѓународни судии, а кој ќе ги процесира
злосторствата поврзани со војната на Косово. Се очекува овој суд да
почне со работа следната година.
Но, Здружението на воени ветерани соопшти дека „ќе го заштити
секој кој би можел да биде обвинет од страна на овој политички суд“.
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Сепак, невладината организација “Фонд за хуманитарно право“ од
Приштина, изјави дека го поддржува извештајот на специјалниот
истражен тим на ЕУ.
Фондот смета дека специјалниот истражен тим и новиот суд имаат
потенцијал да ги отстранат пречките со кои претходно се соочуваа
Мисиите на ООН и на ЕУ во Косово и да ја уверат јавноста „во
потребата за кривично гонење на членовите на ОВК, кои убивале
Срби и Роми“.
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СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ГИ
ПОЗДРАВИ НАОДИТЕ ЗА
ТРГОВИЈА СО ОРГАНИ НА
КОСОВО
30 ЈУЛИ 2014

Ана Брасер / Фото: Совет на Европа

Советот на Европа го поздрави извештајот на
ЕУ, во кој високи припадници на Ослободителна
војска на Косово, ОВК, се обвинуваат за пост воени
злосторства, а во кој стои дека постојат индиции
оти борци на ОВК се занимавале со трговија со
органи.

Марија РИСТИЌ

С

оветот на Европа во среда го пофали извештајот на
специјалниот истражен тим на ЕУ, во кој се вели дека
постојат докази за кривично гонење на неименувани високи
припадници на ОВК, за злосторства против човештвото, вклучувајќи
киднапирања и убиства, извршени по конфликтот во 1999 година.
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Претседателот на Парламентарното собрание на Советот на
Европа, Ана Брасер, го пофали извештајот објавен во вторникот,
нагласувајќи оти постојат „сериозни“ индиции дека борци на ОВК
биле вклучени во трговија со органи, која била со ограничен обем и
во која биле вклучени неколку поединци.
„Денес го поздравувам тоа што во случајот со трговија со човечки
органи во Косово, вистината продолжува да излегува на виделина“,
изјави Брасер.
Наводите за трговија со органи за првпат се појавуваат во извештајот
на Дик Марти, специјален известувач на Советот на Европа, објавен
во 2010 година, во кој се тврди дека групи, меѓу кои и високи
албански герилци од Косово, биле вклучени во убиства на неколку
српски и албански затвореници и во отстранување на нивните
бубрези заради продажба.
Во извештај од 2010 се детализираат и други кршења на човековите
права од страна на лица поврзани со поранешната ОВК, како и
„поврзаноста“ меѓу елементи на ОВК и организираниот криминал.
ЕУ во 2011 година го формира специјалниот истражен тим (СИТФ),
чија задача беше да ги испита наводите на Марти.
„Иако се уште не се презентирани конечните заклучоци, СИТФ
најде убедливи докази за поднесување на обвиненија против некои
поранешни високи припадници на ОВК, што се однесуваат на случаи
на сериозни кршења на човековите права, наоди што во голема
мера се врз основа и во согласност со извештајот на Дик Марти“,
рече Брасер.
„Кога имаме конфликт, тогаш сите криминалци мора да бидат
кривично гонети и да одговараат за своите незаконски дејствија,
без разлика на која страна и припаѓаат и без оглед на нивната
политичка улога“, додаде таа.
Брасер ја повтори загриженоста заради заплашувањето на сведоците
за кое се зборува во извештајот на ЕУ. СИТФ потенцира дека имало
„активни напори за поткопување на“ неговата истрага.
„Со жалење констатирам дека во одредени кругови постои
атмосфера на заплашување на сведоците и ги повикувам властите
на Србија, Албанија и администрацијата на Косово, безрезервно да
соработуваат во тековните истраги“, рече таа.
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СРБИЈА ГО ПОЗДРАВИ
ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕУ ЗА
ЗЛОСТОРСТВАТА НА
КОСОВО
29 ЈУЛИ 2014

Марко Ѓуриќ / Фото: Бета

Српската влада ја поздрави најавата на
специјалниот истражен тим на ЕУ, за подигање
на обвиненија за наводни злосторства извршени
врз Срби од страна на Ослободителната војска на
Косово, ОВК, но потенцира дека правдата ќе биде
задоволена, кога сторителите ќе бидат осудени.

Марија РИСТИЌ

„Н

ие можеме да бидеме задоволни единствено во
моментот кога ќе имаме правосилни пресуди, што
пред лицето на правдата ќе ги изведат извршителите
на злосторствата“, изјави во вторникот, Марко Ѓуриќ, директор на
српската владина канцеларија за Косово и Метохија.
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Ѓуриќ го поздрави извештајот што претходно, истиот ден, го објави
Клинт Вилијамсон, главен обвинител на специјалниот истражен
тим на ЕУ, кој рече дека неименувани „високи функционери на
поранешната ОВК“ ќе се соочат со обвиненија за злосторства против
човештвото, вклучувајќи и киднапирања и убиства, извршени по
конфликтот во 1999 година.
Србија ја поздрави „секоја активност што води кон откривање
на монструозните злосторства за кои, според извештајот на
Вилијамсон, водат до високи функционери на ОВК“, рече Ѓуриќ.
„Премногу време помина и сé уште нема правда за жртвите...Сепак,
воените злосторства никогаш не застаруваат и сметаме дека само
кривичното гонење на сторителите можат да донесат помирување“,
додаде тој.
Српскиот обвинител за воени злосторства, Владимир Вукчевиќ,
изјави дека извештајот на специјалниот истражен тим на ЕУ,
„носи сатисфакција за жртвите“ и „во голема мера придонесува за
меѓународната правда“.
Реагираше и косовската влада која соопшти дека извештајот е „важен
чекор за одредување на потенцијалната одговорност на поединците
и за ставање крај на неоснованите тврдења и обвинувања”.
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НАЈАВИТЕ ЗА ОБВИНЕНИЈА
НА КОСОВО „НУДАТ ПРАВДА
ЗА КИДНАПИРАНИТЕ СРБИ“
29 ЈУЛИ 2014

Клинт Вилијамсон, шеф на специојалниот истражен тим на ЕУ / Фото: Бета

Извештајот на специјалниот истражен тим
на ЕУ, со кој беше најавено кривично гонење
на високи припадници на Ослободителната
војска на Косово, ОВК, за злосторства против
човештвото извршени по војната во 1999 година,
би можел да стави крај на неказнувањето, смета
организацијата за човекови права, Амнести
интернешенел.

Марија РИСТИЌ

„О

ва е, се надеваме, чекор кон правдата за семејствата
на околу 400 косовски Срби за кои се верува дека биле
киднапирани од ОВК, а потоа префрлени во Албанија,
каде што наводно биле убиени“, изјави во вторникот Сиан Џонс,
истражувач на Амнести интернешнал, АИ, на Косово.
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Во извештајот објавен од страна на специјалниот истражен тим на
ЕУ, се вели дека неименувани „високи функционери на поранешна
ОВК“ ќе се соочат со обвиненија за злосторства против човештвото
и други злоупотреби извршени по конфликтот во 1999 година.
„Овие лица ја сносат одговорноста за кампањата на прогон,
насочена против Србите, Ромите и другите малцинства на Косово,
но и кон други косовски Албанци кои тие ги етикетирале или како
соработници на Србите или, што бил почест случај, едноставно како
политички противници на раководството на ОВК“,изјави на пресконференција во Брисел, Клинт Вилијамсон, главен обвинител на
специјалниот истражен тим.
Според АИ, извештајот „ја препознава сеопфатната и систематска
природа на киднапирањата и убиствата и уверува дека поранешни
високи припадници на ОВК ќе бидат обвинети за злосторства
против човештвото“.
Сепак, АИ истакнува дека специјалниот истражен тим на ЕУ „не
е во можност да покрене обвиненија против засега неименувани
осомничени лица, бидејќи специјалниот трибунал кој ќе биде
формиран за судење на осомничените, со седиште надвор од Косово,
нема да започне со работа до 2015 година“.
Судот ќе работи според законите на Косово, но неговото седиште ќе
биде во Холандија, а судиите ќе бидат меѓународни.
Иако косовскиот парламент во април гласаше за формирање на
новиот суд, потребни се дополнителни законски измени заради
усогласување со уставот.
Амнести смета дека ова треба да се направи брзо, за обвиненијата да
почнат да се реализираат.
„Било какво понатамошно одложување може да доведе до
неказнивост и дополнително заплашување на потенцијалните
сведоци“, рече Џонс.
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ВИСОКИ ПРИПАДНИЦИ
НА ОВК НА КОСОВО ЌЕ СЕ
СООЧАТ СО ОБВИНЕНИЈА
ЗА ЗЛОСТОРСТВА ПРОТИВ
ЧОВЕШТВОТО
29 ЈУЛИ 2014

Клинт Вилијамсон, шеф на специојалниот истражен тим на ЕУ / Фото: Бета

O извештајот на ЕУ се вели дека високи
припадници на Ослободителната војска на Косово,
ОВК, ќе бидат кривично гонети за злосторства
против човештвото, вклучувајќи убиства и
киднапирања, но оти сé уште нема доволно
докази за подигнување на обвиненија за трговија
со органи.

Едона ПЕЦИ

В

о извештајот објавен во вторникот од страна на специјалниот
истражен тим на ЕУ, се вели дека неименувани „високи
функционери на поранешната ОВК“, ќе се соочат со
обвиненија за злосторства против човештвото и други злоупотреби
извршени по конфликтот во 1999 година.
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„Овие лица ја сносат одговорноста за кампањата на прогон,
насочена против Србите, Ромите и другите малцинства на Косово,
но и кон други косовски Албанци кои тие ги етикетирале или како
соработници на Србите или, што бил почест случај, едноставно како
политички противници на раководството на ОВК“, изјави на пресконференција во Брисел, Клинт Вилијамсон, главен обвинител на
специјалниот истражен тим.
Нивните
злосторства
вклучуваат
„убиства,
киднапирања,
присилни исчезнувања, незаконски затворања во логори во Косово
и Албанија, сексуално насилство, други форми на нехуман третман,
принудно раселување на поединци од нивните домови и заедници,
и сквернавење и уништување на цркви и други верски објекти“,
рече Вилијамсон.
„Веруваме дека доказите покажуваат оти овие злосторства не биле
акти на поединци кои работеле на своја рака, туку акти спроведени
на организиран начин, одобрени од страна на одредени поединци
на највисоки раководни нивоа на ОВК“, додаде тој.
Тој потенцира дека има „големи индиции“ оти припадници на ОВК
„убиле неколку поединци со намера да им ги отстранат органите“.
Но, наводите дека стотици затвореници биле убиени, а нивните
органи продавани, се „во целост неосновани“.
„Нема индиции дека ова било широко распространето“, рече тој.
Вилијамсон објасни дека сé уште нема доволно докази за подигнување
на обвиненија за трговија со органи, но оти не се отфрла можноста
вакви обвиненија да бидат покренати во иднина.
Во извештајот се изразува загриженост за, како што се вели,
постоење на „клима на заплашување на сведоците“ во Косово,
нагласувајќи дека имало обиди да се влијае врз сведоците во текот
на истрагата на специјалниот тим.
„Се додека неколку моќни луѓе продолжуваат да ја попречуваат
истрагата за нивните криминални дела, цената ќе ја плаќа сиот
народ на Косово, бидејќи ова се надвива како темен облак над
земјата“, стои во извештајот.
Реагирајќи на извештајот, косовската влада соопшти дека ова
е „важен чекор за одредување на потенцијалната одговорност
на поединците и за ставање крај на неоснованите тврдења и
обвинувања”.
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Специјалниот истражен тим беше формиран во 2011 година, со
задача да ги истражи наводите од контроверзниот извештај на
специјалниот известувач на Советот на Европа, Дик Марти.
Во извештајот на Марти се вели дека поранешни високи припадници
на ОВК, меѓу кои и косовскиот премиер Хашим Тачи, се поврзани
со организиран криминал и трговија со органи на српски и други
затвореници, спроведувани во Албанија за време на војната 19981999.
Како што се сугерира во извештајот, можно е мрежата на нелегална
трговија со органи да била водена од вила во градот Фуше Крује
во Албанија, каде што биле убиени неколку Срби и Албанци, чии
бубрези биле извадени заради продажба.
Извештајот детализира и други кршења на човекови права од страна
на лица поврзани со поранешна ОВК.
Обвинетите остро ги отфрлаат овие наводи.
Инаку, следната година со работа треба да започне нов специјален
трибунал, со меѓународни судии, што ќе ги води случаите на
наводни злосторства извршени од страна на поранешни борци на
ОВК за време на војната, кој ќе биде стациониран во Холандија.
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ВО 2015 НОВ ТРИБУНАЛ
ЗА ВОЕНИ ЗЛОСТОРСТВА
ИЗВРШЕНИ ОД ОВК
23 ЈУЛИ 2014

Новиот холандски специјален суд, следната
година ќе го покрене својот прв случај против
поранешни борци на ОВК, за убиства, депортации
и киднапирања на Срби, за време на војната.

Марија РИСТИЌ

„О

чекуваме судот да биде во целост функционален на
почетокот на следната година...На обвинителната
клупа ќе се најдат неколку поранешни припадници на
Ослободителната војска на Косово“, изјави висок дипломат на ЕУ за
БИРН.
Обвиненија ќе бидат покренати за убиства, киднапирање и
депортација на косовски Срби, кои за време на конфликтот во 1999
година биле притворени во многу логори на ОВК во Косово, а кои
подоцна биле префрлени во Албанија, изјави овој дипломат, кој
бараше да остане анонимен.
Оваа вест беше објавена откако оваа недела, Клинт Вилијамсон,
главен истражител на специјалниот тим на ЕУ, кој има задача
да ги испита наводите за нелегална трговија со органи со која се
занимавале припадници на ОВК, ги посети Приштина и Белград.
Вилијамсон следната недела ќе го објави својот извештај врзано
за тврдењата дека борци на ОВК, за време на конфликтот, земале
органи од српски затвореници и други лица, кои наводи за првпат
се појавија во контроверзниот извештај на специјалниот известувач
на Советот на Европа, Дик Марти, во 2010 година.
Во извештајот стои дека високопозиционирани поранешни
припадници на ОВК, меѓу кои и актуелниот премиер Хашим Тачи,
се поврзани со организиран криминал и трговија со органи.
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Сепак, ЕУ дипломатот за БИРН изјави дека специјалниот тим
наишол на потешкотии кога станува збор за обвиненијата за
командна одговорност против поранешни високи функционери на
ОВК, бидејќи герилските сили немале писмени наредби како секоја
војска и немале документи што докажуваат дека злосторствата биле
извршени.
Локалните медиуми шпекулираат дека ова значи оти Тачи
најверојатно нема да биде обвинет, иако тоа не може да биде со
сигурност потврдено.
Поголемиот дел од новите обвиненија, ќе бидат базирани на
материјали од претходни истраги што ги воделе мисиите на ООН и
ЕУ во Косово, како и на сведоштва на жртвите и нивните семејства.
За време на неговата посета на Косово и Србија, Вилијамсон одби
да открие детали од неговата истрага, сѐ додека следната недела не
биде објавен извештајот на специјалниот тим.
„Амбасадорот Вилијамсон истакна дека тој е свесен за можните
шпекулации во врска со наодите на СИФТ [Специјалниот истражен
тим на ЕУ], но подвлече дека информации во врска со наодите
од истрагата нема да бидат објавени, сѐ додека не биде објавен
извештајот, поради што не треба однапред да се донесува суд
за специфични резултати“, соопшти неговата канцеларија во
вторникот.
Во април, косовскиот парламент го одобри формирањето на новиот
суд за воени злосторства, кој ќе ги решава наводите што ќе бидат
објавени во извештајот на Вилијамсон.
Европската унија веќе побара од холандската влада да му помогне на
СИФТ во кривичните постапки, откако ќе биде завршена истрагата
по наводите за трговија со органи.
Иако новиот специјален суд ќе има седиште во Холандија,
обвинителите и судиите ќе биде меѓународни, а тој ќе работи според
законите на Косово.
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СЛЕДНАТА НЕДЕЛА
ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРГОВИЈАТА
СО ОРГАНИ НА КОСОВО
21 ЈУЛИ 2014

Меѓународниот тим кој имаше задача да го
истражи случајот со наводна трговија со органи,
на припадници на Ослободителната војска на
Косово, ОВК, за време на конфликтот во 90-тите
години, следната недела ќе го објави својот
долгоочекуван извештај.

Едона ПЕЦИ

К

линт Вилијамсон, главниот обвинител во специјалниот
тим на Мисијата на ЕУ за владеење на правото во Косово,
формиран за да спроведе истрага за наводната нелегална
трговија со органи, соопшти „дека својот тригодишен мандат ќе го
заврши со објавување на извештајот за неговите откритија, што ќе го
обелодени следната недела“, објави во понеделник Министерството
за правда на Косово.
Специјалниот истражен тим, СИТФ, беше формиран во 2011 година,
со цел да ги испита тврдењата за трговија со органи, презентирани
во контроверзниот извештај на специјалниот известувач на Советот
на Европа, Дик Марти.
Во извештајот стои дека високопозиционирани поранешни
припадници на ОВК, меѓу кои и актуелниот премиер Хашим Тачи,
се поврзани со организиран криминал. Во него тие се обвинети
за трговија со органи на српски затвореници и на други лица во
Албанија, за време на војната 1998-1999.
Вилијамсон не даде детали за неговите средби со косовските
официјални претставници, остварени за време на неговата посета
на Приштина во понеделникот.
Сепак, СИФТ соопшти дека е „свесен за шпекулациите во врска
со наодите на СИФТ, но оти информации во врска со наодите
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од истрагата нема да бидат објавени, се додека не биде објавен
извештајот, поради што не треба однапред да се донесува суд за
специфични резултати“.
По состанокот со Вилијамсон, косовската претседателка Атифете
Јахјага изјави дека таа била „уверена оти пристапот на Косово кон
правдата ќе биде вклучен и дека истрагата од која произлегува
извештајот на Советот на Европа не е обид да и се суди на нашата
борба за слобода, туку обид да се испитаат наводните индивидуални
злосторства“.
Во април, косовскиот парламент го одобри формирањето на нов суд
за воени злосторства што беше поддржано од Брисел, чија задача
ќе бидат истрагите по наводите за нелегална трговија со органи, на
припадници на ОВК.
Јахјага изјави дека откако по неодамнешните избори Косово ќе добие
нова влада, новата власт „ќе го спроведе ратификуваниот договор
и ќе ги преземе своите обврски да ги донесе потребните законски и
уставни измени, кои ќе создадат услови за формирање на овој нов
суд“.
Новиот трибунал ќе работи според законите на Косово, но
обвинителите и судиите ќе биде меѓународни, соопшти владата.
Судот ќе има една канцеларија во Косово и една надвор од земјата,
но уште не е јасно кога тој ќе биде формиран.
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КОСОВО ЌЕ ЈА ФИНАНСИРА
ОДБРАНАТА НА
ОСОМНИЧЕНИТЕ ЗА ВОЕНИ
ЗЛОСТОРСТВА
30 АПРИЛ 2014

Формирањето на државен фонд за поддршка на
поранешните припадници на Ослободителна
војска на Косово, на кои ќе им се суди пред новиот
меѓународен трибунал за воени злосторства,
предизвика расправии на Косово.

Едона ПЕЦИ, Арбен СУЛЕЈМАНИ

„Н

ема сомнение дека мора да се формира ваков фонд“,
изјави во средата, Адем Грабовци, од владејачката
Демократска партија на Косово, откако владата
минатата недела го одобри предлог законот за законска и финансиска
поддршка на лицата што ќе бидат гонети од страна на новиот суд.
„Парламентот или владата мора да најдат начин за негово
формирање“, рече Грабовци.
Трибуналот, во кој ќе бидат ангажирани меѓународни судии, ќе
треба да ги расветли воените злосторства, наводно, извршени од
поранешни припадници на Ослободителната војска на Косово, ОВК,
во периодот 1998-1999 година. Се верува дека Косово го поддржа
неговото формирање, под притисок на ЕУ.
Владата минатата недела соопшти дека „секое лице, што ќе биде
обвинето за наводни злосторства од страна на специјалниот суд“
ќе добие „правна и финансиска заштита“, а ќе биде обезбедена
финансиска поддршка и за нивните семејства.
Меѓутоа, не сите се согласуваат со ваквата одлука.
Реџеп Селими, од опозициското движење „Самоопределување“
(Ветевендосје), кое се противи на формирањето на новиот суд, за
БИРН изјави дека „со овој фонд, Владата се обидува да ја избалансира
штетата што ѝ е нанесена на државата, поради прифаќање на
одлуката за формирање на нов трибунал за воени злосторства“.
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За потсетување, одлуката за формирање на нов трибунал,
пратениците на Косово ја донесоа минатата недела. Овој трибунал
ќе работи согласно косовските закони, но неговите обвинители и
судии ќе бидат меѓународни.
Се очекува овај суд да има една канцеларија во Косово и во уште една
друга држава, иако сé уште не е утврдено кога тој ќе биде формиран.
Сé уште не е јасно ниту дали новиот Трибуналот ќе се справува и со
прашањето за трговија со органи, но, она што е познато е дека тој ќе
се занимава со прашањето за киднапирање и депортација на околу
500 лица, претежно Срби, кои исчезнале по конфликтот во Косово,
кој заврши во јули 1999 година.
За наводите за трговија со органи, содржани во извештајот на
Советот на Европа, подготвен од специјалниот извествач Дик
Марти, моментално се води истрага.
Од крајот на војната во 90-тите, косовската влада има одобрено
неколку одлуки за финансиска поддршка на лицата на кои им
се судеше во Хашкиот трибунал. Но, на крајот беа потрошени
само 16.750 евра, за свечен пречек на осомничените, кои што беа
ослободени од обвиненијата.
Истражувањето на БИРН, за јавните средства потрошени за лицата
на кои за воени злосторства им се судеше во Хаг, откри дека
најмногу средства потрошиле две држави во поранешна Југославија.
Хрватска, која дала повеќе од 28 милиони евра за тројца нејзини
обвинети, и Македонија, која потрошила околу 9.500.000 евра за
само двајца обвинети.
Нора Ахметај, извршен директор на Центарот за истражување,
документација и публикација, изјави дека Косово не треба да го
следи примерот на другите земји во регионот, кои што ги поддржале
обвинетите во Хаг.
„Косово не може да си го дозволи тој луксуз, да го троши својот буџет
на лица осомничени за воени злосторства. Оние што извршиле
злосторства, мора да бидат изведени пред лицето на правдата.
Би било подобро, испланираните средства за нивните семејства,
да им се дадат на жртвите на воено сексуално насилство или на
семејствата на исчезнати лица“, изјави Ахметај за БИРН.
Но, невладината организација, Совет за одбрана на човековите
права и слободи, со седиште во Приштина, која се противи на
формирањето на нов трибунал, изјави дека „сите обвинети имаат
право да побараат правна поддршка од државата и дека за вакво
нешто не можат да бидат одбиени“.
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КОСОВСКИТЕ ПРАТЕНИЦИ
ГО ОДОБРИЈА НОВИОТ СУД
ЗА ВОЕНИ ЗЛОСТОРСТВА
23 АПРИЛ 2014

По вжештената дебата, косовските
парламентарци го изгласаа предлогот за
формирање на нов специјален суд, кој ќе ги
истражи наводите за воени злосторства
и трговија со органи, наводно извршени од
припадници на Ослободителната војска на Косово,
ОВК.

Едона ПЕЦИ

П

редлогот за формирање на нов трибунал беше изгласан во
средата со 89 гласови „за“ и 22 против, иако премиерот
Хашим Тачи оцени дека неговото формирање е „најголема
неправда и навреда која можела да му биде нанесена на Косово и
неговиот народ“.
„Нашата војна беше во согласност со меѓународните норми за
војна“, изјави Тачи, кој беше политички водач на ОВК, во текот на
конфликтот со српските сили, 1998-1999.
Но, тој, од друга страна, изјави дека на Косово му е потребен новиот
суд, за да може земјата да се „исчисти“ од наводите што се наоѓаат
во извештајот на специјалниот известувач на Советот на Европа,
Дик Марти, поднесен во 2010 година. Во него стои дека поранешни
команданти на ОВК, меѓу кои и Тачи, воделе мрежа на организиран
криминал, формирале ад-хок затвори во Албанија и дека герилците
се занимавале со шверц на органи на затвореници.
Косово „треба заеднички да го надмине овој предизвик“, рече Тачи,
барајќи од пратениците да гласаат за предлогот.
За време на дебатата, дел од пратениците остро ги отфрлија наводите
за воени злосторства и трговија со органи од страна на ОВК.
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Фатмир Лимај, поранешен командант на ОВК, кој од страна на
Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија (МКТЈ),
беше ослободен од обвиненијата за воени злосторства, праша, зошто
за Косово мора да има специјален суд, кога на некои други држави,
како на пример на Босна и Херцеговина, меѓународната заедница
им дозволи да ги судат сопствените случаи пред домашните судови.
„МКТЈ се занимава со воените злосторства во поранешна Југославија.
Ги обработи сите случаи што можеше, а оние со кои што не беше во
можност да се справи, беа префрлени на локалните судови. Зошто
Косово да се третираа поинаку?“, праша тој.
Српската пратеничка, Весна Микиќ, од партијата “Единствена
српска листа“, изјави дека се надева оти новиот суд ќе осигура, „сите
криминалци што биле членови на ОВК, да се соочат со правдата“.
„Тие мора да бидат осудени за секоја српска жртва, за секоја силувана
Србинка, за секој орган изваден од српска жртва, за секој запален
српски свет споменик, за секое насилно одземено парче српска земја
и за секој протеран Србин“, рече таа.
Американската амбасада во Приштина ја поздрави одлуката на
пратениците за формирање на нов трибунал, нагласувајќи дека
тие „ја потврдиле својата посветеност на формирање на суд според
законите на Косово, кој строго ќе се фокусира на поединците и
поединечните акти“.
„Денешното гласање го отвора патот за еден процес, на кој
меѓународната заедница гледа како на кредибилен процес, кој ќе
помогне да се затвори ова тешко поглавје во историјата на Косово“,
се вели во соопштението на амбасадата.
Трибуналот
ќе
работат
согласно
косовските
закони,
но
обвинителите и судиите ќе бидат меѓународни, објасни Тачи пред
парламентарците.
Се очекува овај суд да има една канцеларија во Косово и една надвор
од земјата, иако сé уште не е утврдено кога тој ќе биде формиран.
Во средата, пратениците го поддржа и предлогот за продолжување
на мандатот на Мисијата на ЕУ за владеење на правото во Косово,
ЕУЛЕКС, до јуни 2016 година.
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КОСОВО ЌЕ ПОБАРА ОД
ЕУ ФОРМИРАЊЕ НА НОВ
ТРИБУНАЛ
14 АПРИЛ 2014

Претседателката, Атифете Јахјага, изјави дека
откако ќе биде обезбедена согласност од сите
страни, ќе побара од ЕУ да формира специјален
суд, кој ќе има седиште надвор од Косово, а кој ќе
се справува со воените злосторства извршени во
90-тите години.

Едона ПЕЦИ

Ј

ахјага рече дека ќе побара од комесарот за надворешна политика
на ЕУ, Кетрин Ештон, „формирање на суд за Косово, што ќе биде
лоциран надвор од земјата, заради испитување на наводите
(против поранешни борци на ОВК), содржани во извештајот на
Советот на Европа од 2010 година“.
Во соопштението објавено во петокот, Јахјага вели: „Формирањето
на специјален суд е израз на ангажманот на Косово за независен
и непристрасен процес во справувањето со овие обвинувања, на
веродостоен начин“.
„Овој суд ќе се фокусира на поединци и поединечни акти. Неговото
формирање нема да значи осуда на колективните напори на нашиот
народ за ослободување и слобода“, додава таа.
Нејзиното соопштение уследи по заедничкиот состанок со
претседателите на политичките партии, на кој, според неа, бил
постигнат договор „за нивните постигнувања во владеењето
на правото и во преносот на надлежностите на косовските
институции“.
„Ние разговаравме и за важноста за продолжување на мандатот на
ЕУЛЕКС до 2016 година“, рече Јахјага, алудирајќи на Мисијата на ЕУ
за владеење на правото, чиј мандат истекува во јуни.
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Иако сите поголеми политички партии во Косово се согласиле околу
формирањето на новиот трибунал за воени злосторства, дел од
опозициските лидери и натаму сметаат дека оваа одлука би била
штетна.
Иса Мустафа, шеф на опозициската Демократска лига на Косово,
вели дека формирањето на овој трибунал е „тежок товар за Косово“.
„Сметаме дека Косово не заслужува таков суд“, вели тој, додавајќи
дека парламентот, во следните неколку недели, треба да се изјасни
околу формирањето на судот.
Албин
Курти,
лидер
на
националистичкото
движење
Самоопределување (Ветевендосје), оцени дека формирањето на овој
трибунал, за Косово би значело „чекор назад“.
„Поврзувањето на Косово со термини како што се злосторства и
злосторства против човештвото, ќе му наштетат на угледот на
Косово во светот“, нагласува тој.
Трибуналот, според плановите, треба да ги расветли воените
злосторства, наводно, извршени од страна на поранешни
припадници на Ослободителната војска на Косово, ОВК, во период
1998-1999 година.
Сé уште не е јасно дали новиот Трибуналот ќе се справува и со
прашањето за трговија со органи, но, она што е познато е дека тој ќе
се занимава со прашањето за киднапирање и депортација на околу
500 лица, претежно Срби, кои исчезнале по конфликтот во Косово,
кој заврши во јули 1999 година.
За наводите за трговија со органи, содржани во извештајот на
Советот на Европа, подготвен од специјалниот извествач Дик
Марти, моментално се води истрага.
Во извештајот на Марти, објавен во 2010 година, се тврди дека
поранешни команданти на ОВК, припадници на т.н. “Дреничка
група“, меѓу кои и сегашниот косовски премиер Хашим Тачи и
актуелните пратеници на Демократската партија на Косово, Шаип
Муја, Азем Сула и Џавид Халити, ја воделе мрежата на организиран
криминал, како и ад-хок мрежата на затвори на територијата на
Албанија.
Халити, за БИРН изјави дека е „подготвен да се соочи со правдата“.
„Ако ме повикаат од трибуналот, се разбира дека ќе одам“, рече тој.
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„Доколку трибуналот биде формиран во согласност со европските
процедури, тогаш тоа ќе им помогне на лицата, што се спомнуваат
во извештајот (на Марти)“, додава тој.
Тој, обвинувањата на Марти, ги нарече „чиста измислици“ и ја
потенцира потребата од прецизирање на начинот на кој трибуналот
би се справил со овие тврдења.
Предложеното формирање на нов трибунал и продолжувањето
на мандатот на ЕУЛЕКС, треба да бидат одобрени од косовскиот
парламент, но, сé уште е непознато кога ќе се одржи гласањето.
Претседателот на парламентот, Јакуп Красниќи, во понеделник
изјави дека тој ги информирал шефовите на сите парламентарни
групи, кои, откако ЕУ ќе одговори на писмото на Јахјага, „ќе мора да
бидат подготвени да гласаат за предлогот“.
„Кога писмата ќе бидат разменети, ние одговорот ќе го испратиме до
надлежните институции“, изјави за БИРН, медиумскиот советник
на Јахјага, Арбен Влахиу.
Формирањето на овој трибунал го поддржа меѓународната
организација, Хјуман Рајтс Воч, која соопшти дека косовскиот
парламент треба да ја одобри оваа иницијатива, со што ќе „покаже
дека сериозно го сфаќа владеењето на правото и дека е посветен на
обезбедувањето правда во случаите на сериозни злоупотреби“.
„Предлогот за формирање на специјален суд и за продолжување
на мисијата на ЕУ е шанса Косово да ги унапреди правдата и
индивидуалната одговорност, за бројни сериозни злосторства“,
соопшти во петокот, Лоте Лајхт, директор на ХРВ за ЕУ.
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ХРВ ГО ПОДДРЖУВА
НОВИОТ ТРИБУНАЛ ЗА
ВОЕНИ ЗЛОСТОРСТВА
11 АПРИЛ 2014

Косовскиот парламент треба да го одобри
формирањето на специјалниот суд, кој ќе биде
лоциран во странство, во насока на разрешување
на наводните воени злосторства и други тешки
кривични дела, извршени во конфликтот во
Косово, порача невладината организација, Хјуман
рајтс воч.

Марија РИСТИЌ

„П

редлогот за формирање на специјален суд и за
продолжување на мисијата на ЕУ е шанса Косово да ги
унапреди правдата и индивидуалната одговорност, за
бројни сериозни злосторства“, вели Лоте Лајхт , директор на Хјуман
рајтс воч за ЕУ, во соопштението објавено во петок.
Според Лајхт, парламентот треба да даде согласност за продолжување
на мандатот на Мисијата на ЕУ за владеење на правото на
Косово, ЕУЛЕКС, заради потребата да се продолжат истрагите и
процесирањето на чувствителните случаи на злосторства во Косово.
„Парламентот треба да гласа „за“, треба да покаже дека сериозно го
сфаќа владеењето на правото и дека е посветен на обезбедувањето
правда во случаите на сериозни злоупотреби“, додава таа.
БИРН веќе објави дека холандскиот министер за надворешни работи,
Франс Тимерманс, минатата недела го информирал холандскиот
парламент околу барањето за холандска асистенција, која треба да
биде реализирана кога специјалниот истражен тим на ЕУ, СИТФ, ќе
ја заврши својата истрага во врска со наводните воени злосторства и
во врска со тврдењата содржани во извештајот на Советот на Европа
од декември 2010 година, а кој го поднесе специјалниот известувач,
Дик Марти.
ЕУ и САД, моментално со Косово преговараат околу мандатот
на новиот суд, за кој извори на БИРН во ЕУ, велат дека ќе биде
интегриран во правниот систем на Косово, со посебен статус.
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Сепак, судењата ќе се одржуваат во странство, а судиите,
обвинителите и другиот персонал, ќе бидат меѓународни.
Доколку косовскиот парламент го одобри формирањето на овој суд,
ќе биде потребно да се донесат нови закони, а можеби и да се измени
Уставот, со што ќе се овозможи формирање и функционирање на
специјални судски совети.
Според Хјуман рајтс воч, и покрај напредокот, правниот систем во
Косово и натаму е слаб, без соодветна сигурност за судиите, судскиот
персонал, обвинителите и тужителите.
Немањето соодветни мерки за заштита на сведоците е од особено
значење, поради што потребата за ваков суд со седиште во ЕУ добива
клучно значење, стои во соопштението.
„Формирањето на ваков специјален суд, надвор од Косово, има
клучно значење за интегритетот и кредибилитетот на процесот“,
вели Лајхт.
„Со оглед дека постојат податоци за заплашување на сведоци, но, и
за смртни случаи, веројатно секој оној кој има информации, нема да
се чувствува сигурен да сведочи во Косово“, додаде Лајхт.
Хјуман рајтс воч, се осврнува и на писмото на 17 судии на ЕУ, до
кое БИРН дојде, а во кое се вели дека меѓународните адвокати треба
да ја задржат водечката улога во случаите на воени злосторства,
организиран криминал и случаите на корупција во Косово, наместо,
ова лето, надлежностите да бидат предадени на локалните судии,
како што беше предложено.
„Косово измина долг пат во овие 15 години по војната. Но, кога
меѓународните судии велат дека правниот систем не е подготвен да
се справи со чувствителните случаи, тогаш косовскиот парламент
треба да слуша и да дејствува во име на народот на Косово, во насока
на подобрување на заштитата и правдата“, нагласува таа.
Шефот на делегацијата на ЕУ во Приштина, Самуел Жбогар,во
четвртокот оцени дека предложениот специјален суд, е најбрз начин
Косово да се најде настрана од извештајот на Марти.
„Свесен дека многумина стравуваат за имиџот на Косово, доколку
се формира таков суд. Јас би рекол дека, сепак, расчистувајќи
ги овие обвинувања, ќе ги расчистиме темните облаци што го
зафатија Косово. Нема да има повеќе простор за аргументи што ги
потхрануваат предрасудите за Косово“, рече тој.
„Разбираме дека ова е тешка одлука за Косово и за косовското
собрание. Ова бара голема чесност, храброста и доверба во владеењето
на правото и правдата“, додаде тој.
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ЈАХЈАГА ГО ПОДДРЖУВА
НОВИОТ ТРИБУНАЛ ЗА
ВОЕНИ ЗЛОСТОРСТВА
04 АПРИЛ 2014

Атифете Јахјага / Фото: Бета

Претседателот на Косово, Атифете Јахјага,
изјави дека е подготвена да соработува со
предложениот нов меѓународен трибунал,
кој ќе работи на воените злосторства и на
наводната трговија со органи, што се случиле во
конфликтот кон крајот на 90-тите.

Едона ПЕЦИ

И

ако е нејасно каде ќе биде лоциран предложениот нов
специјален суд или трибунал и кој ќе биде неговиот мандат,
сепак, косовскиот претседател, Атифете Јахјага, рече дека е
подготвена да соработува со меѓународните институции во неговото
формирање.
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Јахјага рече дека „косовските институции ја покажале својата
подготвеност да соработуваат со меѓународните партнери“.
„Овој процес е фокусиран на поединци, не е осуда на колективните
напори на земјата за ослободување“, изјави таа, алудирајќи на
судот, кој се очекува да се занимава главно со воените злосторства
извршени за време на косовскиот конфликт 1998-1999.
Сепак е нејасно, дали оваа иницијатива може да добие целосна
политичка поддршка на Косово.
Оваа изјава на Јахјага доаѓа неколку недели откако косовските
медиуми го обелоденија, како што објавија, предлог статутот за
новиот меѓународен трибунал за процесирање на сторителите на
„сериозни злосторства“ извршени 1998-2000, а кои се поврзани со
извештајот на Советот на Европа за наводна трговија со човечки
органи, која, за време на конфликтот, ја спроведувале герилци на
Ослободителната војска на Косово, ОВК.
Во написите за овој статут, подготвен од меѓународни експерти, се
вели дека „трибуналот ќе биде независен, ад хок меѓународен суд,
кој нема да биде дел од косовското судство или судски систем“.
Косовските медиуми објавија дека се очекува овој суд, меѓу другото,
да има јурисдикција над случаите на геноцид, злосторства против
човештвото и воените злосторства.
Сепак, ниту Приштина, ниту Европската унија, ја потврдија
веродостојната на предлог статутот, ниту пак дадоа некакви
информации за предложениот трибунал.
Изјавата на Јахјага, со која се изразува подготвеност за соработка со
новиот трибунал, е дадена во телефонски разговор со Џонатан Мур,
директор на одделот на американскиот Стејт Департмент одговорен
за јужна и централна Европа.
Јахјага на Мур му рекла дека „Косово покажало храброст и лидерство
во справувањето со минатото“, додавајќи дека „Косово ќе продолжи
да вложува напори, што го поддржуваат владеењето на правото“.
Минатиот месец, Клинт Вилијамсон, главен обвинител на тимот
формиран од Мисијата на ЕУ за владеење на правото на Косово,
ЕУЛЕКС, кое врши истрага за наводната нелегална трговија со
органи, на властите во Приштина им изјави дека тие треба да
соработуваат во востановувањето на вистината по овие наводите,
„за да може ова прашање да биде решено еднаш засекогаш“.

СПЕЦИЈАЛ ИЗИРАН И СОВЕ ТИ Н А КОСОВО:
ОД ИСТРАГИ ДО ОБВИНЕНИЈА

- 167 -

ЕУЛЕКС е моментално единствениот орган кој има извршна моќ над
случаите на воени злосторства во Косово и владата во Приштина
инсистира на тоа дека било која нова институција која ќе биде
лоцирана во Косово, ќе мора да работи во согласност со нејзините
закони.
Осврнувајќи се на мандатот на ЕУЛЕКС, кој истекува ова лето, во
петокот, премиерот Хашим Тачи, рече дека во врска со преземањето
на целосната контрола над правниот систем на Косово од страна на
Приштина, ќе размени писма со Брисел.
„Во писмата јасно ќе биде детерминирано дека Косово има свој
полн капацитет да го води правосудниот систем и да има извршна
моќ. Улогата на мисијата на ЕУ повеќе ќе биде поддржувачка и
консултативна “, рече тој.
Околу прашањето за предложениот нов трибунал, Тачи рече
дека “Косово е подготвено да одговори, преку својот правосуден
систем, на било каков вид на предизвик и со целосна меѓународна
поддршка“.
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КОСОВО ТРЕБА ДА
СОРАБОТУВА ВО ИСТРАГАТА
ЗА ТРГОВИЈА СО ЧОВЕЧКИ
ОРГАНИ
11 МАРТ 2014

Шефот на меѓународниот тим, кој има задача
да ја истражи наводната трговија со човечки
органи, во која биле вклучени косовски герилци, во
конфликтот во 90-тите, изјави дека е решен да ја
открие вистината и да ги гони осомничените.

Едона ПЕЦИ

К

линт Вилијамсон, главен обвинител на тимот формиран од
Мисијата на ЕУ за владеење на правото на Косово, ЕУЛЕКС,
кое врши истрага за наводната нелегална трговија со органи,
на властите во Приштина во вторникот им изјави дека тие треба да
соработуваат во востановувањето на вистината по овие наводите,
„за да се реши ова прашање еднаш и засекогаш“.
За време на состаноците со косовски официјални лица, Вилијамсон
„ја потврди својата решеност за спроведување на непристрасна и
независна истрага, која ќе ја откри целата вистина за сериозните
обвинувања содржани во извештајот на Советот на Европа“, се вели
во соопштението на Специјалниот тим за истраги, СТИ.
Во извештајот на Советот на Европа, подготвен во декември 2010
година од неговиот известувач, Дик Марти, се вели дека поранешни
високи припадници на Ослободителната војска на Косово, ОВК,
меѓу кои и актуелниот косовски премиер Хашим Тачи, се поврзани
со организиран криминал и трговија со органи на српски и други
затвореници, спроведувани во Албанија за време на војната 19981999.
„Господин Вилијамсон истакна дека мандатот на СТИ е да ги испита,
и ако најде основа, да ги гони лицата што се лично одговорни за
кривичните дела наведени во извештајот на Марти“, се вели во
соопштението на СТИ.
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„Тој нагласи дека е свесен за растечките шпекулации за иднината
на СТИ и неговата истрага. Сепак, истакна дека истрагата е во тек и
дека е прерано да се прејудицира било каков исход“, додаде тој.
Наводите за трговија со органи беа силно негирани.
Посетата на Вилијамсон на Косово доаѓа неколку седмици откако
локалните медиуми го објавија, како што беше наречен, предлог
статутот за новиот меѓународен трибунал за процесирање на лицата
што извршиле „сериозни злосторства“ од 1998 до 2000 година, а
кои се поврзани со извештајот на Советот на Европа за трговија со
органи.
Во написите за овој статут, подготвен од меѓународни експерти, се
вели дека „трибуналот ќе биде независен, ад хок меѓународен суд,
кој нема да биде дел од косовското судство или судски систем“.
Косовските медиуми објавија дека се очекува овој суд, меѓу другото,
да има јурисдикција над случаите за геноцид, злосторства против
човештвото и воените злосторства.
Косовските власти, досега ниту потврдиле, ниту негирале дека се
планира формирање на ваков нов трибунал.
По состанокот со Вилијамсон, министерот за правда на Косово,
Хајредин Куци, изјави дека „секој случај што евентуално ќе се води
на територијата на Република Косово, мора да се води во согласност
со косовските закони и неговото законодавство“.
„Сакаме почитување на суверенитетот на нашата земја, сакаме
нашите достигнувања во правосудниот сектор и во делот на
соработката со ЕУЛЕКС, да бидат признати. Сакаме да се почитуваат
човековите права на секој граѓанин, во согласност со меѓународните
стандарди и сакаме имиџот на нашата земја да биде сочуван“, рече
Куци.
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ЕУ ИДНАТА ГОДИНА ЌЕ
ЈА ЗАВРШИ ИСТРАГАТА
ЗА ШВЕРЦ НА ОРГАНИ НА
КОСОВО
26 АПРИЛ 2013

ЕУ соопшти дека нејзините истрага за наводите
дека припадници на Ослободителната војска на
Косово се занимавале со илегална трговија на
органи на затвореници, за време на конфликтот
кон крајот на 90-тите на Косово, ќе биде
завршена следната година.

Марија РИСТИЌ

С

рпскиот премиер, Ивица Дачиќ, изјави дека за време на
состанокот што се одржа во четврток со главниот обвинител
на истражниот тим на ЕУ, добил потврда дека истрагата ќе
биде завршена во 2014 година.
„Посветени сме на продолжувањето на соработката и на
интензивирањето на нашите активности со цел, пред лицето на
правдата, да бидат донесени сите оние кои учествувале во овие
монструозни злосторства“, рече Дачиќ.
Специјалниот истражен тим на ЕУ е задолжен за истрага на наводите
содржани во извештајот од 2010 година на тогашниот известувач за
човекови права на Советот на Европа, Дик Марти.
Во извештајот се тврди дека некои припадници на Ослободителната
војска на Косово, вклучувајќи го и актуелниот премиер на Косово,
Хашим Тачи, за време на конфликтот во 1999 година со српските
сили, тргувале со органи на затвореници.
Обвинителот на тимот на ЕУ, Клинт Вилијамсон, по средбата со
Дачиќ, не даде никаков коментар за медиумите, но српската влада
издаде соопштение во кое се вели дека од страна на работната група
досега биле испрашани голем број на сведоци.

СПЕЦИЈАЛ ИЗИРАН И СОВЕ ТИ Н А КОСОВО:
ОД ИСТРАГИ ДО ОБВИНЕНИЈА

- 17 1 -

„Досега, тимот на ЕУ испитал околу 100 потенцијални сведоци“, се
вели во соопштението.
Минатата година истрагата генерира повеќе контроверзии, кога
српската радио -телевизија емитуваше интервју со наводен
некогашен припадник на ОВК, кој тврдеше дека учествувал во
трговијата со органите, земени од српски затвореници во албанскиот
град Кукс во 1999 година.
Ова интервју беше критикувано од страна на меѓународни и локални
експерти, со образложение дека неговото емитување би можело да ѝ
наштети на истрагата за шверц со органи.
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СРБИЈА ПОСРЕДУВА
МЕЃУ ЕУ И РУСИЈА ОКОЛУ
СЛУЧАЈОТ СО ШВЕРЦ НА
ОРГАНИ
13 ФЕВРУАРИ 2013

Русија одби да ѝ достави докази на мисијата на
ЕУ за владеење на правото на Косово, ЕУЛЕКС, во
случајот што во Приштина се води против група
Албанци, обвинети за нелегална трансплантација
на човечки органи.

Марија РИСТИЌ

М

осква одбива, заради политички причини, да достави
доказ за руски државјани чии бубрези можеби биле
отстранети и нелегално продадени на клиниката Медикус
на Косово, изјави во средата Обвинителот за воени злосторства на
Србија.
Русија е сојузник на Србија, која, како и Белград, не го признава
Косово како независна држава.
ЕУЛЕКС, пред судот во Приштина, за трговија со органи обвини
седум Албанци вклучувајќи го и Љутфи Дервиши, сопственик на
клиниката Медикус.
„Работиме на изнаоѓање на решение. Русија е расположена да
ни го достави доказот, но под услов да го искористи српското
обвинителство. Ќе видиме што можеме да направиме за да може и
ЕУЛЕКС да го добие овој доказ“, изјави српскиот обвинител за БИРН.
Случајот се темели на тврдењата дека на клиниката, одредена група
на лица, носела сиромашни даватели од различни земји, вклучувајќи
ја и Русија, кои наводно, биле намамени во клиниката, со лажното
ветување дека ќе добијат до 15.000 евра за нивните бубрези.
Српскиот обвинител верува дека случајот Медикус може да биде
поврзани со наводниот шверц со органи со кој се занимавале
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членови на Ослободителната војска на Косово, ОВК, која кон крајот
на 90-тите се бореше против силите на Белград.
Наводите за шверцот, што најпрво беа објавени во книгата “Госпоѓа
обвинител“ на поранешниот главен обвинител на Хашкиот
трибунал, Карла дел Понте, сугерираат дека е можно ОВК во 1999
година да киднапирала неколку стотици цивили на Косово, од кои
некои биле испратени во северното албанско село Бурел, каде биле
оперирани и земени нивните органи.
Слични наводи беа изречени и во декември 2010 година во
извештајот кој на Советот на Европа му го достави известувачот
Дик Марти, кој обвини дека некои борци на ОВК, вклучувајќи го и
косовскиот премиер Хашим Тачи, во конфликтот во 1999 година
тргувале со органи на затвореници.
Спорот меѓу ЕУЛЕКС и Русија се продлабочи откако обвинителот
во случајот Медикус, Џонатан Рател, во интервју за францускиот
весник Ле Монд, во саботата, изјави дека Москва ја блокира
најголемата меѓународна истрага за трговија со органи.
Според Рател, Русија има докази за тројца потенцијални сведоци
кои ги продале своите органи на Косово.
Русија минатиот месец ја обвини ЕУ дека не постигнала никаков
напредок во својата истрага за наводната трговија со органи.
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РУСИЈА ЈА КРИТИКУВА ЕУ
ВО ВРСКА СО СЛУЧАЈОТ ЗА
ТРГОВИЈА СО ОРГАНИ НА
КОСОВО
24 ЈАНУАРИ 2013

Белградскиот сојузник, Москва, соопшти дека ЕУ
не постигнала никаков напредок во истрагата
што ја води за наводна трговија со органи, со
која, кон крајот на конфликтот во 90-тите, се
занимавале припадници на ОВК од Косово.

Марија РИСТИЌ

„О

граничени сме поради неконструктивниот став на
ЕУ, која го „узурпира“ случајот и го одолговлекува
уште од самиот почеток“, изјави рускиот министер за
надворешни работи, Сергеј Лавров, тврдејќи дека ЕУ врши постапно
прикривање на истрагата.
Лавров алудираше на специјалниот тим на ЕУ, СТИ, задолжен за
истрага за наводите за трговија со органи, содржани во извештајот
на тогашниот известувачот за човечки права на Советот на Европа,
Дик Марти, објавен во 2010 година.
Во извештајот се тврди дека некои лица на ОВК, вклучувајќи го
и косовскиот премиер Хашим Тачи, за време на конфликтот со
српските сили во 1999 година, тргувале со органи на затвореници.
Портпаролот на СТИ, Јури Лас ги отфрли тврдењата на Русија,
велејќи дека „ЕУ не ја прикрива истрагата“.
„Имаме напредок во истрагата и можам да ве уверам дека нашата
работа продолжува. Имаме напредок во добивање на релевантни
информации од теренот и соработка со другите засегнати страни“,
изјави Лас за новинската агенција Танјуг.
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„Ова сѐ уште не е видливо, бидејќи се грижиме за заштита на
сведоците и затоа нашите наоди не ги објавуваме во јавност“,
додаде Лас.
Истрагата за трговијата со органи генерира повеќе контроверзии
минатата година, кога српската телевизија емитуваше интервју со
наводно, поранешен припадник на ОВК, кој тврдеше дека учествувал
во земањето органи од српски затвореници во албанското село Кукс
во 1999 година.
Ова интервју беше критикувано и од страна на меѓународни и
од страна на локални експерти, со образложение дека неговото
емитување би можело да ѝ наштети на истрагата за шверц со органи.
Косово и Албанија ги негираа обвинувањата, а Србија инсистира дека
истрагата треба да ја води тим на ООН, во согласност со резолуцијата
1244 на оваа организација за Косово, од 1999 година.
Лавров рече дека Русија го поддржува „легитимното барање на
Србија истрагата да ја водат Обединетите нации, а не ЕУ“.
Русија е сојузник на Србија и во спорот околу независноста на Косово
редовно е на страната на Белград.
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СПЕЦИЈАЛНИОТ ИСТРАЖЕН
ТИМ НА ЕУ ЗА ТРГОВИЈА СО
ОРГАНИ ЌЕ ИНТЕРВЈУИРА
СВЕДОЦИ ВО СРБИЈА
19 ОКТОМВРИ 2012

Главниот обвинител Клинт Вилијамсон на средба со српскиот претседател Томислав
Николиќ I Фото: Бета

Специјалната работната група на ЕУ, одговорна
за водење на истрагата за трговија со органи
што во 90-тите наводно се одвивала на Косово и
во Албанија, ќе започне да разговара со сведоци во
Србија.

Марија РИСТИЌ

О

ткако Клинт Вилијамсон, главен обвинител на специјалниот
истражен тим на ЕУ, СИТ, ја заврши дводневната посета на
Србија, неговиот тим најави дека следен чекор е собирање на
повеќе информации за лицата кои исчезнале за време на косовскиот
конфликт.
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„Ќе продолжиме со нашите истражни дејствија, во кои ќе бидат
вклучени и интервјуа со сведоци во Србија, вклучувајќи ги и оние
кои имаат релевантни информации за исчезнувањето на поединци
за време и по конфликтот на Косово“, изјави за локалните медиуми
Јури Лас, портпарол на СИТ.
Истрагата за трговијата со органи беше покрената по објавување
на извештајот на Дик Марти, известувач на Советот на Европа за
човекови права, во декември 2010 година.
Во него се тврди дека некои лица на ОВК, вклучувајќи го и косовскиот
премиер Хашим Тачи, за време на конфликтот во 1999 година,
тргувале со органи на затвореници.
Вилијамсон се состана со српскиот претседател Томислав Николиќ
и со премиерот Ивица Дачиќ кои изразија поддршка и ветија
дека владините институции на Србија ќе продолжат целосно да
соработуваат во интерес на истрагата, објави СИТ по средбите.
Вилијамсон одби дополнително да ги коментира средбите, велејќи
дека истрагата е во тек.
Според соопштението од кабинетот на претседателот, издадено по
средбата со Вилијамсон, истрагата на тимот на ЕУ, освен за шверцот
со органи, ќе се прошири и на другите наводни воени злосторства
што се случиле за време на конфликтот во Косово.
Владимир Вукчевиќ, главен обвинител за воени злосторства на
Србија, кој исто така се сретна со Вилијамсон, рече дека српското
обвинителството, во врска со трговијата со органи на Косово и во
Албанија, им презентирало нови докази на колегите од ЕУ.
Ова беше прв состанок меѓу Вилијамсон и Вукчевиќ, по објавување на
интервјуто од страна на српската телевизија со, наводно, поранешен
припадник на ОВК, кој тврдеше дека учествувал во земањето органи
од српски затвореници во албанското село Кукс во 1999 година.
Ова интервју беше критикувано и од страна на меѓународни и
од страна на локални експерти, со образложение дека неговото
емитување би можело да ѝ наштети на истрагата за шверц со органи.
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КАЦИН ЈА КРИТИКУВАШЕ
ОДЛУКАТА ЗА ЕМИТУВАЊЕ
НА СВЕДОШТВОТО ЗА
ТРГОВИЈА СО ОРГАНИ НА
КОСОВО
28 СЕПТЕМВРИ 2012

Известувачот на Европскиот парламент
за Србија, Јелко Кацин, го критикуваше
Обвинителството за воени злосторства на
Србија заради телевизиското објавување на
интервјуто со некогашниот борец на ОВК, кој
наводно учествувал во шверцот со органи на
српски затвореници.

Данило ЛУЧИЌ

К

ацин го критикуваше обвинителот за воени злосторства
на Србија, Владимир Вукчевиќ и неговиот заменик Бруно
Векариќ, поради одлуката за емитување на интервјуто, кое
пред две недели беше прикажано на јавниот радиодифузен сервис
во Србија, РТС.
„Се надевам дека Вукчевиќ и Векариќ се свесни за последиците од
оваа одлука, не само во смисла на емоционално влијание врз оние кои
сѐ уште ги бараат своите најблиски, туку и заради кредибилитетот
на Србија“, рече Кацин.
Имено, во интервјуто, неименуван сведок, поранешен борец на
Ослободителната војска на Косово, ОВК, за РТС изјави дека тој лично,
за време на косовскиот конфликт во 90-тите, отстранил срце на
еден затвореник, наменето за продажба на црниот пазар на човечки
органи.
„Не сакам никој да мисли дека не обрнуваме внимание на оваа тема.
Ние сериозно се занимаваме со овој проблем“, додаде Кацин.
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Вукчевиќ реагираше на изјавата на Кацин, велејќи дека
обвинителството го почитува неговото мислење и го смета за
добронамерно, но дека семејствата на жртвите дале согласност за
емитување на чувствителните информации во јавноста, а истото го
сакал и сведокот.
Вукчевиќ додаде дека Обвинителството е сигурно дека „истрагата,
на никаков начин не е загрозена “, и дека во сведочењето на ТВ не
било прецизирано ниту времето, ниту локацијата или некои други
детали за злосторството.
Никола Лазиќ, кривичен адвокат од Белград, изјави дека српското
обвинителство за воени злосторства го прекршило српскиот закон,
бидејќи е забрането, заштитените сведоци во фазата на истрага,
јавно да зборуваат за случајот кој се обработува.
Во средата, претседателот Томислав Николиќ пред Генералното
собрание на ООН изјави дека Србија сакала истрага за наводите за
трговија со органи на Косово. Овие наводи се дел од извештајот на
Дик Марти, известувач на Советот на Парламентарното собрание на
Европа.
Во извештајот од 2010 година се тврди дека некои припадници на
ОВК, вклучувајќи го и косовскиот премиер Хашим Тачи, за време на
конфликтот во 1999 година, тргувале со органи на затворениците.
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АЛБАНИЈА ГИ ОТВОРА
ВРАТИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ
НА СЛУЧАЈОТ ЗА ТРГОВИЈА
СО ОРГАНИ
03 МАЈ 2012

Владата во среда усвои нацрт закон, со кој на
тимот обвинители на ЕУЛЕКС им се дозволува
влез на албанска територија, за да можат да ги
истражат наводите дека ОВК тргувала со органи
на воени затвореници од српска националност.

Бесар ЛИКМЕТА

П

ремиерот Сали Бериша, за време на состанокот во неговиот
кабинет, изјави дека со нацрт законот, кој наскоро ќе биде
доставен до парламентот, на ЕУЛЕКС тимот кој ја испитува
трговијата со органи, ќе им бидат ставени на располагање сите
средства за целосна истрага на случајот, на територијата на Албанија.
„Тимот ја има нашата целосна доверба и со овој закон ќе се создаде
неопходна законска рамка за наша целосна поддршка“, рече
Бериша, додавајќи дека специјалниот обвинител на ЕУЛЕКС ќе има
ингеренции да врши истрaга на теренот, околу наводните постоења
на масовни гробници.
„И ние сме заинтересирани овие тврдења да се испитаат со
апсолутна сериозност“, додаде тој.
Дик Марти, известувач за човекови права при Советот на Европа, во
декември 2010 година објави извештај во кој, поранешните борци
на Ослободителната војска на Косово, ОВК, меѓу кои и косовскиот
премиер Хашим Тачи, ги поврзува со организиран криминал,
односно ги обвинува за трговија со органи на српски затвореници и
други лица во Албанија.
Косовските и албанските власти ги негираа обвинувањата и се
согласија да учествуваат во меѓународна истрага во која овие
тврдења ќе бидат проверени.
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Нацрт-законот, изготвен од Министерството за правда на Албанија
и од ЕУЛЕКС, следи по јануарската посета на Џон Клинт Вилијамсон
на Тирана, обвинител од САД, кој го води тимот истражители со
задача да ги испитаат наводите изнесени во извештајот на Марти.
Доколку се усвои, законот ќе даде огромни овластувања на ЕУЛЕКС
тимот кој ќе може, со меѓусебна правна помош да испитува сведоци
и да ја пребарува албанската територија.
Тимот истражители ќе има право да „распитува сведоци, експерти
и лица обвинети во Албанија; да врши инспекција на простории, да
прибира докази или какви било други материјали за кои ќе смета
дека е важно да се испитаат и да се процесираат“,се наведува во
предлог-законот.
Тимот во истрагата директно ќе соработува со јавниот обвинител
на Албанија, додека сите други органи вклучени во неа, ќе бидат со
закон обврзани на доверливост во истрагата.
Законот нагласува дека локалните власти не можат да ја одбијат
соработката со тимот, под изговор дека кривичните дела кои се
истражуваат се од „политичка природа“.
Сите членови на ЕУЛЕКС тимот, нивните простории и возила, ќе
уживаат дипломатски имунитет.
Дури и сведоците и лицата за кои ЕУЛЕКС ќе смета дека можат да
дадат некакви докази, за време на истрагата ќе добијат имунитет
од можно гонење.
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СРБИЈА ГО СОМНИЧИ
ЛИМАЈ ЗА ТРГОВИЈА СО
ОРГАНИ
02 АПРИЛ 2012

Српското обвинителството во петокот
соопшти дека врши истрага против Фатмир
Лимај и други 28 поранешни припадници на
Ослободителната војска на Косово, ОВК, за
трговија со органи и други воени злосторства
против цивилите на Косово.

Марија РИСТИЌ

С

поред обвинителството за воени злосторства на Србија,
Фатмир Лимај, поранешен командант на ОВК, е осомничен
за депортирање на неколку Срби и неалбанци од логорот
Лопушник на Косово, во логорите во северниот дел на Албанија, каде
што наводно се случиле незаконски трансплантации на органи.
Српските власти во 2009 година издадоа меѓународна потерница по
Лимај и тие очекуваат дека тој ќе биде уапсен во случај да се обиде
да го напушти Косово.
Србија и Косово немаат договор за екстрадиција, бидејќи Србија не
ја признава независноста на Косово, а не постои ниту соработка
меѓу Србија и УНМИК или ЕУЛЕКС, во врска со екстрадицијата на
осомничените криминалци.
Лимај претходно, во декември 2010 година, во извештајот на
известувачот на Советот на Европа, Дик Марти, беше идентификуван
како еден од организаторите на трговијата со органи на Косово.
Според извештајот, припадници на ОВК, во 1999 година и 2000
година, киднапирале Срби и припадници на другите малцинства
на Косово, кои ги одвеле во северна Албанија, а потоа деловите од
нивните тела ги нуделе на продажба на црниот пазар.
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Истрагата за трговијата со човечки органи на Косово во моментов
ја води ЕУЛЕКС, Мисија на ЕУ за владеење на правото на Косово, а
нејзиниот главен обвинител Клинт Вилијамсон, минатата недела
го посети Белград за да размени докази со српскиот обвинител за
воени злосторства.
Бруно Векариќ, заменик-обвинител за воени злосторства, во
петокот рече дека Србија има значајни докази што го потврдуваат
постоењето на шема во трговијата со органи на Косово и дека тие со
Вилијамсон, разговарале за техничките детали на соработката меѓу
двете обвинителства.
Во моментов пред Окружниот суд во Приштина, за спроведување на
30 нелегални операции, кои, наводно, се извршени заради нелегална
трансплантација на органи во медицинската клиника “Медикус“ од
Приштина, се судат пет лица.
Во текот на судењето во процесот “Медикус“ на 23 март, обвинителот
Џонатан Рател побара како сведок да се појави Дик Марти, тврдејќи
дека тој има докази кои можат да го расчистат случајот.
Покрај злосторства во логорот Лапушник, српското обвинителство
се сомнева дека Лимај сторил воени злосторства во уште пет други
места на Косово, вклучувајќи го и логорот “Клечка“, во регионот
Дреница.
Во петокот Судот во Приштина одлучи да продолжи со судскиот
процес “Клечка“, но само против Лимај и уште три други поранешни
борци на ОВК, додека останатите шест обвинети беа ослободени од
сите обвиненија.
Лимај, косовски пратеник и заменик-претседателот на владејачката
Демократска партија на Косово, веќе еднаш се соочи со судење за
воени злосторства пред Меѓународниот кривичен трибунал за
поранешна Југославија.
Во ноември 2005 година, Хашкиот трибунал го ослободи од сите
обвиненија во врска со неговата наводна вмешаност во злосторствата
извршени во логорот “Лопушник“ во 1998 година.
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СРБИЈА ГО ПОСТАВИ
ПРАШАЊЕТО ЗА
УНИШТУВАЊЕ НА ДОКАЗИ
ВО ВРСКА СО СЛУЧАЈОТ НА
ТРГОВИЈА СО ОРГАНИ
14 ФЕВРУАРИ 2012

Српските власти побараа од Хашкиот трибунал
да ги разјасни извештаите за уништување на
доказите поврзани со наводите за трговија со
органи на Косово.

Марија РИСТИЌ

Р

асим Љајиќ, шеф на српскиот Совет за соработка со
Трибуналот, му пиша на генералниот секретар на ОН, Бан Кимун, на главниот обвинител на Трибуналот, Серж Брамерц и
претседателот Теодор Мерон барајќи истрага во врска со извештаите.
„Информирани сме дека овие докази биле уништени во 2005
година, и сега вината во трибуналот се префрла од еден на друг, и
ние сакаме да знаеме што точно се случило”, изјави во понеделник
Љајиќ за новинската агенција Танјуг.
Љајиќ, официјалното писмо го испратил во петок минатата недела
и според информации од неговата канцеларија, сè уште не добил
никаков одговор.
Обвинителството на Трибуналот, во вторник, не беше достапно за
коментар.
Поранешниот главен обвинител на Хашкиот трибунал, Карла дел
Понте неодамна во интервју за белградскиот весник “Прес“ рече
дека сегашниот обвинител знае кој ги уништил доказите и дека
многу пречки биле поставени на нејзината истрага за случајот.
„НАТО и УНМИК не ни дозволија пристап до важни документи
на Косово, а Албанија не ни дозволи ниту да влеземе на нејзина
територија”, изјави Дел Понте.
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Брамерц пак, изјави дека нема информации за уништување на
докази и дека само Дел Понте може да разјасни за што станува збор
бидејќи тоа наводно се случувало во времето на нејзиниот мандат.
Случајот на трговија со органи на Косово, во моментов е под истрага
на Мисијата за владеење на правото на Европската Унија во Косово,
ЕУЛЕКС.
Во извештајот на Советот на Европа, објавен во декември 2010
година, стои дека во 1999 и 2000 година, членови на Ослободителната
војска на Косово, киднапирале Срби и други лица, ги затворале и
убивале во северна Албанија, а потоа нивните органи ги продавале
на црниот пазар.
Србија на состанокот на Советот за безбедност на Обединетите
нации, кој се одржа на 8 февруари, се обиде прашањето за истрагата
да го префрли во надлежност на Обединетите нации, но земјите
членки не постигнаа консензус за ова прашање.
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ПОГЛАВЈЕ

КЛУЧНИ
ДОКУМЕНТИ

ИЗВЕШТАЈ: НЕХУМАН ТРЕТМАН КОН ЛУЃЕТО И
НЕДОЗВОЛЕНА ТРГОВИЈА СО ЧОВЕЧКИ ОРГАНИ
ВО КОСОВО (АНГ)
http://www.balkaninsight.com/en/file/show/CoEReport_Dick_
Marty.pdf

ИЗЈАВА НА ГЛАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА
СПЕЦИЈАЛНИОТ ИСТРАЖЕН ТИМ (АНГ)
http://www.balkaninsight.com/en/file/show/Statement_of_
the_Chief_Prosecutor_of_the_SITF_EN.pdf

ЗАКОНОТ НА КОСОВО ЗА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИТЕ
СОВЕТИ И СПЕЦИЈАЛИЗИРАНОТО
ОБВИНИТЕЛСТВО (АНГ)
http://www.balkaninsight.com/en/file/show/Kosovo_Law_
on_Specialist_Chambers.pdf

ЗАКОН ЗА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИТЕ СОВЕТИ И
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО (АНГ)
https://www.scp-ks.org/en/documents/law-specialist-chambers-and-specialist-prosecutors-office-3-aug-2015
Правилник за постапката и доказите пред Специјализираните
совети на Косово, вклучувајќи го и Деловникот за работа на
Специјализираниот совет на Уставниот суд (АНГ)
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