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Предговор
Јевгеније Михајлович Мињин, доктор историјских наука, у периоду од
1980. до 2000. године налазио се на дипломатским и конзуларним дужностима Министарства иностраних послова СССР и Русије у Њемачкој (Хамбург), Западном Берлину и Холандији. Као дипломата у рангу првог секретара и са знањем њемачког, енглеског и холандског језика пратио је судске
процесе вођене пред Хашким трибуналом. Своје виђење тих процеса објавио је у књизи под називом „Кого, за что и как судил Международный трибунал по бывшей Югославии” („Коме, због чега и како је судио Међународни трибунал за бившу Југославију”), а која је 2018. године постала доступна
руској читалачкој публици захваљујући издавачком центру „РЕМА” при
универзитету МГЛУ, гдје је доктор Мињин у радном односу. Захваљујући
суиздавачком подухвату Факултета безбедности Универзитета у Београду
и Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци, Мињинова књига под насловом „Хашки трибунал: поглед из Москве” објављена је
на српском језику. Надамо се да ће помоћи објективном сагледавању рада
Трибунала који дефинитивно одлази у историју, и биће све више предмет
научних истраживања.
Аутор у уводним напоменама наглашава да је књига намијењена „како
стручњацима за међународно право, правницима, историчарима, тако и
ширем кругу читалаца које интересују догађаји европске и светске политике, који су на неки начин у вези са животом наше земље (прим. прев.
Русије)”. Уједно, Мињин наглашава да је књига „упућена и младом нараштају Русије, онима који имају изоштрен осећај за праведност” и који нису
равнодушни „према судбини народа који са Русијом има вишевековне чврсте братске везе, јединствену историјску прошлост и заједничку судбину”.
Књигу је аутор подијелио на три поглавља. У првом је дат историјат догађаја везаних за „међуетничке ратне сукобе у СФРЈ”. У том контексту изложена су дешавања од сукоба у Хрватској и БиХ до ратних дешавања на Косову
и НАТО агресије на Југославију 1999. године. Други дио књиге аутор је
посветио околностима формирања Хашког трибунала, „карактеристикама
његових овлашћења и Статута”, односно, откривању структуре Трибунала
и резултате рада. У трећем поглављу анализира се дјеловање Трибунала и
дају се карактеристике вођења судских процеса.
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Централна тема првог поглавља су околности разбијања Југославије,
а у том контексту аутор наводи пет разлога. Први је била жеља САД да се
униште све социјалистичке државе, а како је српски народ оцијењен као
кључни елеменат који „обједињује и држи Југославију”, заузето је становиште да управо том народу треба стварати тешкоће како би се земља што
прије урушила. Други разлог састојао се у оцјени Запада, наводи Мињин,
да се вршећи притисак на Србе истовремено подрива и ауторитет Русије.
„Оваквим поступцима САД су показале свим земљама које су биле усмерене на бивши СССР да су оне једина светска велесила, а да Русија нема
више никакав значај у свету.” Трећи разлог за дисолуцију Југославије био
је у жељи САД „да нађе подршку и симпатије у исламском свијету због
америчког става према Израелу”. Четврти разлог је била подршка позицији
Њемачке у односу на бившу Југославију, а као пети разлог за урушавање
Југославије аутор наводи тежњу САД да прошире свој утицај на Балкан у
склопу својих планова за наметање новог свјетског поретка.
У другом поглављу аутор анализира структуру и резултате рада Трибунала, при чему указује да статистика подигнутих оптужница и судских
пресуда довољно говори. У том контексту истиче да је током свог рада Трибунал одржао судске процесе за 161 лице, од којих је 90 било осуђено на
различите временске затворске казне за геноцид, злочине против човјечности, кршење закона и обичаја ратовања, као и озбиљна кршења Женевских конвенција. „За 25 година рада Хашког трибунала било је подигнуто
105 оптужница против Срба и Црногораца. Петорица Срба били су осуђени на доживотну робију. Укупно је Трибунал донео пресуде Србима на
1.151 годину затвора. Ослобођено је 15 лица. Још 15 њих било је убијено уз
директно учешће органа Трибунала.” Такође, истиче се чињеница да се под
јурисдикцијом Трибунала нашло практично цјелокупно државно и војно
руководство Србије, Републике Српске у Босни и Херцеговини и Републике Српскe Крајинe у Хрватској, укључујући бивше предсједнике, чланове
владе, начелнике генералштабова, највише војно руководство, руководиоце
војних установа и специјалних служби. То се, указује Мињин, није огледало
у односу на друге народе бивше Југославије (Хрвате, Муслимане-Бошњаке,
косовске Албанце). Трибунал је подигао оптужнице против 38 Хрвата који
су добили укупно 340 година затворских казни. Против 17 Бошњака-Муслимана такође су подигнуте оптужнице, а резултат су пресуде од 90 година
затворске казне. Вођени су судски процеси и против девет косовских Албанаца који су осуђени на укупно 19 година и четири мјесеца затвора.
Окосница трећег поглавља Мињинове књиге јесте сагледавање најважнијег судског процеса вођеног пред Трибуналом - процеса против Слободана Милошевића, хронологија хашких потјера за Радованом Караџићем и
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Ратком Младићем, и критика рада Трибунала. Ово поглавље аутор је „отворио” цитатом руског дипломате Јулија Квицинског по којем су „све етничке
конфликте на територији бивше Југославије, а посебно у Покрајини Косово свесно изазвале и разбуктале Сједињене Америчке Државе, тежећи
да остваре своје егоистичне циљеве”, наводећи да се у цјелини слаже са
његовим погледом. Критици аутора су нарочито изложене методе рада Трибунала.
Оцијенивши у завршном разматрању Хашки трибунал „стратиштем за
Србе”, аутор објашњава да је то стога што је Трибунал добио неограничена
права да „може да гони оне који су одавно представљали препреку Западу
како би завладао балканским регионом”. Како Мињин истиче, „Трибунал
се у потпуности овим користио, немилосрдно осудивши српске лидере”.
Аутор поставља и питање руске одговорности, односно, кривице за такав
слијед догађаја. У том контексту указује да је Русија као сљедбеник Совјетског Савеза дала сагласност да се 1993. године формира овај судски орган,
али уједно наглашава да је у то доба „Русија била толико слаба да је углавном размишљала о свом преживљавању”. Међутим, кадровска рјешења,
увијек од пресудне важности за ток и исход догађаја, у овом случају нису
ишла на руку ни Србима ни руској спољној политици. Аутор у наведеном
смислу указује на Андреја Козирјева, који је био руски министар спољних
послова (од 22. децембра 1992. до 5. јануара 1996. године), за којег каже да
је „познат по својим проамеричким оријентацијама и непротивљењу у низу
принципијелних питања за Русију”.
На крају, аутор прилаже Статут Међународног трибунала за бившу
Југославију (Прилог 1) и списак оптужених пред Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију (Прилог 2), документе из којих се
виде овлашћења Трибунала и крајњи резултат његовог рада. Мињин књигу
завршава закључком да је рад Хашког трибунала била „немилосрдна, али
очигледно неопходна лекција за све слободољубиве снаге света”, којима
припадају и Срби и Руси. У том контексту, он шаље поруку да се „у ситуацијама у којима постоји могућност претњи нападом са Запада треба држати заједно, супротставити се уједињеним снагама”, што нам говори да је у
руским политичким круговима, а слободно можемо рећи и у руском јавном
мњењу потпуно сазрело схватање да је све што се дешавало Југославији и
Србима била показна вјежба за Русију. Стога смо убијеђени да ће Русија на
Балкану водити одсутну битку да Србија и Срби, уопште, не буду потчињени НАТО савезу. Битка за Србе је битка за Русију. А са таквим погледом из
Москве ко Србима може нешто нажао да учини?
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Увјерени да ће овај издавачки подухват два факултета који међусобно
тијесно сарађују дати допринос јачању патриотских снага, топло је препоручујемо за читање.
Доц. др Предраг Ћеранић
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Увод
Последњу деценију 20. века обележили су значајни догађаји светског
и европског развоја који су били у вези са распадом Совјетског Савеза,
пропадањем система светског социјализма и завршетком хладног рата, који
је био изражен у оштрој конфронтацији два светска поретка – света социјализма и света капитализма. Када се перестројка коју је започео М. С.
Горбачов ближила свом трагичном крају, нагло се заоштрила ситуација на
Балкану, том „бурету барута” и слабој тачки Европе. На површину су испливале противречности међуетничких и међунационалних односа аутохтоних народа који су насељавали територију Социјалистичке Федеративне
Републике Југославије: Срба, Хрвата, Бошњака-Муслимана и припадника
других етничких група, који су до тада, колико је то било могуће, заједнички живели у границама јединствене социјалистичке државе. Уз то се
заоштрила ситуација на Косову, тој историјској светињи свих Срба, где су
етничка већина постепено постали Албанци. То је довело до низа оружаних
конфликата који су фактички прерасли у грађански рат. И по ко зна који
пут у историји, тај грађански рат пратио је дуг низ ратних злочина: масовна страдања војника и цивила, жестоке одмазде над мирољубивим становништвом и њихово протеривање из својих домова, етничко чишћење.
Резултат свега је био да се некада јединствена СФРЈ распала на неколико
самосталних република, са међусобним односима који су били све само не
мирни.
Да би се задовољила правда за жртве ратних злочина и злочина против
човечности који су извршени за време ратних дејстава на територији Југославије у периоду од 1991. до 2001. године и да би се казнили кривци за те
злочине, Савет безбедности Уједињених нација у мају 1993. године донео
је одлуку да се оснује Међународни трибунал за бившу Југославију. За седиште Трибунала изабран је холандски град Хаг где се већ налазило неколико правних институција ОУН, укључујући и Међународни суд.
Међународни кривични трибунал за бившу Југославију (МКТЈ) функционисао је скоро четврт века, а крајем децембра 2017. године званично
је престао да постоји. За то време, он је открио велики број особа које су
извршиле ратне злочине, разматрани су бројни судски предмети, донете су
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одлуке о кажњавању криваца или, пак, о њиховом ослобађању од одговорности. Сада је дошло време да се изведу неки закључци о раду Хашког
трибунала, да се да оцена и мишљење о начину на које је решавао задатке
које су пред њега поставили оснивачи.
Неопходно је одмах рећи да, што се тиче праведности Хашког трибунала у односима према оптуженицима различитих националности – Србима,
Хрватима, Муслиманима и косовским Албанцима, постоје сасвим оправдане сумње у његову објективност. У овој књизи, покушали смо да анализирамо активности МКТЈ на питањима откривања, гоњења и кажњавања лица
која су осумњичена за ратне злочине за време конфликата на територији
бивше Југославије. При томе је посебна пажња дата откривању метода,
начина и поступака које је Трибунал користио за откривање осумњичених
лица, њихово задржавање и спровођење у истражни затвор МКТЈ који се
налази у хашком рејону Шевенинген.
У овој књизи, посебна пажња посвећена је сарадњи Трибунала са међународним и националним структурама, која је и одредила његову прозападну и пронатовску усмереност и предодредила отворено суров став према
Србима и релативно благ однос према припадницима других етничких
група, посебно Муслиманима и косовским Албанцима. Тиме се могу објаснити и покушаји Трибунала да се ослободe од одговорности руководство
и војници НАТО-а који су извршили отворену војну агресију на Савезну
Републику Југославију од марта до јуна 1999. године.
У монографији, важно место заузима опис релативно успешних механизама различитих врста притисака Трибунала на руководство бивших република Југославије с циљем да се МКТЈ испоруче лица која су оптужена за
ратне злочине. Међу овим средствима притисака, значајну улогу одиграле
су не само дипломатске и политичке методе већ и финансијско-економске.
Монографију чине три поглавља. У првом, хронолошки се разматрају историјски догађаји у вези са међуетничким ратним сукобима у СФРЈ,
почевши од њеног распада, преко сукоба у Хрватској и Босни, ратних дејстава на Косову па све до НАТО агресије на Југославију у пролеће 1999.
године. Друго поглавље је посвећено историји формирања Хашког трибунала, карактеристикама његових овлашћења и Статута, откривању структуре самог Трибунала. Анализирају се специфичности узајамног садејства
Трибунала са међународним и националним структурама, наводе се основни резултати рада МКТЈ. У трећем поглављу, анализирају се неке карактеристике практичног деловања МКТЈ, које су у вези са кривичним гоњењем бившег председника СРЈ Слободана Милошевића и лидера Срба из
Босне, Радована Караџића и Ратка Младића, даје се карактеристика судских
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процеса вођених против Хрвата, Босанаца и косовских Албанаца, а такође
се критикује делатност МКТЈ.
У прилогу је дат текст Статута Међународног трибунала за бившу
Југославију, као и комплетан списак оптужених.
Књига је намењена како стручњацима за међународно право, правницима, историчарима, тако и широком кругу читалаца које интересују
догађаји европске и светске политике, који су на неки начин у вези са животом наше земље (прим. прев. Русије). Она је такође упућена и младом
нараштају Русије, онима који имају изоштрен осећај за праведност, који
нису равнодушни према судбини народа који са Русијом има вишевековне
чврсте братске везе, јединствену историјску прошлост и заједничку судбину.
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Глава 1.
Међуетнички сукоби у Југославији и агресија НАТО-а
на Савезну Републику Југославију
1.1. Распад Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије: узроци и последице
До почетка распада, Социјалистичку Федеративну Републику Југославију
(СФРЈ) чинило је шест република: Србија, Хрватска, Словенија, Босна и
Херцеговина (БиХ), Македонија и Црна Гора. Резултат догађаја који су се
одиграли од 1991. до 2008. године јесте да се бивша СФРЈ поделила на
шест независних држава и једну делимично признату државу. Процес распада почиње 1991-1992. када се од јединствене државе СФРЈ одвојило четири од шест република (Словенија, Хрватска, БиХ и Македонија). Тада су,
прво на територију Босне и Херцеговине, а затим и Аутономне Покрајине
Косово биле распоређене мировне јединице ОУН.1
Југославија се претворила у Савезну Републику Југославију коју су чиниле две републике – Србија и Црна Гора. У периоду од 1992. до 2003. она
се звала Савезна Република Југославија (СРЈ), а од 2003. до 2006. била је
конфедерација – Државна заједница Србија и Црна Гора (ДЗСЦГ).
НАТО пакт је заједно са САД 1999. године извршио оружану агресију на СРЈ и спровео војну интервенцију на територији покрајине Косово,
што је за резултат имало да је та територија потпала под протекторат ОУН.
Операција је спроведена без мандата ОУН и третирала се као хуманитарна
интервенција НАТО-а.
Из састава ДЗСЦГ 3. јуна 2006. године иступила је Црна Гора, а Југославија је коначно престала да постоји. Седамнаестог фебруара 2008. Република Косово једнострано је прогласила независност од Србије, и распад
Југославије био је завршен.2
1 1991. Распад Югославии. 100 великих событий XX века. [Електронски извор] – URL:
ogrik2.ru/.../26141/1991-raspad-yugoslavii/101
2 Югославия в XX веке: очерки политической истории / Отв. ред. К.В.Никифоров, Москва,
Индрик, 2011.
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То је био други по реду распад Југославије, и он се одиграо углавном
1991-1992. године. Први распад ове државе био је 1941. као резултат пораза југословенске краљевине на почетку Другог светског рата. Други распад у вези је не само са кризом социјално-политичког система Југославије
и њеног федералног уређења већ и са кризом националне свести Јужних
Словена. Тако, без обзира на њихова осећања као самодовољних нација,
експеримент од 1941. до 1991. године показао је да акценат на колективистичким интересима чак и у благом режиму југословенског социјализма
није потврђен. Југословенски народи били су састављени од три међусобно
непријатељске цивилизације и то је одиграло улогу својеврсне „темпиране
бомбе”. Југославија је била осуђена на пропаст.3
Тако је 18. децембра 1989. године у свом обраћању скупштини, говорећи о разлозима економске катастрофе у којој се нашла Југославија, претпоследњи премијер СФРЈ Анте Марковић извео горак, али тачан закључак:
економски систем „тржишног, самоуправног, хуманог, демократског социјализма”, који је изградио Јосип Броз Тито и који је био мењан више од 30
година помоћу западних кредита и савезника, у условима 1989. године без
годишњих систематских дотација ММФ-а и других организација – не може
да опстане. По његовом мишљењу, 1989. године постојала су само два пута:
или повратак планској економији, или јавно спровођење потпуне обнове
капитализма са свим последицама које из тога произлазе. Први пут је, по
речима Марковића, нажалост, у условима 1989. године био нереалан јер је
захтевао да се Југославија ослања на снагу социјалистичког пријатељства
и на СССР, али под руководством Михаила С. Горбачова социјалистичке
земље толико су ослабиле да нису могле помоћи ни саме себи, а не другима. Други је пут био могућ само уз обезбеђивање западних инвестиција
у пуном обиму. Западном капиталу је требало дати гаранције да ће он у
Југославији моћи да купује све што му је неопходно: земљу, фабрике, руднике, путеве, и за све то требало је да гарантује нови савезни закон донет у
најскорије време. Анте Марковић се обратио западном капиталу са молбом
да убрза инвестиције и да преузме управљање њиховом реализацијом.
С правом се може поставити питање: зашто су САД, а са њима и ММФ
и Запад у целини, који су тако издашно финансирали режим Јосипа Броза Тита, одједном крајем осамдесетих година двадесетог вијека не само
прекинули финансијску подршку већ и радикално променили своју политику према Југославији? Објективна анализа показује да је од 1950. до 1980.
године режим Ј. Б. Тита Западу био неопходан као „тројански коњ” у борби против савеза социјалистичких држава на челу са Совјетским Савезом.
3 Романенко С.А. Югославия: История возникновения. Кризис. Распад. Образование независимых государств. – М: МОНФ, 2000.
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Али, после Титове смрти 1980, а нарочито средином осамдесетих година,
југословенски антисовјетизам постаје непотребан – Запад је нашао посреднике који ће спроводити његову рушилачку политику у самом руководству
СССР-а.4
Југославија, велики дужник Запада, остала је без поузданих савезника
и постаје објекат повећане пажње моћног немачког капитала. Почетком
1990. уједињена Немачка постаје водећа политичка и економска сила у
Европи. Такође, распаду земље потпомогла је до тада подела унутрашњих
снага у Југославији. Савез комуниста Југославије (СКЈ) изгубио је ауторитет у народу. Националистичке снаге у Хрватској, Словенији, на Косову, у
Босни и Херцеговини уредно су добијале снажну подршку Немачке, САД,
западног монопола, Ватикана, муслиманских емира и људи из бизниса.
На редовним изборима у Словенији, СКЈ је освојио свега 7% гласова,
у Хрватској око 13%. У Хрватској је на власт дошао националиста Фрањо
Туђман, у Босни исламски фундаменталиста Алија Изетбеговић, у Македонији националиста Киро Глигоров, а у Словенији националиста Милан
Кучан. Скоро сви су раније били у редовима опозиције титовском руководству СКЈ. Посебно је интересантна мрачна фигура Алије Изетбеговића. За
време Другог светског рата, он се борио у познатој 13. брдско-планинској
СС Ханџар-дивизији коју су чиниле СС трупе регрутоване од добровољаца
Муслимана, и која се 1943. године борила против Црвене армије под Стаљинградом, а такође се „прославила” и као нацистичка казнена формација
у борби против Народноослободилачке војске Југославије. Народни суд је
1945. године осудио Изетбеговића због злодела, али он није прекидао своје
активности, оставши националиста, фундаменталиста и сепаратиста. Све
ове подмукле особе које су извесно време биле опозиција владајућој врхушки Савеза комуниста чекале су да куцне њихов час. Фрањо Туђман и
Милан Кучан тесно су били повезани са немачким политичарима и немачким капиталом, а Алија Изетбеговић са исламским екстремистима Турске,
Саудијске Арабије, Ирана. Излазећи из Југославије, сви су у исто време
износили слогане сепаратизма, стварања „суверених” држава, позивајући
се на принцип права нације на самоопредељење све до отцепљења.5
Посебну заинтересованост за Југославију показивала је Немачка која
се две године пре ових догађаја ујединила и која није желела да у својој
близини види снажну јужнословенску државу. Немци су увек имали сло4 Языкова А.А.: На пороге третьего тысячелетия // Балканы: между прошлым и будущим. –
М. 1995.
5 Фененко А.В. „Современная история международных отношений 1991–2015. – М: Аспект
пресс, 2015.
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жен однос са слободољубивим Србима: никада се Словени нису покорили
ратнички настројеним Немцима, без обзира на два страшна светска рата
XX века. Немачка је 1990. године дала подршку својим старим савезницима
још од Трећег рајха – хрватским усташама. Раније 1941. године, хитлеровска Немачка је поклонила Хрватима државу, који је никада до тада нису
имали. У односу према Хрватима, практично су исто урадили и канцелар
Хелмут Кол и министар иностраних послова СР Немачке Ханс-Дитрих
Геншер.6
Први српскохрватски конфликт избио је средином 1990. у Хрватској
када су Срби, којих је у републици било око 600 хиљада, као одговор на
све веће притиске Хрвата за отцепљење, заузели чврст став да остану у саставу Федеративне Југославије. Убрзо је за председника Хрватске изабран
Фрањо Туђман, а у децембру 1990. године Сабор (хрватски парламент), уз
директну подршку Немачке, донео је устав земље, према којем је Хрватска
постала недељива унитарна држава. При томе, у Хрватској је наставила да
постоји Српска Крајина, чија историја датира још од XVI века, а престоница је био Книн. У уставу бивше Социјалистичке Републике Хрватске,
која је била у саставу СФРЈ, била је утврђена равноправност Срба и Хрвата. У новом уставу суверене Хрватске, Срби су проглашени за националну мањину. Природно је да Срби нису хтели да се помире са тим, желећи
да добију аутономију. По убрзаном поступку, формирају одреде народне
милиције – „војске територијалне одбране” – за заштиту од хрватске војске. У фебруару 1991. године, Српска Крајина је прогласила свој излазак
из састава Хрватске и припајање Југославији. Хрвати су се категорички бунили против тога. Руководство Југославије је пробало да уз помоћ јединица
Југословенске народне армије (ЈНА) спречи приближавање рата, али се испоставило да је армија била подељена: војници су се нашли на различитим
странама барикада. Војници Срби стали су у заштиту Српске Крајине и
започела су ратна дејства.7
Ни у Словенији није прошло без крвопролића: 25. јуна 1991. године,
она је прогласила независност и захтевала од Београда да изведе армију са
њене територије, сматрајући да је њено време боравка у саставу конфедерације завршено. За то време, Слободан Милошевић, тадашњи председник
Председништва, прогласио је одлуку Љубљане исхитреном и позвао Словенце на преговоре. Словенија је одбила да води било какве преговоре и ултиматумом захтевала да се југословенска војска повуче са њене територије.
6 Югославия в XX веке: очерки политической истории / Отв. ред. К.В.Никифоров, Москва,
Индрик, 2011.
7 Пономарева Е.Г. Новые государства на Балканах. – М.: МГУО(у), 2010.
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Ноћу 27. јуна 1991. године почели су оружани сукоби између делова јединица Југословенске народне армије и словеначких јединица територијалне
одбране, које су покушале да на силу заузму кључне војне објекте. Жестоки
сукоб који је трајао око недељу дана имао је за последицу стотине жртава,
док се није умешала „међународна заједница” која је убедила југословенско
руководство да почне извођење војске, уз гаранцију њене безбедности. Суочен са неизбежношћу сецесије Словеније, Слободан Милошевић је дао сагласност за повлачење делова ЈНА са словеначке територије и 18. јула југословенска војска почела је да напушта територију ове савезне републике.8
Истог дана кад и Словенија, 25. јуна 1991. године, Хрватска је прогласила своју независност, иако се већ пола године на њеној територији водио грађански рат. За време жестоких сукоба, број погинулих (по подацима
Црвеног крста) износио је 10 хиљада људи. Уз то, Хрвати су извели прво
етничко чишћење у Европи после Другог светског рата, које су спровели
над српским становништвом, што је за последицу имало то да је из земље
избегло 300 хиљада Срба. У том периоду, совјетска, а након распада СССР
и руска „демократска” штампа, у антикомунистичком духу, за све грехе оптуживала је Слободана Милошевића: једном комуниста – значи да је доказано лош, а ако је Фрањо Туђман у Хрватској на челу демократске партије,
без обзира на то што је фашиста, значи, он је – добар. Са истих позиција
полазила је и западна дипломатија, која је без доказа оптуживала Милошевића за намеру да створи „велику Србију”. Али то је била ноторна лаж јер
се он залагао само за аутономију за Србе, који су већ вековима насељавали
Западну и Источну Славонију (историјска област на истоку Хрватске). Подразумева се да је за престоницу Хрватске Фрањо Туђман изабрао Загреб,
који је удаљен мање од три стотине километара од Книна – престонице
историјске Српске Крајине. И баш на линији Загреб-Книн букнули су најжешћи сукоби. Хрватска влада коју су подржавале земље НАТО-а захтевала
је да се југословенска војска повуче са њене територије. Али видевши зверства које су починиле оснажене хрватске усташе, ниједан српски војник не
би напустио Српску Крајину. Зато су, без обзира на то што је Милошевић
већ дао наредбу о повлачењу војске из Хрватске, од појединих делова ЈНА
створене српске снаге самоодбране на чијем је челу био генерал Ратко Младић.
У том одлучујућем моменту на развој догађаја у Хрватској умешао
се Запад под маском „забринутог светског друштва”. Започиње прави информациони рат против Срба: сви западни медији приказују само њихо8 Краткий обзор войн в Югославии с 1991 по 1999 гг. [Електронски извор]. – URL:
AfterShock.news/?q=node/382404&full?…
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ве акције, у највећој мери измишљене злочине, прећуткујући злочине над
Србима, лишавајући их притом права гласа и могућности да докажу своју
невиност. САД и Немачка са својим савезницима доносе одлуку да казне
непослушне Србе. Децембра 1991. године, Савет министара Европске економске заједнице, касније Европске уније, уводи санкције Савезној Републици Југославији (од СФРЈ, до тог времена, у саставу СРЈ остале су само
Србија и Црна Гора) под изговором да је она, наводно, прекршила ембарго
ОУН за испоруку оружја у Хрватску (иако право да се уведу санкције за кршење одлука ОУН има само ова организација). Притом, потпуно је игнорисана чињеница да су хрватске групације Фрање Туђмана биле наоружане не
мање од српских снага самоодбране.9 И овде се у пуној мери испољило антисрпско расположење целокупне политике Запада у односу на Југославију,
које је затим испољено и у даљим догађајима који су уследили, укључујући
делатност Међународног трибунала за бившу Југославију (МКТЈ). Од тада
почиње право економско гушење Југославије. О томе у какву се државу
постепено претварала Хрватска говоре следеће живописне чињенице. Пре
свега, поново су оживеле усташка симболика и војне униформе хрватске
армије. Католицизам је проглашен за једину државну религију, без обзира
на то што је преко 20% православног становништва (Срба) још остало у
земљи. У знак захвалности за такав „поклон”, Ватикан је признао независност Хрватске и Словеније далеко пре Европе и САД, а римски папа је
8. марта 1993. године са прозора свог кабинета, који излази на Трг Светог
Петра у Риму, проклео Србе и молио Бога за одмазду. Дошло је чак до тога
да је Фрањо Туђман хтео да из Шпаније пренесе посмртне остатке највећег хрватског фашисте из периода Другог светског рата, Анте Павелића. А
Европа на то није никако реаговала.10
Трећа република из састава СФРЈ – Македонија прогласила је своју
независност 21. новембра 1991. Њено руководство се показало мудријим
од оног у Словенији и Хрватској: оно је прво добило од Уједињених нација
дозволу да на своју територију уведе мировне снаге, а затим је захтевало
да се повуку делови ЈНА. Овог пута, Београд се није бунио, а најјужнија
словенска република (за разлику од других) једина се одвојила без ратних
сукоба. Али, међу својим првим одлукама, влада Македоније одбила је да
албанској мањини дозволи да на западу земље створи аутономну област. Да
би се регулисао спор који је букнуо између Македонаца и Албанаца, морале
су да се ангажују мировне снаге УН које су се тамо налазиле.11
9 Югославия в огне: Документы, факты, коментарии (1990–1992) Современная история
Югославии в документах – Т. 1. – М.: 1992.
10 Валецкий О.В. Югославская война 1991–1995 гг. М.: Крафт, 2006.
11 Валецкий О.В. Югославская война 1991–1995 гг. М.: Крафт, 2006.
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У Мастрихту су шефови дванаест држава Европске економске заједнице (ЕЕЗ) 9. и 10. децембра 1991. донели одлуку да признају све нове
државе (Словенију, Хрватску, Македонију) у границама које су одговарале административној подели у бившој СФРЈ. Административне, посебно
утврђене границе, које су на брзину одређене 1943. године, имале су за циљ
да не дозволе Србима више формалних права него осталим народима Југославије, и од тог момента признате су за државе, а у Хрватској Срби нису
добили чак ни аутономију. Српска Крајина добија посебан статус, за чију се
заштиту задужују „мировне” снаге ОУН (чији је састав у Хрватској бројао
14 хиљада „плавих шлемова”).12 На тај начин, Срби су, мада с резервама,
ипак добили своје. Војни сукоби престају и у Српској Крајини формирају
се органи самоуправе. Ова мала српска република на територији Хрватске
постојала је око три године.13
Али одлуке Мастрихта садржале су у себи још једну етничку мину: до
тог времена о својој независности још се није изјаснила Босна и Херцеговина. Што се тиче етноконфесионалних односа, то је била најсложенија
југословенска република. Њен југозападни део од давнина je био насељен
Хрватима и припадао је делу историјске области Далмације. На северу, који
се граничио са Славонијом, северозападу и истоку (на граници са Србијом), а такође и у већем делу централних области, већинско становништво
било је српско. Рејон града Сарајева већински су насељавали Муслимани и
Срби. Све у свему, у Босни и Херцеговини живело је 44% Муслимана, 32%
православних Срба, 17% католика Хрвата, 7% припадника других етничких група (Мађара, Албанаца, Јевреја, Бугара итд). Треба напоменути да
су се Муслиманима називали углавном ти исти Срби који су прихватили
ислам за време турске владавине. У томе је и трагедија Срба што је један на
другог пуцао исти народ, подељен по вероисповести.14
Од 1974. године у складу са новим уставом СФРЈ Муслиманима у Југославији дато је право да се изјашњавају као Муслимани у смислу националне припадности. Од тада се у њиховим документима у рубрици националности уписивао термин Муслиман. Политичка ситуација у Босни била
је сложена. Још за време избора за скупштину 1990. становништво БиХ
јасно се поделило по етничкој припадности: Хрвати су гласали за Хрватску демократску заједницу (босанско крило партије Фрање Туђмана), Срби
12 Ганин М.В. Югославскй конфликт и роль Европейского сообщества в его урегулировании: Дисс.канд.полит.наук. М.: РАУ, 1994.
13 Никифоров К.В. Четыре этапа сербской истории (XIX–XX вв.) // Югославянская история в новое и новейшее время – М.: 2002.
14 Ганин М.В. Югославскй конфликт и роль Европейского сообщества в его урегулировании: Дисс.канд.полит.наук. М.: РАУ, 1994.
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за Српску демократску странку (лидер – Радован Караџић), Муслимани су
гласали за Странку демократске акције (лидер Алија Изетбеговић). На овим
изборима, победио је лидер Муслимана Алија Изетбеговић који је изабран
за председника Скупштине, односно, постао је шеф земље.15
У Мастрихту је 11. јануара 1992. године донета одлука да се призна
суверенитет Босне и Херцеговине у постојећим административним границама, али само ако већина становништва гласа за њега на референдуму.
Овај референдум одржан је 29. фебруара 1992. Он је био почетак трагедије српског народа ове земље. Сами Срби, желећи да остану у Савезној
Југославији, нису изашли на гласање. Зато су на гласање изашли Хрвати и
Муслимани, али њих је било свега 38% од укупног броја становника који су
имали право гласа. Након тога, рушећи сва постојећа демократска правила,
Изетбеговић је продужио рок референдума за још један дан, а на улицама
Сарајева одмах се појавило мноштво наоружаних људи у црним униформама и зеленим береткама. Присталице Изетбеговића нису хтеле да узалуд
губе време и искористиле су повољан моменат за остварење независности.
(То што се дешавало тих дана на улицама Сарајева веома је подсећало на
Берлин крајем 1920. и почетком 1930. године). Предвече другог дана продуженог референдума гласало је скоро 64% и, наравно, апсолутна већина од
њих била је „за суверенитет”. Резултате референдума веома брзо je признало „светско друштво” као валидне. Тог истог дана пролила се и прва крв:
српску свадбену поворку која је пролазила поред православне цркве напала је група босанских зелених беретки. Србин који је носио националну
заставу (као што је то обичај на српским свадбама) убијен је. Град се брзо
поделио на три рејона, по улицама су постављене барикаде. Срби из Босне под вођством свог лидера Радована Караџића нису признали резултате
референдума, брзо су се организовали и буквално у року од једне недеље
спровели су свој референдум на којем су гласали за јединствену југословенску државу. Истовремено је била проглашена Република Српска16 чији
је главни град постао Пале. Иако се само пре недељу дана чинило да је рат
немогућ, он је постао трагична реалност.17
На карти бивше Југославије појавиле су се три Србије. Прва је Српска
Крајина у Хрватској (са седиштем у Книну), друга је Република Српска (са
седиштем на Палама), трећа је Република Србија (главни град Београд),
15 Гуськова Е.В. История югославского кризиса (1990–2000) М.: Русское право / Русский
Национальный Фонд, 2001.
16 Настала је 9. јануара 1992. године као Република српског народа Босне и Херцеговине
одлуком Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини.
17 Боснийский кризис 1992–1995. Начало конфликта. [Електронски извор]. – URL: www.
natiwa.ru/.../bosnia/history/bos_start.html
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при чему је Република Србија била део Савезне Републике Југославије која
је проглашена у пролеће 1992. године, чији је други саставни део чинила
Црна Гора (са седиштем у Подгорици). За разлику од ЕЕЗ и САД, Београд
није признао независност Босне и Херцеговине; Слободан Милошевић је
одлучно захтевао да се прекину нереди у Сарајеву и борбена дејства која
су почела већ по целој земљи, захтевао је гаранције за аутономију Срба из
Босне, позвао је ОУН да се умеша и регулише ситуацију у БиХ. Истовремено, он је дао наредбу војсци да за сада остане у касарнама, али да се,
такође, припреми за могућу евакуацију, а у случају покушаја да се заузму
магацини оружја и други војни објекти, да се брани користећи оружану
силу. Као одговор на захтев Милошевића, Изетбеговић је 4. априла 1992.
године објавио рат Србији, Црној Гори и Југословенској народној армији,
и потписао указ о општој мобилизацији. Долази до ескалације напетости,
ситуација се све више усијава. Априла 1992. на западним границама на територију Босне и Херцеговине упада хрватска регуларна армија (у време
овог сукоба, она је бројила већ 100 хиљада људи) која врши масовне ратне
злочине над Србима. Савет безбедности ОУН у својој Резолуцији 787 захтева од Хрватске да њена војска одмах напусти територију БиХ, али Хрватска није испоштовала ову одлуку Савета безбедности УН који на то није
ни реаговао. Зато Савет безбедности УН у својој Резолуцији 757 од 30. маја
1992. уводи економске санкције против Србије и Црне Горе. Повод за то
била је експлозија на пијаци у Сарајеву за коју су одмах оптужени Срби,
иако су, по мишљењу већине страних посматрача у том граду, то урадили
муслимански терористи.18
САД су 8. априла 1992. године признале независност Босне и Херцеговине, а у то време у БиХ су ратни сукоби већ били у пуном јеку. Од самог почетка распада Југославије, владајући кругови САД – као, уосталом,
и цео Запад – заузели су отворену антисрпску позицију и нису се стидели
да подрже све сепаратисте. Када би почели разговори о стварању српске
аутономије, САД су радиле све да то не допусте. Разлози таквог понашања
потпуно су јасни. Као прво, била је то жеља да се потпуно униште социјалистичке државе. У САД су веома добро схватали да српски народ представља елемент који обједињује и држи Југославију, и уколико се њему створе
тешкоће, међу којима је и увођење економских санкција, земља може и да
се разруши. Све у свему, Срби, као православни народ, никада нису били
омиљени на Западу.

18 Никифоров К.В. Четыре этапа сербской истории (XIX–XX вв.) // Югославянская история в новое и новейшее время – М.: 2002.
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Као друго, Запад је, притискајућу Србе, индиректно подривао и ауторитет Русије која је била знатно ослабљена после распада Совјетског Савеза и
није била у стању да заштити своје историјске савезнике. Оваквим поступцима САД су показале свим земљама које су биле усмерене на бивши СССР
да су оне једина светска велесила, а да Русија нема више никакав значај у
свету.
Као треће, то је било поигравање са исламским светом у жељи да се
тамо нађу подршка и симпатије. Јер, САД су имале затегнуте односе са
исламистима због америчког става према Израелу, а од понашања исламских земаља Блиског истока директно су зависиле цене нафте које су због
великог америчког увоза нафтних деривата имале у том периоду знатан
утицај на укупно стање америчке привреде. Штавише, јачајући позицију
исламиста на Балкану, Американци су знатно повећали своју улогу у региону: у Немачкој се тај утицај историјски остваривао преко Хрвата, у Русији
преко Срба. Таква политика САД у исламском правцу наставила се нешто
касније током догађаја на Косову.
Као четврто, то је била подршка позицији Немачке у односу на бившу
Југославију чији је циљ био да се не допусти чак ни најмање разилажење
интереса земаља НАТО-а.
Као пето, САД су тежиле да прошире свој утицај на балкански регион што је представљало један од делова плана за стварање новог светског
поретка у ком ће САД имати апсолутни утицај. О томе да слично расположење има и део америчког друштва сведоче радови америчких идеолога З.
Бжежинског, као и Ф. Фукујамија и других. Да би се реализовао овај план,
планирано је стварање неколико „џепних” балканских држава које би стално биле у међуетничком конфликту. Постојање ових балканских „пајаца”
САД би подржавале помоћу ОУН у замену за њихову проамеричку политику. Релативан мир у том региону обезбеђивао би се помоћу НАТО војних
база које би имале апсолутни утицај на цео Балкан. Оцењујући ситуацију
са данашњих позиција могло би се рећи да су САД успеле да остваре свој
план: НАТО данас практично неограничено господари Балканом.19
На прелазу 1980-1990. године само су прогресивне снаге Србије и Црне
Горе које нису биле под утицајем руководства Савеза комуниста (СК) пошле
другим путем јер СК није био способан да донесе никакве конструктивне
одлуке да спасе земљу од распада. Ове прогресивне снаге су организивале
Социјалистичку партију, изашле су на изборе са паролама о очувању јединствене недељиве Југославије – и победиле.
19 Никифоров К.В. Четыре этапа сербской истории (XIX–XX вв.) // Югославянская история в новое и новейшее время – М.: 2002.
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Савез Србије и Црне Горе као суверена држава одржао се до маја 2006.
године. На референдуму који је организовао председник Црне Горе Мило
Ђукановић, ватрени западњак, изгласана је независност од Србије незнатном већином. Као резултат сецесије, Црна Гора је изашла из савеза и Србија
је изгубила излаз на море.20
Сад је на ред дошла историјска колевка Србије, Косово и Метохија, где
у то време српског становништва практично није остало. Ово питање се
разматра у наредним деловима ове монографије.

1.2. Рат у Хрватској (1991–1995)
Непријатељство између Срба и Хрвата постоји одавно. Од почетка XIV
века, Срби су живели на територији садашње Хрватске. Знатно повећање
броја српског становништва било је изазвано сеобом српских избеглица
са територија које је освојила Османска империја и стварањем „војне границе” по налогу аустријске монархије Хабзбурговаца. Након укидања „војне границе” и прикључењу „крајина” у састав хрватских и мађарских земаља, почео је да се појачава међунационални раскол, посебно између Срба и
Хрвата. Хрватска је ушла у састав Југославије 1918. године. Већ 10. априла
1941. године, када је у току био Други светски рат, усташе су прогласиле марионетску Независну Државу Хрватску (НДХ) која је сарађивала са
хитлеровском Немачком и вршила геноцид над Србима. „Српско питање”
хрватске усташе решавале су по принципу: „трећину Срба уништити, трећину – прогнати, трећину – покрстити”. Због геноцида је настрадало стотине хиљада Срба (по различитим проценама, од 330 хиљада до 1,2 милиона),
а они највећим делом нису настрадали од руку немачких окупатора, већ од
хрватско-муслиманске војске НДХ (пре свега, у логорима НДХ, а највећи
од њих био је Јасеновац, где је живот изгубило неколико стотина хиљада
Срба које су усташе довеле из свих хрватских села и градова). У исто време, у мају 1941. створени су одреди српских националиста – четника, који
су у неким случајевима учествовали на страни Трећег рајха и вршили етничка чишћења балканских Муслимана и Хрвата.21
Заоштравању међунационалних односа допринеле су и измене у Уставу
Хрватске по којима је „Хрватска држава хрватског народа”. Као одговор на
то, Срби који су живели у административним границама Социјалистичке
20 Никифоров К.В. Четыре этапа сербской истории (XIX–XX вв.) // Югославянская история в новое и новейшее время – М.: 2002.
21 Война в Хорватии (1991–1995 гг.) – это [Електронски извор]. – URL: dic.academic.ru/dic.
nsf/ruwiki/850042
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Републике Хрватске, бојећи се да се не понови геноцид из периода 19411945, одлучили су да створе српску аутономну област (САО). Милан Бабић који је имао високи положај у партијском апарату Хрватске, основао
је сопствену партију СДС Крајине. Априла 1991. Срби из Крајине донели
су одлуку да изађу из састава Хрватске и припоје се Републици Србији.
Ова одлука била је потврђена на референдуму у Крајини који је спроведен
19. августа. Српско национално веће Српске Крајине издаје резолуцију о
издвајању из Хрватске и остајању у саставу СФРЈ. Ова аутономија проглашена је 30. септембра, а 21. децембра утврђен је статус САО (Српска аутономна област) – Српска Крајина – са административним центром у Книну.
САО Крајина 4. јануара 1992. године оснива сопствено министарство унутрашњих послова. Као одговор на то, хрватске власти отпуштају све милиционере који су радили за ово министарство.22
Појавио се први талас српских избеглица (око 40 хиљада људи) који су
били принуђени да напусте своје домове. Овај талас био је изазван узајамним повећањем напетости и притисцима на Српску православну цркву. Јула
1992. проглашена je општа мобилизација у Хрватској, а крајем године број
хрватских оружаних формација достигао је 110 хиљада људи. У Западној
Славонији почела су етничка чишћења, чији је резултат био потпун прогон
Срба из 10 градова и 183 сеоскa насеља, а делимично и из 87 села.23
У Хрватској је у борбама за Борово Село започео прави рат између
Срба и Хрвата. Ово српско насеље било је циљ напада хрватских снага
из Вуковара. Домаћи Срби били су у тешком положају и нису могли да
дочекају помоћ од Југословенске народне армије. Тада се локално српско
руководство обратило с молбом за помоћ неким опозиционим партијама
да пошаљу добровољце, што је у то време била веома смела одлука. За
тадашње јавно мњење, вест о некаквим „добровољцима” који су се борили
ван редова ЈНА и милиције са хрватским оружаним снагама под српским
националним заставама изазвала је шок, али управо то је и био један од
најважнијих фактора подизања српске националне самоспознаје и претворило се у патриотски покрет. Али, власти у Београду пожуриле су да се
званично ограде од добровољаца, а министар унутрашњих послова Србије
чак их је назвао авантуристима, мада је, у ствари, подршка српских власти,
тачније специјалних служби, била пружена. Тако је у Нишу био формиран добровољачки одред „Стара Србија”, којим је командовао Бранислав
Вакић. Униформе, провијант и превоз за одред обезбедио је градоначелник
22 Война в Хорватии (1991–1995 гг.) – это [Електронски извор]. – URL: dic.academic.ru/dic.
nsf/ruwiki/850042
23 Война в Хорватии (1991–1995 гг.) – это [Електронски извор]. – URL: dic.academic.ru/dic.
nsf/ruwiki/850042
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Ниша, Миле Илић, један од водећих чланова Социјалистичке партије Србије (СПС) коју је основао Слободан Милошевић, члан републичке организације Савеза комуниста у Србији (СКЈ), која је била владајућа партија.
Све ове групе добровољаца, које су се окупиле у Боровом Селу и бројале су
око 100 хиљада људи, као и локални српски борци, добили су оружје преко
мреже Tериторијалне одбране (ТО) која је организационо била у саставу
ЈНА и налазила се под контролом Београда, а део оружја Tериторијална
одбрана успела је да извезе са хрватске територије.
Ипак, све то није значило да су се добровољци у потпуности потчињавали властима у Србији. Ово говори само о томе да је Београд, који им је
обезбедио делимичну подршку, скинуо са себе одговорност за њихова даља
дејства и, фактички, чекао резултат развоја догађаја.
За то време, хрватске оружане формације којима су руководили неписмени команданти који су потценили Србе практично су упали у њихову
замку. Хрватска команда чекала је цео април надајући се да ће српска одбрана Боровог Села ослабити. Заиста, неки српски добровољци већ су почели
да се враћају кући. Тада су Хрвати разрадили сценарио за успостављање
своје власти – окупација села, убиства и хапшења најактивнијих Срба и
оних који су били најодлучнији у неприхватању хрватске власти. Напад
Хрватске који је почео 2. маја није био успешан јер су се одмах нашли под
српском ватром.24
Борбама за градић Глину, 26-27. јуна, започео је рат и у „Книнској крајини” (како су се тада називали делови Лике, Кордуна, Баније и Далмације
који су били под српском влашћу). Ова војна операција такође је била неуспешна за Хрвате.
Ток ратних дејстава
У јуну-јулу 1991. године, Југословенска народна армија имала је неуспешну војну интервенцију против Словеније. После тога, ЈНА је учествовала и у ратним сукобима против добровољаца и полиције самопроглашене
Хрватске. У августу је започео рат широких размера. ЈНА је над Хрватима
имала знатну предност у оклопним јединицама, артиљерији и апсолутно у
авијацији. Ипак, ЈНА је у целини била неефикасна јер није била створена
да се користи унутар државе, већ да се сукобљава са спољном агресијом.
Најпознатије војне акције тог периода јесу опсада Вуковара и Дубровника.
У самом јеку рата, у децембру, била је проглашена Независна Република
Српска Крајина.
24 Война в Югославии 1991–1995, 1998–1999. [Електронски извор]. – URL: www.fssb.su/.../
814-voyna-v-yug...yugoslaviya.html /
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У Вуковару су појединачни оружани конфликти избијали још од маја
1991. године до проглашења независности Хрватске. Током битке за Вуковар 20. августа 1991. године, одреди хрватске Територијалне одбране блокирали су у граду два гарнизона ЈНА. Југословенска народна армија је 3.
септембра започела операцију за деблокаду својих гарнизона, која је била
праћена тешким борбама, што је на крају довело до опсаде града. У опсади
која је трајала од 3. септембра до 18. новембра учествовали су делови ЈНА,
уз подршку српских паравојних добровољачких формација. Уз то, током
месец дана, од половине октобра до половине новембра, Вуковар је био
потпуно блокиран. Град су бранили делови хрватске националне гарде и
хрватски добровољци. Без обзира на вишеструку бројчану надмоћ нападача у људству и техници, браниоци Вуковара упорно су се супротстављали током скоро три месеца. Град је пао 18. новембра 1991. године, а због
уличних борби и непрестаног бомбардовања, био је скоро у потпуности
разрушен.
Губици током битке за град износили су 879 убијених и 770 рањених
(по званичним подацима Министарства одбране Хрватске из 2006. године).
Губици ЈНА нису тачно утврђени, али по незваничним подацима београдског војног посматрача Мирослава Лазанског, број је износио 1103 убијених и 2500 рањених.25
Након завршених борби за град, потписан је мировни споразум по ком
је Вуковар и део Источне Славоније остао Србима. У јануару 1992. године,
између зараћених страна био је потписан још један, 15. по реду споразум
о прекиду ватре, који је означио крај главним ратним сукобима. У марту, у
Хрватску су упућене мировне снаге ОУН. Као резултат догађаја из 1991. године, Хрватска је успела да сачува своју независност, али је изгубила територије које су насељавали Срби. У периоду од 1992. до 1994. године, земља
је активно оснаживала своју регуларну армију, учествовала је у грађанском
рату у суседној Босни и Херцеговини и водила низ повремених мањих оружаних акција против Српске Крајине.26
Маја 1995. године, оружане снаге Хрватске су током операције „Бљесак” преузеле контролу над Западном Славонијом. То је изазвало снажну
ескалацију војних сукоба и Срби су бомбардовали Загреб. У августу те
године, хрватска армија започела је операцију „Олуја” и пробила одбрану
крајинских Срба. Повод за ову операцију био је прекид преговора о прикључењу Републике Српске Крајине Хрватској као културне аутономије.
25 Югославия в огне: Документы, факты, коментарии (1990–1992) Современная история
Югославии в документах – Т. 1. – М.: 1992.
26 Валецкий О.В. Югославская война 1991–1995 гг. М.: Крафт, 2006.
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По тврђењу Срба, предложени споразум није обезбеђивао српском становништву заштиту његових националних интереса. Како интеграција територије Српске Крајине није успела политичким путем, Хрватска је одлучила
да то уради војним средствима. У операцији Хрвата учествовало је од 100
до 200 хиљада војника (по подацима различитих извора). Тако, на пример,
хрватски сајт наводи број од 190 хиљада војника. По другим подацима,
четири хрватска корпуса која су учествовала у операцији бројала су 100
хиљада бораца – али у ове бројке не улазе Бјеловарски и Осијечки корпус.
Главни штаб операције био је у Загребу. Штаб копнене војске којим је руководио генерал-мајор Марјан Марековић налазио се у Огулину, југоисточно
од Карловца.27
Операција је имала следећи ток. У 3 сата ујутру 4. августа, Хрвати су
званично обавестили ОУН о почетку операције. Сама операција почела је у
5 сати, када су хрватска артиљерија и авијација извеле интензивне нападе
на српску војску, командне тачке и комуникације. Затим је започело напредовање по целом фронту. Хрватска војска заузела је положаје мировних
снага ОУН, при чему је убијено и рањено неколико њихових припадника
из Данске, Чешке, Непала. Циљ хрватског напредовања био је пробијање
српске одбране уз помоћ војних јединица које нису улазиле у битку, а чији
је задатак био да даље напредују, а ликвидација преосталих снага био је
задатак домобранских јединица. Половином дана, српска одбрана била је
пробијена на многим местима. У 16 сати дато је наређење за евакуацију
цивилног становништва из Книна, Обровца и Бенковца. У вечерњим сатима 4. августа, 7. корпусу Срба претила је блокада, а хрватски специјалци
Министарства унутрашњих послова и батаљон 9. бригаде хрватске гарде
уништили су 9. моторизовану бригаду 15. личког корпуса и заузели кључну
коту, превој Мали Алан, одакле су кренули у напад на Грачац. Српски 7.
корпус повукао се према Книну. У 19 сати два авиона НАТО-а са носача
авиона „Теодор Рузвелт” напала су српске ракетне позиције код Книна. Још
два авиона из италијанске авионске базе бомбардовала су српску авионску
базу у Удбинама. У 23 сата и 20 минута, штаб оружаних снага Српске Крајине евакуисан је у град Срб, 35 километара од Книна. Ујутру 5. августа,
хрватска војска заузела је Книн и Грачац.28
У ноћи уочи 5. августа, у битку су се укључили и делови 5. корпуса
Армије Босне и Херцеговине. Брдска бригада 502 напала је из позадине
15. лички корпус Срба на северозападу Бихаћа. У 8 сати, савладавши от27 Валецкий О.В. Югославская война 1991–1995 гг. М.: Крафт, 2006.
28 Война в Хорватии (1991–1995 гг.) – [Електронски извор]. – URL: dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/850042
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пор Срба, 502. бригада ушла је у рејон Плитвичких језера. У 11 сати им се
придружио одред 1. бригаде хрватске гарде на челу са Марјаном Марековићем. На тај начин, територија Српске Крајине била је подељена на два дела.
Брдска бригада 501 армије БиХ заузела је радар на планини Плешевица и
приближила се Кореници. Пробој хрватске војске ка Удбинама принудио је
Србе да преместе остатке авијације на аеродром у Бањoj Луци. Напредовање Хрвата у рејону Медака пробило је одбрану Срба у том делу и 15. лички
корпус био је подељен на три дела: 50. бригада остала је Врховинама, 18.
бригада у Бунићу, а 103. лака пешадијска бригада у рејону Доњи Лапац –
Кореница. На северу, 39. српски банијски корпус бранио је Глину и Костајницу, али је под притиском противника морао да одступа на југ.
У то време, 505. бригада 5. корпуса Армије БиХ напала је с леђа српски корпус у правцу насеља Жировац. У току напада, погинуо је командир
бригаде, пуковник Изет Нанић. Командант 39. корпуса, генерал Торбук, за
одбрану од напада 505. бригаде увео је и последње резерве. Али, корпус
је наставио да се повлачи. Српски 21. кордунски корпус бранио је Слуњ и
одбијао нападе јужно од Карловца. У ноћи између 5. и 6. августа, делови
Сплитског корпуса хрватске армије ушли су у Бенковац и Обровац. Одбрана делова 7. и 15. српског корпуса била је сломљена 6. августа, а након спајања Хрвата и Босанаца код Коренице, последња упоришта одбране Срба
на тој територији била су сломљена. Нападнут са југа и запада, 21. корпус се уз борбу повлачио ка Карловцу. Увече 6. августа, Хрвати су заузели
Глину и тако се појавио ризик блокаде 21. корпуса. Српски генерал Миле
Новаковић који је командовао целокупном оперативном групом на северу
затражио је од хрватске стране примирје да би евакуисао војнике 21. и 39.
корпуса као и избеглице. Примирје је трајало једну ноћ.29
Да би избегли блокаду, делови 21. и 39. корпуса су 7. августа, борећи
се, одступали на исток према БиХ. У току дана, 505. и 511. бригада Армије
БиХ спојила се са 2. бригадом хрватске гарде која је надирала од Петриње.
У блокади код места Топуско нашле су се две српске пешадијске бригаде 21. корпуса и остаци корпуса специјалних јединица (укупно око 6000
људи). Заштитница 39. корпуса била је потиснута у БиХ. Након тога, делови 5. корпуса Армије БиХ ушли су у Западну Босну и скоро без отпора
заузели њен главни град Велику Кладушу. У 18 сати 7. августа, министар
одбране Хрватске Гојко Шушак саопштио је да је операција „Олуја” завршена. Током вечери 7. августа, хрватска војска је заузела и последњу линију
територије дуж границе са Босном – Срб и Доњи Лапац. На северу, у рејо29 Война в Хорватии (1991–1995 гг.) – [Електронски извор]. – URL: dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/850042
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ну Топуског, пуковник Чедомир Булат потписао је капитулацију остатака
21. корпуса. Губици током ове операције били су следећи: погинуло је 174,
а рањено 1430 Хрвата (по подацима хрватске стране). По подацима организација крајинских Срба и прогнаних „Веритас”, број погинулих и без
трага несталих српских мирољубивих становника у августу 1995. године
(за време операције и непосредно после ње) било је 1402 особе, 726 војника
српских оружаних снага и 12 милиционера. Број рањених Срба износио је
оријентационо од 2,5 до 3 хиљаде људи.30
Резултати рата: Дејтонски споразум
Пад Српске Крајине довео је до масовног егзодуса Срба (по подацима из
различитих извора, од 200 до 250 хиљада). Постигавши успех на својој територији, хрватска војска кренула је у Босну и Херцеговину и заједно са
Муслиманима започела напад на Србе из Босне. Умешао се НАТО, што је
довело до склапања примирја у октобру, а 14. децембра 1995. потписан је
Дејтонски споразум који је означио крај ратних сукоба у бившој Југославији. Укупно је у рату погинуло око 26 хиљада људи са обе стране.31

1.3. Рат у Босни (1992–1995)
Политика лидера националих покрета република које су улазиле у састав
СФРЈ, а који су се руководили паролом „једна нација – једна држава, и једна држава за сваку нацију” довела је до тога да се међуетнички проблеми
изузетно заоштре. Посебно је напрегнута била ситуација у Босни и Херцеговини: ту су била у конфликту три народа – Срби, Хрвати и Муслимани.
Ситуација се продубљивала и чињеницом да они нису живели у подељеним
енклавама, већ су били веома измешани. Уз то, Муслимани су по правилу
живели у економски развијенијим регионима, а Срби и Хрвати у мање развијеним. Срби су насељавали територију у западној, северозападној Босни
и источној Херцеговини, а у источном и централном делу Босне српско
становништво било је веома помешано са муслиманским. Муслиманско
становништво било је већинско у централној Босни, у њеним источним
и североисточним деловима били су помешани са Србима, а у западним
и југоисточним са Хрватима. Муслимани су, такође, насељавали и делове
северозападне Босне, у делу северне Босне (били су помешани са Србима
и Хрватима), а такође и низијским деловима Херцеговине, у долини реке
Неретве. Хрвати су компактно били насељени у западној Херцеговини
30 Гуськова Е.В. История югославского кризиса (1990–2000) М.: Русское право / Русский
Национальный Фонд, 2001.
31 Валецкий О.В. Югославская война 1991–1995 гг. М.: Крафт, 2006.
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(у рејону Дубровника). Њих је такође било и у централној Босни (где су
били помешани са Муслиманима), у северној и западној Босни (где су били
помешани са Србима). По попису из 1991. године, број муслиманског становништва износио је 43,7%, Срба 31,4%, Хрвата 17,3%, а 5,5% становништва БиХ изјашњавало се као Југословени.32
Притом, Срби су због расејаних места сталног боравка чинили већину
становништва на 53,3% територије Републике. На тај начин, ниједан народ
није имао апсолутну већину по броју становника. Осим тога, због велике
помешаности није било могуће било ком народу да консолидује своју територију да би могао да изађе из састава Босне и Херцеговине. Ова ситуација умногоме објашњава чињеницу да су за време оружаног конфликта
сукобљене стране почеле да освајају територије и да на њима врше етничке
чистке како би оствариле компактно насељавање и националну јединственост.
Национално размимоилажење почело је још на парламентарим изборима 1990. године. Њихов резултат релативно тачно је приказао распоред
снага у Републици: муслиманска Странка демократске акције добила је 86
места у скупштини, Српска демократска странка освојила је 72, а Хрватска
демократска заједница Босне и Херцеговине 44 места. Створена ја коалициона влада, а председник Председништва постао је лидер СДА Алија Изетбеговић. Он се још 1970. године залагао за идеју стварања муслиманске државе, ослањајући се на то да је прогрес по западном шаблону за исламски
свет вештачки процес, који не може да доведе до конструктивних промена.
Зато је он сматрао да је потребно да се формира нова интелигенција која
би била, по духовности и начину размишљања, исламска, и да се уз њену
помоћ уведе исламски поредак који се заснива на два функционална појма:
исламском друштву и исламској влади. Главни задатак исламског поретка
постао је уједињење свих Муслимана и свих муслиманских заједница. То је
значило борбу за стварање исламске федерације од Марока до Индонезије.
Исламски поредак могао би да буде успостављен само у оним земљама где
су Муслимани у већини. Немуслиманска мањина у муслиманској држави
имала би слободу вероисповести и заштиту државе уз услов да буде лојална
муслиманском режиму.33
Борба за стварање исламске државе означавала је, пре свега, исламизацију Косова, Санџака, чак и територије Србије. Изетбеговић је сматрао
да територије које су се некада налазиле у саставу исламских држава некадашње Османске империје треба ту и да се врате. Изетбеговић је саставио
32 Кудров В.М. Югославия: трудный путь. Докл. № 81. – М. Экслибрис-Пресс, 2001
33 Кудров В.М. Югославия: трудный путь. Докл. № 81. – М. Экслибрис-Пресс, 2001.
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политички програм којим је његова странка СДА дошла на власт. Било је
планирано да се програм реализује у три етапе: у првој, да се оствари духовна револуција у друштву; у другој, да се постепено у јавни живот уведу
закони шеријата; и у последњој, да се уједине сви Муслимани или, у крајњем случају, да се створи конфедерација муслиманских земаља. Немуслимани би имали слободу вероисповести, њихова грађанска права била би
знатно ограничена. Не би могли да учествују у изборима за шефа државе;
ако би служили у армији, не би могли да заузимају високе командне положаје; немуслиман, наравно, природно, не би могао да буде на челу Босне и
Херцеговине.
Дошавши на власт, Изетбеговић је започео са практичним активностима руководећи се овим програмом. Он је започео реализацију своје политике за отцепљење од СФРЈ и стварање посебне суверене муслиманске
државе у којој би Срби и Хрвати имали улогу националних мањина. То
је, разумљиво, изазвало потпуно незадовољство како код Срба тако и код
Хрвата, јер Муслимани нису били апсолутна већина становништва БиХ,
а по Уставу из 1974. сва три народа Босне и Херцеговине сматрана су за
уставотворне, чинили су заједно становништво Републике и били су у потпуности равноправни.34
Босна и Херцеговина је марта 1992. прогласила своју независност.
Срби су у знак протеста напустили Скупштину и бојкотовали референдум
о независности који је одржан крајем фебруара. Они су били против изласка из СФРЈ и залагали су се за јединствену Босну и Херцеговину. Али
референдум је, без обзира на бојкот, ипак одржан. На њему је учествовало
преко 60% становништва БиХ, и око 60% од њих гласало је за независност
Босне и Херцеговине. Срби се нису сложили са резултатима референдума и
прогласили су стварање Републике Српске у оквиру Босне и Херцеговине.
Хрвати су такође створили своју републику – Херцег-Босну, са административним центром у Мостару. Муслимани су као одговор на ове активности Срба и Хрвата почели да организују војне одреде – „зелене беретке”,
који су касније били обједињени у Патриотску лигу. Од тада започињу конфронтације, мада до војних сукоба још није дошло.35
У том окружењу, Савет министара ЕЕЗ је 6. априла 1992. године донео
Декларацију о признавању независности Босне и Херцеговине. Почетком
маја, БиХ постаје чланица ОЕБС-а, а 22. маја примају је у ОУН. Треба напо34 Гуськова Е.В. История югославского кризиса (1990–2000) М.: Русское право / Русский
Национальный Фонд, 2001.
35 Гуськова Е.В. История югославского кризиса (1990–2000) М.: Русское право / Русский
Национальный Фонд, 2001.
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менути да је још 17. децембра 1991. ЕЕЗ донела Декларацију о признавању
нових држава у Источној Европи (имајући у виду пре свега СФРЈ као и
ЧССР) и у Совјетском Савезу који се распадао. У тој Декларацији истицао
се низ услова који су се морали испунити да би се нова држава признала.
Између осталог, нова држава била је обавезна да уважава принципе Статута
OУН и обавезе усвојене у складу са Хелсиншким договором и Париском
повељом, нарочито што се тиче правне државе, демократије и права човека; да гарантује права етничким и националним групама и мањинама; да
поштује неповредивост граница које се могу мењати само мирним путем и
уз узајамну сагласност; да призна све обавезе које се односе на разоружање
и спречавање нуклеарног наоружања, као и безбедност и регионалну стабилност; да решава све проблеме који се односе на правно наслеђе држава
и регионалне спорове путем преговора. ЕЕЗ и државе њене чланице захтевале су, такође, од свих република бивше СФРЈ (до њиховог признања)
да донесу чврсте конституционалне и политичке гаранције да неће имати
територијалне претензије према било којој суседној земљи, чланици ЕЕЗ и
да ће се обавезати да неће водити непријатељску пропаганду против било
које суседне земље чланице ЕЕЗ.
Али, без обзира на то што Босна и Херцеговина није испунила већину ових захтева, призната је њена независност. То је урађено из политичких разлога, при чему је одлучујући био притисак Немачке, која је имала
главну улогу у ЕУ и желела је да покаже свој нови статус који је добила
уједињењем. Спољнополитичке циљеве уједињене Немачке формулисао
је њен федерални министар иностраних послова Герхард Геншер који је
изјавио: „Немцима је сада више него икад потребна територија... Ми желимо да претворимо Централну Европу у конгломерат малих држава које ће
у потпуности зависити од Бона... ове земље у потпуности ће зависити од
немачког капитала и претвориће се у марионете ове велике силе...” . Циљ
Немачке је био да користећи југословенски конфликт поврати контролу над
северозападним делом Балкана и североисточном обалом Јадранског мора.
Уз постојање јединствене Југославије, тај циљ није било могуће реализовати јер је СФРЈ спречавала немачку експанзију на Балкану. Зато је Немачка увек пружала подршку сепаратистима, рачунајући да ће они, уколико
дођу на власт, постати савезници СРН и да ће спроводити њену политику
у региону Балкана. Спроводећи своју политику, Немачка је вршила велики
притисак на земље ЕУ како би оне признале независност југословенских
република. И земље чланице ЕУ, да би сачувале јединство у овој организацији, биле су принуђене да признају Хрватску, Словенију и БиХ. Резултат
овакве контрапродуктивне политике међународног савеза довео је до рата
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у Босни и Херцеговини, који је почео већ 8. маја, дан након признања њене
независности.36
Срби су се увек залагали за очување Босне и Херцеговине у саставу
Југославије. Али како то нису успели, покушали су да освоје одређене територије у којима је преовладавало српско становништво, да се одвоје од
Муслимана и створе своју српску државу, како би се касније припојили СРЈ.
За Муслимане, главни задатак био је стварање унитарне муслиманске
државе. У случају распада Босне и Херцеговине намеравали су да максимално прошире територију која је била насељена Муслиманима и да покушају да покрену борбу Муслимана Санџака, Косова, Македоније и Црне
Горе.
Хрвати су, такође, тежили да увећају своје територије и да припоје Херцег-Босну Хрватској.
За конфликт у Босни и Херцеговини био је карактеристичан јак утицај
међународног фактора. У почетној фази, овај утицај углавном је потицао
од европских и исламских држава и организација. САД су касније активирале своју политику на Балкану. У конфликт се активно умешала Хрватска,
помажући Хрватима из Босне војском и оружјем. Муслиманима су помоћ
пружале исламске земље испоручујући им оружје (углавном преко Хрватске) без обзира на то што је 25. септембра 1991. године уведен ембарго.
Србима је у првој фази рата (до увођења санкција) помагала Југославија.
Осим тога, Срби су користили оружје ЈНА које је остало на територији
Босне и Херцеговине. То им је давало знатну предност и омогућавало да
покрену активна борбена дејства и заузму велику територију.
Светска јавност, у целини, заузела је јасно изражен антисрпски став.
Она је одмах прогласила Србе за агресоре без обзира на то што је у грађанском рату тешко поделити учеснике на агресоре и њихове жртве. Све
касније одлуке ЕУ имале су крајње антисрпски и антијугословенски карактер. Делимично, ослањајући се на то да је СРЈ помагала Србима из Босне,
ОУН су увеле санкције Југославији. У принципу, таква политика би имала
смисла ако би се спроводила на све учеснике конфликта и да није била
једнострана. Светска јавност није увела никакве санкције Хрватској, затварајући очи пред чињеницом да се на страни Хрвата из Босне бори хрватска
армија. Све учеснице конфликта на заузетим територијама спроводиле су
етничка чишћења, али у свим случајевима оптуживали су само Србе без обзира на то што су они у тим чисткама страдали чак и више него Муслимани
и Хрвати. Таква „селективна” политика, где је кривица сваљивана на Србе,
36 Ганин М.В. Югославский конфликт и роль Европейского сообщества в его урегулировании: Дисс.канд.полит.наук. М.: РАУ, 1994.
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у потпуности се разоткрила касније, током рада Међународног трибунала
за бившу Југославију.37
Балкан је традиционално увек био сфера интереса Русије, али у југословенској кризи она је заузела релативно противречан став: до 1992. године Руска Федерација залагала се за очување СФРЈ, али истовремено није
предузимала никакве самосталне кораке. Али затим се њена политика нагло
променила: Русија је након ЕУ такође признала независност Словеније,
Хрватске, Босне и Херцеговине. Русија, која се издвојила из распаднутог
Совјетског Савеза, била је ослабљена и није могла у то време да заузме сопствени став, већ је пратила ток политике Запада. Русија није одредила своје
спољнополитичке приоритете на Балкану и изјавила је да тежи сарадњи
са Западом. Резултат ове сарадње било је потпуно губљење иницијативе.
Русија се придружила свим антисрпским мерама и гласала је за санкције.
То јој је омогућило, по речима тадашњег министра иностраних послова
Андреја Козирева, да доспе „први пут у историји у, без преседана, повољно
међународно окружење у периоду тешких унутрашњих искушења”. Шта
је то, у ствари, значило „без преседана повољно међународно окружење”,
релативно брзо се показало. Сигурно је да је унутрашња политичка ситуација у Русији у то време била веома компликована. Али, чак и рачунајући
на ту околност, за Русију је било повољније, истовремено и за њен међународни рејтинг, да заузме одмеренији став. Последица тога је била да су
Срби изгубили свог јединог савезника и нашли се у потпуној политичкој и
дипломатској изолацији.38
Велику улогу у стварању приказа Срба као агресора одиграли су медији (нажалост, међу њима и низ руских медија). Започео је прави медијски рат, окривили су Србе за све смртне грехове и позивали да се заустави
српска агресија. То је још више оснажило позиције Хрвата и Муслимана у
очима светске јавности.
ОУН су у том периоду разрађивале различите планове мирног решавања конфликта. Уз то, Хрвате су подржавале Немачка, Енглеска, Француска.
Озбиљан политички промашај Срба јесте био то што су рачунали на помоћ
Енглеза и Француза. Муслимане су подржавале муслиманске земље и ЕУ
(међу њима и Немачка). Зато су Србима нуђене варијанте решавања конфликта које су биле максимално повољне за Хрвате и Муслимане.39
37 Ганин М.В. Югославский конфликт и роль Европейского сообщества в его урегулировании: Дисс.канд.полит.наук. М.: РАУ, 1994.
38 Князев Ю. Югославия // Первый опыт рыночных реформ в странах Восточной и Центральной Европы. Вестник научной информации, Вып. 8 – М.: 1994.
39 Ганин М.В. Югославский конфликт и роль Европейского сообщества в его урегулировании: Дисс.канд.полит.наук. М.: РАУ, 1994.
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Ситуација на међусобно супротстављеним странама била је веома сложена и замршена. Периодично су се појављивали савези две стране против
треће, у различитим регионима БиХ, Срби су се уједињавали са Хрватима
против Муслимана и са Муслиманима против Хрвата. Често су војници Армије Републике Српске спасавали од етничког чишћења и истребљења саме
Муслимане који су бежали од зверстава „зелених беретки” (војника Армије
БиХ) и муџахедина.
Ни међу Муслиманима није било јединства. Тако су се против републичког центра који је био у Сарајеву побуниле присталице Фикрета Абдића („аутономаши”). Ствар је у томе да је Фикрет Абдић раније био члан
Председништа БиХ и да је на изборима који су одржани пре рата добио
више гласова од Изетбеговића, али је из непознатих разлога одустао од своје кандидатуре. У пролеће 1992. године, он је прекинуо однос са босанском влашћу и објавио да је рејон Западне Босне, у којем је живело око 300
хиљада људи, независан од Сарајева. Фикрет Абдић се залагао да се сва
спорна питања решавају искључиво мирним путем, био је против планова
Изетбеговића о стварању муслиманске државе у БиХ и тежио је модерном
начину живота. Алија Изетбеговић је издао наредбу војсци да се ликвидира
аутономија Западне Босне, али је део снага 5. корпуса Армије БиХ прешао
на страну Абдића. Међународне организације нису признале ни Абдића ни
његову аутономију, године 1994. „аутономаши” су били истиснути, а 1995.
падом Републике Српске Крајине аутономна област је била окупирана Армијом БиХ и престала је да постоји.40
Наредни план изласка из настале ситуације понудили су у јесен 1992.
године специјални изасланик генералног секретара ОУН и бивши државни
секретар САД Сајрус Венс и опуномоћеник ЕУ Дејвид Овен, који је требало да донесе чврст и праведан мир у Босни и Херцеговини. Преговори су
одржани у Женеви од децембра 1992. до јануара 1993. године. На њима су
Венс и Овен представили план мирног решавања спора, укључујући низ
споразума: о прекиду војних сукоба и демилитаризацији, о уставном уређењу, о мапама са новим границама, и споразум о хуманитарним питањима.
Овај план предвиђао је на територији БиХ стварање девет кантона који
би били уређени по национално-територијалном принципу, и једног мешовитог са главним градом Сарајевом. Ипак, Срби из Босне су се негативно
изјаснили о мапи територијалне расподеле која је била понуђена овим планом. Због њиховог неприхватања плана Венс-Овена, 1993. године започео
је јак међународни притисак на Србе. То је било условљено и тим да се администрација Била Клинтона која је дошла на власт у САД активно укључила у регулисање ситуације у бившој Југославији. Истовремено треба
40 Валецкий О.В. Югославская война 1991–1995 гг. М.: Крафт, 2006.

35

напоменути да су према плану Венс-Овена Срби требало да дају велики
део својих територија. Осим тога, практично сви индустријски комплекси
од којих је већина била намењена за прераду корисних руда у БиХ требало
је да остану у рукама Муслимана и Хрвата.41
Председник СРЈ Слободан Милошевић подржао је Венс-Овенов план
у замену за ублажавање санкција и почео је да врши притисак на Радована
Караџића и Владу Републике Српске на Палама. Тако су се Срби из Босне
нашли „између две ватре”, али су одбили да прихвате план.
Муслимани су, такође, добили могућност да наоружају своју армију,
делимично јер су се у њиховим рукама налазила складишта ЈНА са великом количином муниције. Осим тога, на територијама које су контролисали
Муслимани радило је неколико погона и фабрика за производњу оружја
и муниције, на пример, фабрика „Победа”, која се налазила у муслиманској енклави Горажде. Поред тога, Муслиманима је достављано оружје из
Немачке (углавном из војних магацина Националне народне армије бивше
ДДР), из неколико западноевропских земаља, као и из Мађарске. Оружје
је улазило у БиХ транзитним путем преко Словеније и Хрватске или као
„хуманитарна помоћ”.
Супротности ситуације у БиХ у периоду од 1993. до почетка 1994. године умногоме карактерише и то да су у појединим регијама земље супротстављене снаге повремено ратовале по принципу „сви против свих”, или
су склапале привремене савезе са једном од страна, што је зависило од
тренутних циљева или од личних односа локалних вођа. Треба напоменути и чињеницу да је осим регуларних снага три стране – армије Хрватске,
босанске армије и армије Републике Српске – у конфликту учествовало и
мноштво нерегуларних војних формација које су, пре свега, биле везане
за територију на којој су живели њихови борци. Оне су дејствовале у границама територија које су биле место њиховог боравка. Већина ових група
имала је своју униформу, сопствене знаке распознавања и изворе испорука
оружја.
Управо везаност војника за место боравка била је један од главних
проблема Војске Републике Српске, јер је немогућност мобилности великог њеног дела отежавалa брзо пребацивање на различите делове фронта. С
друге стране, војне акције у БиХ у периоду од 1993. до почетка 1994. године
имале су у основи позициони карактер. То се може објаснити тиме да су и
Срби и Хрвати почетком 1993. већ у потпуности контролисали оне територије које су у почетној ратној фази конфликта сматрали својим стратешки
важним тачкама. Без обзира на бројно преимућство у људству у односу на
41 Валецкий О.В. Югославская война 1991–1995 гг. М.: Крафт, 2006.
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друге учеснике ратних дејстава, муслиманска армија била је још недовољно наоружана и обучена да би могла успешно да напредује.42
Половином 1993. године разрађен је нови пројекат за мирно решавање
ситуације у Босни и Херцеговини. Он је предвиђао поделу БиХ на три дела
према етничкој припадности. У то време, дошло је до извесног зближавања
Срба и Хрвата. Њихове вође, Фрањо Туђман и Радован Караџић, били су
спремни чак и за размену неких територија. Али, муслиманска страна се
изјашњавала против пројекта поделе БиХ. Вођа Муслимана Алија Изетбеговић захтевао је да се Муслиманима укине ембарго на испоруку оружја.
Преговори за мирно решавање ситуације у БиХ одржавали су се у Женеви.
Уз то, Изетбеговић их је на све начине саботирао истичући, између осталог,
захтев да Хрвати напусте делове територија које су заузели. Истовремено,
трудио се да по сваку цену подрива зближавање Срба и Хрвата па је тако
предложио Туђману стварање федерације, с тим да се Хрватима додели
велики део територије коју би они контролисали. Али хрватска страна је
одбила дати предлог. То се може објаснити чињеницом да су се заоштрили
муслиманско-хрватски односи у Централној Босни у рејону града Мостара и у долини Неретве. Хрвати су намеравали да сачувају своју позицију у датом рејону, а Муслимани су покушавали да овде створе компактну
територију и да преузму контролу градова који су имали развијену војну
индустрију – Травник, Витез и Бугојно. Уз то, Муслимани су оптуживали
Хрвате да је њихова армија спроводила етничке чистке и блокаду градова
са бројним мирољубивим становништвом. Зато је муслиманска страна не
све начине покушавала да прекине преговоре о миру, и 2. августа 1993. године муслиманска делегација одлучно одбија да прихвати план поделе БиХ
на три дела по националној основи.43
Децембра 1993. године због обновљених бомбардовања Сарајева поново су се заоштриле несугласице између Срба и Муслимана. Без обзира на
то што су Срби и Хрвати били спремни да предају Муслиманима контролу
над преко 30% територије БиХ, Изетбеговић је одбио све предлоге за мирно
решавање у Женеви и преговори су потпуно прекинути. У Сарајеву је 5.
фебруара 1994. године на градској пијаци експлодирала бомба која је усмртила 70 људи. Запад, који су представљали ЕУ и НАТО, још пре почетка
истраге ове трагедије одмах је за све оптужио српску страну. Оружане снаге
Северноатлантског пакта биле су подигнуте на ниво пуне ратне приправности. Савет НАТО-а захтевао је од српске стране да своју тешку артиљерију
42 Боснийский кризис 1992–1995. Начало конфликта. [Електронски извор]. – URL: www.
natiwa.ru/.../bosnia/history/bos_start.html
43 Боснийский кризис 1992–1995. Начало конфликта. [Електронски извор]. – URL: www.
natiwa.ru/.../bosnia/history/bos_start.html
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у року од 10 дана удаљи 20 километара од Сарајева под претњом да ће је
авијација бомбардовати ако српска артиљерија и тенкови остану у забрањеној зони. При томе, никакав ултиматим није био објављен Муслиманима,
иако се њихова артиљерија налазила у исто таквој зони. Већина страних
војних посматрача извештавала је да је српска паљба уследила као одговор
на муслиманске провокације. Муслимани су своју артиљерију разместили
близу цивилних објеката као што су школе и болнице, и одатле су гађали
српске положаје. Срби нису издржали провокацију и одговорили су на њу.
Управо се на месту догађаја у том тренутку појавила гомила западних новинара који су у фабрикованим репортажама окривили Србе за варварство
и геноцид локалног (муслиманског) становништва. Али умешаност Срба
у експлозију на сарајевској пијаци 5. фебруара није била званично доказана. Сви трагови овог злочина указивали су на муслиманску страну. Без
обзира на очигледну невиност Срба, преговори о мирном решењу били су
дефинитивно прекинути. Захваљујући напорима руске дипломатије, крајњи резултат био је да су успели наговорити Србе на измештање тешког
наоружања 20 километара од Сарајева, као и на померање војске са стратегијски важне коте – планине Игман. При томе је важно нагласити да су
Срби успели да освоје ову коту по цени великих напора и знатних губитака.
Мировне трупе које су биле распоређене на Игману врло брзо, скоро без
битке, препустиле су га Муслиманима.44
Хрватско-муслиманска криза подудара се временски са заоштравањем
односа између Хрватске и Републике Српске Крајине. Осим тога, у положају Хрвата и Муслимана у Централној Босни и долини Неретве предност
су имали Муслимани. Поступци хрватске стране изазивали су осуду међународних посматрача. Зато су САД почеле да предузимају мере како би ујединиле Муслимане и Хрвате у конфедерацију користећи притом део плана
Венс-Овена. Овај савез који су планирали Американци имао је пре свега
антисрпски циљ.
Крајем марта 1994. године, у Вашингтону су потписани споразуми о
стварању хрватско-муслиманске федерације. Тако је ступио на снагу амерички сценарио за решавање балканског конфликта, где је основни акценат
био на уједињењу два супротстављена табора против трећег (српског), а био
је јавно прорачунат на „смирење” Срба као главних криваца, по мишљењу
руководства САД, у разбукталом крвавом грађанском рату. Очигледно је да
је последица таквог уједињења била даља ескалација конфликта.45
44 Боснийский кризис 1992–1995. Начало конфликта. [Електронски извор]. – URL: www.
natiwa.ru/.../bosnia/history/bos_start.html
45 Гуськова Е.В. История югославского кризиса (1990–2000) М.: Русское право / Русский
Национальный Фонд, 2001.
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Априла 1994. године, босанска армија предузела је напад на Србе у
акцији широких размера. Ипак, муслиманска војска („зелене беретке”) није
остварила посебан успех (уколико се не рачунају хиљаде српског мирољубивог становништва које су биле подвргнуте етничком чишћењу). Напротив, у контранападу, Срби су заузели командну коту у околини Горажда.
Зона Горажде спадала је међу шест „зона безбедности” – енклава које
су ОУН прогласиле демилитаризованом зоном и које су се налазиле под
заштитом мировних трупа („плавих шлемова”) на истоку Републике Српске (РС). Али ова заштита била је релативна, посебно кад се говори о муслиманском освајању ових зона. Србе је, пре свега, интересовало да заузму
војну фабрику „Победа” која је снабдевала босанску армију муницијом, а
налазила се на територији енклаве. Тада се у Горажду већ скупило око 65
хиљада избеглица, али су Срби почели да гранатирају град артиљеријом.
Истовремено, делови Војске Републике Српске покушали су јуришем да
заузму град и борбе су се већ водиле за освајање војне фабрике. Срби су
успели да освоје „Победу” и на том положају одржали су се неколико дана,
а затим су минирали неке од њених погона и напустили је. Пажњу заслужује и податак да су у освајању овог стратегијски важног муслиманског
објекта учествовали и руски добровољци.
Треба напоменути да је командант Војске Републике Српске Ратко
Младић спровео ову операцију у рејону енклаве Горажде без договора са
властима РС. Већ у том периоду између армијске команде Срба и њеног
политичког руководства појавила су се озбиљна размимоилажења. Светска
јавност прогласила је поступке Срба као екстремистичке, а Савет НАТО-а
им је објавио ултиматум у ком се претило да ће уништити српске војне
објекте у пречнику 20 километара око Горажда. Срби су били принуђени да
повуку своју војску три километра од града.46
Августа 1994. године, одлуком Владе СРЈ блокирана је граница између
Србије (у саставу СРЈ) и Републике Српске (у саставу БиХ). Блокадом су
прекунуте све испоруке из „матичне земље” на територију самопрозване
републике Срба из Босне (РС) осим хуманитарне помоћи. Београд је, такође, пристао и на мониторинг границе Србије који су вршили међународни посматрачи. Тако се РС нашла у потпуној изолацији, што је озбиљно
угрозило њен војни потенцијал. Истовремено, противници Срба – Хрвати и
Муслимани – захваљујући великим испорукама наоружања и обуци кадрова уз помоћ западних савезника знатно су повећали своје борбене потенцијале. У мају и августу 1995. године, хрватска армија извела је две детаљно
46 Ратко Младич. Биографическая справка – РИА Новости [Електронски извор]. – URL:
www.ria.ru/spravka/20110526/380268646.html
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планиране војне операције под радним називом „Бљесак” и „Олуја” да
би уништили Републику Српску Крајину. Као резултат силовитог напада
хрватских јединица (уз помоћ НАТО-а и непостојање било каквог отпора
„плавих шлемова” на линијама разграничења српско-хрватског конфликта)
које су из Босне подржавали делови 5. корпуса босанске армије, Република
Српска Крајина престала је да постоји (детаљније је о томе раније говорено). Средином августа, уједињене снаге Муслимана и Хрвата кренуле су у
напад на положај Срба у Централној Босни.47
Крајњи резултат догађаја у БиХ није био у корист Срба јер је авијација
Северноатлантског пакта бомбардовала српске положаје. У то време десила
су се два важна догађаја која су била повод да се против једне од сукобљених страна примени војна сила НАТО-а. То је био догађај око муслиманске
енклаве Сребреница и минобацачки напад на мирољубиво становништво
на пијаци Маркале у Сарајеву. Јуна 1995. године, као одговор на учестале изласке муслиманских одреда под вођством Насера Орића из енклаве
Сребреница, који су вршили насиље над мирним српским становништвом
у околним селима, српска команда донела је одлуку да нападне ову муслиманску енклаву. Као резултат обимних ратних дејстава и уз примену различите војне технике, Срби су истерали из града муслиманске формације.
У Сребреницу се слио огроман број избеглица Муслимана. Уз то, важно је
напоменути да су, одступајући, муслимански војници вршили низ тешких
злочина према мирном српском становништву које се такође налазило у
Сребреници и околини. То је код неких српских војника изазвало жељу за
осветом па је било случајева да су стрељали заробљене Орићеве борце,
као и мушкарце Муслимане за које су Срби сумњали да су учествовали у
босанским ратним формацијама. Уз помоћ светске јавности, ова дешавања
била су надувана до граница хуманитарне катастрофе. Важно је напоменути да избеглице Муслимане Срби уопште нису дирали, а Ратко Младић
је чак специјално предузео пропагандне кораке: позирао је заједно са избеглицама пред телевизијским камерама и разговарао са њима. Као резултат фабрикованих закључака, Срби су окривљени за стрељање неколико
хиљада Муслимана.48
Сарајевска пијаца Маркале је 28. августа 1995. године била гранатирана. Погинуло је 37 људи, а рањено преко 80. Као резултат формално и
веома површно спроведене истраге, окривљени су Срби, мада су по свежим
траговима првобитни закључци били да су гранате највероватније долетеле
са муслиманске стране Сарајева.
47 Валецкий О.В. Югославская война 1991 – 1995 гг. М.: Крафт, 2006.
48 Сребреница – 1995: геноцид или подлог с далеко идущими целями? [Електронски извор]. – URL: www.pravoslavie.ru/37629.html
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Ови трагични догађаји у Сарајеву крајем августа 1995. били су повод
да НАТО авијација бомбардује положаје Срба из Босне у рејону главног
града БиХ. У августу-септембру, уз сазнање Савета безбедности ОУН, авијација НАТО-а извршила је серију бомбардовања војних и индустријских
објеката на територији Републике Српске. Од 30. августа до 14. септембра изведено је укупно 5.515 ваздушних напада. То је довело армију РС на
границу катастрофе. Истовремено са бомбардовањем НАТО-а, муслиманско-хрватске снаге спровеле су успешан напад на српске положаје у Западној Босни. Ситуација у војном сукобу брзо се преокренула. Срби којима је
уништен систем ПВО и у потпуности прекинути системи веза почели су да
напуштају своје положаје. Резултат ове војне катастрофе почетком септембра 1995. године био је такав да су Срби оставили 4.000 км2 територије са
преовладавајућим српским живљем. Војни пораз принудио је руководство
Срба из Босне да започне мировне преговоре. Споразум о прекиду ватре
потписан је 12. октобра. И поред тога, Хрвати су наставили да гађају српске
објекте на територији РС.49
Крај грађанског рата у Републици Босни и Херцеговини од 1992. до
1995. године завршен је Дејтонским споразумом који је био усаглашен новембра 1995. године у војној бази САД у граду Дејтону (држава Охајо), а
потписан је 14. децембра 1995. године у Паризу. Потписници овог споразума били су вођа Муслимана Алија Изетбеговић, председник Србије Слободан Милошевић и председник Хрватске Фрањо Туђман.
Тај споразум је значио прекид ватре, раздвајање зараћених страна и
утврђивање територија.
Мирнодопски преговори одвијали су се уз активно учешће САД, које су
у целини заузеле антисрпски став и предложиле да се створи босанско-хрватска федерација. Споразум о прекиду хрватско-босанског конфликта и о
стварању Федерације Босне и Херцеговине потписали су у Вашингтону и
Бечу марта 1994. године премијер Босне и Херцеговине Харис Силајџић,
министар иностраних послова Хрватске Мате Гранић и председник Херцег-Босне Крешимир Зубак. Срби из Босне одбили су да се прикључе овом
споразуму. Непосредно уочи потписивања Дејтонског споразума у августу-септембру 1995. године, НАТО авијација извела је ваздушну операцију
под називом „Намерна сила” против Срба из Босне, која је зауставила српско напредовање и променила војну ситуацију у корист босанско-хрватских
снага. Преговори у Дејтону водили су се уз учешће земаља гаранта које су

49 Боснийский кризис 1992–1995. – это… Что такое ... [Електронски извор]. – URL: www.
dic.academic.ru/.../
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имале своје представнике у Контакт групи: САД, Русије, Немачке, Велике
Британије и Француске.50
Дејтонски споразум садржао је општи део и једанаест анекса. Према
споразуму, на територију БиХ доводи се контингент НАТО-а, 60 хиљада
војника, од чега су половина били Американци, а 10 хиљада су били из
земаља које не припадају НАТО-у (међу њима и из Русије), и сви су били
дужни да обезбеде услове спровођења мировног споразума. Подразумевало
се да држава Босна и Херцеговина треба да се састоји из два дела: Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске. Главни град остало је
Сарајево. Срби су добили 49% територије, а Босанци и Хрвати 51%. Горажде је припало Босанцима и оно је са Сарајевом било повезано коридором
који су контролисале међународне снаге. Сарајево и српски рејони који су
њему припадали прешли су у босански део. Споразумом је било забрањено
да они које је оптужио Међународни кривични суд за бившу Југославију
(МКТЈ) заузимају јавне функције на територији Републике Босне и Херцеговине. На тај начин, са власти су уклоњени Радован Караџић, Ратко
Младић, Дарио Кордић и друге вође Срба и Хрвата из Босне. Функцију
шефа државе преузело је Председништво које се састојало од три особе –
по једног представника сваког народа. Законодавна власт припадала је Парламентарној скупштини која се састојала од два дела – Горњег дома (Већа
народа) и Доњег дома (Представничког дома). Трећина посланика бирана
је из Републике Српске, а две трећине из Федерације Босне и Херцеговине.
При томе је уведен „вето народа”: ако већина посланика који су изабрани
од једног од три народа гласа против неког предлога, он се не усваја, без
обзира на ставове друга два народа. Све у свему, централна власт имала је
веома ограничена права. Реална власт била је у рукама органа Федерације
БиХ и Републике Српске. Целокупан систем требало је да функционише
под надзором високог представника за Босну и Херцеговину.51
Рат који је захватио територију бивше СФРЈ на територији Босне и
Херцеговине био је изузетно окрутан. У њему су највише страдали цивили.
По проценама током рата, погинуло је око 100 хиљада људи.

1.4. Рат на Косову (1998–1999)
Косовски конфликт, како се то често дешавало у историји човечанства,
започео је на верској основи. Састав становништва Косова и Метохије још
пре Другог светског рата био је мешовит: чинили су га Албанци-муслимани
50 Валецкий О.В. Югославская война 1991 – 1995 гг. М.: Крафт, 2006.
51 Рассел Д., Кон Р. Распад Югославии, книга по требованию 2013.
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и Срби-хришћани. Без обзира на дугогодишњи заједнички живот, односи
међу њима били су крајње напети, па чак и непријатељски. Још у средњем
веку, на територији данашњег Косова и Метохије формирала се колевка
српске државности. Почевши од половине XIV века, током наредних 400
година, у близини Пећи налазила се резиденција српског патријарха, што
је давало овој области значај центра духовног живота српског народа. Зато
су се у конфликту, који је био узрок почетка рата на Косову, Срби позивали
на своја историјска права, а њихови опоненти Албанци само на етничка.52
По завршетку Другог светског рата, ове територије биле су припојене Југославији, мада се становништво ове области, чију су већину чинили
Албанци, односило према томе крајње негативно. Није их задовољавао чак
ни формално додељен статус аутономије, и након смрти председника СФРЈ
Јосипа Броза Тита, захтевали су да им се додели независност. Али, југословенске власти не само да нису удовољиле њиховим захтевима већ су
их и лишили аутономије. Као резултат овога, Косово се, почевши од 1998.
године, ускоро претворило у узаврели котао.53
После завршетка рата у Хрватској и БиХ 1992-1995. године, напетост
на Косову још је више порасла. Као одговор, косовска полиција спровела
је масовна хапшења осумњичених. То је изазвало скретање пажње на косовски проблем међународне заједнице која је једногласно окривила власти СРЈ за нарушавање права човека и мучење заробљених Албанаца. Исту
изјаву дала је и Комисија Уједињених нација за људска права закључивши
да се „у Југославији према Албанцима примењују методе мучења, убиства,
етничке чистке и геноцид”. Ипак, након што је Југославију посетио специјални представник Генералног секретара ОУН, Комисија за права човека
саопштила је да та информација није потврђена.
Приликом разбијања демонстрација 30. децембра 1997. године у главном граду Косова, Приштини, рањено је 15 људи.54
У пролеће 1998. године, у покрајини је почела да делује Ослободилачка војска Косова (ОВК), у коју су ушли радикални Албанци који су прошли
специјалну обуку у центрима на територији Албаније. Они су нападали
полицијске и војне патроле, села која су насељавали Срби, узимали су цивиле за таоце. Од ових акција, страдали су и сами Албанци, посебно они
које је ОВК сматрао лојалним Савезној Републици Југославији.
52 Гуськова Е.В. История югославского кризиса (1990–2000) М.: Русское право / Русский
Национальный Фонд, 2001.
53 Рассел Д., Кон Р. Распад Югославии, книга по требованию 2013.
54 Гуськова Е.В. История югославского кризиса (1990–2000) М.: Русское право / Русский
Национальный Фонд, 2001.
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Не зна се тачно време стварања Ослободилачке војске Косова. Један од
вођа ОВК Рамуш Харадинај тврдио је да је она започела са својим радом
1994. године након што се ујединило неколико албанских оружаних група.
По подацима Хашког трибунала за бившу Југославију, она је била створена половином деведесетих година двадесетог вијека, а већ 1996. године
извршени су први напади на полицију СРЈ. Југословенски генерали Душан Вилић и Бошко Тодоровић писали су да је она била формирана 1992.
године када су косовски Албанци почели да оснивају илегалне одреде. По
сећањима пуковника Тахира Земаја, припрема кадрова за војне формације
првобитно се обављала у локалним спортским клубовима Косова. Албанци
су 1993. године покушали да створе Министарство одбране Косова, али је
организаторе ове акције ухапсила југословенска полиција.
У организационом смислу, ОВК је чинио штаб који се налазио у албанском граду Кукеш и седам оперативних зона на територији Косова и
Метохије. Прва оперативна зона налазила се у северном делу централног
Косова, друга на североистоку, трећа на западу, четврта на северу, пета у
јужном делу централног Косова, шеста на истоку, седма на југу Косова.
У свакој оперативној зони ОВК било је неколико бригада које су по броју бораца биле исте као у батаљону. Званично, свака „бригада” бројала је
хиљаду бораца и била је подељена на 20 чета, по 50-60 људи свака, али у
стварности, оне су биле знатно мање.55
Борце ОВК су у периоду 1998-1999. године тренирали инструктори
ЦИА и Специјалне ваздушне службе јединица британске армије (САС).
Припремали су се на територији Албаније у центрима у Кукешу, Тропоју,
Бајрам Кури и Лабиноту. Према неким подацима, крајем деведесетих година двадесетог вијека ОВК је био повезан са Ал Каидом. Чак су и америчке
новине The Washington Times тврдиле да је западна обавештајна служба саопштила како се њени чланови припремају у центрима за обуку Ал Каиде.
У саставу ОВК против југословенских снага безбедности ратовало је
неколико различитих подгрупа над којима албанска команда није имала
контролу. Међу њима су били: Одред ветерана Армије Муслимана „Црни
лабудови”, албанско-америчко-атлантска бригада под командом Гарни Шехуа која је бројала 400 људи, 120 бораца у иранском одреду, босанско-албански одред под командом Eгипћанина Абу Исмаила, као и велики број
муџахедина из Авганистана, Алжира, Чеченије, Египта, Саудијске Арабије
и Судана.56
55 Косовская война 1998–1999 [Електронски извор]. – URL: dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/648866
56 Косовская война: годы, причины, итоги [Електронски извор]. – URL: fb.ru/…/kosovskayavoyna-gody-prichiny-itogi
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Јануара 1998. године почели су напади ОВК на мирне становнике и
полицијске патроле на територији аутономне покрајине. Двадесет осмог
фебруара 1998, ОВК је објавио почетак оружане борбе за независност Косова. Истог дана дошло је до првог озбиљног сукоба између наоружаних
Албанаца и снага југословенског МУП-а у рејону Дренице која се увек сматрала за колевку радикалних присталица ОВК. Током полицијске операције, убијен је један од вођа ОВК Адем Јашари, као и неколико десетина
његових бораца, али су снаге МУП-а такође имале губитке. Овај инцидент
привукао је пажњу међународне јавности и био је повод за његову интернационализацију. Већ у марту 1998. године, Савет безбедности ОУН увео је
војне санкције Југославији.
Све до априла 1998. године, снаге Југословенске армије чији се 52. приштински корпус налазио на Косову трудиле су се да не учествују у борбама.
Али, када су Албанци почели да нападају војне објекте, они су били принуђени да реагују. У априлу је део армијских јединица прекинуо свакодневну
војну обуку, спровео је мобилизацију резервног састава и узео учешће у
операцијама против ОВК. У том периоду, почели су такође и напади на
југословенске граничаре.57
У пролеће 1998. године, операције за уништавање бораца ОВК углавном је водила југословенска полиција. Али, учестали сукоби принудили су
армију да у борбе укључи и војну полицију, чији су одреди били појачани
оклопним јединицама. У приштинском корпусу створено је неколико група
за брзо реаговање, а у састав сваке улазило је од пет до 15 оклопних јединица и самоходних противавионских оруђа, док су пешадију чинили борци
МУП-а. Борбене групе стваране су такође и у бригадним корпусима, а њихов број стално је растао све до почетка бомбардовања Југославије које је
вршио НАТО. Осим консолидованих одреда полиције, на Косово су такође
биле упућене и снаге специјалне намене. У периоду пролеће-лето 1998. године, бројност чланова ОВК стално се повећавала. Тако је почетком маја
на снаге МУП-а у близини Ђаковице напала група од чак 200 бораца. Због
повећаног броја напада и све већег броја бораца ОВК у њима, Југословенска армија је почела да користи оклопне јединице и артиљерију. Почетком
јуна, снаге армије и полиције предузеле су операцију за ослобађање околине Дечана и Ђаковице од формација ОВК. Рејон борби био је затворен за
представнике штампе, али су новинари у својим извештајима говорили о
„правом рату између терориста и полиције”. Команда армије сматрала је да

57 Косовская война: годы, причины, итоги [Електронски извор]. – URL: fb.ru/…/kosovskayavoyna-gody-prichiny-itogi
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се полиција не може самостално изборити са устаницима па је зато учешће
Југословенске армије у борбама повећано.58
У периоду од 25. јула до 29. септембра, снаге Југословенске армије и
МУП-а извеле су велику операцију против ОВК у рејонима Дренице и по
целој Метохији. До њеног почетка, скоро половина територије Покрајине
била је под контролом ОВК, чија је бројчаност у рејонима операције, по
југословенским проценама, достигла 20 хиљада бораца. Југословенске снаге успеле су да поразе устанике, након чега се њихова активност у овим
областима знатно смањила.
Конфликт на Косову обиловао је систематским и масовним кршењима
права човека. У јесен 1998. године, у конфликту је страдало око хиљаду
људи и он је изазвао огромну реку албанских избеглица из градова овог
региона (око 230 хиљада).59
Током целе 1998. године, земље НАТО-а појачавале су притисак на
Београд како би га натерале да прекине војне операције на Косову и Метохији. Савет бебедности ОУН 23. септембра 1998. године донео је Резолуцију под бројем 1199 у којој је позвао сукобљене стране да прекину ватру.
НАТО је 24. септембра почео да планира ваздушне операције против Југославије како би принудио Београд на мир. Савет НАТО-а је 13. октобра дао
наређење да се операција започне у току наредних 96 сати. Југословенске
власти биле су принуђене да се повуку, и 15. октобра под покровитељством
НАТО-а закључено је примирје на Косову којим се предвиђало враћање
југословенске војске која је учествовала у конфликту, у места њене сталне
дислокације. Примирје је ступило на снагу 25. октобра. НАТО је увео мониторинг процеса примирја у оквиру операције „Eagle eye” („Орлово око”).
Али, по мишљењу српске стране, за време датог мониторинга, натовци су
врло активно шпијунирали Југословенску армију, између осталог, њену
снагу и средства, њено стање, бројност и положаје.60
Крајњи резултат овог примирја био је неефикасан, а насиље над мирним српским и албанским становништвом наставило се. У јануару 1999.
године, југословенска армија и полиција обновиле су акције против ОВК.
Директан повод за уплитање оружаних снага НАТО-а у косовски конфликт био је инцидент у Рачку где је у току напада на ово село, које су
држали борци ОВК, по тврђењу западних посматрача, југословенска војска
58 Косовская война: годы, причины, итоги [Електронски извор]. – URL: fb.ru/…/kosovskayavoyna-gody-prichiny-itogi
59 Косовская война 1998–1999 [Електронски извор]. – URL: dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/
648866 /
60 Краткий обзор войн в Югославии с 1991 по 1999 гг [Електронски извор]. – URL: AfterShock.news/?q=node/3824046&full?...
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наводно убила 45 албанских цивила. По тврђењу југословенских власти,
ови Албанци у Рачку погинули су у борби. Дана 30. јануара, НАТО је запретио да ће бомбардовати територију СРЈ уколико њено руководство, као и
раније, не пристане на преговоре са косовским вођама.61
У фебруару, под патронатом Контакт групе, у чији су састав улазиле
земље НАТО-а и Русија, започети су преговори између југословенских власти и косовских Албанаца у замку Рамбује код Париза. Преговори нису довели до позитивног исхода. САД и Велика Британија су 18. марта дале на
разматрање свој пројекат регулисања конфликта, којим се предвиђала потпуна политичка аутономија покрајине, увођење на њену територију војске
НАТО-а и одлазак са њених територија Југословенске армије и снага МУП-а. Осим тога, у овај пројекат био је укључен Анекс о утврђивању коначног статуса Косова кроз три године на општим изборима („воља народа”),
што је за југословенску страну било потпуно неприхватљиво због бројчане
надмоћности албанског становништва над српским у покрајини. Захтев за
одлазак југословенских снага Срби су видели као предају Косова албанским сепаратистима. Тако је дати пројекат прихватила албанска страна, али
су га одбиле југословенска страна и Русија. Југословенска делегација се 23.
марта сложила са политичким делом пројекта, али је одбила да дозволи да
се на територију Косова и Метохије уведе војска НАТО-а. Тог истог дана
увече, руководство НАТО-а донело је одлуку да започне војну операцију са
циљем да принуди Југославију да призна пројекат у целини.62
Уједињене нације пажљиво су пратиле ситуацију на Косову и Метохији, али нису предузеле одлучне кораке да спрече интервенцију НАТО-а.
Тачније, Резолуција ОУН која је осуђивала поступак НАТО-а као агресију
при гласању у Савету безбедности добила је само три гласа „за” (Русија, Намибија, Кина). С друге стране, критичари НАТО агресије оправдано
тврде да је војна акција НАТО-а против суверене државе – Југославије –
без санкција Савета безбедности, била грубо кршење Статута Уједињених
нација и међународног права.

1.5. Рат НАТО-а против Југославије (1999)
У марту 1999. године кршећи Повељу ОУН, НАТО је започео „хуманитарну интервенцију” против Југославије. Ова операција добила је кодно име
„Савезничка сила”. Уочи почетка војне акције, оружане снаге НАТО-а, које
61 Гуськова Е.В. История югославского кризиса (1990–2000) М.: Русское право / Русский
Национальный Фонд, 2001.
62 Агрессия НАТО против Югославии. Большая игра. [Електронски извор]. – URL: bigra.
livejournal.com/61155.html
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су имале за циљ да принуде руководство Југославије да потпише мировни
споразум за Косово, већ су биле спремне да од претњи силом пређу на бомбардовање војних циљева у Србији, укључујући и територију Косова. Сценарио ваздушних операција имао је три фазе. Прва фаза предвиђала је да
се униште српски ракетни системи ПВО, ваздушним ударима крстарећим
ракетама „томахавк” које су испаљиване са разарача и подморница, и ракетама „томахавк” из авиона (бомбардери Б-52). У другој фази ваздушних
удара, циљеви су били српски аеродроми и преостали објекти ПВО. Током треће фазе, авиони уједињене НАТО групације требало је да циљаним
бомбардовањем униште српску инфрастуктуру, између осталог, командне
центре, пунктове веза, базе за снабдевање, складишта муниције и саобраћајнице које су повезивале територију СРЈ са Косовом.
Да би се остварила планирана акција, створена је јака уједињена групација оружаних снага НАТО-а, која је у то време бројала 430 авиона (укључујући 264 америчка; међу којима седам Б-52 и два Ф-117 направљених по
„стелт” технологији), заједно са војним бродовима предвођеним америчким носачем авиона на нуклеарни погон „Ентерпрајз”.63
Крајем операције, број ангажованих јединица НАТО војне технике
повећан је преко 2,5 пута и износио је 927 авиона и 55 бродова (међу њима,
четири носача авиона). Бројност копнене групације НАТО-а достигла је 10
хиљада људи, који су у свом наоружању имали тешку оклопну технику и
оперативно-тактичке ракете. У првом месецу од почетка операције, војна
поморска групација НАТО-а била је повећана на 50 бродова који су били
снабдевени крстарећим ракетама „томахавк” и са 100 авиона базираних на
носачима авиона, а затим је била повећана још неколико пута (четири пута
по носачу авиона). Војска НАТО-а је имала и подршку свемирских објеката.
Овој групацији, Југословенска армија је почетком агресије НАТО-а могла да супротстави следеће ресурсе: копнену војску – 90 хиљада војника и
око 16 хиљада припадника полиције и снага безбедности, 1.300 тенкова;
ратно ваздухопловство до 200 авиона (међу којима је 80 МИГ-ова), осам
батерија ПВО, укључујући 150 противавионских ракетних система са ограниченим дометом (укупно 16,7 хиљада људи); ратну морнарицу – четири
фрегате и четири подморнице (укупно 7,5 хиљада људи).64
Војна операција НАТО-а „Савезничка сила” против СРЈ почела је
рано ујутру 24. марта 1999. године и трајала је више од два и по месеца, до 10. јуна. Током првог удара, бомбардовано је преко 40 војних и ци63 Algemeen Dagblad, 23. 3. 1999.
64 Algemeen Dagblad, 9. 2. 1999.
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вилних објеката у 10 градова Југославије, укључујући пет аеродрома, пет
војних градића, центар везе, командне пунктове и војна предузећа. Тада
је војна групација НАТО-а изгубила два авиона (један од њих био је „торнадо” ратног ваздухопловства Немачке) и петнаестак крстарећих ракета.
Ратно ваздухопловство Југославије изгубило је три авиона, од којих је један
„МИГ-21”. Југословенски медији извештавали су о жртвама међу цивилним становништвом, међу којима су биле и породице војних лица.65
Све у свему, за бомбардовање 900 привредних објеката СРЈ, НАТО је
употребио између 1.200 и 1.500 прецизних крстарећих ракета из поморских
и ваздушних база. Током прве етапе операције била је разрушена практично
целокупна нафтна индустрија Југославије, 50% индустријске производње
муниције, 40% тенковске и аутомобилске индустрије, 40% резервоара за
нафту, сви стратешки мостови преко Дунава. Сваког дана обављено је од
600 до 800 летова авиона. Укупно је током операције извршено око 38 хиљада војних летова, испаљено је око хиљаду крстарећих ракета из ваздуха,
бачено је преко 20 хиљада бомби и навођених ракета. Такође је употребљено и 37 хиљада пројектила са осиромашеним уранијумом, због чега је над
Југославијом било распршено 23 тона уранијума-238.66
Према изјавама званичника Југославије, Европске уније и ОУН, као и
стручњака и активиста за људска права, током борбених дејстава дошло
је до радиоактивног загађења локалитета, што је изазвало умирање људи,
нагли пораст онколошких и наследних болести. По мишљењу стручњака,
велики део вода на Косову након бомбардовања није био безбедан за коришћење. У многим деловима Србије који су бомбардовани, порастао је број
људи са канцерогеним обољењима.
Током војних операција НАТО-а, разбуктао се и прави информациони
рат против Југославије. Његов циљ је био уништавање медија и подривање
система војног командовања, као и спровођење информационе изолације не
само војске већ и становништва државе. Уз то, уништавањем телевизијских
и радио-центара СРЈ ослабађао се информациони простор за извештавање
радио-станице „Глас Америке”.
Укупно је током операције, по сопственим подацима, НАТО изгубио
пет авиона, 16 беспилотних летелица и два хеликоптера. По југословенским подацима, срушен је 61 авион НАТО-а, 238 крстарећих ракета, 30 беспилотних летелица и 7 хеликоптера (независни извори су изнели бројке 11,
30, 3 и 3).
65 Бомбардировка Югославии (1999 год): причины, последствия [Електронски извор]. –
URL: fb.ru /…/
66 Бомбардировка Югославии (1999 год): причины, последствия [Електронски извор]. –
URL: fb.ru /…/
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Југословенска страна је у првим данима рата изгубила велики део своје
авијације и опреме ПВО (70% мобилних противавионских ракетних система). Остатак снага и средстава ПВО били су сачувани захваљујући томе
што је Југославија одустала од спровођења ваздушне одбране.
Током НАТО бомбардовања, погинуло је преко две хиљаде цивила,
рањено је више од седам хиљада људи, уништена су и оштећена 82 моста,
422 зграде образовних установа, 48 здравствених установа, најзначајнији
објекти за живот становника и инфраструктура, преко 750 хиљада становника Југославије постали су избеглице, а без основних услова за живот
остало је 2,5 милиона људи. Укупна материјална штета СРЈ изазвана агресијом НАТО-а износила је преко 100 милијарди долара.67
Генерални секретар НАТО-а Хавијер Солана 10. јуна 1999. године зауставио је војне операције против Југославије. Руководство СРЈ пристало
је да повуче војне и полицијске снаге са Косова и Метохије. Већ 11. јуна,
трупе брзог реаговања НАТО-а ушле су на територију покрајине. До априла 2000. године на територији Косова и Метохије била је распоређена 41
хиљада војника снага КФОР-а (Kosovo Force). Али они нису могли да зауставе међуетничко насиље. Годину дана након прекида агресије НАТО-а,
у покрајини је убијено више од хиљаду људи, преко 200 хиљада Срба и
Црногораца постали су избеглице, као и 150 хиљада представника других
етничких група, спаљено је и срушено око 100 цркава и манастира.
Самит НАТО-а у Прагу који је одржан 2002. године озваничио је све
операције Алијансе ван граница зоне њене одговорности, а које се граниче
са територијама земаља које улазе у НАТО, то јест „свуда где је то потребно”. Уз то, у документима Самита није се помињала неопходност да Савет
безбедности ОУН санкционише таква дејства.68
Сврсисходно је навести кратку хронологију главних догађаја у периоду
од два и по месеца током којих је трајала војна операција НАТО-а „Савезничка сила”.69
–– Другог дана војне акције, 25. марта, НАТО авијација извршила је нов
напад. Са палубе америчке крстарице „Гонзалес” која се налазила у
Јадранском мору било је испаљено 18 ракета „томахавк”. Директно су
бомбардовани војно-стратешки објекти у Нишу, крупном индустриј67 Агрессия НАТО против Югославии. Большая игра. [Електронски извор]. – URL: bigra.
livejournal.com/61155.html
68 Агрессия НАТО против Югославии. Большая игра. [Електронски извор]. – URL: bigra.
livejournal.com/61155.html
69 Операция НАТО против Союзной Республики Югославии 1999. [Електронски извор]. –
URL: ria.ru/spravka/20140324/1000550703.html
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ском центру. У сусрет авионима НАТО-а полетело је пет југословенских ловаца МИГ-29, од којих су два била оборена.
–– 26. марта уништено је складиште горива у Липовици, услед чега је избио велики пожар у Липовачкој шуми.
–– 27. марта, српски ПВО оборио је амерички „невидљиви” авион (направљен по „стелт” технологији), а посаду авиона евакуисала је специјална спасилачка група. Након ноћног бомбардовања Београда, у граду се
раширио мирис хемикалија. Тог истог дана, НАТО је при бомбардовању Београда користио касетне бомбе.
–– 28. марта, након што је председник САД Бил Клинтон у ноћном разговору са руководиоцима Велике Британије, Немачке, Француске и Италије потврдио одлуку да се појачају војни напади на Југославију, авијација НАТО-а започела је циљане нападе на војно-стратешке објекте у
приградским насељима Београда. На југу Србије нападнути су објекти
у Чачку.
–– 1. априла, југословенске специјалне јединице заробиле су на својој територији три америчка војника.
–– 3. априла, у авионском нападу НАТО-а на Београд срушена је зграда
Министарства унутрашњих послова Србије и Југославије.
–– 5. априла бомбардован је Алексинац. Погинуло је пет цивила, рањено њих најмање 30, у граду је срушено неколико зграда међу којима
и зграда дома здравља и хитне помоћи. Осим тога, бомбардовани су
неки делови Београда, као и аеродром. Оштећен је манастир Раковица.
У Нишу је бомбардовано неколико фабрика. У насељу Лучани, током
ноћи, на мети авиона нашла се хемијска фабрика. Први пут од почетка операције бомбардована је Рашка, где је уништен релејни торањ на
Копаонику и мост на реци Ибар. Следећи удар је био бомбардовање
аеродрома Слатина у Приштини. Такође су нападнути и Нови Сад,
Гњилане, Косовска Митровица и Сомбор. У Сомбору је 10 километара
од града уништен терминал за гориво.
–– 6. априла настављено је бомбардовање Новог Сада, оштећена су по
стројења за прераду нафте, зграда школе и дечији вртић у самом граду,
као и телевизијски торањ на Фрушкој гори. Током ноћи, извршен је још
један ваздушни напад на аеродром у Приштини. Осим тога, циљеви
бомбардовања били су и насељена места Краљево, Панчево, Крагујевац (телевизијски торањ на планини Црни врх) и Ужице.
–– 7. априла, одлуком Владе СРЈ и Владе Савезне Републике Србије,
Приштински корпус и јединице Министарства унутрашњих послова
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истовремено су прекинули борбе са албанским терористима. Али Албанци нису престали са нападима, а авијација НАТО-а наставила је да
бомбардује индустријске цивилне објекте у Чачку (хемијска фабрика),
у Приштини (уништена је зграда поште и неколико кућа), Панчеву,
Подгорици (аеродром), Сремској Митровици, Новом Саду, Сомбору
(терминал за гориво), Нишу (индустријски објекти), Београду.
–– 8. априла, снаге НАТО-а напале су Краљево, Сомбор, Ћуприју, Ужице и
Лучане (хемијска фабрика). У нападу на ски-центар Златибор погинуло
је троје цивила.
–– 9. априла, на удару авијације нашли су се Београд, Нови Сад, Крагујевац (фабрика „Застава”, стамбена насеља, где је рањено 120 људи),
Смедерево (складиште нафте), Ваљево, Панчево, Призрен, Корише,
Глоговац, Исток, Косовска Митровица и Лепосавићи.
–– 10. априла, у ваздушном нападу оштећена је фабрика аутомобила „Црвена застава” у Крагујевцу. Бомбардована је Приштина и железничка
станица у Косовом Пољу.
–– 11. априла, у серији авионских напада страдали су Пећ, Ђаковица,
Исток и аеродром „Слатина” код Приштине.
–– 12. априла, у ваздушном нападу НАТО авиона Ф-15E уништен је српски
путнички воз број 393 који је из Ниша преко Врања и Скопља ишао за
Атину и у то време прелазио мост у Грделичкој клисури. Пронађено је
девет тела и делови четири тела, а многи се воде као нестали. Генерални секретар НАТО-а Хавијер Солана оправдао је грешку пилота. Овај
трагични инцидент привукао је велику пажњу у информационом рату
НАТО-а против Србије. Медији у земљама НАТО-а више пута су указивали да је видео-запис ракетирања воза фалсификован (намерно је
убрзан) у моменту преласка воза преко моста. Уз то су тврдили да је
пилот који је имао наређење да сруши мост случајно „закачио” воз. Све
се сводило на трагичну случајност: авион и воз кретали су се превише
брзо па пилот није могао да донесе правилну одлуку.
У Крушевцу је бомбардован металуршки комплекс „14. октобар” и
градска термоцентрала. У Крагујевцу је срушена фабрика аутомобила
„Застава”. У Панчеву, Новом Саду и Сомбору нападнута су складишта
„Нафтагаса” и погони за прераду нафте. У Приштини је у серији напада
бомбардован аеродром „Слатина”.
–– 14. априла, председник Русије Борис Н. Јељцин именовао је Виктора С.
Черномирдина за свог специјалног представника за Југославију. Снаге
НАТО-а бомбардовале су колону албанских избеглица на Косову када
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је погинуло 75 људи. Директном бомбардовању Југославије придружила се и авијација Италије чији су авиони до тада били на испомоћи.
–– 19. априла, у ноћном бомбардовању страдао је Обреновац, фабрика
„Прва искра” у Баричу, Нови Сад, Параћин, мост у Бачкој Паланци,
Суботица и Краљево. Током дана, авионски напади настављени су на
територији Косовске Митровице, Пећи, Подујева и аеродрома „Слатина”.
–– 20. априла, циљеви ваздушних напада авиона НАТО-а били су: Фабрика дувана у Нишу, Фабрика „Крушик” у Ваљеву, мост поред Доње
Бистрице. Уништена је сателитска станица „Југославија” поред Ивањице. Неколико експлозија чуло се у области Краљева, Приштине,
Куршумлије.
Служба за информисање корпуса Југословенске армије у Крагујевцу
саопштила је да је ПВО срушио два противничка авиона за које се сматра
да су пали на територији Чумић – Рудник – Топола.
–– 21. априла ноћу, НАТО авијација извршила је удар на зграду трговачког центра „Ушће” на Новом Београду. Тада су се у згради налазиле
телевизијске компаније БК, Пинк и Кошава, просторије СПС-а и двадесетак канцеларија различитих фирми. У Новом Саду, две ракете су
погодиле Жежељев мост на Дунаву. Ноћу, недалеко од Ђаковице, осам
ракета НАТО-а обрушило се на насеље српских избеглица из Хрватске,
10 људи је убијено, а 16 рањено. У Ваљеву, у фабрици „Крушик” рањена су два човека.
–– 22. априла, око 4 сата, авијација НАТО-а бомбардовала је личну резиденцију председника Слободана Милошевића и седиште Социјалистичке партије Србије у Београду. Није било настрадалих, али је зграда
у потпуности срушена. Током дана гађан је мост у Новом Саду, а следеће ноћи – приштински аеродром „Слатина”.
–– 23. априла уследио је авионски напад на београдску телевизију. Погинуло је 16 људи, а још 16 било је рањено.
–– 24. априла, руководство НАТО-а донело је одлуку да уведе ембарго на
испоруку нафте и нафтних деривата у Југославију.
–– 26. априла, у потпуности је разрушен Жежељев мост у Новом Саду.
Поново је гађана Куршумлија, а број погинулих цивила достигао је 17.
–– 27. априла, током бомбардовања Сурдулице, град је претрпео велика
материјална разарања, при чему је погинуло 16 људи.
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–– 28. априла, у Београду, на удару НАТО бомбардавања нашле су се касарне Војске ЈНА. Оштећена је дечија болница и породилиште које се
налазило у близини болнице „Драгиша Мишовић”.
–– 29. априла, у налету НАТО авијације срушен је авалски телевизијски
торањ у Београду.
–– 30. априла, снаге НАТО-а гранатирале су зграду Генералштаба Југословенске армије и Министарства одбране Југославије при чему је убијено троје, а око четрдесетак људи је рањено.
–– 1. маја, авијација НАТО-а погодила је аутобус компаније „Нишекспрес”
на мосту у близини Приштине где је погинуло 23 путника. Након тога,
кад је на место трагедије пристигла хитна помоћ, извршен је још један
напад у ком је страдало неколико лекара.
–– 2. маја, снаге НАТО-а бомбардовале су електричну централу „Никола
Тесла” у Обреновцу. Већина градова у Југославији извесно време остала је без електричне енергије.
–– 4. маја, Бугарска је уступила НАТО-у свој ваздушни простор да га користи за бомбардовање Југославије.
–– 7. маја, касетним бомбама борбардован је Ниш, а ракетирана је и зграда
Амбасаде Кине у Београду.
–– 14. маја бомбардовано је село Кориша (у близини Призрена) насељено
Албанцима. Према подацима војног посматрача руске информативне
агенције РИА новости, Иље Крамника, погинуло је 87 сељана, а 160 је
рањено. Према подацима „Југословенске беле књиге” погинуло је 48, а
најмање 60 је рањено.
–– 30. маја, на дан Свете Тројице, када се одржава велики недељни вашар,
око 2 сата, четири војна авиона НАТО-а бацила су бомбе на мост у
Варварину. Од последица бомбардовања погинуло је 10 цивила, а 47 је
тешко рањено.
–– 1. јуна бомбардован је Нови Пазар. Једна од 20 ракета бачених на град
пала је на стамбену кућу. Погинуло је 13 особа (међу њима двогодишње дете), а рањено је 23 становника. За време бомбардовања Панчева, погинуо је генерал-пуковник, пилот Војске Југославије, Љубиша
Величковић. Због бомбардовања трафо-станице, Београд и већи део
Војводине остао је ноћу без електричне енергије. Страдала су такође
и насељена места Смедерево (складиште нафте), Панчево, Нови Сад,
Младеновац, Кикинда, Врање (телевизијски релеј), Приштина (складиште нафте), као и села на албанско-српској граници у близини Призрена.
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–– 2. јуна, главни циљеви НАТО напада били су телевизијски релеји на
територији целе Србије (Краљево, Врање, Јагодина, Крагујевац, Нови
Сад, Пирот). Оштећен је аеродром „Поникве” у близи Ужица, као и
складишта нафте на 20 километара од Сомбора. Авијација НАТО-а
је више пута бомбардовала Куршумлију, Приштину, Призрен, Пећ,
Београд, Параћин.
–– 3. јуна, председник СРЈ Слободан Милошевић пристао је да потпише
план о мирном регулисању конфликта. НАТО бомбардовањем погођен
је друмски и железнички мост преко реке Јесенице у општини Велика Плана, фабрика „Фармакос” у Призрену, телевизијски релеји поред
Пирота, Србобрана и на Копаонику.
–– 4. јуна, авиони НАТО-а гађали су аеродром Батајница недалеко од главног града Србије, Београда.
–– 10. јуна усвојена је Резолуција Савета безбедности ОУН 1244 (1999).
У периоду од 11. до 12. јуна извршен је десант руских војника на Приштину који се завршио заузимањем аеродрома „Слатина”.
–– 12. јуна омогућен је улазак копнених војска НАТО-а на територију Србије.
–– 20. јуна војска Југославије била је принуђена да напусти Косово и Метохију.70
Тако се завршила активна фаза НАТО агресије против суверене државе – Савезне Републике Југославије. Својеврсност овог војног конфликта
била је у томе да је он садржао два „мини-рата”: агресију НАТО-а против
СРЈ и унутрашњу оружану конфронтацију на етничко-конфесионалној
основи између Срба и Албанаца у Аутономној Покрајини Косово. Директан повод за оружану умешаност НАТО-а био је нагло заоштравање у 1998.
години до тада благог конфликта. Овде се не сме игнорисати и објективан
фактор – перманентно, методично појачавање напетости на Косову, колевци српске културе, која је у почетку била скривена, а затим се, почевши с
краја 1980. године, скоро уопште није скривала захваљујући подршци коју
је Запад пружао сепаратистички настројеном албанском становништву.
Да резимирамо, окрививши Београд за прекид преговора о будућности
узбуркане покрајине и за противљење да призна понижавајући ултиматум
Запада који је садржао захтев о фактичкој окупацији Косова, марта 1999.
године генерални секретар НАТО-а Хавијер Солана наредио је врховном
команданту савезничких снага НАТО-а у Европи, америчком генералу
70 Операция НАТО против Союзной Республики Югославии 1999. [Електронски извор]. –
URL: ria.ru/spravka/20140324/1000550703.html
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Веслију Кларку, да започне војну кампању путем ваздушне операције
против Југославије која је названа „Савезничка сила”. Основу операције
чинио је такозвани „План 10601” којим се предвиђало неколико фаза спровођења војних дејстава. Али, принципијелна концепција спровођења дате
операције била је разрађена још током лета 1998. године, а у октобру она
је била прецизирана и конкретизована. Без обзира на темељну обраду свих
питања која су била у вези са спровођењем операције, западни савезници
су се нашли пред чињеницом да су извршили злочин. Ствар је у томе да Резолуција 3314 коју је усвојила Генерална скупштина ОУН децембра 1974.
године, садржи прецизно тумачење појма агресије: „Актом агресије сматра
се бомбардовање оружаним снагама једне државе територије друге државе.
Било који разлог, па био он политичке, економске, војне или неке друге
природе не може да буде оправдање за агресију.” Али НАТО није ни покушао да тражи санкције ОУН за спровођење акције, јер би Русија и Кина
у сваком случају ставиле вето на пројекат резолуције Савета безбедности
уколико би он био стављен на гласање.71
Нажалост, Савет безбедности ОУН на самом почетку агресије фактички је дао сагласност за операцију одбивши понуђени руски пројекат резолуције којим се одустаје од примене силе против Југославије (три гласа
за, 12 против). Тим самим, наводно су нестали сви поводи да се формално
осуде они који су се залагали за НАТО војну кампању.
Војна операција НАТО-а изазвала је извесне озбиљне несугласице у
ставовима учесника ове кампање у којој је било 14 држава: САД, Велика Британија, Француска, Немачка, Италија, Белгија, Данска, Шпанија,
Португалија, Канада, Холандија, Турска, Норвешка и Мађарска. Овај број
подсећа на број страних интервенција против совјетске Русије од 1918. до
1922. у којој је такође учествовало 14 страних држава. Најактивнија међу
њима била је војна авијација САД, Велике Британије, Француске, Италије,
Холандије. Већу заинтересованост показале су Бугарска, Румунија, Албанија и Македонија самоиницијативно понудивши свој ваздушни простор
(у потпуности или делимично) на располагање уједињеним ваздухопловним снагама савеза. На тај начин, они су се надали да ће добити подршку
Вашингтона у решавању питања о предстојећем пријему у НАТО. При
томе, Бугарска је одбила да да дозволу да се преко њеног ваздушног коридора достави руска ПВО опрема (С-300) у Југославију ради припреме за
одбрану од НАТО агресије. Мађарска је узела директно учешће у војним
операцијама. Чешка и Пољска као новопримљене државе у НАТО дале су
71 Агрессия НАТО против Югославии. Большая игра. [Електронски извор]. – URL: bigra.
livejournal.com/61155.html
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пуну подршку ставу НАТО-а и САД, изјавивши да су спремне да уступе
своју војну инфраструктуру за решавање било којих задатака у оквиру војне операције против Југославије.72
Немачка и Грчка биле су главни противници ескалације сукоба. Грчко руководство које се и само током дугих година сукобљавало са албанском, између осталог, криминалном експанзијом није дозвољавало свом
„турском” савезнику да користи ваздушни простор Грчке у оквиру кампање
против Југославије. Турска је изразила „запањеност” чињеницом да је без
њене сагласности војно руководство НАТО-а дало дозволу за коришћење
три авио-базе Алијансе на њеној територији. Команда канадског контигента – најпреданијег англосаксонског савезника Вашингтона – одбила је да
бомбардује, по мишљењу Отаве, „сумњиве” циљеве у Југославији које је
одредило руководство блока.
У закључку не можемо да не поменемо одређене специфичности вођења борбених дејстава НАТО-а, тактике и коришћење нових врста оружја,
захваљујући којима се знатно увећао број жртава међу цивилним становништвом, као и рушење цивилних објеката у Југославији.
Тако су Американци на све могуће начине искористили прилику да
испробају могућности најновијих крстарећих ракета из авио и поморских
база, касетне авио-бомбе са самонаводећим бојевим главама и друге врсте
наоружања. У стварним борбеним акцијама испробани су модернизовани
и нови системи извиђања, управљања, веза, навигације, опреме за радио-електронску борбу, сви облици обезбеђења.
Команда НАТО-а имала је такозвану праксу „борбеног стажа” пилота-резервиста. При томе, њих није бринула чињеница да се у том периоду
практично свакодневно, по признању самих натоваца, одигравао највећи
број грубих грешака авијације Алијансе при бомбардовању земаљских циљева, што је доводило до повећања броја жртава и уништавања објеката.73
Да би смањило могућност губитака свог летачког састава, руководство уједињених ваздухопловних снага Савеза издало је препоруку да се
„бомбардује” са висине која не треба да буде мања од 4,5 до 5 хиљада метара, због чега се прецизност гађања на војне објекте знатно смањивала,
а поштовање међународних норматива за вођење рата постајало је једноставно немогуће. У супротности са поштовањем норматива међународног
права била је и чињеница да се у завршној фази операције у великој мери
72 Бомбардировка Югославии (1999 год): причины, последствия [Електронски извор]. –
URL: fb.ru /…/
73 Агрессия НАТО против Югославии. Большая игра. [Електронски извор]. – URL: bigra.
livejournal.com/61155.html
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користила прилика да се ослободе сувишног застарелог оружја бомбардовањем у широком спектру, углавном индустријских објеката у Југославији.
О томе да је НАТО авијација користила бомбе са осиромашеним уранијумом и о штетама по здравље које су њима нанете цивилном становништву већ је речено.
Све у свему, што у принципу ни представници НАТО-а нису порицали, током борбених дејстава НАТО авијације уништено је око 500 важних
објеката, од којих је најмање половина имала цивилну намену. Уз то, губици
цивилног становништва Југославије износили су, по различитим подацима,
од 1,2 до преко 5 хиљада људи.74
Југословенско руководство је више пута поставило питање пред Међународним трибуналом за бившу Југославију о правној основи ове војне
акције НАТО-а против СРЈ и захтевало је детаљну истрагу свих преступа у
односу на цивилно српско становништво. Како је ово питање решио МКТЈ
разматра се у закључцима ове монографије.
Сводећи закључак за све наведено, може се са сигурношћу констатовати да су сви описани догађаји – у вези са распадом Југославије и са
конфликтима који су уследили и претворили се у верско-етничке грађанске ратове – били за све народе који су живели у претходној СФРЈ велика
трагедија. Огромна кривица припада Западу, руководству САД и НАТО-а,
који су могли да је спрече, али не само да то нису желели да ураде, већ су
предузели све што су могли да продубе конфликт и извуку из њега максималну корист за своје интересе. Резултат свега тога био је да се у самом
центру Европе створило озбиљно жариште напетости, које до данас није у
потпуности угашено. Европске границе које су настале после Другог светског рата прекројене су.
Уместо јединствене СФРЈ, никло је шест нових, суверених држава и
једна делимично призната – Косово (друга албанска државна творевина у
Европи?!).
Догађаји тих година донели су свим народима бивше Југославије
немерљиве трагедије: разорену инфраструктуру на територији свих република, жртве међу цивилним становништвом, многобројне реке избеглица,
заоштравање непријатељства, мржње и верско-етничке нетрпељивости. И у
највећој мери, у овим су догађајима страдали Срби који су били изложени

74 Агрессия НАТО против Югославии. Большая игра. [Електронски извор]. – URL: bigra.
livejournal.com/61155.html
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и правој војној агресији НАТО-а, изгубивши велики део своје територије –
историјску покрајину Косово и аутономију Српске Крајине у Хрватској.75
Током војних дејстава која су пратила све конфликте на територији
бивше Југославије извршен је велики број ратних злочина. Ствар је у томе
да су сви конфликти на територији СФРЈ имали изражен конфесионални
и етнички карактер. Штавише, они се могу са сигурношћу класификовати
као грађански рат јер су ратовали грађани некадашње јединствене, мада и
многонационалне државе – Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Као што је познато, такви ратови и конфликти имају посебно жесток репресиван карактер, прате их етничке чистке, масовна убиства која не
заобилазе ни мирољубиво становништво, и ретко се завршавају помирењем
зараћених страна.
Услови и резултати ратних дејстава у овом случају умногоме су одређени безобзирном умешаношћу земаља Запада, које су у овом региону у
сваком конкретном случају пратиле своје сопствене егоистичне циљеве.
Немачка је историјски видела своје савезнике у Хрватима. САД су подржавале Муслимане и Албанце на Косову, надајући се да ће тако ослабити
своје европске супарнике. Ниједна европска земља није стала у заштиту
Срба. Није им могла помоћи ни ослабљена Русија због распада Совјетског
Савеза. Због тога се отворена антисрпска пропаганда показивала у свим
потезима Запада, између осталог и у раду Међународног трибунала за бившу Југославију, који је био основан да истражи ратне злочине и злочине
против човечности у време југословенских ратова. При томе се види посебна ангажованост Трибунала на злочинима Срба, стварним и измишљеним
и тежња да се Муслимани, а понекад и Хрвати, представе као невине жртве
у овом окрутном рату.

75 Ћоровић Владимир: Историја Срба, Земун, Феникс Либрис, 2010.
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Глава 2.
Међународни кривични трибунал за бившу Југославију
(МКТЈ) као посебна правна структура ОУН
2.1. Историја оснивања, надлежности, структура Трибунала,
процесна правила
Рат на територији бивше Југославије који су пратила крвопролића, ратни
злочини, етничке чистке, огромне реке избеглица постао је најразорнији у
Европи од времена завршетка Другог светског рата. Активну улогу у конфликту одиграле су међународне организације: НАТО, ОУН, ЕУ.
Октобра 1992. године Савет безбедности ОУН формирао је експертску
комисију за истрагу и анализу информација о кршењу међународног хуманитарног права на територији бивше Југославије. Експерти су анализирали 65 хиљада докумената добијених од различитих извора, спроведене
су 32 истражне мисије. Главни закључак ове комисије била је одлука да се
формира међународни независни судски орган за истрагу ратних злочина,
откривање и кажњавање ратних злочинаца.
Савет безбедности Уједињених нација 25. маја 1993. године донео je
Резолуцију 827 о оснивању Међународног кривичног трибунала за бившу
Југославију (МКТЈ). Правна основа за доношење ове одлуке било је Поглавље VII Повеље ОУН, јер је Савет безбедности третирао масовна кршења
хуманитарног права као нарастајућу опасност за међународни мир и безбедност.76
Иницијативу за разраду Резолуцијe 827 покренула је Француска. Русија је била један од аутора датог пројекта Резолуције. Саму идеју оснивања
међународног кривичног суда која је била заснована не на међународном
договору, већ на Поглављу VII Повеље ОУН, дао је генерални секретар
ОУН, Бутрос Гали.77
76 Резолюция Совета Безопасностзи ООН 827 // Организация Объединенных Наций. [Електронски извор]. – URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GHEN/N93/306/30/IMG/
N9330630.pdf?OpenElement
77 Доклад Генерального Секретаря ООН №IS/25704 от 3 мая 1993 г., параграф 125 и 23. –
Источник: Официальные отчеты Совета Безопасности, Резолюции и решения за 1993 г.
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Треба напоменути да су од самог почетка рада МКТЈ постојале озбиљне сумње у његову правну надлежност, које су у вези управо са околностима његовог оснивања. Наиме, Поглавље VII Резолуције ОУН говори само
о томе да Савет безбедности ОУН само констатује постојање било каквих
претњи угрожавања мира и може да даје препоруке или да одлучује које
мере да се предузму: на пример, у складу са чланом 41 (не односи се на
примену оружаних снага) или чланом 42 (који се односи на примену оружаних снага). Али у оба случаја имају се у виду мере које се односе на
државе, док се јурисдикција МКТЈ односи на физичка лица.
Али, како се сматра, у тим условима није било другог избора јер би организовање Трибунала, по свим правилима, на основу договора (као Нирнбершки и Токијски трибунал) предуго трајало. Овај аргумент је у основи
разумљив, али је правно неодржив.
Поред тога, Савет безбедности нема судску надлежност (у систему
ОУН има их само Међународни суд). А пошто их нема, следи да не може да
их преда свом помоћном органу.
Битна је чињеница и то да су резолуције међународне организације
правно обавезујуће само за њене чланице. Савезна Република Југославија
(Србија и Црна Гора) од 22. септембра 1992. до 1. новембра 2000. de jure
није била чланица ОУН. Последица је то да у том периоду СРЈ није морала
да признаје јурисдикцију МКТЈ који је основан (чак и ако се то оснивање
сматра законитим) на основу Повеље ОУН.78
Пун назив Трибунала био је: Међународни трибунал за кривично гоњење лица одговорних за озбиљна кршења међународног хуманитарног
права почињених на територији бивше Југославије од 1991. У скраћеној,
општеприхваћеној варијанти назив Трибунала је: Међународни кривични
трибунал за бившу Југославију (МКТЈ).
У складу са чланом 8 Статута МКТЈ, јурисдикција Трибунала обухватала је територију бивше СФРЈ почевши од 1. јануара 1991. године до датума
који је Савет безбедности био дужан да утврди после постизања примирја (у стварности, Трибунал је објавио престанак својих активности 21. 12.
2017). Седиште Трибунала је постао Хаг (Холандија). Финансирање МКТЈ
било је из буџета ОУН (у складу са чланом 17 Повеље ОУН). Део средстава
МКТЈ је добијао и од низа држава и невладиних организација. Посебно су
САД Трибуналу усмериле 700 хиљада долара у новцу и техничку опрему у

78 Гуськова Е.Ю. Международный трибунал по бывшей Югославии: Деятельность. Результаты. Эффективность. – М.: Индрик, 2012.
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вредности 2,3 милиона долара. Службени језици Трибунала били су енглески и француски.79
Трибунал се од класичних међународних судова који су оснивани међународним договорима разликовао по томе што је имао мандат Савета безбедности ОУН, Резолуцију 827, донету 25. маја 1993. године.
У члану 2 Статута МКТЈ говори се о надлежности Трибунала да
спроводи кривично гоњење особа које су извршиле или наредиле да се изврше тешке повреде Женевских конвенција од 12. августа 1949, односно,
следећа дела против особа или имовине заштићених одредбама релевантне
Женевске конвенције:
(1) убиство с предумишљајем;
(2) мучење или нечовечно поступање, укључујући биолошке експерименте;
(3) с предумишљајем наношење великих патњи или тешких повреда
тела или здравља;
(4) незаконито, неоправдано уништавање и присвајање имовине широких размера које није оправдано војном нуждом;
(5) присиљавање ратног заробљеника или цивила да служи у снагама
непријатеља;
(6) намерно ускраћивање права ратном заробљенику или цивилу на
правичан и редован судски поступак;
(7) противправна депортација, премештање или хапшење цивила;
(8) узимање цивила за таоце.
МКТЈ је разматрао ратне злочине извршене на територији Југославије
од 1991. године, који се односе на кршење Женевске конвенције, повреде
закона и обичаја ратовања и геноцид.80
Рад Трибунала био је временски и територијално ограничен. Према
Статуту, територијална јурисдикција Трибунала односила се на територију
бивше Југославије (осим Словеније), а завршетак последњег процеса значио је укидање самог суда.
Трибунал је имао надлежност да суди појединцима, а не организацијама или владама. Максимална казна коју је могао да изрекне била је доживотни затвор.
79 Международный трибунал по бывшей Югославии: Деятельность. Результаты. Эффективность. Материалы международной научной конференции. Москва, 22-23 апреля 2009. –
М.: Индрик, 2012.
80 Международный трибунал по бывшей Югославии [Електронски извор]. – URL: tudbook.
net/.../
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У складу са чланом 11 Статута МКТЈ Трибунал чине: Међународни суд
у чији састав улазе три судска и једно апелационо веће, затим канцеларија
тужиоца и секретаријат.
У састав трибунала улазило је 27 судија: 15 сталних независних судија
и 12 независних судија.
У састав судских већа улазило је максимално 15 сталних независних
судија (који не смеју бити држављани исте државе) и највише 12 независних судија (ad litem81).
Свако судско веће састојало се од троје сталних судија и највише шест
судија ad litem. У састав апелационог већа улазило је седам сталних судија.
Генерална скупштина ОУН бирала је 14 сталних судија са списка који јој је
достављао Савет безбедности. Судије су биране на четири године, а услови
њихове службе били су као и код судија Међународног суда ОУН. Судије
су могле бити поново изабране. Судије ad litem такође је бирала Генерална скупштина са списка који јој је достављао Савет безбедности. Судије
ad litem такође су биле биране на четири године без могућности поновног
избора.
Председника су бирале сталне судије МКТЈ из својих редова. Свако
судско веће бирало је председавајућег судију већа из редова сталних судија
тог већа. Први састав судија положио је заклетву новембра 1993. године.
Канцеларију тужиоца чинили су тужилац и други потребни стручни
сарадници. Тужиоца је именовао Савет безбедности на предлог генералног секретара ОУН. Мандат тужиоца био је четири године и могао је бити
поново изабран. Сараднике Канцеларије тужиоца именовао је генерални
секретар на препоруку тужиоца.
Секретаријат је био одговоран за администрацију и техничка питања
Међународног суда. Секретаријат се састојао од секретара и другог особља.
Секретара је именовао генерални секретар Уједињених нација након консултација с председником Међународног трибунала (МКТЈ). Секретар је
имао мандат од четири године и могао је бити поново изабран. Особље секретаријата именовао је генерални секретар на препоруку секретара Међународног трибунала.82 Кључна фигура у раду МКТЈ био је главни тужилац
Трибунала. Питање које изазива интересовање јесте ко је заузимао тај најважнији положај, који је у великој мери одређивао не само основне правце
делатности Трибунала већ и његов практичан рад у предметима оптужница
81 Званичан превод термина ad litem – за циљеве судства, тј. то су привремено изабране
судије, присутне за потребе судског поступка за конкретни предмет
82 Международный трибунал по бывшей Югославии [Електронски извор]. – URL: dic.
academic.ru/dic.nsf/ruwiki/115531
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конкретних оптуженика, њихова гоњења и осуде током судских процеса, то
јест њихову судбину.
За првог главног тужиоца МКТЈ Савет безбедности ОУН у октобру
1993. именовао је адвоката Рамона Ескобара Салома из Венецуеле, који је
без размишљања одбио добро плаћену дужност и у фебруару 1994. отпутовао у Венецуелу, прихвативши функцију министра унутрашњих послова своје земље. Вршилац дужности тужиоца Трибунала неко време био је
правник Грејем Блуит из Аустралије.
Од августа 1994. до јула 1996. године на челу тужилаштва МКТЈ био
је Ричард Голдстон, професор права из Јужноафричке Републике. Нешто
дуже се на тој позицији задржала правница Луиз Арбур из Канаде, која
је ту позицију напустила августа 1999. године пошто је била постављена
на функцију судије Врховног суда Канаде, а 2004. године она се вратила у
ОУН на позицију високог комесара ОУН за људска права, на којој је била
до 2008.83
Од августа 1999. године до јануара 2008. године ову најважнију функцију у МКТЈ обављала је Карла дел Понте из Швајцарске – заиста дуговечна на тој функцији у Трибуналу. Жалосну „светску” препознатљивост
донео јој је четворогодишњи процес против бившег председника СФРЈ
Слободана Милошевића, најпознатијег затвореника Шевенингена у Хагу,
који је окончан његовом смрћу под, до сада још неутврђеним, околностима.
Од јануара 2008. године, Карла дел Понте заузимала је положај амбасадора
Швајцарске у Аргентини.84 Значајно је поменути и то да је МКТЈ 2010. године започео истрагу против саме Карле дел Понте за коју су сумњали да је
застрашивала и поткупљивала сведоке, као и да је мењала изјаве сведока.
Од августа 2008. године па практично до престанка рада МКТЈ децембра 2017. године, дужност главног тужиоца Трибунала обављао је Белгијанац Серж Брамерц. Он је имао солидну професионалну биографију: радио
је као федерални тужилац Белгије, био је сарадник економског и социјалног
комитета Европске комисије и бавио се истрагом великих корупција.85
Једини могући облик кажњавања који је утврђен Статутом Трибунала била је затворска казна за окривљене. Такође, у складу са Статутом, у
случају да се донесе пресуда окривљеном, он је затворску казну могао да
83 Международный трибунал по бывшей Югославии [Електронски извор]. – URL: dic.
academic.ru/dic.nsf/ruwiki/115531
84 Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии. История и цели создания
[Електронски извор]. – URL: ia.ru/spravka/20060315/44361877.html
85 Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии. История и цели создания
[Електронски извор]. – URL: ia.ru/spravka/20060315/44361877.html
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издржава у држави коју је одредио Трибунал користећи списак држава које
су за то дале своју сагласност.
Лица које је МКТЈ оптужио била су смештена у истражном затвору у
Шевенингену (рејон града Хага). Они за које је донета пресуда да се лише
слободе служили су казну у затворима држава које су закључиле специјалан споразум са МКТЈ. Трибунал је до 2007. године склопио споразуме са
десет држава, међу којима су биле Шведска, Италија, Немачка и Украјина.86
Парнична правила у МКТЈ подразумевала су национално-правне норме држава са различитим правним системима. Данас се примењују три најраспрострањенија модела кривичних процеса: „адверзијални” (прихваћен
у земљама англосаксонског правног система), „истражни” (државе романско-немачког правног система) и „мешовити” модели.
Адверзијални модел кривичног поступка подељен је на два дела: оптужбу и одбрану, у току ког свака страна позива своје сведоке. Овде постоје
строга правила постављања питања (на пример, забрана тенденциозних питања, то јест таквих чија структура садржи очекивани одговор). Улога судије у испитивању сведока сведена је на минимум: судије фактички не могу да
се мешају у начин на које стране испитују своје сведоке. Значајан, суштински минус овог модела јесте то што сведок не може да да исказ о свему што
зна, већ само може да одговори на питања која су му постављена.
Насупрот томе, у истражном моделу посебну улогу има судија који
има главну одговорност за откривање истине за дати предмет. Овде сведоци, по правилу, у потпуности дају исказ, а затим их судија детаљно испитује. Тужилаштво и оптужени такође могу да постављају питања сведоцима,
али они имају другостепену улогу. Предност овог модела јесте то што у
целини судски процес не представља победу једне од страна у спору, већ
утврђивање истине те зато сведок не само да има право већ је и обавезан
да саопшти сву информацију која је њему позната о предмету. Ипак, могућност испитивања оптуженог и сведока у овом моделу веома је ограничена.
Мешовити модел обједињује поједине елементе претходна два модела.
У овом моделу, основну обавезу за представљање доказа преузимају тужилаштво и одбрана, али он подразумева и већу улогу судије. Данас се овај
модел користи у Италији, Португалу, Шпанији, Шведској, у швајцарском
Цириху. Сваки од ових модела има своје предности и мане. На тај начин,
потпуно је јасно да ниједан није идеалан.87
86 Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии. История и цели создания
[Електронски извор]. – URL: ia.ru/spravka/20060315/44361877.html
87 Званичан сајт МКТЈ [Електронски извор] URL: http://www.icty.org/
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Кривични процес у Хашком трибуналу заснивао се првенствено на
адверзијалном моделу. То се одразило и на подели процеса на два дела: тужилаштво и одбрану, и у примени метода: „основно испитивање сведока”
(испитивање сведока оне стране која га је позвала); „унакрсно испитивање”
(испитивање сведока супротне стране); „поновно испитивање” (поновљено испитивање сведока стране која га је позвала уколико је његов исказ
озбиљно пољуљан унакрсним испитивањем или је озбиљно угрожено поверење према њему). Истовремено је судски процес у МКТЈ користио низ
карактеристика истражног модела. То се видело делимично у томе што
је судија имао право да се током процеса меша на било ком стадијуму док
је сведок давао исказ, и у његовом праву да обавеже стране да доставе додатне доказе. Заједно са тим, у раду МКТЈ било је неких компликација са
достављањем документације. Ствар је у томе да је по романско-немачком
правном систему одбрана имала право да добије приступ свим материјалима предмета пре почетка судског процеса. У овом правном систему не
постоји појам „обелодањивања докумената”. У МКТЈ је, напротив, тужилаштво само постепено обелодањивало све документе којима је располагало.
Тако је у једној од својих одлука Трибунал чак одбацио жалбу одбране на то
што је тужилаштво обелоданило документа јер одбрана није навела тачно
које документе је она желела да обелодани.88
Говорећи о парничним правилима у раду МКТЈ, не смеју се заобићи
питања у вези са правним проблемима стварања Трибунала. Као што је
познато, МКТЈ је основан одлуком Савета безбедности ОУН. Али, ствар је
у томе да Савет безбедности није имао право да оснива међународне судове
и уопште било какве судске органе. На тај начин, одлука Савета безбедности о стварању МКТЈ представљала је кршење општег принципа права
према коме „нико не може да пренесе другоме више права него што он сам
има”. Осим тога, прекршен је члан 2 Статута ОУН који гласи да „никакви
чланови овог статута не дају организацији право да се меша у ствари над
којим компетенцију имају само државе-чланице”. Оснивање МКТЈ прекршило је принцип суверенитета држава јер је његова јурисдикција у односу
на физичка лица стављена изнад јурисдикције свих држава света. Без јасно
дате сагласности држава, било је немогуће донети такву одлуку. Таква сагласност могла се добити само од Генералне скупштине ОУН. О томе је,
између осталог, говорио и бивши председник СРЈ Слободан Милошевић
на отвореном судском процесу против њега у МКТЈ (о овоме се говори у
поглављу 3. ове монографије).
88 Международный исторический трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ). Доклад эксперта. IX Московская Международная Историческая Модель ООН, РГГУ 2015. – М.: 2015.
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Сви ови проблеми правног карактера били су добро познати при
оснивању Трибунала. Али већи део међународне јавности на то је затворио
очи, сматрајући да „племенити” циљеви који су постављени пред Трибунал, тобоже, могу да оправдају његово правно некоректно оснивање. Ипак,
сва наредна активност датог органа указала је да је МКТЈ био не само необјективан и исполитизован, већ је почео отворено да крши важећа правила
међународног права и грубо гази основне норме о правима човека, чак и
да учествује у скривању од одговорности лица која су крива за извршење
међународних злочина, преносећи ту кривицу на друге.89
Детаљнија критика рада МКТЈ разматра се у закључку ове монографије.

2.2. Статут МКТЈ
Статут МКТЈ састоји се од кратке преамбуле и 34 члана. У овом делу монографије, дате су само опште карактеристике Статута, а његов целокупан
текст налази се Прилогу 1. ове монографије.90
У преамбули се наводи пуно име Трибунала и скреће пажња на то да га
је ратификовао Савет безбедности ОУН и да он обавља своју делатност у
складу са одредбама овог Статута.
У члану 1 указано је на јурисдикцију Трибунала, која се заснива на његовим пуномоћима у складу са одредбама овог Статута, према којима је
Трибунал надлежан да кривично гони особе одговорне за тешко кршење
међународног хуманитарног права почињеног на територији бивше Југославије од 1991. године.
У члану 2 говори се да је Трибунал надлежан да кривично гони особе које су извршиле или наредиле да се изврше тешке повреде Женевских
конвенција од 12. августа 1949. године (листа озбиљних нарушавања Женевских конвенција из 1949. године наведена је у следећем поглављу ове
монографије).
У члану 3 говори се о надлежности Трибунала да кривично гони особе
које су прекршиле законе и обичаје ратовања. Ту се наводи списак таквих
кршења:
1. коришћење отровних супстанци или других врста оружја чија је намена наношење сувишних или непотребних патњи;
89 Международный трибунал по бывшей Югославии: Деятельность. Результаты. Эффективность. Материалы международной научной конференции. Москва, 22-23 апреля 2009. –
М.: Индрик, 2012.
90 Устав Международного трибунала по бывшей Югославии // Организация Объединенных наций [Електронски извор] – URL: http://www.un.org.ru/law/icty/charters.html
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2. безобзирно разарање градова, насеља или села, или пустошење које
није оправдано војним потребама;
3. нападање на небрањене градове, села, стамбене или друге објекте или
њихово бомбардовање било којим средствима;
4. заузимање, уништавање или намерно оштећивање верских, добротворних и образовних установа, као и установа намењених уметности
и науци, историјских споменика и уметничких и научних дела;
5. пљачкање јавне или приватне имовине.
Члан 4 посвећен је проблему геноцида. У овом члану, прецизиране су
надлежности Трибунала да кривично гони лица која су починила геноцид.
Појам геноцид дефинисан је као радња која је почињена са намером да се
у потпуности или делимично уништи нека национална, етничка, расна или
верска група као таква:
1. убијање припадника те групе;
2. наношење тешких телесних или душевних повреда припадницима те
групе;
3. смишљено наметање припадницима неке групе животних услова који
су срачунати да доведу до њеног потпуног или делимичног физичког
уништења;
4. увођење мера које имају за циљ да спрече рађање унутар те групе;
5. присилно премештање деце из једне групе у другу.
Овде се наводе казне за следећа дела:
–– геноцид;
–– удруживање ради вршења геноцида;
–– директно или јавно подстицање на вршење геноцида;
–– покушај вршења геноцида;
–– саучесништво у геноциду.
Члан 5 се односи на проблеме злочина против човечности. У њему су
утврђене надлежности Трибунала за кривично гоњење особа одговорних
за следећа кривична дела која су почињена током оружаног сукоба, било
међународног или унутрашњег карактера, а усмерена су против било ког
цивилног становништва:
1. убиства;
2. истребљивање;
3. поробљавање;
4. депортација;
5. лишавање слободе;
6. мучење;
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7. силовање;
8. прогони на политичкој, расној и верској основи;
9. други нехумани поступци.
У члану 6 говори се о персоналној јурисдикцији Трибунала, што значи
да се његова надлежност односи на физичка лица у складу са одговарајућим одредбама овог Статута.
Члан 7 објашњава појам индивидуалне кривичне одговорности. Он
утврђује да лице које је планирало, подстицало, наређивало, починило или
на неки други начин помогло или подржало планирање, припрему или извршење неког од кривичних дела наведених у члановима од 2 до 5 овог
Статута носи индивидуалну одговорност за ово кривично дело.
У датом члану такође се говори о кривичној одговорности руководства,
лица или особа на функцијама, укључујући шефа државе или владе или
одговорних државних функционера који су знали или су морали да знају
шта њихови потчињени намеравају да раде или шта су урадили и уколико
нису предузели неопходне и разумне мере за спречавање таквих дејстава
или нису казнили лица која су их извршила.
Члан 8 описује територијалну и временску јурисдикцију Трибунала
која обухвата територију бивше Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије, укључујући њену копнену територију, ваздушни простор и територијалне воде. Временска надлежност обухвата раздобље од 1. јануара
1991. године.
Члан 9 објашњава појам паралелне јурисдикције Трибунала. У њему
се говори да МКТЈ и национални судови имају паралелну јурисдикцију за
кривично гоњење особа оптужених за тешка кршења међународног хуманитарног права која су почињена на територији бивше Југославије од 1.
јануара 1991. године. При томе, јурисдикција Међународног трибунала има
приоритет у односу на националне судове.
Члан 10 утврђује надлежност принципа „non bis in idem” („довољно и
само једном”), а то је принцип права човека и кривичног права према ком
се не може два пута судити за иста дела. У њему се говори да се ниједној
особи не може судити пред националним судом за дела која представљају
тешка кршења међународног хуманитарног права у складу са овим Статутом, а за која им је већ било суђено пред Међународним трибуналом. Али у
одређеним случајевима који су наведени у овом Статуту, лицу ком је било
суђено пред националним судом за дело које представља озбиљно кршење међународног хуманитарног права може се судити пред Међународним
трибуналом.
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У члану 11 говори се о организацији Трибунала (погледајте поглавље
2. 1).
У члану 12 објашњава се састав судских већа Трибунала (погледајте
поглавље 2. 1).
Члан 13 посвећен је карактеристикама квалификација судија и захтевима који се пред њих постављају.
Члан 13 бис објашњава начин избора сталних судија.
Члан 13 тер објашњава начин избора и именовања судија ad litem.
Члан 13 quater објашњава статус судија ad litem.
У члану 14 наведене су карактеристике функционера и чланова већа
Трибунала. Сталне судије Трибунала бирају председника МКТЈ из редова
својих чланова.
У члану 15 наводе се правила о поступку и доказима.
Члан 16 посвећен је главном тужиоцу Трибунала.
Тужилац је одговоран за вођење истраге и кривично гоњење особа
одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права која су
почињена на територији бивше Југославије од 1. јануара 1991. године. Тужилац ради независно, као посебан орган Међународног трибунала. Он
није дужан да тражи или да прима упутства ни од које владе нити било ког
другог извора.
Тужиоца именује Савет безбедности по препоруци генералног секретара ОУН. Он мора да буде особа са високим моралним квалитетима и да
поседује највиши степен стручности и искуства у вођењу истраге и доношењу оптужница по кривичним предметима. Тужилац се именује на четири године и може бити поново изабран. Услови службе тужиоца одговарају
условима службе заменика генералног секретара ОУН.
У члану 17 дају се карактеристике и обавезе Секретаријата Трибунала.
Секретаријат се састоји од секретара и другог потребног особља. Секретара именује генерални секретар ОУН након консултација са председником Трибунала. Он се именује на четири године и може бити поново
изабран. Услови службе секретара одговарају условима службе помоћника
генералног секретара ОУН.
У члану 18 наводи се начин истраге и припрема оптужнице.
Члан 19 посвећен је разматрању оптужнице.
У члану 20 описује се почетак и вођење судског поступка.
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Лице против ког је потврђена оптужница, на основу судског налога или
налога за хапшење Међународног трибунала мора да буде притворено и
да одмах буде обавештено о садржају оптужби против њега, као и да буде
упућено у место где се налази Међународни трибунал.
Судско веће ће прочитати оптужницу, уверити се да се поштују права
оптуженог, потврдити да оптужени разуме садржај оптужнице и предложиће оптуженом да се изјасни о кривици. Затим ће судско веће да одреди
датум почетка суђења.
Претреси треба да буду јавни, осим ако судско веће не одлучи да затвори претрес у складу са правилима о поступцима и доказима.
У члану 21 наводе се права оптуженог:
1. сва лица су равноправна пред Међународним трибуналом;
2. оптужени има право на правично јавно суђење у складу са чланом 22
Статута приликом вођења судског поступка против њега;
3. оптужени се сматра невиним док му се не докаже кривица у складу са
одредбама овог Статута;
4. оптужени има право да му се уз пуно поштовање начела равноправности дају гаранције које су наведене у датом Статуту приликом судског
поступка вођеног против њега.
У члану 22 дате су мере за заштиту жртава и сведока. Тим мерама
предвиђене су, између осталог, затворене истраге и чување у тајности идентитета жртве, али се не ограничавају само њима.
У члану 23 даје се карактеристика и начин на које судско веће Трибунала доноси пресуде.
Члан 24 говори о кривичним санкцијама које изриче судско веће. Кривичне санкције ограничене су на казну затвора. Приликом изрицања казни,
судска већа узимају у обзир чињенице као што су тежина преступа и конкретне околности које се односе на личност самог оптуженог.
Осим затворске казне, судско веће може да изда налог за враћање било
које имовине или прихода који су стечени кажњивим понашањем као што
је присила њихових законских власника.
У члану 25 утврђује се поступак решавања предмета у апелационом
већу на следећим основама:
1. у случају грешке у правним питањима због којих је одлука престала
да важи;
2. у случају грешке што се тиче чињеничног стања због ког је донета
неправилна пресуда.

72

Апелационо веће може да потврди, укине или поново размотри пресуде које су донела судска већа.
У члану 26 описује се процедура поновног разматрања судских одлука.
Ако се открију нове чињенице које нису биле познате у време поступка пред
судским већима или апелационим већем, а које су могле да буду одлучујући
фактор приликом доношења пресуде, осуђеник или тужилац могу да Међународном трибуналу поднесу предлог за њено преиспитивање.
У члану 27 описује се процедура извршења казне. Казна затвора издржава се у држави коју је одредио Међународни трибунал са листе држава
које су у Савету безбедности изразиле спремност да прихвате осуђене особе. Таква законска казна издржава се у складу са законодавством одговарајуће државе уз надзор Трибунала.
Члан 28 посвећен је процедури помиловања и ублажавања казни.
Ако према важећим прописима државе у којој осуђеник издржава казну затвора он има право на помиловање или ублажавање казне, та држава
мора о томе да обавести Међународни трибунал. Председник Трибунала се
консултује са судијама и након тога доноси одлуку, полазећи од интереса
правосуђа и општих правних начела.
У члану 29 откривају се питања сарадње и правне помоћи Трибуналу
земаља током истраге, као и кривичног гоњења лица окривљених за вршење озбиљних тешких злочина и кршење међународног хуманитарног права. Државе морају без било каквог непотребног одлагања да испуне сваки
захтев за помоћ или налог које је издало судско веће, укључујући следеће:
1. утврђивање идентитета и проналажење места боравка лица;
2. узимање изјава и достављање доказа;
3. уручивање докумената;
4. хапшење и задржавање лица;
5. предаја или довођење оптужених пред Међународни трибунал.
У члану 30 описују се статус, повластице и имунитет МКТЈ.
Конвенција о повластицама и имунитету ОУН од 13. фебруара 1946.
године примењује се на Међународни трибунал, судије, тужиоца и његово
особље, секретара и његово особље.
Судије, тужилац и секретар имају повластице и имунитет, изузеће и
друге олакшице које према међународном праву припадају дипломатским
представницима. Особље тужиоца и секретара има повластице и имунитет
који припадају службеницима ОУН у складу са члановима V и VII горенаведене конвенције.
Члан 31 утврђује да је седиште Трибунала у Хагу.
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Члан 32 одређује трошкове Трибунала који се подмирују из редовног
буџета ОУН у складу са чланом 17 Повеље ОУН.
Члан 33 утврђује да су званични језици Трибунала енглески и француски.
Члан 34 прецизира начин на који председник Међународног трибунала подноси годишњи извештај о раду Трибунала Савету безбедности и
Генералној скупштини.91
Анализирајући садржај неких чланова Статута Трибунала, не сме се
занемарити постојање низа противречности и недоследности. Тако, на пример, МКТЈ је био овлашћен да врши судску истрагу против лица која су:
извршила или дала наређење да се изврше тешке повреде Женевских конвенција из 1947 (члан 2 Статута); кршила законе и обичаје ратовања (члан
3); извршила геноцид (члан 4) или друге прекршаје наведене у тачки 3.
члана 4; одговорна за преступе против човечности који су извршени током
оружаног конфликта, како међународног тако и унутрашњег (члан 5). На
тај начин, прекршаји који су наведени у свим члановима осим 5. морали су
бити, прецизно говорећи, извршени само у међународним конфликтима.
У члану 8 Статута одређен је почетак временске јурисдикције, то јест,
1. јануар 1991. године, односно, скоро седам месеци након што су као прве
републике СФРЈ, Словенија и Хрватска прогласиле своју независност и 11
месеци од тога када су биле признате као суверене. Дакле, до тог датума,
конфликт је био изразито унутрашњи. С тим у вези, сасвим је логично питање основаности примене норми међународног хуманитарног права иако
није постојао међународни конфликт. МКТЈ је у неким случајевима разматрао конфликте као међународне, без обзира на то какви су они били
у суштини. А у другим, насупрот томе, тврдио је да међународни карактер конфликта не представља неопходан услов за примену међународних
правила. Са овим би се могло сложити, али у том случају би се радило о
примени тих правила на националним судовима, а не међународном какав
је био МКТЈ.92
Још једно слабо место у надлежностима делатности Статута односи се
на изузеће физичких лица из јурисдикције државе. У принципу, оно је могуће само у следећим случајевима: 1) уколико је држава извршила међународни злочин (као што је то било у случајевима Нирнбершког и Токијског
трибунала); 2) уколико се држава добровољно слаже са тим као чланица
91 Устав Международного трибунала по бывшей Югославии // Организация Объединенных наций [Електронски извор] – URL: http://www.un.org.ru/law/icty/charters.html
92 Международный исторический трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ). Доклад эксперта. IX Московская Международная Историческая Модель ООН. РГГУ 2015. – М.: 2015
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међународног споразума (случај Међународног кривичног суда). У свим
другим случајевима, „свака држава има право да суди својим грађанима за
ратне преступе или преступе против човечности”. Након 10 година рада,
МКТЈ је ипак одлучио да „подели” јурисдикцију: у јануару 2001. главни
тужилац Карла дел Понте разматрала је могућност да пренесе део послова
судовима у Босни и Херцеговини, али је у коначном закључку навела да
судови у Србији и Црној Гори нису за то још спремни. Истина, 19. маја
2001. године за време своје последње посете Београду, она је изјавила, као
могућу претпоставку, спровођење саслушања у Србији.93
Интересантно је да прекид утицаја јурисдикције Трибунала уопште
није био спроведен: Резолуција 827 неодређено говори о „датуму који ће
одредити Савет безбедности након успостављања мира”. У септембру 2001.
године, генерални секретар ОУН Кофи Анан изјавио је да МКТЈ може да
заврши свој рад 2008. године. Ипак, касније, у јануару 2003. године, Карла
дел Понте обећала је да ће Трибунал радити све док се на слободи налазе
вође Срба из Босне, Радован Караџић и Ратко Младић. Све је то изгледало довољно произвољно и неодређено за такав ad hoc трибунал каквим се
сматрао МКТЈ. У стварности, Трибунал је престао са радом крајем 2017.
године.

2.3. Сарадња Трибунала са међународним и националним
организацијама
Правна основа сарадње Међународног трибунала за бившу Југославију са
државним и међународним организацијама били су ставови који су представљени у реферату генералног секретара ОУН 3. маја 1993. године. У
њему се, између осталог, говорило да „оснивање Међународног трибунала
одлуком на основу члана VII представља за све државе обавезу да предузму
све кораке како би се остварила ова одлука” и да „то практично значи да ће
све државе бити у обавези да сарађују са Међународним трибуналом и да
му пружају помоћ у свим етапама судског процеса како би се обезбедило
испуњавање захтева за пружање помоћи у прикупљању доказа, саслушавању сведока, осумњичених лица и стручњака, проналажењу и откривању
боравишта лица и достављању документације”.94

93 Международный исторический трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ). Доклад эксперта. IX Московская Международная Историческая Модель ООН. РГГУ 2015. – М.: 2015.
94 Доклад Генерального Секретаря ООН №IS/25704 от 3. мая 1993.г., параграф 125 и 23. –
Источник: Официальные отчеты Совета Безопасности, Резолюции и решения за 1993 г.
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Ефикасна сарадња Трибунала са државама и међународним организацијама била је важан услов за његов успешан рад јер сам Трубунал није
имао директне надлежности у сфери правне принуде на територији суверених држава. Он није имао сопствене полицијске органе који би могли да
спроводе истрагу на местима догађаја, да доводи на саслушања жртве и
сведоке или да врши хапшења и задржавања на територији држава чланица
ОУН. За обављање ових функција, Трибунал се ослањао на службе принуде
појединих држава и одговарајућих међународних организација. Без њихове
помоћи, Трибунал не би био у стању да испуни своју обавезу.
Да би државе могле да сарађују са Трибуналом, било је неопходно да
разраде механизме сарадње и да донесу одговарајуће законе (имплементарно законодавство). Због тога је Трибунал остваривао дипломатске односе
и друге представничке функције. Његови највиши званичници (најчешће
углавном главни тужилац Трибунала) сусретали су се са представницим
држава, националним и међудржавним организацијама за израду споразума у којима су одређивани циљеви, задаци, механизми и процедуре њихове
сарадње са Трибуналом.
Према подацима објављеним у „Седмом годишњем извештају Трибунала” 26. јула 2000. године, имплементарно законодавство о сарадњи Трибунала прихватиле су 23 државе света. По правилу, оно је, углавном, укључивало питања прикупљања доказа (укључујући пружену помоћ сарадника
Трибунала у спровођењу истражних и других процесуалних поступака на
територији државе), хапшење, задржавање и предају лица за које је Трибунал припремао оптужнице, као и извршавање казни. Неке државе пружале
су помоћ Трибуналу да се преселе жртве и сведоци.
У току рада Трибунала, Савет безбедности је више пута упозоравао
државе чланице ОУН на њихове обавезе према Трибуналу. Те напомене
биле су упућене, пре свега, државама и државним установама које су биле
формиране након распада Југославије јер је ефикасност истраге злочина
умногоме зависила од њихове спремности на сарадњу са МКТЈ у прикупљању доказа и хапшењу окривљених.95
Свој допринос у разјашњавању и прецизирању овлашћења Трибунала
у области међународних односа дале су и његове судије. Користећи права
која су им поверена чланом 15 Статута Трибунала да сами доносе Правила
за процедуре и доказе, као и да у њих уносе исправке, они су у та правила
унели и одговарајуће чланове који се односе на ову област њихове делатности.
95 Сотрудничество МТБЮ с государствами и международными организациями [Електронски извор] –URL:http://militaryarticle.ru/ …/
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Тако су септембра 2002. године усвојили исправку којом се Трибуналу
дозвољавало да неке своје предмете пренесе на разматрање националним
судовима. Према овој исправци, пренос предмета (углавном у односу на
окривљене средњег и нижег степена) може да се врши или у држави на
чијој су територији били извршени претпостављени злочини, или у држави
где је оптужени био ухапшен.96
Тужилац Трибунала био је овлашћен да тражи помоћ било које државе која има везе са истрагом коју су спроводили сарадници канцеларије
МКТЈ, као и било ког одговарајућег међународног органа, укључујући Међународну криминалистичко-полицијску организацију Интерпол која је
потврдила своју подршку и сарадњу са Трибуналом половином јуна 1999.
године. Интерпол се обавезао да пружа помоћ Трибуналу у истрази најзамршенијих и најкомпликованијих предмета, у идентификацији жртава злочина и у решавању задатака хуманитарног карактера. Трибунал је активно
сарађивао са Интерполом и у истрази, задржавању и предаји лица за које су
биле поднесене оптужнице.
Узимајући у обзир да је успешан рад Трибунала у великој мери зависио
од тога како државе треба да испуне своје међународне обавезе о сарадњи
са њим, које су биле наведене у члану 29 Статута Трибунала („сарадња и
судска помоћ”), у Правила процедуре и доказивања били су унесени ставови којима се предвиђало да, уколико их нека држава не испуњава, председник Трибунала може о томе да обавести Савет безбедности ОУН.
У Правилима процедуре и доказивања било је речи и о процесуалним
правима држава. Тако је држава која је директно у вези са привременом
одлуком судског већа имала право да поднесе жалбу апелационом већу о
ревизији дате одлуке уколико се то односило на питања општег значаја у
вези са овлашћењима Трибунала. То право давало је заинтересованој држави могућност да оспори одлуку судског већа уколико је било довољно
основа да се сматра да би њено извршење довело до кршења законских
права држава, углавном у области националне безбедности.97
Сличне ситуације су најчешће могле да настану када се од државе
тражило да достави документе из својих архива у чијем су садржају били
подаци који су представљали државну тајну. Ипак, ово правило није се односило на случајеве када се претпостављало да извршење ове одлуке може
да буде штетно за законите политичке интересе те државе.
96 Дела Международного трибунала по бывшей Югославии. Досье. [Електронски извор] –
URL:http://tass.ru/info/2903695
97 Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ). [Електронски извор] –
URL:mgmo.ru/…/706996225adbf6fc76f76dfd73a242bb.pdf
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Што се тиче сарадње Трибунала са међународним организацијама,
треба истаћи да су то биле оне које су биле укључене у процес мирног регулисања ситуације на територији бивше Југославије.
Међу њима су биле мисија ОУН у Босни и Херцеговини, под коју су
спадале специјалне међународне полицијске снаге, канцеларија високог
представника у Босни и Херцеговини, мисија ОУН за послове привремене
администрације на Косову, ОЕБС, НАТО и мисија Европске уније у бившој
југословенској републици Македонији.
Најактивнију сарадњу канцеларије тужиоца Трибунала оствариле су
Стабилизацијске снaге (Stabilization Forces, SFOR) у Босни и Херцеговини
и Косовске снаге (Kosovo Forces, KFOR) које су директно биле потчињене
НАТО-у. Оне су канцеларији тужиоца достављале материјално-техничку
подршку и обезбеђивале заштиту њених сарадника на ексхумацијама на
местима масовних гробница и других истражних поступака, а такође и при
спровођењу операција за извршење наредби претреса, задржавања и хапшења. Представници СФОР-а и КФОР-а били су овлашћени да самостално
задржавају и хапсе лица против којих је Трибунал подигао оптужнице.98
Осим тога, главни тужилац Трибунала Карла дел Понте 27. јануара
2000. године, током своје посете Бриселу и у преговорима са руководством
НАТО-а предложила је њиховом генералном секретару Дејвиду Робертсону
да оснује специјалну групу за проналажење и притвор лица које сумњичи
МКТЈ. Њена молба наишла је на подршку НАТО-а уз услов да наредбе за
хапшење и оптужнице Хашког трибунала неће бити објављене све док не
буду ухапшени ратни злочинци.99
Таква врста помоћи имала је велики значај за Трибунал јер је ефикасност његовог рада у великој мери зависила од могућности да спроводи
истражне поступке на територији БиХ, укључујући Републику Српску и
Косово, и од тога у ком су се року спроводили притвори и хапшења лица
која су били предмет истраге МКТЈ.
Приликом доношења најважнијих одлука о суштини предмета које су
разматрали, о жалбама и молбама, судије Трибунала давале су такође судско тумачење чланова Статута и Правила процедуре и доказивања који су
се односили на обавезе држава и међународних организација пред Трибуналом.

98 Сотрудничество МТБЮ с государствами и международными организациями [Електронски извор] – URL:http://militaryarticle.ru/ …/
99 На основу саопштења Информативне службе Холандије од 28. 1. 2000.
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Више пута, судије су разматрале и питања о узајамном односу Трибунала са међународним организацијама које су биле активне у границама
бивше Југославије, а пре свега о улози СФОР-а у пружању подршке Трибуналу.
Што се тиче узајамног рада са појединим државама, најсложеније су
се развијали узајамни односи Хашког трибунала са републикама бивше
Југославије. Овде је руководство МКТЈ било принуђено буквално да „изнуди” сагласност тих балканских држава за сарадњу што се тиче изручења
својих држављана осумњичених за ратне злочине користећи широки арсенал средстава притиска укључујући политичке, дипломатске, економске
и друге. Најактивније су на овом „фронту” дејствовали главни тужилац и
председник МКТЈ одлазећи у многобројне радне посете у ове земље и водећи преговоре са њиховим руководством. Интересантно је пропратити како
се то дешавало у стварности.
Тако се, напуштајући функцију главног тужиоца Трибунала, Луиз Арбур у августу 1999. године у Сарајеву састала са министром правде БиХ,
Србином из Босне Миланом Трбојевићем. Током тог састанка, разматрана
су питања узајамне сарадње Трибунала са српским делом БиХ. При томе
се министру, наводно, предлагало „да ће добити могућност да се упозна
са „тајним списковима” у замену да се обавеже да ода најважније Србе из
Босне који су се налазили на списку или у, крајњој мери, да се лицу које се
налази на врху тог списка остави избор - или да буде експортован из земље
или да се добровољно преда признајући кривицу”.100
Посебно непопустљив став што се тиче предаје Трибуналу својих држављана који су били осумњичени за ратне злочине заузимала је Савезна
Република Југославија. Али, то се дешавало само док је председник био Слободан Милошевић који је и сам био један од главних окривљених. Озбиљни
помаци десили су се након смене руководства СРЈ 2000. године. У јануару
2001. године између руководства МКТЈ и владе СРЈ постигнут је договор о
отварању представништва Трибунала у Београду. Његови сарадници, међу
којима је била група иследника, у то време већ су радили у Београду, а ново
југословенско руководство већ је изразило своју спремност за сарадњу са
Трибуналом. Али, постојао је још низ проблема, како је изјавио министар
иностраних послова СРЈ Горан Свилановић. Становништво Хрватске, БиХ,
Србије и Црне Горе није признавало јурисдикцију Трибунала. Он је сматрао да се главним осумњиченим, укључујући Слободана Милошевића,
мора судити у Југославији како би „становништво могло да добије потпуну
информацију о злочинима које су они извршили”. С друге стране, тужилац
100 Algemeen Dagblad, 10. 9. 1999.
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Труибунала Карла дел Понте инсистирала је да се они предају МКТЈ и организацији судског процеса у Хагу. Мање „важним” лицима, сматрала је
она, могло би да се суди на територији СРЈ, и у томе би могло да помогне
представништво МКТЈ у Београду.101
Тог истог јануара, тужилац Трибунала Карла дел Понте била је у радним посетама балканским земљама. Од 23. до 25. јануара 2001. године боравила је у радној посети СРЈ, где је водила преговоре са председником
Војиславом Коштуницом и министром иностраних послова Гораном Свилановићем, а такође се сусрела са породицама радника погинулих приликом
бомбардовања београдске телевизије. Али, дата посета завршила се потпуним неуспехом за Карлу дел Понте. Њен захтев да се Трибуналу предају
Слободан Милошевић и бивши председник Србије Милан Милутиновић,
председник Војислав Коштуница је одлучно одбио. Као одговор на „тајни”
списак МКТЈ с презименима 18 окривљених који је она дала, југословенска
страна јој је предала захтев да се истражи коришћење муниције са осиромашеним уранијумом НАТО авијације која је земљи претила еколошком
катастрофом. У Трибуналу је постало познато мишљење Војислава Коштунице који је МКТЈ сматрао за политичку организацију и који је одбијао да
преда Трибуналу држављане своје земље јер је то било у супротности са
Уставом СРЈ.
Посебно оштре тонове разговор је добио када је одбијен њен захтев за
хитно хапшење и изручивање Трибуналу Србина Ратка Младића. При томе,
пажњу је привукла и изјава премијера Србије Зорана Ђинђића који је рекао
да ће „Београд сам да одреди шта је ратни злочин и ко мора да одговара
пред судом”, и његов захтев Карли дел Понте био је да достави убедљивије
доказе о кривици Слободана Милошевића.102
Наредни циљ главног тужиоца МКТЈ Карле дел Понте на Балкану била
је Црна Гора, где је она у радну посету стигла 15. фебруара 2001. године.
По завршетку посете, она је изјавила да је са руководством ове републике
постигнут договор о сарадњи са Трибуналом што се тиче предаје ратних
злочинаца. Током преговора са председником Црне Горе Милом Ђукановићем, она му је уручила оптужницу Трибунала против вође Срба из Босне
Радована Караџића. Председник је потврдио намеру да правосудни органи
републике ухапсе Радована Караџића у случају да се он појави на територији Црне Горе. Руководство МКТЈ није искључило могућност да Радован
Караџић посети северне делове Црне Горе, где је живела његова тешко болесна мајка.
101 Медиа-монитор, 12. 1. 2001.
102 Algemeen Dagblad, 25. 1. 2001.
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Тако је од свих бивших република Југославије тог момента само Србија
одбила формалну сарадњу са Хашким трибуналом. Али, и овде су били видљиви озбиљни помаци узроковани економским разлозима. Ствар је у томе
да је 31. марта 2001. године истекао рок важења ултиматума САД којим је
било предвиђено замрзавање финансијске помоћи СРЈ (око 100 милиона
долара) у случају да Београд одбије сарадњу са МКТЈ. А у јуну 2001. године, у Паризу је требало да се одржи редовна конференција земаља донатора
за Балкан на којој је, такође, требало да се реши питање о спољном дугу и
давању финансијске помоћи Југославији. Зато је Трибунал у потпуности
искористио све економске инструменте Запада за притисак на СРЈ и Србију
како би их принудио на сарадњу са МКТЈ.
Као први корак сарадње Србије са Трибуналом, премијер Србије Зоран
Ђинђић изјавио је да његова влада намерава да у најскорије време обнови
кривичан процес против Слободана Милошевића. При томе, још није било
говора да се он преда Хашком трибуналу. Заједно с тим, Београд је тврдио
да ће извршити предају МКТЈ Срба и Хрвата осумњичених за ратне злочине који нису били држављани СРЈ. У ту категорију спадале су вође Срба из
Босне Ратко Младић и Радован Караџић.
Истовремено, Зоран Ђинђић је изјавио да је његова влада спремна да
пред скупштину земље изнесе нацрт закона који ће дозволити изручење
држављана СРЈ у друге државе да им се суди. На тај се начин у најскоријем
периоду могло очекивати да ће руководство СРЈ под економским притиском Запада, а у циљу регулисања политичких несугласица са Црном Гором, учинити уступке Трибуналу што се тиче изручења бивших српских
вођа.103
Још једна потврда овога била је добровољна предаја 12. марта 2001.
године МКТЈ Србина из Босне, који је у међувремену постао грађанин СРЈ,
Благоја Симића, који се предао након консултација са Министарством унутрашњих послова своје земље. Овде упада у очи да је он био први држављанин Југославије који се добровољно предао Хашком трибуналу посредством власти своје земље, што се у МКТЈ сматрало као израз спремности
Београда за сарадњу са Трибуналом.104
Следећи важан корак у сарадњи са Хашким трибуналом била је радна
посета министара правде СРЈ Момчила Грубача и Србије Владана Батића
Хагу од 20. до 21. марта 2001. године и преговори са руководством МКТЈ.
За време сусрета са председником Трибунала Клодом Жоржом и главним
тужиоцем Карлом дел Понте, оба министра су се сложила да њихови пра103 Информативна служба Холандије 16. 2. 2001.
104 Algemeen Dagblad, 13. 3. 2001.
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восудни органи сарађују са МКТЈ што се тиче кривичног гоњења осумњичених за ратне злочине. При томе, они су уверавали главног тужиоца
да ће компетентни југословенски органи утицати на осумњичене који се
налазе на територији СРЈ да се добровољно предају Трибуналу признајући
кривицу. Министри су дали чврсто обећање да ће предати Трибуналу све
оптужене који нису држављани СРЈ.
Према изјави Батића, појавили су се директни докази да ће неки од
оптужених у најскоријем року стићи у Хаг где ће се добровољно јавити уз
признање кривице Трибуналу. Оба министра су потврдила да је југословенска влада током месеца радила на изменама свог националног закона
којима се забрањивала предаја држављана СРЈ другим државама, али су изразила сумњу да ће успети да овај посао заврше до 31. марта 2001. године.
Као што је познато, тог дана истицао је ултиматум САД којим се предвиђало увођење санкција Југославији у случају да одбије потпуну сарадњу са
МКТЈ и уз то да се замрзне финансијска помоћ САД Београду.
Оба министра такође су уверавала МКТЈ да у случају Слободана Милошевића локални органи правде воде исцрпну истрагу и да ће у најскорије
време почети његово кривично гоњење.
Резултати ових преговора показали су да југословенска влада под притиском Запада проширује сарадњу са Трибуналом што се тиче кривичног
гоњења и кажњавања свих осумњичених за ратне злочине, укључујући држављане Југославије и бивше руководиоце државе.105
Тиме се у потпуности може објаснити чињеница да је српска полиција
23. марта 2001. године у Београду ухапсила Србина из Босне Миломира
Стакића. Исте те вечери, он је био испоручен у Хаг и затворен у истражном
затвору МКТЈ у Шевенингену. Трибунал је оптужио Стакића за геноцид
у периоду док је био градоначелник Приједора 1992. године. Његово име
налазило се на „тајном” списку лица које је Трибунал тражио, а који су
осумњичени за ратне злочине.
Ово је први случај да је Београд предао Србина из Босне Трибуналу. Уз
то, југословенске власти покушале су да покажу своју спремност на сарадњу са МКТЈ до истека рока ултиматума САД о замрзавању финансијско-економске помоћи Београду. Руководство СРЈ и Србије показало је своју
намеру да сарађује са Хашким трибуналом што се тиче признања одговорности лица окривљених за ратне злочине.106

105 Информативна служба Холандије 22. 3. 2001.
106 De Telegraaf, 24. 3. 2001.
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И најзад, апотеоза узајамне сарадње Хашког трибунала и СРЈ постало
је хапшење бившег председника ове републике Слободана Милошевића и
његова испорука у истражни затвор МКТЈ у Шевенингену (Хаг) крајем јуна
2001. године. Уз то, тужилац Трибунала Карла дел Понте окарактерисала је
изручење Слободана Милошевића Хагу „прекретницом у историји међународног правосуђа” и изразила наду да ће се наставити процес предаје свих
окривљених Хашком трибуналу.107 (Детаљније околности како је Хашки
трибунал гонио Слободана Милошевића биће описани у последњој глави
ове монографије).
Након тога, руководство Трибунала наставило је активно да ради како
би заинтересовало за сарадњу друге републике бивше Југославије. Тако
су успели да убеде Владу Хрватске да преда МКТЈ два хрватска генерала осумњичена за ратне злочине против Срба у периоду ратних сукоба у
Источној Хрватској 1993. године. Уз то, један од њих, генерал Рахим Адеми
намеравао је 25. јуна 2001. године да добровољно дође у Хаг да се преда
признајући кривицу. Намеравао је да у Холандију долети редовним авио-летом у пратњи адвоката и хрватских полицајаца. Други осумњичени,
хрватски генерал Анте Готовина тада се налазио на територији своје земље
и скривао се од правосудних органа. Одлука о њиховом изручењу, без обзира на то што су оба генерала у Хрватској сматрана за националне хероје,
била је донета да се створи привид објективности у раду МКТЈ у позадини
процеса Слободану Милошевићу.108
Захваљујући томе што је Хрватску заинтересовало за сарадњу са МКТЈ,
руководство Трибунала наставило је директан притисак на парламенте и
владе земаља региона како би они изменили постојеће државне законе који
би дозволили да се њихови држављани изруче Трибуналу да би започели
судски процеси против њих. Трибунал је успео да оствари жељени циљ
да Скупштина Републике Српске (у саставу БиХ) 26. јула 2001. године у
првом кругу гласања донесе нови закон о сарадњи владе земље са МКТЈ.
Дати закон, без обзира на то што је било потребно да се он потврди у другом кругу (септембар исте године), већ је тада дао могућност да се изруче
држављани републике осумњичени да су извршили ратне злочине. Главни
осумњичени, као и раније, биле су бивше вође Срба из Босне Радован Караџић и Ратко Младић који су се скривали на територији Републике Српске.
На званичном списку оптужених МКТЈ у том моменту било је укупно око
20 Срба из Босне.

107 Информативна служба Холандије 29. 6. 2001.
108 Algemeen Dagblad, 24. 7. 2001.
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Истражне судије Хашког трибунала спровеле су у јуну 2001. године опсежну истрагу где је у својству сведока саслушано локално становништво
Републике Српске како би се сакупио доказни материјал о злочинима који
су ту извршени. Само у области Бања Луке саслушано је преко 50 сведока
етничких чистки које су спроведене у периоду босанског рата у југоисточном делу БиХ. На основу резултата спроведене истраге, руководство МКТЈ
упутило је Влади Републике Српске захтев да се Трибуналу изручи бивши
руководилац Службе безбедности Републике Стојан Жупљанин. Влада Републике Српске сложила се да га преда Трибуналу, али је касније известила руководство МКТЈ да се он у датом моменту не налази на територоји
БиХ.109
Све ове чињенице јасно су сведочиле о намери руководства МКТЈ да
оствари изручење свих оптужених за ратне злочине који су се налазили
на списковима Трибунала, а пре свега, вођа бившег руководства Срба из
Босне. Треба рећи да је Трибунал у великој мери у томе успео. Штавише,
специјални одред контингента СФОР-а више пута је планирао заједничке
операције са снагама МУП-а Републике Српске за хватање вође Срба из Босне Радована Караџића. О томе се већ говорило током посете Хагу премијера Републике Српске Младена Иванића, почетком јула 2001. године, који је
обећао да ће Влада Републике Српске пружити подршку руководству МКТЈ
и контингенту СФОР-а што се тиче хапшења и изручивања у истражни
затвор Трибунала оптужених за извршене ратне злочине на територији
бивше Југославије. Прва на списку оптужених МКТЈ била су презимена
бивших вођа Срба из Босне Радована Караџића и Ратка Младића. Руководства МКТЈ и НАТО-а била су посебно заинтересована да се у што краћем
року ухапси Радован Караџић који је, по њиховим подацима, наводно имао
документа која су сведочила о умешаности бившег председника СРЈ Слободана Милошевића у ратним злочинима у БиХ. При томе се рачунало на
то да се хапшење и изручивање Хагу Радована Караџића изврши до 30.
августа 2001. године, када је требало да се настави саслушање по предмету Слободана Милошевића током којег је Трибунал намеравао да покуша
подигнути званичну оптужницу против њега. Руководство МКТЈ се бојало
да без таквог сведока за предмет Слободана Милошевића (и истовремено
једног од главних оптужених) као што је Радован Караџић, судски процес
бившем председнику СРЈ не би био довољно убедљив у очима светске јавности.110 (Детаљније околности истраге Трибунала о Радовану Караџићу и
Ратку Младићу описане су у наредним деловима ове монографије).
109 NCR Handelsblad, 27. 7. 2001.
110 Algemeen Dagblad, 7. 8. 2001.

84

Дати примери довољно убедљиво доказују колико је енергично деловало руководство МКТЈ што се тиче утврђивања, ширења и продубљивања сарадње са међународним и регионалним организацијама, а такође и
са појединим државама. Уз то, захваљујући томе што је стицао лојалност
руководстава република бивше Југославије што се тиче изручивања својих
држављана који су оптужени за ратне злочине, МКТЈ је могао да ангажује
целокупан потенцијал Запада на челу са САД, Европском унијом, земљама
НАТО-а, укључујући политичке, војне, дипломатске и економске мере и, на
тај начин, постепено притискајући успео је да изнуди одлуке које су укључивале чак и промене националних закона, којима се омогућавало изручивање оптужених држављана република Трибуналу.

2.4. Основни резултати делатности МКТЈ
У Палати мира, званичној резиденцији Међународног суда ОУН у Хагу,
14. новембра 2017. године Међународном трибуналу за бившу Југославију
уручено је признање „за значајан допринос у спровођењу правде”. Осим
тога, главног тужиоца Трибунала Сержа Брамерца који се налазио на овом
кључном положају током десет последњих година, Међународни институт
за блискоисточне и балканске студије у Љубљани (IFIMES) октобра 2017.
номиновао је за Нобелову награду за мир, иако је он није добио. Тако је
међународна јавност високо оценила скоро 25-годишњу делатност овог
судског органа.111
Након званичне објаве о затварању Хашког трибунала 21. септембра
2017. корисно је изнети закључке о његовој делатности и оценити је. Детаљнија анализа делатности МКТЈ дата је у закључку ове монографије, а у
овом одељку, дати су општи резултати рада овог органа правосуђа за четврт
века његовог постојања.
Као што је познато, Међународни трибунал за бившу Југославију био
је званично основан на основу Резолуције 827 СБ ОУН 25. маја 1993. године. Већ је то било грубо кршење Повеље ОУН према којој Савет безбедности није био надлежан да даје овлашћења било каквим судским органима.
Међународни судови и међународни трибунали могу да се формирају само
у складу са међународним споразумом. Ово правило било је прекршено
само при формирању Међународног трибунала за бившу Југославију и Међународног трибунала за Руанду, који су из тог разлога постали не само
механизми правосуђа, већ, пре свега, симболи неправде и безакоња. Русија
је тада, нажалост, гласала за ову резолуцију.
111 Международный трибунал по бывшей Югославии официально завершил работу. [Електронски извор] – URL:http://gazeta.ru/social/2017/12/21/11510618.shtml
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Хашки трибунал разматрао је предмете људи који су учествовали у
ратним злочинима током грађанског рата у Југославији од 1991. до 1996.
године, у конфликту на Косову од 1997. до 1998. године, као и ратних конфронтација у Македонији. У свим овим догађајима учествовало је пет страна (етничких група: Срби, Хрвати, Муслимани-Бошњаци, косовски Албанци и Македонци). Ратне злочине једних против других заиста су чиниле
све стране конфликта, и о томе говоре многи независни експерти, а и сами
учесници борбених дејстава. Па, ипак, непристрасна и детаљна анализа
оптужница које је изнео Трибунал сведочи о отвореном антисрпском, а донекле и антихрватском усмерењу судске праксе МКТЈ. О томе елоквентно
говоре завршни статистички подаци практичног рада Трибунала (детаљнији подаци за свако лице које је оптужио Трибунал наведени су у прилогу
број 2).
У току свог рада, Трибунал је одржао судске процесе за 161 лице од
њих је 90 било осуђено на различите временске затворске казне за геноцид, злочине против човечности, кршење закона и обичаја ратовања, као и
озбиљна кршења Женевских конвенција.
За 25 година рада Хашког трибунала било је подигнуто 105 оптужница против Срба и Црногораца. Петорица Срба била су осуђена на доживотну робију. Укупно је Трибунал донео пресуде Србима на 1.151 годину
затвора. Ослобођено је 15 лица. Још 15 њих било је убијено уз директно
учешће МКТЈ:
–– три лица су погинула при хапшењу (Драган Гаговић, Симо Дрљача,
Јанко Јањић);
–– 11 лица је преминуло, извршило самоубиство или умрло под сумњивим околностима у затвору МКТЈ (Слободан Милошевић, Милан Бабић, Љубиша Беара, Мирослав Дероњић, Славко Докмановић, Милан
Ковачевић, Миле Мркшић, Влајко Стојиљковић, Момир Талић, Здравко Толимир, Горан Хаџић).
Упада у очи чињеница да се под јурисдикцијом Трибунала нашло практично целокупно државно и војно руководство Србије, Републике Српске у
Босни и Херцеговини и Републике Српскe Крајинe у Хрватској, укључујући бивше председнике, чланове владе, начелнике генералштабова, највише
војно руководство, руководиоце војних установа и специјалних служби. То
се није огледало у односу на друге народе бивше Југославије (Хрвате, Муслимане-Бошњаке, косовске Албанце).112
112 Польгуева Е.Ю. Кривосудие. МТБЮ выносит приговор генералу Младичу. – „Советская Россия”, 21. 11. 2017.
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Најзначајнији предмет МКТЈ односио се на бившег председника Савезне Републике Југославије Слободана Милошевића (њега је Република Србија изручила МКТЈ јуна 2001. године). Милошевић је постао прво
лице тако високог ранга које се нашло пред Трибуналом, а за кога су биле
подигнуте потпуно апсурдне оптужнице за преступе против човечности –
убиства, депортације, кршења закона и обичаја ратовања, гоњења косовских Албанаца у периоду од 1. јануара до 22. маја 1999. године „на основу
политичких, расних и верских основа”. Карактеристично је да је баш у том
периоду авијација НАТО-а бомбардовала Београд и друге српске градове
током војне агресије против СРЈ, али је МКТЈ одбио да разматра овај злочин „колективног Запада” против мирног српског становништва. Судски
процес против Милошевића био је прекинут због његове смрти 11. марта 2006. године.113 (Детаљније околности истраге коју је Трибунал водио
против Слободана Милошевића разматрају се у следећем одељку ове монографије).
У 2001. години, на 46 година затворске казне био је осуђен бивши командант Дринског корпуса Републике Српске, генерал Радислав Крстић.
МТКЈ га је прогласио кривим за вршење злочина против човечности, кршење закона и обичаја ратовања, као и за геноцид у вези са догађајем у
Сребреници јула 1995. године. То је била прва пресуда по оптужници за
геноцид коју је донео МКТЈ. Апелационо веће МТКЈ 2004. године смањило
му је рок затворске казне на 35 година.
У 2010. години, МКТЈ осудио је два бивша официра Армије Срба из
Босне Љубишу Беару и Вујадина Поповића на доживотну затворску казну
по оптужници за злочин против Муслимана у Сребреници. Беара је преминуо у затвору Трибунала 8. фебруара 2017. године.114
Међу оптуженима била је само једна жена – Српкиња Биљана Плавшић, бивша председница Републике Српске БиХ од 1996. до 1998. године.
Она је била осуђена на 11 година затвора, али је раније ослобођена, 27.
октобра 2009. године.
Сваког непристрасног човека поразила би окрутност са којом је МКТЈ
доносио пресуде Србима (погледај Прилог 2). Тако су српски генерали које
је Трибунал оптужио за спровођење ратних операција у којима је погинуло цивилно становништво, добили од 20 до 30 година затворске казне сваки, а хрватски су за такве исте злочине били проглашени невиним. Међу
113 Судебный процесс над Слободаном Милошевичем в МТБЮ [Електронски извор] –
URL: http://ria.ru/spravka/20080722/114608135.html
114 Список обвиненных Международным трибуналом по бывшей Югославии. [Електронски извор] – URL: http://ru.wikipedia.org/
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затворским казнама које су добили Срби, било је таквих које су трајале 30,
35, 40 година (што је у многим случајевима било једнако са доживотним
затвором), док таквих временских казни није било према лицима других
националности које је осудио Трибунал.
Трибунал је подигао оптужнице против 38 Хрвата који су укупно добили 340 година затворских казни. Дванаест је било ослобођено, али најважније јесте то да су међу њима били сви хрватски генерали оптужени за
ратне злочине против Срба. Реч је о генералима Армије Хрватске Анти Готовини и Ивану Чермаку, као и генерал-пуковнику Младену Маркачу, који
су руководили ратним операцијама „Бљесак” (мај 1995. године) и „Олуја”
(август 1995. године), чији је резултат било коначно ликвидирање Републике Српске Крајине у Хрватској, и том приликом убијено је на хиљаде Срба,
а преко 200 хиљада су постали избеглице. То је било, у суштини, највеће
етничко чишћење на територији бивше Југославије деведесетих година.
Трибунал је осудио Готовину на 24 године затвора, Маркача на 18, а Чермак је проглашен невиним и ослобођен 15. априла 2011. године.115 Касније,
16. новембра 2012. године, Апелационо веће МКТЈ прогласило је невинима
хрватске генерале Готовину и Маркача. У Хрватској све ове генерале сматрају за националне хероје, а ликвидација Српске Крајине обележава се као
национални празник.
МКТЈ је такође подигaо оптужнице против 17 Бошњака-Муслимана
чије су пресуде укупно износиле 90 година затворске казне. Тројица су
проглашена невиним. Међу њима био је и бригадни генерал Армије БиХ
Насер Орић (истина, тек после поновне ревизије предмета). Орић је руководио уништавањем десетак српских села у средњем Подрињу и на његовој
савести било је око 3.500 српских живота. Он је вршио злочине и против
свог сопственог народа. И, као и у случају са Хрватима, међу осуђенима
практично није било лица на високом положају, сви су били углавном обични извршиоци. Највиша војна лица које је Трибунал позвао на одговорност
били су начелник Генералштаба Армије БиХ Расим Делић који се извукао са три године затвора и генерал Армије БиХ Сефер Халиловић који је
проглашен невиним.
МКТЈ је водио судске процесе против девет косовских Албанаца који
су добили укупно 19 година и 4 месеца затвора. Шесторица су ослобођена
оптужби. Међу њима мора се поменути Рамуш Харадинај, бивши ратни командант Ослободилачке армије Косова (ОВК) у „Зони Дукађини” (Западно
Косово), на чијој савести леже многобројне жртве међу Србима, Албанцима и Ромима у периоду од марта до септембра 1998. године. МКТЈ га
115 Польгуева Е.Ю. Кривосудие. МТБЮ выносит приговор генералу Младичу. – „Советская Россия”, 21. 11. 2017.
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је ослободио оптужбе 19. новембра 2012. године – истина, тек „из другог
пута” (првобитна ослобађајућа пресуда била је укинута 21. јула 2010. године због могућег застрашивања сведока). О слабости Хашког трибунала,
као и целог Запада према сличним актерима, говори и чињеница да је 9.
септембра 2017. Харадинај постао премијер делимично признате Републике Косово.116
Као поређење и доказ дволичне политике оријентисане према Западу
МКТЈ, треба навести пример Војислава Шешеља, лидера Српске радикалне
странке (СРЈ) који уопште није учествовао у ратним дешавањима на територији бивше Југославије. Али, он је био Србин и уз то познати политичар
који је био веома популаран у Србији и чак се три пута кандидовао за председника ове земље. То је било довољно да га изолују и позову на кривичну
одговорност и изнесу кривичне оптужбе за „другостепене радње”. Резултат тога био је да је Шешељ скоро 11 година провео у ћелији истражног
затвора МКТЈ у Шевенингену (Хаг). Шешељ је 12. новембра 2014. године
условно ослобођен из истражног затвора због здравственог стања и вратио
се у Београд, а 31. марта 2016. године Хашки трибунал га је у потпуности
ослободио.117
МКТЈ је више пута био критикован, посебно су га критиковале Србија
и Русија, за необјективност у раду која се огледала у знатно строжим пресудама Србима него Хрватима, Муслиманима и косовским Албанцима. Тако
су се међу онима који су добили максималну казну – доживотни затвор –
нашли само Срби (шест лица).
Такви су укупни резултати скоро четврт века рада Међународног трибунала за бившу Југославију. Овај судски орган формирао је Савет безбедности ОУН ради праведне истраге и кажњавања криваца који су извршили
ратне злочине и злочине против човечности током ратова на територији
бивше Југославије. Ипак, очекивану праведност Трибунал није показао. То
се одразило и у изузетно суровим пресудама према Србима и у лојалности
према Хрватима и попустљивости у односу на Бошњаке-Муслимане и Албанце. Тако се може и разумети незадовољство Срба одбијањем Трибунала да осуди агресију НАТО-а против Југославије у пролеће 1999. године.
Овим одбијањем Трибунал је јасно показао своју прозападну ангажованост
и антисрпску политику. Посебно јасно то је било видљиво у истражним и
другим судским процесима вођеним против председника СРЈ Слободана
Милошевића и вођа Срба из Босне Радована Караџића и Ратка Младића.
116 Список обвиненных Международным трибуналом по бывшей Югославии. [Електронски извор] – URL: http://ru.wikipedia.org/
117 Международный трибунал по бывшей Югославии официально завершил работу. [Електронски извор] – URL: http://gazeta.ru/social/2017/12/21/11510618.shtml
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Глава 3.
Карактеристике практичног рада МКТЈ
3.1. Судски процес против бившег председника Југославије
Слободана Милошевића
Са именом Слободана Милошевића повезан је сложен и драматичан ланац
етничких конфликата и грађанских ратова који су започели почетком деведесетих година двадесетог вијека распадом Југославије и који су 1999. године довели до војне умешаности снага НАТО-а великих размера. Узроци
и ток ових конфликата укратко су описани у првом делу ове монографије.
Наравно, постоје и другачије оцене ових догађаја које зависе од тога коју
тачку гледишта заузима онај који их даје, без обзира на општеприхваћене
моралне захтеве, о којима је говорио велики немачки историчар Леополд
Ранке: „Треба писати тако како се то стварно одиграло”.
У целини, може се у потпуности сложити са погледом који је формулисао угледни руски дипломата Јулиј Квицински да су све етничке конфликте
на територији бивше Југославије, а посебно у Покрајини Косово свесно
изазвале и разбуктале Сједињене Америчке Државе, тежећи да остваре
своје егоистичне циљеве. Међу њима се могу издвојити следећи: припрема светског јавног мњења, обезбеђивање војне умешаности снага НАТО-а,
смена руководства СРЈ, њеног политичког и економског правца, потпуна
подела земље и њена контрола у оквиру европских институција, прекид
вековних веза ове јужнословенске државе са Русијом, обезбеђивање свог
војног присуства на територији бивше Југославије који би уследио.
Томе се још може додати и позиција самог Милошевића који је за распад Југославије окривио Немачку. Тако је фебруара 1993. године (након
напада Хрвата на Српску Крајину која се налазила под заштитом мировних
снага ОУН и разбуктавања рата у Босни) Милошевић дао интервју руским
новинама „Правда” у ком је, између осталог, рекао: „...Извршен је велики злочин: разорена је Југославија – земља која је један од оснивача ОУН.
...Иза свих ових догађаја налази се политика Немачке. Управо у интересима
немачко-католичке алијансе било је разбијање не само наше земље већ и
ваше. Управо у њиховом интересу било је да се и код нас, и код вас, пролије
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крв. ...Све је почело уједињењем Немачке. Чим се то догодило, Немачка је
почела да кажњава победнике Другог светског рата. Штампа је са немачком педантношћу поделила свет на добре и лоше. „Добри” су ти који су за
време Другог светског рата били са фашистима и изгубили рат, а „лоши” су
они који нису били с њима, а добили су рат... Југославију је требало разбити. Југославија је постала прва жртва политике реваншизма”.118
Слободан Милошевић, лидер СРЈ, руководио је у то тешко време својом земљом и чврсто бранио њене интересе, да би на крају постао жртва
самовоље САД и НАТО-а.
Године 1995. Милошевић је, између осталих, потписао Дејтонски споразум у САД којим је формално завршен рат у Босни 1992–1995. године.
Ускоро су Србе оптужили за раскид овог споразума. Од тада започиње међународна изолација Милошевића и он постаје предмет истраге Међународног трибунала за бившу Југославију, која се на крају завршила његовим
хапшењем, изручивањем у Хаг и започињањем судског процеса против
њега. Интересантно је истражити, по могућности хронолошки, како се то
одигравало у стварности.
Треба приметити да све до почетка војне агресије НАТО-а против
Југославије у пролеће 1999. године директних доказа МКТЈ о започетом
кривичном гоњењу председника СРЈ Слободана Милошевића практично
није ни било. Њега су стално оптуживали само за то што он није признавао јурисдикцију Трибунала као судске инстанце ОУН, и на све начине је
спречавао спровођење истрага на територији СРЈ. Тако је 12. августа 1998.
године, на церемонији отварања треће сале судског заседања МКТЈ у Хагу,
специјални амбасадор САД за питања ратних злочина Дејвид Шефер изјавио да су се „на Косову десили озбиљни злочини”. При томе, он је окривио
председника Југославије Милошевића за задржавање издавања дозволе за
улазак на Косово специјалним екипама иследника МКТЈ са циљем „да се
утврде чињенице о ратним злочинима”.119 Још увек Трибунал није позивао
на одговорност самог Милошевића.
Први докази да је Хашки трибунал започео истрагу о Слободану Милошевићу појавили су се почетком фебруара 1999. године када је објављена чињеница да је МКТЈ предао спискове са потписима 100 хиљада људи
у којима је поднет захтев да се позове на одговорност за злочине против
човечности председник СРЈ.120 Појава ових спискова била је иницирана
118 Слободан Милошевич – биография, информация, личная жизнь. [Електронски извор] –
URL: http://stuki-druki.com/spravka/authors/Miloshevich.php
119 Algemeen Dagblad, De Telegraaf, 13. 6. 1998.
120 Algemeen Dagblad, 9. 2. 1999.
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догађајима у селу Рачак 15. јануара 1999. где је дошло до оружаног сукоба југословенске полиције са албанским сепаратистима. О овој чињеници
министри иностраних послова и одбране Холандије Јозиас ван Артсен и
Франк де Граве 18. јануара 1999. године информисали су писмом холандски парламент у Хагу, при томе, ослањајући се на једнострану изјаву шефа
посматрачке мисије ОУН Вилијама Вокера, кривицу за „настало крвопролиће” пребацили су на југословенску страну. У документу се тврдило да
је „по извештају међународних посматрача, 45 ненаоружаних косовских
Албанаца, међу којима су биле жене и једно дете мучки убиле српске снаге
безбедности. Влада је одлучно осудила овај варварски поступак. Због овога... била је одбијена молба југословенске стране за пријем потпредседника
југословенске владе Владана Кутлешића ради објашњења”. У том истом
писму, министри су се заложили за појачан притисак на председника СРЈ
Милошевића и примену војне силе против Београда. Тако је дат знак за
почетак директне припреме за војну агресију НАТО-а против Југославије.
Ипак, у наредном периоду, посебно након појављивања у холандској
штампи извештаја који су се позивали на француске и финске изворе о могућем учешћу косовских сепаратиста у трагедији у Рачку, став холандских
званичних власти о овом проблему мало је смекшао. Тако у својој изјави 22.
јануара 1999. године, холандски министар иностраних послова Ван Артсен
није именовао српску страну кривом за дати злочин, већ је само осуђивао то што није хтела да на место догађаја пусти истражне органе МКТЈ и
што је изјавила да је Вокер „persona non gratа”. Он се, такође, залагао да
земље Европске уније уведу санкције Југославији, пре свега, трговинска
ограничења, да се појачају контроле на границама и објави бојкот у области
спорта.121
Почетком војне акције НАТО-а против Југославије, МКТЈ који се налазио у Хагу, нагло је активирао свој рад, између осталог и у односу према
Слободану Милошевићу. Тако се главни тужилац, Канађанка Луиз Арбур,
26. марта 1999. године обратила Милошевићу позивајућу га да спречи акције које су усмерене против цивилног становништва Косова. Она је изјавила
да намерава „да истражи сва озбиљна кршења међународног хуманитарног
права који захтевају судске процесе на међународној инстанци, посебно
она насилна дејства која су усмерена против цивилног становништва”. У
својој посланици, она је позвала председника СРЈ да предузме кораке за
„кажњавање лица која су под његовом влашћу, а која су извршила озбиљна
кршења међународног закона на Косову”.

121 Algemeen Dagblad, 9. 2. 1999.
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Дато обраћање главног тужиоца МКТЈ директном руководиоцу државе
коју је НАТО бомбардовао био је дрски корак Хашког трибунала и био је
различито прихваћен у холандској јавности. Тако су 27. марта 1999. године, испред зграде Палате мира у Хагу, где су се налазили делови Трибунала, одржане велике демонстрације у којима је учествовало преко хиљаду
људи, не само Срба већ и велики број Холанђана. Током овог протеста, на
којем су биле истакнуте антиамеричке и антинатовске пароле, руководству
МКТЈ била је предата петиција Међународног комитета за заштиту интереса народа Југославије са захтевом да се позову на одговорност за ратне
злочине и геноцид руководиоци земаља чланица НАТО-а које су извршиле
агресију на Југославију, а међу њима Бил Клинтон, Медлин Олбрајт, Хавијер Солана.
Овај комитет планирао је, почевши од половине априла 1999. године,
да свакодневно протестује испред хашке Палате мира да би МКТЈ започео
кривично гоњење руководилаца и других угледних политичких актера земаља чланица НАТО-а који су одговорни за бомбардовање Београда и Косова. Комитет је, такође, намеравао да у европским земљама, укључујући
и Југославију, организује скупљање потписа против војне акције НАТО-а.
Али, како се и могло очекивати, главни тужилац трибунала Луиз Арбур
потврдила је да је добила ту петицију, не одговоривши на питање да ли
она намерава да стварно испуни овај захтев, правдавајући се недостатком
потребних материјала, као и компликованим преводом докумената са српскохрватског језика.122
По завршетку ратних операција у Југославији, руководство Трибунала
је донело одлуку да преоријентише своју делатност и главну пажњу усмери на истрагу посебно тешких злочина и позове на кривичну одговорност
„високо рангирана лица”, укључујући руководстсво СРЈ. С тим у вези, било
је предложено да се за истрагу релативно једноставних судских процеса у
оквиру Трибунала формира „Комисија истине и примирја”. Уз то, сматрали
су да је неопходно да се напори МКТЈ усмере на истрагу „најтежих злочина”, почевши од позивања на одговорност и кажњавање лица „највиших
војних власти СРЈ”. Међу њима, као први, био је именован председник СРЈ
Милошевић.
Треба нагласити и чињеницу да је управо у то време Интерпол пружао
подршку и сарађивао са Трибуналом. Интерпол је обећао да ће пружити
помоћ Трибуналу у истрази најкомпликованијих и сложених предмета, на
идентификацији жртава злочина и решавању задатака хуманитарног карактера.123
122 Algemeen Dagblad, 29. 3. 1999.
123 Algemeen Dagblad, 22. 6. 1999.
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Знајући да је Милошевић недоступан за Трибунал док је председник
СРЈ, руководство низа земаља ЕУ усмерило је своје напоре да скине Милошевића са власти. Тако је с тим циљем холандски министар иностраних послова Ван Артсен, заједно са својим грчким колегом Георгијем Папандреуом разрадио и представио одговарајући план Савету министара
иностраних послова земаља чланица Европске уније 19. јула 1999. године.
Суштина овог плана под називом „Енергија за демократију” састојала се
у укидању нафтног ембарга Србији. При томе, план је претпостављао да
се остваре испоруке енергената, а, пре свега, оним српским општинама
у којима се на власти налазила опозиција председнику Милошевићу. По
мишљењу аутора плана, то је требало да убрза Милошевићев одлазак са
места председника СРЈ. План је предвиђао снабдевање нафтом, пре свега,
електрана и топлана, као и обезбеђивање горива за тракторе и друге пољопривредне машине које су биле ангажоване на жетви у тој години, што је
било неопходно да се уради до доласка мразева.124 Овај план, који је био у
великој мери реализован, представљао је очигледан пример омиљене политике западних земаља „завади па владај”.
Након тога, МКТЈ је усмерио своје напоре на трагање и хапшење појединих лица која су могла да буду сведоци у оптужници против Милошевића. С тим циљем, Луиз Арбур, која је одлазила са места главног тужиоца Трибунала, састала се у августу 1999. године у Сарајеву са министром
правде БиХ, Србином из Босне Миланом Трбојевићем, где су они разматрали питања сарадње Трибунала са српским делом БиХ. При томе, министру
се, наводно, предложило „да ће добити могућност да се упозна са „тајним
списковима” у замену да се обавеже да ода најважније Србе из Босне који
су се налазили на списку или, у крајњој мери, да лицу које се налази на врху
овог списка постави ултиматум да изабере између прогона из земље или
добровољне предаје признајући кривицу”. Према изјави министра правде,
МКТЈ је у то време тражио десет Срба из Босне који су могли да у својству
сведока дају исказе против председника СРЈ окривљеног за „ратне злочине” који су вршени на Косову, у Хрватској и у Босни. Међу овим потенцијалним „сведоцима” именована је такође и бивша председница Републике
Српске Биљана Плавшић.125
Активност Хашког трибунала знатно се повећала када је на дужност
главног тужиоца ступила Швајцаркиња Карла дел Понте, августа 1999. године. Тако је, иступајући на прес-конференцији 29. септембра 1999. године,
она изјавила да је неопходно да се усмере напори ове правне организације
124 Algemeen Dagblad, 20. 7. 1999.
125 Algemeen Dagblad, 10. 9. 1999.
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на кривично гоњење „политичких наручиоца ратних злочина”. При томе је
нагласила да локални судски органи (на пример, на Косову) који би били
под контролом ОУН, извршиоце сличних преступа морају позвати на одговорност. Карла дел Понте је признала да су оправдане критике упућене
Трибуналу поводом тога да је „Хашки затвор препун „ситне рибе”, док су
истовремено утицајни наручиоци етничких чистки, организатори насиља и
масовних убистава остајали недоступни”.
Главни тужилац је изразила намеру да усмери напоре на проналажење
доказа о умешаности председника СРЈ Милошевића и његовог окружења за
„издавање наређења и команди који су довели до ратних злочина на Косову.
При томе је она мислила на сам врх југословенског политичког руководства, армије и полиције. Обични актери ратних злочина интересовали су је
само у оној мери у којој би могли да сведоче против „лидера из Београда
као што су Слободан Милошевић и Милан Милутиновић”.126
Са циљем да пронађе доказе против председника СРЈ за геноцид над
народима Југославије, Карла дел Понте је крајем октобра 1999. године
боравила две недеље на Косову где се сусрела са командантом КФОР-а,
немачким генералом Клаусом Рајнхартом. На конференцији за штампу која
је одржана након њеног повратка, саопштила је новинарима да је група у
којој је било 400 експерата из 14 земаља истражила једну четвртину од 450
гробница где су сахрањене жртве „егзекуција”, са циљем да се прикупе
докази о „ратним злочинима”.
У својој намери да осуди председника СРЈ, главни тужилац није хтела
да се ограничи само на тражење доказа на Косову, већ је планирала да исто
то уради и у БиХ и у Хрватској, где је, по подацима Трибунала, током грађанског рата 1992. године погинуло око 200 хиљада људи, пре свега, цивилног становништва. При томе, Карла дел Понте намеравала је да докаже да
рат 1992. године није био само грађански рат, већ ратни конфликт који је
изашао ван граница једне земље, а да је председник Милошевић „искористио југословенску армију за уништавање мирног становништва на територији БиХ”. Интересантно је да су сличне покушаје да се докаже кривица
председника СРЈ имали и претходници Карле дел Понте, Јужноафриканац
Голдстоун и Канађанка Арбур, али су се они завршили неуспехом.127
Неопходно је приметити да је посебну улогу у трагању и хапшењу
окривљених МКТЈ доделио специјалној служби, за чије је формирање идеју дала Карла дел Понте у јануару 2000. године током своје посете Бриселу
и у преговорима са руководством НАТО-а и генералним секретаром Џор126 Algemeen Dagblad, 30. 9. 1999.
127 Algemeen Dagblad, 29. 10. 1999.
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џом Робертсоном. Њена иницијатива наишла је на пуну подршку НАТО-а,
уз услов да се налози за хапшење и оптужнице Хашког трибунала неће
објављивати све док се не ухвате ратни злочинци. Што се тиче председника
СРЈ, Карла дел Понте је у то време још увек одбила могућност да се он
позове на одговорност јер се „он налазио на власти те је био добро заштићен и није био доступан”.128
Схватајући да је Милошевић још увек био председник СРЈ и да је био
ван домашаја Хашког трибунала, руководства САД и неке земље НАТО-а
мало су изменили тактику: проучавали су могућности склапања споразума
са председником СРЈ, наводно, гарантујући му безбедност и чување личне
имовине након одласка са места председника. У то време, руководство САД
и земље НАТО- а сматрали су га „главном препреком на путу за постизање
стабилности и демократије у региону Балкана”. Ово питање потезало се
посебно током посете генаралног секретара САД Медлин Олбрајт 23. јуна
2000. године Мађарској, током које се она у Сегедину, пограничном граду
са Србијом, сусрела са лидерима српске опозиције где се разматрало питање свргавања Милошевића са власти.129
У то време, пажњу светске јавности привукла је вест америчких новина „Њујорк тајмс” да је, наводно, грчка влада разматрала предлог да председник Југославије емигрира у ту земљу.130
Ипак, главни тужилац Трибунала Карла дел Понте била је веома одлучна и супротставила се плановима неких земаља да се Милошевићу омогући
да доборовољно преда место председника у замену за гаранције о личној
безбедности и прекид истраге Трибунала. На сарадњу у овом случају, како
је она тврдила „није требало рачунати”. Као оправдање за свој став, она је
током посете Косову 21. јуна 2000. године изјавила како намерава да изнесе
нове оптужбе против председника СРЈ Милошевића за његово учешће током претходних балканских ратова у Хрватској и БиХ.131
Није била сасвим одбачена ни могућност насилног хватања Милошевића и његовог тајног одвођења у Хаг. С тим у вези, пажњу је привукло
саопштење Министарства за информисање СРЈ да су половином јула 2000.
године на граници Србије и Црне Горе задржана четири држављанина Холандије која су, наводно, имала намеру да ухвате и спроведу из земље председника СРЈ Милошевића. Наводила су се имена и презимена Холанђана:
Гер де Ри, стар 31 годину, са местом боравка у граду Миденбемстеру, Јерон
128 Према саопштењу Информативне службе Холандије од 28. 1. 2000.
129 Algemeen Dagblad, 24. 6. 2000.
130 Algemeen Dagblad, 20. 6. 2000.
131 Trouw, 22. 6. 2000.
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ван Ирзел, 28 година, Бевервејк; Бас ван Шајк, 31 година, Есхеде, Сандер
Цајтзен, 27 година, град Ос.
За време прес-конференције коју је организовао министар за информације СРЈ Горан Матић, Холанђани који су ухапшени половином јула 2000.
године у рејону Мехов Крш изјавили су да су се налазили на територији
СРЈ са циљем да прикупе информације и пронађу лица која је МКТЈ оптужио за ратне злочине. Сва четворица била су цивилна лица. Са собом
су имали хладно оружје, карте, фото-апарате и камере, исечке из новина
са чланцима о Милошевићу, приручник енглеских САС јединица. Ватрено
оружје код њих није пронађено.
Како је тврдила југословенска страна, ова група је радила по задатку
специјалне службе НАТО-а и имала је за циљ да ухвати и тајно спроведе из
земље, аутомобилом у носачу за скије, председника СРЈ Милошевића пре
него што се одржи самит „велике осморке” на Окинави.
Као што се могло и очекивати, Министарство одбране, Министарство
иностраних послова и Служба безбедности Холандије нису признавали да
су ухапшени њихови службеници и да имају било какве везе са завером
против Милошевића. При томе је била потврђена само чињеница да је Гер
де Ри био припадник војне хитне службе на административним пословима
до августа 1990, након чега је прешао у резерву. Ипак, представник холандске војне управе признао је да су раније холандски војници учествовали у
хапшењу лица за којима је МКТЈ трагао на територији Југославије.132
Званични представници Министарства иностраних послова и Министарства одбране Холандије, МКТЈ у Хагу, као и НАТО-а такође су одбијали да имају било какве везе са оптуженима и њиховим покушајима киднаповања или атентата на председника СРЈ називајући све то „фикцијом”.
Приближно у исто време, пажњу је привукла чињеница да су специјалне службе СРЈ ухапсиле групу Срба која је 1998. године у Босни организовала киднаповање и изручивање Србина из Босне Стевана Тодоровића
којег је Трибунал оптужио. При томе се истицало да су се они одлучили на
то због велике новчане награде.133 На тај начин, Хашки трибунал се у свом
раду није стидео ни тако гнусних потеза као што је поткупљивање Срба да
издају своје сународнике страној држави, у овом случају МКТЈ, да би их
доставили суду.
Истовремено су падале у воду оптужбе против Милошевића које је
подигао МКТЈ. До 20. августа 2000. године, експерти Трибунала завршили
132 Algemeen Dagblad, 1. 8. 2000.
133 Algemeen Dagblad, 2. 8. 2000.
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су свој рад на Косову на проналажењу и откривању места где су сахрањени
косовски Албанци који су били „жртве етничких чистки”. Након детаљно спроведене истраге, експерти су закључили да број жртава у покрајини није премашивао три хиљаде људи, од којих многи нису погинули као
жртве геноцида над албанским становништвом ове покрајине. При томе, у
2000. години, експерти МКТЈ открили су 680 остатака у 150 гробница, док
их је у другој половини 1999. године било пронађено 2.108 у 195 гробница.
Званични представници НАТО-а били су принуђени да 17. августа
2000. године у Бриселу званично признају да су првобитне процене експерата Алијансе пре почетка војне акције против СРЈ биле знатно веће. Тако,
према њиховим подацима који су објављени током кампање „Allied Force”,
број жртава етничких чистки међу албанским становништвом покрајине износио је у најмањој мери 10 хиљада људи, а по неким незваничним
проценама, укупан број жртава приближио се броју од 100 хиљада људи.
Управо је тежња руководства земаља чланица НАТО-а „да се стави тачка
на геноцид етничких Албанаца на Косову” и била узрок бомбардовања СРЈ
током пролећа и лета 1999. године. То је послужило као основа да МКТЈ оптужи југословенског председника Милошевића, између осталог, и за „смрт
105 албанских мушкараца и младића у косовском селу Мала Круша”. При
томе, никакви конкретни документи о датом злочину нису пронађени.134
Догађај који је помогао Хашком трибуналу да позове на одговорност
Слободана Милошевића десио се 9. јануара 2001. године када је у Хаг добровољно допутовала и предала се МКТЈ бивша председница Републике
Српске у саставу БиХ Биљана Плавшић. Главни тужилац Трибунала Карла
дел Понте, на конференцији за штампу 10. јануара 2001. године изјавила је
да Плавшићки прети максимална казна затвора коју може да изрекне Трибунал, све до доживотне казне затвора. При томе је тужилац рачунао да би
Биљана Плавшић могла да на суду иступи у својству главног сведока оптужбе против председника СРЈ Милошевића и лидера Срба из Босне Радована
Караџића и Ратка Младића. Карла дел Понте је тврдила да она, захваљујући
свом бившем положају, наводно, има за њих компромитујуће материјале.
При томе, не може се искључити претпоставка да је Плавшићка пре свог
добровољног доласка у Хаг водила тајне преговоре са руководством МКТЈ
о ублажавању казне све до потпуног ослобађања од кривичне одговорности
у замену да сведочи против српских лидера.135 На крају је Биљана Плавшић
добила 11 година затворске казне, али је била ослобођена пре времена, 27.
октобра 2009. године.
134 NRC Handelsblad, 21. 8. 2000.
135 Према материјалима прес-конференције у МКТЈ 10. 1. 2001.

99

Одлучујућа прекретница у истрази коју је Хашки трибунал водио
против Милошевића десила се након промене југословенског руководства.
На председничким изборима у Југославији 2000. године победио је Милошевићев противник Војислав Коштуница, али по тврђењу власти, он није
скупио апсолутну већину гласова. Милошевић је тражио да се, у складу са
законом, спроведе други круг гласања. Као резултат уличних демонстрација 5. октобра 2000. године, које су ушле у историју као „булдожер револуција”, Милошевић је био принуђен да напусти свој положај.
Почетком јануара 2001. године, руководство МКТЈ и влада СРЈ постигли
су споразум о отварању представништва овог међународног правног органа у Београду. Ускоро су сарадници Трибунала, међу којима је била и група
истражних судија, допутовали у Београд, а ново југословенско руководство
изјавило је да је спремно да сарађује са Трибуналом. Али, како је изјавио
министар иностраних послова СРЈ Горан Свилановић, остао је још низ
проблема. Главни од њих био је што држављани Хрватске, БиХ, Србије и
Црне Горе и даље нису признавали јурисдикцију Трибунала. Зато је он сматрао да је неопходно да се главним оптуженима, укључујући Милошевића,
суди у Југославији како би „грађани могли да добију пуну информацију о
злочинима које су они извршили”. Али, Карла дел Понте је, као и раније,
инсистирала да се они предају МТКЈ и организацији за судске процесе у
Хагу. Мање „важним лицима” може да се суди на територији СРЈ, сматрала
је она. Помоћ при овоме могло је да пружи представништво МКТЈ које је
отворено у Београду.136
Своје озбиљне прорачуне Карла дел Понте заснивала је на радној посети СРЈ од 23. до 25. јануара 2001. године. За време ове посете, она је водила преговоре са председником СРЈ Војиславом Коштуницом и министром
иностраних послова Гораном Свилановићем, а такође се сусрела са породицама новинара погинулих приликом бомбардовања београдске телевизије.
Али, дата посета завршила се потпуним неуспехом за Карлу дел Понте.
Њен захтев да се Трибуналу предају Слободан Милошевић и бивши председник Србије Милан Милутиновић, председник Војислав Коштуница је
одлучно одбио. Као одговор на „тајни” списак МКТЈ са презименима 18
окривљених који је она дала, југословенска страна јој је предала, са своје
стране, захтев да се истражи коришћење муниције са осиромашеним уранијумом НАТО авијације која је претила земљи еколошком катастрофом.
При томе, пажњу је привукла и изјава премијера Србије Зорана Ђинђића који је рекао да ће „Београд сам да одреди шта је ратни злочин и ко мора
да одговара пред судом”, и његов захтев Карли дел Понте био је да достави
136 Медиа-монитор, 12. 1. 2001.
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убедљивије доказе о кривици Слободана Милошевића.137 Али, нажалост,
нешто касније, премијер Србије Зоран Ђинђић изменио је свој став и 1.
априла 2001. године Милошевић је током специјалне полицијске операције
био ухапшен у својој вили у београдском насељу Дедиње, а 28. јуна 2001.
године, на иницијативу Зорана Ђинђића, тајно је пребачен у Хаг и предат
МКТЈ, што је изазвало негодовање међу великим делом српске јавности,
као и председника Коштунице.
У то време, у раду МКТЈ настали су велики помаци. Били су укључени
притисци економског карактера. Ствар је у томе да је, како се претходно
већ говорило, 31. марта 2001. истекао рок ултиматума САД којим је било
предвиђено замрзавање финансијске помоћи СРЈ (око 100 милиона долара)
у случају да Београд одбије сарадњу са МКТЈ (Милошевић је био ухапшен
1. априла 2001. године, то јест, следећег дана након истека ултиматума). У
јуну 2001. године у Паризу, требало је да се одржи редовна конференција
земаља донатора за Балкан, на којој се такође решавало питање спољног
дуга Југославије и давања финансијске помоћи.
Као први корак сарадње СРЈ и МКТЈ, премијер Србије Ђинђић најавио
је намеру своје владе да у најскорије време обнови кривични поступак
против Милошевића. Притом се о његовом изручењу Хашком трибуналу у
то време још није говорило. Заједно са тим, Београд је изјавио спремност
да преда МКТЈ осумњичене за ратне злочине Србе и Хрвате који нису били
држављани СРЈ. У ту категорију спадали су лидери Срба из Босне Ратко
Младић и Радован Караџић.
Истовремено, Зоран Ђинђић је изјавио да је његова влада спремна да
пред скупштину земље изнесе нацрт закона који ће дозволити изручење држављана СРЈ у друге државе да им се суди. На тај начин, могло се очекивати у најскоријем периоду да ће руководство СРЈ под економским притиском
Запада, а у циљу регулисања политичких несугласица са Црном Гором,
учинити уступке Трибуналу што се тиче изручења бивших српских вођа.
Економски и политички притисци на Београд са циљем да га принуди
да испоручи своје држављане Хашком трибуналу нису престајали ни од
појединих држава, међу којима је била Холандија, на чијој се територији налазио МКТЈ. Између осталог, то је био један од циљева кратке радне
посете холандског министра иностраних послова Ван Артсена СРЈ 12. марта 2001. године. Током сусрета и разговора са председником Југославије
Коштуницом и премијером Србије Ђинђићем, стране су размотриле, упоредо са економским питањима, и делатност МКТЈ.
137 Algemeen Dagblad, 25. 1. 2001.

101

Холандски министар иностраних послова изјавио је да резултати разговора „дају велику наду да ће Београд почети да сарађује са МКТЈ” што
се тиче позивања на одговорност ратних злочинаца. Као потврда овоме,
намера југословенског руководства била је да у најкраћем року у Хаг упути
делегацију која би разматрала конкретна питања узајамне сарадње са Трибуналом.
Још једна потврда овога била је добровољна предаја 12. марта 2001.
године МКТЈ Србина из Босне, који је у међувремену постао држављанин
СРЈ, Благоја Симића, који се предао након консултација са Министарством
унутрашњих послова своје земље. Овде је важно истаћи да је он био први
држављанин Југославије који се добровољно предао Хашком трибуналу
посредством власти своје земље, што се у МКТЈ сматрало као израз спремности Београда за сарадњу са Трибуналом. Према подацима правних експерата МКТЈ, у Југославији се у то време налазило најмање 10 људи који су
били осумњичени за ратне злочине. Међу њима био је бивши вођа Срба из
Босне Ратко Младић, као и бивши председник Југославије Слободан Милошевић.138
Следећи корак био је направљен за време радне посете министара
правде СРЈ Момчила Грубача и Србије Владана Батића Хагу од 20. до 21.
марта 2001. године, када су постигнути начелни споразуми. Током сусрета са председником Трибунала Клодом Жоржом и главним тужиоцем Карлом дел Понте, оба министра су се сложила да њихови правосудни органи
сарађују са МКТЈ што се тиче кривичног гоњења осумњичених за ратне
злочине. При томе, они су уверавали главног тужиоца да ће компетентни
југословенски органи утицати на осумњичене који се налазе на територији
СРЈ да се добровољно предају Трибуналу признајући кривицу. Министри
су дали чврсто обећање да ће предати Трибуналу све оптужене који нису
држављани СРЈ.
Према изјави Батића, појавили су се директни докази да ће неки од
оптужених у најскоријем року стићи у Хаг, где ће се добровољно јавити уз
признање кривице Трибуналу. И што је врло важно: оба министра су потврдила да је југословенска влада током месеца радила на изменама свог националног закона којим се забрањивала предаја грађана СРЈ страним државама, али су изразили сумњу да ће успети да овај посао заврше до 31. марта
2001. године. Као што је познато, тог дана истицао је ултиматум САД којим
се предвиђало увођење санкција Југославији у случају да одбије потпуну
сарадњу са МКТЈ и уз то да се замрзне финансијска помоћ САД Београду.
138 Algemeen Dagblad, 25. 1. 2001.
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Министри су, такође, уверавали МКТЈ да у случају Слободана Милошевића локални органи правде воде исцрпну истрагу и да ће у најскорије
време почети његово кривично гоњење.139
Обећање министара правде да ће Трибуналу изручити све окривљене
који нису држављани СРЈ ускоро је било испуњено. Српска полиција је
23. марта 2001. године у Београду ухапсила Србина из Босне Миломира
Стакића. Исте те вечери, он је био испоручен у Хаг и затворен у истражном
затвору МКТЈ у Шевенингену. Трибунал је оптужио Стакића за геноцид
у периоду док је био градоначелник Приједора 1992. године. Његово име
налазило се на „тајном” списку лица осумњичених за ратне злочине које је
Трибунал тражио.
Ово је први случај да је Београд предао Србина из БоснеТрибуналу. Уз
то, југословенске власти покушале су да покажу своју спремност на сарадњу са МКТЈ до истека рока ултиматума САД о замрзавању финансијско-економске помоћи Београду. Овим поступком, руководство СРЈ и Србије
показало је своју намеру да сарађује са Хашким трибуналом што се тиче
признања одговорности лица окривљених за ратне злочине.140
После хапшења бившег председника СРЈ Милошевића 1. априла 2001.
године у Београду и његовог стављања у притвор, руководство МКТЈ је
предузело активне мере како би Милошевића предало Трибуналу да би се
организовао судски процес против њега у Хагу. С том намером, председник
МКТЈ Клод Жорж 4. априла 2001. године упутио је у Београд секретара
Трибунала, Холанђанина Ханса Холтхауса. Он је имао задатак да Милошевићу, који се налазио у истражном затвору, лично уручи оптужницу Трибунала и налог за његово хапшење. Истовремено, секретар Трибунала био је
дужан да обавести југословенско руководство о хитној предаји затвореника
Хашком трибуналу.
Посебно непомирљив став што се тиче изручења Милошевића, како
је било и раније, заузела је главни тужилац Хашког трибунала Карла дел
Понте, која је изразила увереност да ће окривљени бити предат Хагу већ
крајем 2001. године (а у ствари, како је већ напоменуто, то се десило пола
године раније). До тог времена, она је намеравала да сакупи додатне доказе
о „злочинима” бившег председника СРЈ.
Ханс Холтхаус који је био послат у Београд требало је такође да добије информацију о званичним југословенским оптужницама које се тичу
Слободана Милошевића. При томе, Карла дел Понте изразила је спремност да помогне властима СРЈ у истраживању чињеница о злоупотребама
139 Према саопштењу Информативне службе Холандије 22. 3. 2001.
140 De Telegraaf, 24. 3. 2001.
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Милошевића уз достављање конкретних доказа које је Трибунал већ добио
по овом предмету. Такви поступци руководства МКТЈ показивали су јак
притисак на југословенске власти, а пре свега на председника СРЈ Војислава Коштуницу који се категорички противио предаји Милошевића Хашком
трибуналу, чак и у случају да се промене закони земље.141
Подразумева се да су руководства земаља НАТО-а, међу којима је и
Холандија, позитивно реаговала на одлуку српске владе да изручи Милошевића Хашком трибуналу. При томе, холандски парламентарци који су
исто тако одобрили поступак српске владе, изразили су мишљење да предстојећи процес Милошевићу мора да потврди „репутацију Хага као правне
престонице света”. Ово је показатељ тога чиме се у том моменту бавио
парламент Холандије, а то није било утврђивање истине.
Свеопштој еуфорији придружила се и главни тужилац МКТЈ Карла
дел Понте која је рекла да је изручење Милошевића Хагу „прекретница
у историји међународног правосуђа” и изразила наду да ће се наставити
процес изручења свих оптужених Хашком трибуналу.142
Прво рочиште за предмет Слободана Милошевића пред МКТЈ одржано
је 3. јула 2001. године. Председавајући судског већа Ричард Меј покушао
је да прочита оптужницу, али је Милошевић изјавио да је судски поступак незаконит и нерегуларан и окривио Хашки трибунал да покушава да
оправда злочин НАТО-а у Југославији. Уз то, окривљени је одбио услуге
адвоката и изјавио да не жели да сарађује са Трибуналом јер га сматра за
„нелегалну организацију”, а своје изручење у МКТЈ незаконито. И тако, на
крају, оптужница му није била изручена, а наставак судског процеса одложен је за 27. август 2001. године.143
Милошевић, који се налазио у истражном затвору МКТЈ, 13. јула 2001.
године упутио је Хашком окружном суду жалбу због свог хапшења и изручивања у Холандију. Он је изјавио да је његово хапшење у Београду 28.
јуна 2001. године и пребацивање из Југославије у Хаг било спроведено
на незаконит начин. Осим тога, Милошевић је такође намеравао да у ЕУ
и Генералној скупштини ОУН побије јурисдикцију и функције МКТЈ јер
Трибунал није основао највиши орган ОУН – Генерална скупштина, већ
Савет безбедности ОУН.
Као адвокати окривљеног у будућем процесу у Хашком окружном суду
требало је да се појаве холандски правници, чија имена у почетку нису била
141 Algemeen Dagblad, 5. 4. 2001.
142 Информативна служба Холандије, 29. 6. 2001.
143 Материјали прес-службе МКТЈ, 3. 7. 2001.
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позната. Истовремено, правну помоћ Милошевићу понудио је чувени канадски адвокат Кристофер Блек који је био потпредседник „Међународног
комитета за заштиту Слободана Милошевића”. На рочишту окружног суда
Хага које је требало да се одржи, он је намеравао да протестује због „начина предаје његовог клијента МКТЈ, коју је он сматрао „киднаповањем” јер
је српско руководство грубо прекршило важеће законе СРЈ”. Блек је сматрао да би претрес дате жалбе могао да започне најкасније кроз две-три
недеље.144
Представници МКТЈ, као и низ локалних (холандских) правних експерата, сматрали су да је жалба Милошевића имала мало шансе за успех. При
томе, они су се позивали на споразум између ОУН и Холандије према којем
се оптужени који су били смештени у истражном затвору Трибунала нису
налазили на територији Холандије па зато нису потпадали под јурисдикцију холандских судова. Зато се сматрало да окружни суд највероватније неће
удовољити захтеву Милошевића, што се у стварности и десило.
Пред почетак судског процеса Милошевићу, још један догађај заслужује да се на њега обрати пажња. Како би показало да је, наизглед, објективно
у раду над процесом Слободану Милошевићу, руководство Трибунала је
успело да убеди Владу Хрватске да изручи МКТЈ два хрватска генерала,
осумњичена за ратне злочине против Срба у периоду ратних дејстава у
Источној Хрватској 1993. године. Први је био генерал Рахим Адеми који је
25. јула 2001. године изразио спремност да дође у Хаг редовном авио-линијом у пратњи адвоката и хрватских полицајаца да се преда признајући
кривицу. Други осумњичени, хрватски генерал Анте Готовина, у то време
налазио се на територији своје земље и скривао се од правосудних органа.
Интересантно је да је одлука о њиховом изручењу била донета без обзира
на то што су оба генерала већ тада била сматрана - а и данас се сматрају - за
националне хероје Хрватске.145
У лето 2001. године, МКТЈ је знатно интензивирао свој рад. То се
одразило у хапшењу три муслиманска генерала 2. августа 2001. године,
које су спровели специјални одреди МУП-а из Босне и мировни контингент СФОР-а, а који су се налазили на „тајним списковима” Трибунала; у
њиховом изручењу у истражни затвор у Шевенингену, а такође и у строжим
пресудама. Тако је бившег српског генерала Радислава Крстића 2. августа
2001. суд МКТЈ осудио на 46 година затвора (то је најдужи рок ако се изузме доживотна робија). Интензивирање рада Трибунала и доношење строжих пресуда показало је намеру његовог руководства да припреми јавно
144 De Folkskrant, 14. 7. 2001.
145 Algemeen Dagblad, 24. 7. 2001.

105

мњење за предстојећи судски процес над Милошевићем. Према сведочењу
Милошевићевог адвоката, Американца Роберта Кларка, права његовог клијента у то време стално су смањивана: дуго времена његовим адвокатима
није био дозвољен приступ, а ако је био дозвољен, нису могли да с њим разговарају насамо; били су му забрањени контакти са другим затвореницима.
Током посете његове супруге, делила их је стаклена преграда, а разговор су
водили телефоном који често није радио. По мишљењу Кларка, све се то
намерно радило да би се сломила воља Милошевића и да би се он натерао
да сарађује са истражним органима. Али, он је био чврсто решен да одбије
услуге адвоката, а да на суду сам себе брани и користи услуге браниоца
само за припрему неопходних материјала и прикупљање доказа своје невиности.
Судски процес Слободану Милошевићу почео је 12. фебруара 2002.
године. Њему је предочена оптужница за следеће злочине за које се он теретио на основу индивидуалне одговорности:
–– Босна и Херцеговина, 29 злочина од 1. августа 1991. до 31. децембра
1995. године. Геноцид: масовна убиства Муслимана и Хрвата (погубљење неколико хиљада Муслимана у Сребреници јула 1995), формирање концентрационих логора (око 50 на територији Босне), насилно
исељавање преко 250 хиљада људи;
–– 10 злочина против човечности: прогони на политичкој, националној
и верској основи, убиства, мучења, нехумана дела, незаконито затварање;
–– 8 кршења Женевских конвенција из 1949. године: убиства, мучења,
неоправдано разарање, уништавање имовине;
–– 9 кршења закона и обичаја ратовања: безобзирно разарање насељених
места (гранатирање Сарајева), рушење и наношење штете историјским споменицима, присвајање имовине, напад на мирно становништво.
У фебруару 2002. године, Милошевић је у Хагу изнео своју дугу уводну реч у којој је одбацио више десетина тачака оптужнице. Осим тога, у
свом излагању, Милошевић је дао детаљну анализу предисторије, почетака
и тока рата НАТО-а против Југославије. Он је предочио доказе (међу којима
су били фото и видео материјали) низа ратних злочина НАТО-а: коришћење забрањених типова наоружања као што су касетне бомбе и муниција
са осиромашеним уранијумом, намерно уништавање цивилних објеката,
многобројни напади на цивилно становништво.
У свом говору, Милошевић је такође доказивао да бомбардовање које
је извршила Алијанса није имало и није могло да има војни значај: тако
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је као резултат свих бомбардовања и гранатирања на територији Косова
уништено само 7 тенкова српске армије. Наводећи ове чињенице, Милошевић је указао на то да су у великом броју случајева приликом ракетирања
и бомбардовања цивилног становништва настрадали етнички Албанци и
покушао је да докаже тезу о томе да масовни напади НАТО-а на албанске
сељаке нису били случајни, већ су представљали осмишљену акцију која је
имала за циљ да испровоцира њихово масовно напуштање Косова и одлазак
у суседне државе. Присуство великог броја албанских избеглица могло је
у очима светске јавности да потврди оптужбе против Срба за геноцид над
Албанцима, а основна идеја коју је хтело да истакне руководство НАТО-а
била је да се оправда спровођење војних операција против СРЈ. Том циљу,
према исказу Милошевића, служили су сукоби албанских сепаратиста са
оним Албанцима који нису хтели да напусте Косово. Из тога је Милошевић извео закључак о потпуној координацији дејстава албанских оружаних
формација с једне стране, и руководстава операција НАТО-а са друге. Као
један од доказа ове претпоставке, Милошевић је поднео листиће (флајере)
на албанском језику у којима се албанско становништво позивало да бежи
са Косова. Ови флајери били су бацани из авиона НАТО-а.
У последњем делу говора, Милошевић се обратио својој источној браћи:
„Руси! Сада се обраћам свим Русима, становницима Украјине и Белорусије које на Балкану такође сматрају за Русе. Погледајте нас и запамтите – са вама ће то исто урадити кад се ви разиђете и покажете своје
слабе стране. Запад је бесан пас на ланцу који ће вас шчепати за грло.
Браћо, памтите судбину Југославије! Не дозволите да са вама исто
тако поступе!”146
Догађаји који су уследили у свету, посебно у Украјини, показали су
колико је био у праву бивши председник СРЈ – затвореник МКТЈ.
Због погоршања здравственог стања, процес Слободану Милошевићу
прекидан је 22 пута. Он је тражио да се лечи у Русији тврдећи да лекарске
интервенције које му се пружају у затвору не дају резултате и имају само
површни карактер. Трибунал је одбио његов захтев образлажући то тиме да
позивање на болест представља само изговор да се сакрије од суда.
Једанаестог марта 2006. године, Слободан Милошевић је пронађен мртав у својој ћелији у затвору у Хашког трибунала. Умро је од срчаног удара.
Међународни трибунал за бившу Југославију затворио је процес против
Слободана Милошевића 14. марта 2006. године.
146 Судебный процесс над Слободаном Милошевичем в МТБЮ [Електронски извор] –
URL: http://ria.ru/spravka/20080722/114608135.htm
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Али, на томе се не завршава прича о Слободану Милошевићу. Након
десет година, МКТЈ у Хагу укинуо је све оптужбе против бившег лидера
Југославије Слободана Милошевића за ратне злочине у време босанског
рата. То је изјавио чувени италијански политичар, бивши члан европског
парламента, новинар и публициста Ђулијето Кјеза у свом видео-блогу за
италијански канал Pandora.TV. При томе се он позивао на закључак који је
донет у вези са другим оптужеником МКТЈ Радованом Караџићем који је
осуђен на 40 година лишавања слободе одлуком овог Трибунала.
По речима италијанског новинара, о ослобађајућој пресуди Милошевићу нико није знао, ниједан познати западни медиј о томе није извештавао,
а да се не говори о италијанској штампи. Пресуда у предмету бившег председника Југославије о његовом ослобађању од оптужби донесена је још 24.
марта 2016. године, али никаквих званичних изјава о томе није било.147
Тако је стављена тачка на судски предмет бившег председника СРЈ
Слободана Милошевића.
Пажљива и објективна анализа делатности Хашког трибунала на прикупљању доказа и кривичном гоњењу главног оптуженог за ратне злочине
на територији бивше Југославије, председника СРЈ Милошевића, омогућује да се изведе закључак да је од самог почетка МКТЈ намеравао да српског
лидера прогласи кривим. Пажњу привлаче упорност са којом је Трибунал
гонио Милошевића, средства и методе помоћу којих је скупљао доказе о
његовој „кривици”, начини на које су га позивали на одговорност, укључујући уклањање са власти, хапшење и изручење Хагу. Подразумева се да у
овом предмету није могао да успе без највеће помоћи Запада, без коришћења ресурса Европске уније, НАТО-а, КФОР-а, Интерпола и других структура и њихових специјалних одељења. При томе, ова помоћ није била само
политичко-дипломатска већ је, такође, укључивала и директан економски
притисак на СРЈ (претња увођењем ембарга, ускраћивање финансијско-економске помоћи за обнову привреде Југославије разрушене НАТО бомбардовањем).
У великој мери, коришћене су такође снаге и средства специјалних јединица НАТО-а за проналажење и задржавање осумњичених, међу којима
и Слободана Милошевића. То су били и покушаји хапшења и тајног одвођења Милошевића из своје земље у Хаг, седиште МКТЈ, уз помоћ снага
страних специјалних групација и потплаћеног локалног становништва, али
је то било неуспешно.
147 Гаагский трибунал оправдал Слободана Милошевича через 10 лет после смерти [Електронски извор] – URL: http://katysha.org?id=1178
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Сви покушаји да се Милошевић изручи Трубуналу били су неуспешни
све док Запад није успео да га смени са функције председника СРЈ. Тек
након тога, он је био ухапшен и отпремљен (али, ипак тајно) из Београда у
Хаг, где се нашао пред Хашким трибуналом.
Након тога, МТКЈ је своје напоре усмерио на хапшење, изручивање у
Хаг и организовање судског процеса против других главних окривљених,
вођа Срба из Босне Радована Караџића и Ратка Младића.

3.2. Историја „лова” МКТЈ на вође Срба из Босне, Радована
Караџића и Ратка Младића
Заиста, сав практичан рад МКТЈ за позивање на одговорност ових вођа
Срба из Босне личи на акције искусних ловаца које штити закон, који су
добро наоружани и имају подршку (организациону, материјалну и моралну) других великих играча против, по својим могућностима, знатно мањих
објеката лова.
Први документовани докази о покретању истраге Хашког трибунала
против вођа Срба из Босне Радована Караџића и Ратка Младића појавили
су се 9. августа 1999. године у интервјуу представника Трибунала, Тима Риплија, који је потврдио да се Луиз Арбур, која је одлазила са места главног
тужиоца Трибунала, у августу 1999. у Сарајеву сусрела са министром правде БиХ, Србином из Босне Миланом Трбојевићем, и да су том приликом
разматрали питања међусобне сарадње Трибунала са српским делом БиХ.
При томе се министру, наводно, предлагало „да ће добити могућност да се
упозна са „тајним списковима” у замену да се обавеже да ода најважније
Србе из Босне који су се налазили на списку или, у крајњој мери, да се лицу
које се налази на врху тог списка остави избор - или да буде експортован из
земље или да се добровољно преда признајући кривицу.”
Према изјави министра правде, МКТЈ је у то време тражио десет Срба
из Босне који би у својству сведока дали исказе против председника СРЈ
Милошевића оптуженог за „ратне злочине” који су извршени на Косову,
у Хрватској и у Босни. Међу овим „потенцијалним сведоцима”, осим Караџића и Младића, помињала се такође и бивша председница Републике
Српске Биљана Плавшић.148
Корисно је зауставити се на кратком опису животног пута и политичке каријере оба Србина да би се добила потпуна слика о томе зашто
их је Хашки трибунал с тако изузетном упорношћу гонио и осудио тако
строго.
148 Algemeen Dagblad, 10. 9. 1999.
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Радован Караџић је рано започео политичку каријеру. Од почетка
деведесетих година двадесетог вијека почео је да се залаже за уједињење
Срба у различитим деловима бивше Југославије у оквирима јединствене
државе; пружао је војну, економску и моралну подршку Републици Српској
Крајини.
Њему се приписује изрека: „Срби су у стању да апсолутно ништа не
једу, али без своје државе не могу”.149
У јулу 1990. године, Караџић је основао Српску демократску странку
(СДС) која се прогласила за представника српског ентитета и објавила да
одбија признати било која једнострана дејства друга два етничка ентитета Босне. Након новембарских избора 1990. године, СДС је узела учешће
у формирању тространачке босанске владе на челу са вођом бошњачког
ентитета, Алијом Изетбеговићем. Када је 1990. распад Југославије постао
известан, Караџић је упозорио да ће, у случају да Босна и Херцеговина
прогласи независност, Срби из Босне тражити да се уједине са Србијом.
Караџић је одиграо значајну улогу у односу Србије са другим православним земљама. Тако је више пута био у посетама Русији и Грчкој. У фебруару 1994. године, Караџић је предложио Грчкој да се створи нека врста
српско-грчке конфедерације. Раније се за ову идеју залагао и председник
СРЈ Слободан Милошевић. У мају 1994. године, Караџић је добио међународну награду која носи име Михаила А. Шолохова у области књижевности и уметности.150
Као последица развоја унутрашњополитичке ситуације у датом периоду на територији БиХ, 7. априла 1992. године Срби из Босне су у предграђу
Пала прогласили стварање Српске Републике Босне и Херцеговине, познатије као Република Српска. Њен први председник био је Радован Караџић.
Почетком марта 1992. године, у Босни и Херцеговини грађански рат
био је у пуном јеку. Након првих међуетничких сукоба у земљи, Караџић је
издао наредбу да се формирају локалне српске оружане снаге, чији су костур чинили војници бивше Југословенске народне армије (ЈНА). У својим
говорима у Атини и Бечу 1993. године, Караџић је изјавио да је неопходно
обновити територијално јединство Југославије.
Караџића су оптуживали за организовање масовних убистава Муслимана у Сребреници 1995. године. Хапшење Караџића и његова предаја
МКТЈ да би се организовао судски процес био је један од услова како би се
149 Радован Караджич – это ... [Електронски извор] – URL: http:dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/208565
150 Радован Караджич. Биография. [Електронски извор] – URL: http: 22.июля 2008, Вести.
Ru (новости источника)
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убрзали преговори Србије за улазак у Европску унију. Двадесет петог јула
1995. године, МКТЈ је оптужио Караџића и генерала Младића за ратне злочине и геноцид над муслиманским и хрватским становништвом у Босни, и
следеће године издао је налог за њихово хапшење. Фебруара 1996. године,
Караџић је у интервјуу новинама „Тајмс” тим поводом дао следећу изјаву:
„Кад би у Хагу радио прави суд, ја бих био спреман да одем тамо и
дам изјаву за телевизију. Али Трибунал у Хагу је политичка институција
организована за то да сву кривицу свали на Србе.”
Исте године, Караџић је под притиском светске јавности и захтева
београдских власти скинуо са себе овлашћења председника Републике
Српске. Од тада је нестао са политичке сцене, и започео је прави лов на
њега. Ради успешне потраге, сваки војник у саставу мировних снага у Босни добио је фотографију вође Срба из Босне који се крио. За информацију
о боравишту Караџића, МКТЈ је понудио награду у вредности од пет милиона долара. Караџићев наследник на месту председника Републике Српске,
Биљана Плавшић, која се такође нашла пред Хашким трибуналом, изјавила
је: „Караџић је невин за оно што му се приписује. Он је био само роб својих
београдских господара”.151
Супруга Радована Караџића 2005. године позвала га је да се преда. Њен
позив емитовала је телевизија. После тога, са молбом да се преда признајући кривицу обратио му се и митрополит православне цркве у Црној Гори,
Амфилохије.
Према званичној информацији, Радован Караџић ухапшен је 21. јула
2008. године око 21 сат у аутобусу на линији 73, када се упутио из Новог
Београда у Батајницу. Ипак, по речима његовог адвоката Светозара Вујачића, Караџића су ухватили три дана раније и држали у непознатом стану
очекујући да се потврди идентитет задржаног. Полицајац који је ухапсио
Караџића касније је у отвореном писму изразио кајање за оно што се десило; по његовим речима, он чак није ни претпостављао кога је ухапсио.
Након тога, када је министар правде Србије Снежана Маловић потписала налог о његовом изручењу, у складу са Законом о сарадњи са Хашким
трибуналом, Караџић је 30. јула 2008. изведен из зграде Окружног суда у
Београду и спроведен на Аеродром „Никола Тесла”. Одатле је авионом Владе Србије био отпремљен из Београда у Ротердам, а затим хеликоптером у
Хаг у затвор МКТЈ у Шевенингену. Караџић се 31. јула 2008. године први

151 Радован Караджич – это ... [Електронски извор] – URL: http:dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/208565
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пут нашао пред Хашким трибуналом где је председавао холандски судија
Алфонс Ори. Он је изјавио да ће сам себе да брани.152
Трибунал је 28. јуна 2012. године скинуо са Караџића једну од оптужница о геноциду, јер тужилаштво није доставило довољно доказа да су
дејства српских формација у босанским градовима у периоду од 1992. до
1995. године била геноцид. Али, Караџић се још увек оптуживао за геноцид
у Сребреници, за злочине против човечности и за кршење закона и обичаја
рата.
МКТЈ је 24. марта 2016. године прогласио Радована Караџића кривим
за 10 од 11 тачака оптужнице и донео пресуду на 40 година затвора за ратне
злочине и геноцид за време рата у Босни од 1992. до 1995. године. Суд је
посебно прогласио да је Караџић одговоран за организацију масовног убиства Муслимана у Сребреници 1995. године. Он је, такође, био проглашен
кривим за организацију напада на мирољубиве становнике и за убиства током опсаде Сарајева, за држање сарадника ОУН као таоце. Једина тачка оптужнице која није прихваћена био је геноцид који се десио у другој области
БиХ почетком рата.153
Други српски патриота којег је Хашки трибунал активно пратио био је
генерал Ратко Младић. Нагли успон његове војне каријере почео је маја
1992. године када је, након одлуке југословенског врха да изведе део ЈНА са
територије Босне и Херцеговине, Скупштина Срба из Босне донела одлуку
да се формирају сопствене оружане снаге. Младић је био именован за
начелника генералштаба Војске Републике Српске. Он је успео да у веома
кратком року од разједињених српских одреда формира организовану и за
борбу спремну армију и ускоро је Младић постао нашироко познат и популаран међу Србима из Босне. Под руководством Младића, српска војска је
окупирала и гранатирала Сарајево које је било проглашено за главни град
БиХ. Децембра 1992. године, српске снаге су контролисале 70% територије
Босне и Херцеговине. Јуна 1994. године, Младић је добио чин генерал-пуковника.154
Јула 1995. године, након петодневног гранатирања, српске снаге заузеле су Сребреницу где се налазио велики број Муслимана избеглица. Операцију на заузимању Сребренице водио је Младић. Муслиманске жене и

152 Караджич, Радован – Википедия, [Електронски извор] – URL: http:ru.wikipedia.org/.../
153 Радован Караджич, биография – RuSerbia.com [Електронски извор] – URL: ruserbia.
com/.../
154 Младич, Ратко – Википедия, [Електронски извор] – URL: http:ru.wikipedia.org/.../
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деца били су одмах депортовани на територију Босне коју су контролисали
Муслимани.155
После тога, МКТЈ је оптужио председника Републике Српске Караџића и генерала Младића за ратне злочине, злочине против човечности и
геноцид над муслиманским и хрватским становништвом Босне. Према извештајима представника Трибунала, током пет дана након заузимања Сребренице, Срби су наводно уништили најмање 7,5 хиљада (по неким другим
подацима, преко осам хиљада) мушкараца Муслимана. Осим тога, Србе су
такође оптуживали за намерно уништавање мирољубивих становника Сарајева и искоришћавање мировних снага ОУН као живог штита. Али, како
процеси који су у вези са догађајима у Сребреници имају једно од водећих
места у раду МКТЈ (за дату оптужницу било је спроведено осам посебних
процеса против 16 лица), потребно је да се детаљније проучи ова епизода
која је у вези са активношћу и Ратка Младића и Радована Караџића.
Пре свега, поставља се питање: колико су веродостојне бројке наведене у оптужници? Ако се не ослања на податке које су износили западни
медији, већ на материјале који су били изложени током судских процеса у
МКТЈ, испоставља се да није било никаквих митских осам хиљада. Једноставно, Хашки трибунал укључио је у бројку убијених не само оне чија су
тела била пронађена у гробницама (око две хиљаде, при чему на сасвим
различитим местима на целој територији) већ и нестале без вести (око пет
хиљада).
Осим тога, сва пронађена тела у гробницама призната су, наводно, као
тела цивилних лица, али директних доказа за ову тврдњу није било. Једноставно, Хашки трибунал је као доказ узео и изјаву сведока тужилаштва
да су „највероватније била цивилна лица”. А где су онда тела погинулих
током ратних сукоба у рату који су сами започели? На ово питање, Трибунал није дао одговор, сматрајући да је за њега непријатна чињеница што су
гробнице наводно цивилних лица пронађене баш на местима ратних сукоба
Војска Републике Српске и БиХ. На тај начин, никаквих судских доказа о
погибији осам хиљада босанских цивила није било достављено у МКТЈ,
без обзира на то што је ова бројка стално и чак наметљиво понављана у
медијима и одлукама самог Хашког трибунала.
Тако се ширио мит и о геноциду у Сребреници, јер у МКТЈ сама чињеница о геноциду, без обзира на то колико је било погинулих – две хиљаде
бораца или осам хиљада цивилних лица - није била доказана.
155 Ратко Младич. Биографическая справка – РИА новости. [Електронски извор] – URL:
http:ria.ru/spravka/20110526/380268646.html
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Као што се већ раније говорило, процеси у вези са Сребреницом заузимали су по бројности главно место у раду МКТЈ. По овој оптужници,
било је спроведено осам појединачних процеса против 16 лица. Оптужница
против Слободана Милошевића такође је садржала тачку „геноцид у Сребреници”. Ови процеси условно се могу поделити у две групе, узимајући
у обзир тип оптужених: у прву групу спадали су они који су покушавали
да докажу своју невиност, а другу групу чинила су лица која су у замену за
обећану „наклоност” суда признали своју кривицу без спровођења судског
процеса.
То је важан и принципијелан моменат. Сви први процеси о догађајима
у Сребреници у Хашком трибуналу били су спроведени на основу договора
између неколицине оптужених и тужилаштва, без судског процеса! У складу са тим, све исказе који би требало „да докажу” овај геноцид саставило је
само тужилаштво Трибунала, а оптужени су их само потписали. Истини за
вољу, нису их потписали „једноставно тако”, већ је у замену за то скинута
оптужница за геноцид против њих, то јест, нагодили су се са истрагом.156
Наставићемо са описом животног пута Ратка Младића. У августу и
септембру 1995. године, снаге НАТО-а бомбардовале су положаје Срба из
Босне, што је довело до краја њихових ратних успеха и допринело завршетку рата у БиХ. Као резултат преговора међу зараћеним странама, децембра
1995. године у САД потписан je Дејтонски мировни споразум којим је Босна
и Херцеговина подељена на две аутономије: српску и босанско-хрватску.
Према условима Дејтонског споразума, лица оптужена за ратне злочине морала су да буду предата Хашком трибуналу. Ипак, до предаја Караџића и Младића није дошло. Караџић је напустио своју функцију тек 1996.
године због претње међународним санкцијама Републици Српској. Младић
је руководио оружаним снагама Срба из Босне до децембра те исте године.
Затим се Младић вратио у Београд, где је био под заштитом председника СРЈ Милошевића. Живео је у Београду и појављивао се у јавности све
док 2000. године Милошевић није био смењен, а 2001. године ухапшен,
а затим тајно одвезен у Хаг и предат МКТЈ. Након тога, Младић је морао
стално да се крије. Како је саопштавано у медијима, он је сасвим нестао из
видокруга јавности у лето 2002. године.
Према разним извештајима, Младић је могао да нађе склониште у Босни и Херцеговини или Црној Гори, или, пак, да остане у околини Београда. Више пута су се појавиле информације о томе да се круг трагања за
генералом сужава, али ниједан од покушаја да се он ухвати, као и у случају
156 Сребреница – 1995: геноцид или подлог с далеко идущими целями? Електронски извор] – URL: www.pravoslavie.ru/37629.html
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са Караџићем, није успео. За информацију о томе где се налазе Караџић и
Младић САД су обећале награду од пет милиона долара.
У јутро 26. маја, Ратко Младић је задржан у селу Лазарево (око 80 километара североисточно од Београда), а 1. јуна хеликоптером је отпремљен
у Хаг. Пред Хашким трибуналом нашао се 3. јуна. Његово хапшење пратили су протести у којима је учествовало више десетина хиљада људи у
Србији и Републици Српској, БиХ.
Током целокупног судског процеса, Ратко Младић се понашао изузетно
храбро и достојанствено. Још на првом рочишту пред Трибуналом, Младић је одбацио све оптужбе и истовремено је оптужио МКТЈ за потпуну
субјективност, назвавши га „судском фарсом” тврдећи да суд специјално
покушава да окриви Републику Српску и Србију за подстрекавање рата. На
овој расправи, изјавио је да је он штитио свој народ и своју домовину, и да
је убијао противнике, али не због њихове националности, већ да би спасавао своју земљу.
Младић је 22. новембра 2017. године био осуђен на доживотну казну
затвора јер је проглашен кривим по 9 од 10 тачака оптужнице. Министарство иностраних послова Русије ову пресуду назвало је „необјективном и
исполитизованом”.157
Корисно је истражити хронологију рада Хашког трибунала у вези са
истрагама ових српских патриота, политичара Радована Караџића и војног лица Ратка Младића, с тим да се објасни како је Трибунал успео да их
пронађе и изведе пред суд који се завршио доношењем изузетно сурових
судских пресуда – доживотна затворска казна за Ратка Младића и 40 година
затвора за Радована Караџића.
У јулу 1999. године, у страним медијима појавило се саопштење да,
осим званичног списка лица која тражи Трибунал, а на ком се у то време
налазило 58 лица, постоји још један „тајни” списак МКТЈ на ком су била
имена лица оптужених за ратне злочине на територији бивше Југославије,
међу којима се налазио и низ бивших и тадашњих руководилаца БиХ, као и
вође Срба из Босне, Радован Караџић и Ратко Младић.158
При томе, руководство Трибунала предузимало је нестандардне кораке, као што је делимично „цурење информација” из ових „тајних спискова”, који су имали за циљ да принуде српску страну да активније сарађује
са Трибуналом што се тиче задржавања и суђења лицима осумњиченим за
„ратне злочине”.
157 Младич, Ратко – Википедия, [Електронски извор] – URL:http:ru.wikipedia.org/.../
158 Algemeen Dagblad, 7. 7. 1999.
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Ради скупљања доказа за оптужницу против лидера Срба из Босне,
Трибунал је предузео напоре да задржи лица осумњичена за ратне злочине
која су била сарадници или су могли да буду сведоци тужилаштва. Тако је
одељење британских специјалних јединица (САС) у БиХ 20. децембра 1999.
године ухапсило Србина из Босне, бившег генерала Станислава Галића. Он
је ухапшен у центру Бањалуке, главном граду Републике Српске. Галић је
био војни саветник председника ове републике. Представник МКТЈ у Хагу
потврдио је чињеницу да је он ухапшен и истакао да се под јурисдикцијом
Трибунала налазе сва три команданта босанских рејона које су окупирали
Срби из Босне током ратних дејстава. Пре тога били су ухапшени Радислав
Крстић и Момир Талић.
Галић је оптужен за злочине против човечности и ратне злочине у периоду док је био командант Сарајевског корпуса, који се налазио под директном командом начелника Генералштаба Армије Срба из Босне, генерала
Ратка Младића. Име Галића такође се наводило у „тајном списку” Хашког
трибунала, где су се налазили највиши политички и војни званичници република бивше Југославије који су осумњичени за вршење ратних злочина. Коментаришући ово хапшење, главни тужилац МКТЈ Карла дел Понте
изјавила је да је ова акција била у складу са главним планом који је у том
периоду спроводио Трибунал и да је била усмерена да се на одговорност
позову „главни преступници оптужени из војне хијерархије” укључујући
Младића и Караџића.159
Важну улогу у раду МТКЈ одиграла је посета главног тужиоца Трибунала Карле дел Понте Бриселу крајем јануара 1999. године и њени преговори са руководством НАТО-а током којих је она предложила генералном
секретару НАТО-а Џорџу Робертсону да се формира специјално одељење
за потрагу и задржавање окривљених. Њена иницијатива наишла је на
пуну подршку НАТО-а, уз услов да се налози за хапшење и оптужнице Хашког трибунала неће објављивати све док се не ухвате ратни злочинци.160
Руководство Трибунала је схватало да основне тешкоће нису у тражењу доказа за злочине, већ у потрази и хапшењу лица која су осумњичена
да су их извршила, а већина њих у то време сакривала се на територији
Србије. При томе, као главне кривце руководство Трибунала именовало је,
пре свега, вође Срба из Босне, Караџића и Младића, који су се налазили на
слободи, као и председника Југославије, Милошевића. Зато је, ослањајући се на споразум са руководством НАТО-а о формирању горепоменутог
специјалног одељења, главни тужилац МКТЈ Карла дел Понте половином
159 Algemeen Dagblad, 21. 12. 1999.
160 Према извештају информационе службе Холандије 28. 1. 2000.
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марта 2000. године позвала ОУН да донесе оштре мере све до хапшења
оптужених.161
Од тог момента, интензивира се рад Хашког трибунала и команде Снага за обезбеђење стабилности (СФОР) на потрази и задржавању вођа Срба
из Босне, Радована Караџића и Ратка Младића. У МКТЈ су детаљно проучавали и анализирали информације независних босанских медија. Тако
су пажњу Трибунала привукли подаци независног босанског недељника
„Слободна Босна” о местима могућег боравка Радована Караџића, почевши од момента његовог одласка из команде на Палама половином 1999.
године, у којима се, између осталог, тврдило да се до краја 1998. године
крио у православној цркви недалеко од градића Рудо на граници БиХ и
СРЈ. У 1999. години, он се пребацио у село Челебићи у околини Фоче, при
чему је његов прелазак прикривен војном вежбом босанско-српских војних
снага. Када би се ситуација закомпликовала, Караџић би се крио у некој од
војних касарни босанско-српске армије у Вишеграду или код православног
свештеника у Требињу у југоисточном делу БиХ.
Сва места где је боравио Караџић налазила су се под контролом патриотски расположених Срба из Босне, а пребацивања су се спроводила у колони од 10 аутомобила под заштитом 80 телохранитеља. Што се тиче Ратка
Младића, тврдило се да је бивши начелник Генералштаба Војске Републике
Српске за ким је трагао и МКТЈ често боравио у Хан-Пијеску, где се крио у
локалној пољопредној задрузи.
Истрага специјалног одељења СФОР-а у том периоду била је појачана
јер је његово руководство располагало сопственим подацима о боравишту
лидера Срба из Босне и детаљно припремало акције за њихово хапшење
желећи да избегне велики број жртава. Руководство СФОР-а и МКТЈ било
је одлучно решено да позове на одговорност и друге Србе из Босне, као и
председника СРЈ Слободана Милошевића.162
Наредна појачана активност Хашког трибунала на хапшењу и позивању на одговорност Радована Караџића догодила се половином јула 2000.
године, када је као повод за нову антисрпску кампању послужила годишњица догађаја у Сребреници где је у лето 1995. године настрадало наводно
преко осам хиљада Муслимана, пре свега, цивила. По тврђењу руководства
МТКЈ, он је, заједно са председником СРЈ Милошевићем и бившим начелником Генералштаба војних снага Републике Српске у саставу БиХ, Ратком
Младићем, био главни осумњичени који се још увек налазио на слободи.
По подацима Tрибунала, у то време, он се налазио у источном делу БиХ
161 Algemeen Dagblad, 13. 3. 2000.
162 Algemeen Dagblad, 21. 4. 2000.
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под јаком заштитом патриотски расположених Срба. Али, наводно, основна препрека за његово хапшење била је намера команде специјалних одреда
СФОР-а у БиХ да се избегну велики губици сопствених војника, који би
пратили операцију до његовог хапшења.
Без обзира на то, у круговима НАТО-а у целини и у МКТЈ посебно,
били су одлучни у тежњи да се убрза процес хапшења лидера Срба из Босне
и њихова предаја МКТЈ. Тако се руководилац мисије ОУН у Босни, Американац Жак Пол Клајн изјаснио за то да његово задржавање буде спроведено
до парламентарних избора у БиХ новембра 2000. године. Он је тврдио да је
хапшење Караџића у најскорије време неопходно да би се створила „позитивна клима у БиХ” уочи избора. Уколико би он остао на слободи, то би,
како је рекао Клајн, „изневерило све наде да се постигне прогрес и поткопало би поверење у позитивне промене у овом региону”.
Ова чињеница да вођа Срба из Босне још није био ухапшен постала
је, по мишљењу овог америчког службеника ОУН, „изазов целокупној међународној заједници”. Али, по мишљењу холандских спољнополитичких
експерата који су пажљиво пратили рад МКТЈ, хапшење Караџића било је
отежано и чињеницом да је он, као и раније, имао огроман ауторитет и утицај међу српским делом становништва БиХ.163
Одређену улогу што се тиче прикупљања доказа „за злочине” Караџића и Младића имао је долазак у Хаг 9. јануара 2001. године и добровољна
предаја МКТЈ бивше председнице Републике Српске у саставу БиХ (1996–
1998), Биљане Плавшић. Главни тужилац Трибунала Карла дел Понте на
прес-конференцији која је одржана наредног дана изјавила je да Биљани
Плавшић прети максимална казна коју предвиђа Трибунал, чак до доживотне затворске казне. При томе је тежила да се обједине судски процеси Биљане Плавшић и бившег председника босанско-српског парламента
(1990–1991) и председника Скупштине Републике Српске БиХ (1991–1995),
Момчила Крајишника који се налазио у затвору Трибунала од априла 2000.
године након што су га на Палама (РС) ухапсиле међународне снаге СФОР-а. Оптужница је захтевала, такође, доживотну казну за Крајишника. Карла дел Понте назвала је овај процес чисто политичким јер су обоје оптужених били цивилна лица на високом политичком положају.164
Биљана Плавшић је у потпуности одбијала своју кривицу. У Хашком
трибуналу, не без основа, сматрали су да она може да иступи на суду у
својству главног сведока оптужбе против Слободана Милошевића, Радована Караџића и Ратка Младића јер је, наводно, имала по њих компроми163 Algemeen Dagblad, 14. 7. 2000.
164 NCR Handelsblad, 5. 1. 2001.
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тујуће материјале захваљујући својој ранијој функцији. Такође, не треба
искључити ни могућност да је пре свог добровољног доласка у Хаг водила
тајне преговоре са руководством МКТЈ о смањивању казне све до потпуног ослобађања од кривичне одговорности у замену за изношење доказа
против српских вођа.165
Као што смо већ говорили, одлучујући преокрет у процесу Хашког
трибунала против Слободана Милошевића и вођа Срба из Босне десио
се након промене југословенског руководства октобра 2000. године. Већ
почетком јануара 2001. године између руководства МКТЈ и владе СРЈ
постигнут је споразум о отварању представништва Трибунала у Београду.
Ускоро су његови сарадници, укључујући и групу истражитеља, стигли у
Београд, и ново југословенско руководство изразило је своју спремност за
сарадњу са МКТЈ. Главни тужилац Трибунала Карла дел Понте започела је
бројне активности кренувши у радне посете по земљама региона са циљем
да се постигне договор са њиховим руководствима о предаји осумњичених
за ратне злочине.
Тако је током радне посете СРЈ од 23. до 25. јануара главни тужилац
водила преговоре са новим председником земље, Војиславом Коштуницом,
и министром иностраних послова, Гораном Свилановићем. Посебно оштре
тонове разговор је добио када је одбијен њен захтев да се одмах ухапси и
преда Трибуналу Ратко Младић који се у то време налазио на територији
ове републике.
Пажњу је привукла такође и изјава премијера Србије Зорана Ђинђића
који је отворено рекао: „Београд ће сам одредити шта представља ратни
злочин и ко мора да одговара пред судом”.166
Следећи корак направљен је током радне посете Карле дел Понте Црној Гори 15. фебруара 2001. године, кад је са руководством ове републике
постигнут договор о сарадњи са Трибуналом што се тиче предаје ратних
злочинаца. Тако је Карла дел Понте током преговора са председником Црне
Горе Милом Ђукановићем уручила оптужницу Трибунала против Радована Караџића. Председник је потврдио да ће правосудни органи републике
ухапсити Радована Караџића у случају да се он појави на територији ове
републике. Руководство МКТЈ није искључило могућност да Радован Караџић у најскорије време посети северне делове Црне Горе, где је живела
његова тешко болесна мајка.
Тако је од свих бивших република Југославије само Србија тог момента одбила формалну сарадњу са Хашким трибуналом. Али и овде су били
165 Према материјалима прес-конференције у МКТЈ 10. 1. 2001.
166 Algemeen Dagblad, 25. 1. 2001.
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видљиви озбиљни помаци узроковани економским разлозима. Ствар је у
томе да је 31. марта 2001. године истекао рок важења ултиматума САД којим је било предвиђено замрзавање финансијске помоћи СРЈ (око 100 милиона долара) у случају да Београд одбије сарадњу са МКТЈ; а у јуну 2001.
године у Паризу је требало да се одржи редовна конференција земаља донатора за Балкан на којој је такође требало да се реши питање спољног дуга
и пружања финансијске помоћи Југославији.
Један од првих корака сарадње Србије са Трибуналом СРЈ била је изјава премијера Србије Зорана Ђинђића фебруара 2001. године да је Београд
спреман да Трибуналу преда Србе и Хрвате осумњичене за ратне злочине
који нису били држављани СРЈ. У ту категорију спадали су Ратко Младић
и Радован Караџић. Истовремено са тим, Зоран Ђинђић је изјавио да је његова влада спремна да пред скупштину земље изнесе нацрт закона који ће
дозволити изручење држављана СРЈ у друге државе да им се суди. На тај
начин, могло се очекивати у најскоријем периоду да је руководство СРЈ под
економским притиском Запада, а у циљу регулисања политичких несугласица са Црном Гором било принуђено да учини уступке Трибуналу што се
тиче изручења бивших српских вођа.167
Своју спремност да Хашком трибуналу преда осумњичене који нису
држављани СРЈ, руководство ове земље ускоро је потврдило практичним
корацима. Српска полиција је 23. марта 2001. године у Београду ухапсила
Србина из Босне Миломира Стакића. Исте те вечери, он је био изручен у
Хаг и затворен у истражном затвору МКТЈ у Шевенингену. Трибунал је оптужио Стакића за геноцид у периоду док је био градоначелник Приједора
1992. године. Његово име такође се налазило на „тајним” списковима лица
која су осумњичена за ратне злочине, а које је Трибунал тражио. Ово је
први случај да је Београд предао Србина из Босне Трибуналу.168
Након хапшења бившег председника СРЈ Слободана Милошевића током специјалне полицијске операције 1. априла 2001. године у Београду,
сви главни напори МКТЈ били су усмерени на проналажење, задржавање
и изручивање у Хаг главних оптужених – вођа Срба из Босне, Радована
Караџића и Ратка Младића.
Заменик главног тужиоца Хашког трибунала, Флоренс Хартман, на
прес-конференцији у Хагу 24. маја 2001. године по први пут је изнела
податке о томе да се у „тајним списковима” МКТЈ у то време налазило 12
особа за које је Трибунал подигао оптужнице у затвореном поступку. Осим
њих, водила се истрага у отвореном поступку за још 26 окривљених. Према
167 Информативна служба Холандије 16 .2. 2001.
168 De Telegraaf, 24. 3. 2001.
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подацима Трибунала, свих 38 осумњичених боравили су у то време на територији Србије (СРЈ) и Републике Српске (БиХ), при чему су већина од њих
били Срби. Међу њима су били и главни оптужени, Слободан Милошевић,
Радован Караџић и Ратко Младић.
По речима Хартманове, руководство МКТЈ надало се даљој успешној
сарадњи са руководством СРЈ с циљем најбрже предаје оптужених Трибуналу. Истовремено, оно је позвало руководство НАТО-а да појача активности на тражењу и задржавању свих лица осумњичених за ратне злочине.169
Од лета 2001. године започиње прави „лов” на вође Срба из Босне који
су били принуђени да се крију. Овај лов се кроз неколико година завршио
њиховим хапшењем и предајом МКТЈ: Радован Караџић је био ухапшен
21. јула 2008. године, а Ратко Младић 26. маја 2011. године. За то су биле
потрошене велике снаге и знатна средства. Тако, на пример, почетком августа 2001. године сазнало се да специјално одељење контингента СФОР-а
у најскорије време планира заједничку операцију са снагама МУП-а Републике Српске (БиХ) за хватање лидера Срба из Босне, Радована Караџића.
О томе се начелно говорило током посете Хагу премијера Републике Српске БиХ, Младена Иванића, почетком јула 2001. године. Он је обећао да ће
његова влада подржати руководство МКТЈ и контингент СФОР-а што се
тиче задржавања и предаје у истражни затвор Трибунала окривљених за
ратне злочине на територији бивше Југославије. На врху списка осумњичених МКТЈ налазила су се презимена бивших вођа Срба из Босне, Радована
Караџића и Ратка Младића. Руководства МКТЈ и НАТО-а била су посебно заинтересована за што брже хапшење Радована Караџића који је, према
сазнањима, наводно имао документацију која је потврђивала учешће бившег председника СРЈ у ратним злочинима у БиХ. При томе, рачунало се
да би хапшење и предаја Хагу Радована Караџића требало да се обави до
30. августа 2001. године, када је био предвиђен наставак суђења Слободану Милошевићу, током којег је било планирано да се поново покуша достављање званичне оптужнице Трибунала. Сматрало се да без тако важног
сведока у процесу суђења Слободану Милошевићу (и, истовремено, једног
од главних оптужених) као што је Радован Караџић, судски процес бившем
председнику СРЈ не би био довољно убедљив у очима светске јавности. У
Хашком трибуналу, тада су очекивали да ће у најскорије време бити поново
покушано принудно хватање Радована Караџића уз помоћ снага специјалних одреда СФОР-а и МУП-а Републике Српске (БиХ).170

169 Медиа монитор, 25. 5. 2001.
170 Algemeen Dagblad, 7. 8. 2001.
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Али, ни овог пута покушај није успео, као што су пропали и слични
покушаји касније. Током 12 година, Радован Караџић се успешно крио од
Трибунала. Увече 21. јула 2008. године (по тврђењу адвоката Светозара Вујачића, хапшење његовог брањеника десило се увече у петак, 18. јула), Караџић је био ухапшен у београдском аутобусу и изведен пред суд за ратне
злочине у Београду. Вујачић је, такође, саопштио појединости о задржавању бившег председника: Караџић је сео у аутобус који се из Београда кретао у Батајницу, приградско насеље српске престонице. Директно у аутобусу ухватили су га непознати људи и преко очију му ставили повез. Они
су Караџића довели у „неку собу”, где су га држали до 21. јула. Хапшење
бившег вође Срба из Босне било је резултат детаљно испланиране операције. Сарадници службе безбедности Србије добили су анониман телефонски
позив од неког човека који је саветовао да се обрати пажња на седог старца
чији га је глас подсећао на Радована Караџића. Током два месеца, Караџић
се налазио под присмотром српских специјалних служби које су своја два
агента као пацијенте убацили код њега. Они су успели да неприметно узму
неколико власи са главе доктора и помоћу анализе ДНК утврде да је то заиста Радован Караџић.171
Ратко Младић је последњи пут пре свог хапшења примећен у лето
2002. године на Дивчибарама. Српска полиција је 2006. године ухапсила
неколико особа које су помагале Ратку Младићу да се сакрије. До 2010. године, у средствима јавног информисања појављивали су се лажни извештаји о наводном задржавању Младића. У октобру 2010. године, Влада Србије
повећала је награду за информацију која би помогла хватању Младића, са
један на десет милиона евра. У мају 2010. године, Младићева породица изјавила је да намерава да прогласи генерала мртвим. Према законима Србије, за мртвог се може прогласити лице старије од 70 година о коме се ништа
не зна током пет година. Захтев је био предат јуна исте године. И поред
тога, власти Србије су изјавиле да се тражење Младића неће прекидати,
без обзира на предат захтев. Крајем јуна 2010. године, покушај генералове
породице био је одбијен због кршења процедура.
Како је изјавио председник Србије Борис Тадић, Ратко Младић био је
задржан ујутро 26. маја 2011. године у селу Лазарево (око 60 км на североистоку од Београда), а његово испитивање било је одложено због лошег
здравственог стања ухапшеног. Он је 1. јуна хеликоптером изручен у Хаг, а
3. јуна нашао се пред Хашким трибуналом.

171 Караджич, Радован – Википедия, [Електронски извор] – URL: http:ru.wikipedia.org/.../
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У више градова Србије, од 26. маја до почетка јуна 2011. године одржани су масовни протести против хапшења Ратка Младића. Најмасовнија окупљања била су у Београду 29. маја и у Бањој Луци 31. маја.172
Важно је приметити да су се хапшења оба Србина десила на територији Републике Србије уз помоћ сопствених специјалних снага безбедности,
јер је Скупштина Републике до тада већ изменила закон земље који је омогућавао да своје држављане осумњичене за ратне злочине преда МКТЈ. У
хапшењу Младића, не малу улогу одиграо је и политички фактор – намера
Србије да уђе у Европску унију 2009. године. Земље чланице ЕУ изјавиле
су да је хватање Младића неопходан услов за дозволу приступања (а Србија
до данашњег дана није примљена у Европску унију).
Тако је стављена тачка на трагичну историју потраге Хашког трибунала за двојицом Срба који су били патриоте своје земље – Радованом Караџићем и Ратком Младићем.

3.3. Карактеристике судских процеса против Хрвата, Бошњака
и косовских Албанаца
Како је већ раније истакнуто, Хашки трибунал је подигао оптужнице
против 38 Хрвата који су укупно добили 340 година казне затвора. Дванаест од укупног броја је било ослобођено кривице, а међу њима били су сви
хрватски генерали који су били окривљени за ратне злочине против Срба.
Пажљива анализа рада МКТЈ за позивање на одговорност Хрвата даје
основу да се изведе закључак о томе да је Трибунал стално показивао отворену хуманост у односу на оне Хрвате који су били оптужени за ратне злочине против Срба, све до њиховог потпуног ослобађања (Анте Готовина,
Младен Маркач, Иван Чермак), док је у исто време сурово кажњавао држављане Хрватске за, у суштини, исте такве поступке, злодела над Муслиманима.
Тако су још 2003. године шесторица војних и политичких руководилаца
на високом положају Хрватске Републике Херцег-Босне била проглашена
кривим за злочине над Муслиманима. Свима њима било је суђено у процесу
под заједничким називом „Прљић и други”. Назив је дат по имену премијера Херцег-Босне, Јадранка Прљића који је био осуђен на 25 година затвора.
На дуги рок затворске казне били су осуђени и други учесници „шесторке”.
Тако је члан владе Херцег-Босне Дарио Кордић добио 25 година, генерал
Слободан Праљак 20 година, командант Армије Хрватске Миливоје Петко172 Сербский командир Ратко Младич получил пожизненный срок ... [Електронски извор] – URL: http:meduza.io/.../
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вић 20 година затвора. Одбрана окривљених уложила је жалбу. Хашки трибунал је за доношење одлуке о жалби и своје последње заседање одредио
датум 29. новембар 2017. године, што није било случајно.173
Ради се о томе да се тог дана пре 74 године, тј. 29. новембра 1943.
године, у босанском градићу Јајцу који су од фашиста ослободили борци
Народноослободилачке армије сакупило 142 делегата Антифашистичког
већа народног ослобођења Југославије. Њиховом одлуком било је проглашено стварање Федеративне Државе Југославије на принципима једнакости народа. У суштини, од тада је и почела историја Социјалистичке Југославије.
Очигледно је да су, одређујући овај датум, судије Трибунала рачунале
да ће доношењем окривљујуће пресуде бити стављена последња тачка у
историји постојања Југославије као јединствене многонационалне државе. Али, на последњем заседању Трибунала, десило се оно што нико није
очекивао: саслушавши окривљујућу пресуду главног судије МКТЈ Малтежанина Кармела Аџиуса, Слободан Праљак је изјавио да „он није ратни
злочинац и с презиром одбија пресуду Трибунала”. После тога, пред свим
присутним у судници, функционерима МКТЈ, као и онима који су пратили
ток заседања у сали суда и у директном преносу, Слободан Праљак попио
је отров.174 Истог дана преминуо је у болници.
Својим поступком Слободан Праљак изразио је очајнички протест и
показао своје одбијање да се потчини Трибуналу. Наравно, не сме се у потпуности с њим упоредити други Слободан – Слободан Милошевић који
се до последњег даха јуначки борио за спас своје домовине – Савезне Републике Југославије. Слободан Праљак био је вишестрана личност – инжењер, филозоф, филмски режисер. Његов отац био је партизан у Другом
светском рату и, након његовог завршетка, борио се са усташама у Херцеговини. Иако је био апсолутно цивилно лице, Праљак је крајем деведестих
година двадесетог вијека постао један од организатора хрватске армије која
је ратовала против Југословенске народне армије. Након тога, он се вратио
у своју „малу домовину” – Херцеговину, где је био на руководећим положајима у Хрватској Републици Херцег-Босни. Управо су под његовом командом током муслиманско-хрватског конфликта Хрвати срушили „душу
града”, Стари мост у Мостару.175
173 Польгуева Е.Ю. Слободан Праляк вынес приговор Гаагскому судилищу. „Правда”, 2.
12. 2017.
174 Польгуева Е.Ю. Слободан Праляк вынес приговор Гаагскому судилищу. „Правда”, 2.
12. 2017.
175 Польгуева Е.Ю. Слободан Праляк вынес приговор Гаагскому судилищу. „Правда”, 2.
12. 2017.
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И поново је на том месту саграђен мост, али он више не може да споји
Хрвате и Муслимане који живе на супротним обалама реке Неретве.
Иронија судбине састоји се у томе да је управо Слободан Праљак по
цену сопственог живота донео јавну пресуду Хашком трибуналу разбијајући мит о њему као органу правосуђа и изневши ову чињеницу пред целокупном светском јавношћу.
За ратне злочине над Муслиманима, МКТЈ је прогласио кривима не
једноставно шест Хрвата, већ лица на високим положајима. Хашке судије
донеле су одлуку да су они деловали као чланови „злочиначке организације”. То јест, они су извршили „заједничке злочиначке радње” којима је
руководио председник Хрватске Фрањо Туђман. Циљ ових радњи било је
етничко чишћење Муслимана.176 Сам оснивач и први председник Хрватске,
Фрањо Туђман, умро је 10. децембра 1999. године па га Хашки трибунал
тако и није позвао на одговорност пред судом.
Истини за вољу, недуго пре него што је преминуо, МКТЈ је предузео
извесне кораке у том правцу, али они нису до краја спроведени. Тако је крајем јула 1999. године завршен судски процес против хрватског генерала Тихомира Блашкића који је био окривљен за ратне злочине и злочине против
човечности. Кривични поступак против генерала био је започет још 1993.
године. Две године пре окончања поступка, 1997. он се на инсистирање
председника Хрватске Фрање Туђмана добровољно јавио у Хаг и предао
Трибуналу. Током двогодишњег затвореног судског процеса, Тихомир Блашкић налазио се у кућном притвору на територији Холандије, а његово
место боравка била је строго чувана тајна. Тужилац Трибунала, Грегори
Кео оптуживао га је да је активно радио на остваривању плана хрватског
председника у стварању „Велике Хрватске”. У то време, Блашкић је још
као пуковник био на челу полицијске формације која је основана у једном
од делова Босне и Херцеговине, где је спроводио политику геноцида према
муслиманском становништву све до његовог физичког истребљења.
Тужилац Трибунала је сматрао, уколико дата оптужница буде доказана, да би то дало могућност МКТЈ да осуди и самог председника Хрватске
Фрању Туђмана за злочин против човечности, у случају да буду достављени
одговарајући докази оптужбе. При томе је тужилац такође указао на чињеницу о сусрету који су пре извесног времена имали председници Хрватске,
Фрањо Туђман и Југославије, Слободан Милошевић, а на ком су наводно
они разматрали могућност ширења БиХ. То је изазвало извесну нервозу у
политичким круговима Загреба.177 Али, даље од тога није се отишло.
176 Польгуева Е.Ю. Слободан Праляк вынес приговор Гаагскому судилищу. „Правда”, 2.
12. 2017.
177 Algemeen Dagblad, 27. 7. 1999.

125

У лето 1999. године, МКТЈ у Хагу наставио је да истражује делатност
руководства Хрватске током операције „Олуја” – продора хрватске армије
1995. године, што је довело до масовног протеривања стотине хиљада Срба
са територије Српске Крајине.
Трибунал је најзад успео да добије од Хрвата део докумената које је
тражио, а који су они раније одбијали да дају. Али, то се десило тек након
што је главни тужилац Трибунала Луиз Арбур запретила да ће на дневни
ред Савета безбедности ОУН изнети питање одбијања Хрвата да сарађују
са МКТЈ. У Хрватској су се, као и раније, бојали да руководство Трибунала
намерава да подигне оптужнице за извршавање ратних злочина председнику земље Фрањи Туђману, тј. за спровођење политике геноцида која је
довела да фактичког истребљења муслиманског становништва у Централној Босни 1993. године.
Сам Фрањо Туђман је, коментаришући оптужбе које је против њега износио Хаг, рекао да су оне „неочекиване и потпуно неосноване”, а тужиоци
који су водили ове истраге – „аматери”. По његовом мишљењу, ове оптужбе
„нису имале ни најмању правну ни политичку основу”.178
У јесен 1999. године, влада Фрање Туђмана нашла се под претњом
ОУН око увођења санкција због одбијања сарадње са МКТЈ. Радило се
о томе да је Врховни суд Хрватске 16. октобра 1999. године најзад донео
одлуку да преда МКТЈ Хрвата из Босне Младена Налетилића познатог као
Тута. Пре тога, предаја 52-годишњег Хрвата била је више пута блокирана:
у неким случајевима, под изговором да он мора да се нађе у својој земљи
под локалном јурисдикцијом, а, у другим, као разлог, навођено је његово
здравствено стање.
Након што је Врховни суд донео дату одлуку, он је поново смештен у
локалну болницу јер се жалио на срчане сметње. Од тог момента, његова
предаја зависила је од хрватског Министарства правде које је у принципу
могло, колико год је хтело, да одуговлачи своју одлуку под изговором да се
погоршава болест Младена Налетилића, оптуженог за ратне злочине. На
тај начин, предмет „Тута” могао је да стави владу Фрање Туђмана у врло
компликован положај јер би, у случају да се он не преда МКТЈ, Хрватској
реално претиле санкције ОУН које су могле да се уведу привреди земље ако
одбије сарадњу са Трибуналом.179
Руководство Трибунала успело је да убеди владу Хрватске да МКТЈ
преда два хрватска генерала која су осумњичена за ратне злочине против
Срба у периоду ратних сукоба у Источној Хрватској 1993. године. То се
178 NRC Handelsblad, 2. 8. 1999.
179 NRC Handelsblad, 17. 10. 1999
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односило на генерала Рахима Адемија који је допутовао 25. јула 2001. године у Холандију редовном авио-линијом у пратњи адвоката и хрватских
полицајаца да се преда признајући кривицу. Други осумњичени, хрватски
генерал Анте Готовина, у то време, налазио се на територији своје земље и
скривао се од правосудних органа, али касније се и он појавио пред МКТЈ.
Одлука о њиховом изручењу била је донета без обзира на то што су
оба генерала сматрана у Хрватској за националне хероје, а била је донета
да се створи привид објективности у раду МКТЈ због започетог процеса по
предмету Слободана Милошевића.180
Али, да се вратимо на последњи процес у МКТЈ по жалби „хрватске
шесторке”. Наравно, утицајна елита Хрватске, државе чланице Европске
уније и Северноатлантског пакта, била је узнемирена оптужујућом пресудом Трибунала. Чак и обични грађани ове земље били су шокирани јер су
они као свој велики празник славили ликвидацију Српске Крајине.
Узнемирила их је последња пресуда МКТЈ и Срба Босне и Херцеговине. Она је потврђивала чињеницу да за Хашки трибунал већ самим рођењем и својом националношћу они могу да буду оптужени за злочине и
кажњени у судском поступку. Хрватима који су били оптужени за злочине
над Муслиманима БиХ, жалба није помогла. У исто време, други Хрвати –
генерали Младен Маркач и Анте Готовина – који су првобитно добили велики рок затворске казне за злочине против Срба, касније су били у потпуности ослобођени, као што је био оправдан и ослобођен још један хрватски
генерал, Иван Чермак. Нападе хрватске регуларне армије на српске општине у БиХ Хашки трибунал „као да није ни приметио”.
Веома незадовољни пресудом били су и Хрвати БиХ. Њих је узнемирила чињеница да су Хрвате казнили за злочине против Бошњака-Муслимана,
док за исте и, чак, суровије злочине Муслимана против самих Хрвата заслужену казну нико није добио.
На тај начин, испоставило се да је МКТЈ практично игнорисао уопште
све немуслиманске жртве у босанском рату, али је оставио некажњене све
злочине Бошњака-Муслимана.
Што се тиче оптужби МКТЈ против самих Муслимана, привлачи пажњу следеће: сви Босанци који су се налазили на високим положајима били
су или ослобођени оптужби или су осуђени на мале казне затвора. Тако је
Трибунал ослободио генерала Армије БиХ Сефера Халиловића, бригадног
генерала Армије БиХ Насера Орића (након поновног разматрања предмета) и командира 1. тактичке групе босанских снага Зејнила Делалића. На
180 Algemeen Dagblad, 24. 7. 2001.
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мали рок затворске казне осуђени су: начелник Генералштаба Армије БиХ
Расим Делић (три године затвора), начелник Генералштаба 7. муслиманске брдске бригаде Армије БиХ Амир Кубура (две године затворске казне),
начелник Генералштаба 7. муслиманске брдске бригаде Армије БиХ Енвер
Хаџихасановић (три и по године затвора). Остали окривљени нису били на
високом положају, при чему су у пет случајева њихови предмети из МКТЈ
предати суду Босне и Херцеговине – то јест, њима су судили у домовини где
су могле да се донесу много блаже пресуде.
У вршењу одређеног притиска на Хашки трибунал да се ублаже пресуде Муслиманима били су укључени верски званичници. Тако је 23. марта
2001. године МКТЈ посетио духовни вођа Муслимана Мустафа Церић. У
разговору са руководством Трибунала, он је изјавио да се у српским затворима, наводно, већ дуже време налазе Муслимани „који су преживели масовни покољ у Сребреници”. Након ове изјаве, руководство МКТЈ захтевало је од југословенског председника Војислава Коштунице објашњење о
овом питању.181 Овде се јасно видео покушај да се „одвуче пажња” и код
судија МКТЈ изазове попустљив однос према Бошњацима-Муслиманима
који су „преживели масовни покољ у Сребреници”.
Не може се наћи речи оправдања за рад Хашког трибунала за позивање
на одговорност косовских Албанаца. Како је већ раније наведено, од девет
лица која су се нашла пред МКТЈ, шесторица су била ослобођена и само
један, који је био члан ОВК, чувар концентрационог логора Лапушник Харадин Бала добио је примерен рок затворске казне – 13 година. Остала двојица добила су чисто симболичне казне: Бече Бечај добио је четири месеца
затвора, а Лахи Брагимај шест година затвора, али је ослобођен пре рока.
При томе је интересантно напоменути једну битну околност: скоро све
своје злочине косовски Албанци вршили су у периоду од марта до септембра 1998. године, а један од њих, генерал Армије Хрватске Рахим Адеми, у
септембру 1993. године, током операције „Медачки џеп” (он је, узгред, био
у потпуности ослобођен пред хрватским судом коме га је предао Хашки
трибунал). Али МКТЈ је почео да се стварно бави злочинима косовских Албанаца тек у лето 2000. године. Тако је 20. јуна 2000. године главни тужилац
Карла дел Понте изјавила да је започета истрага Трибунала о злочинима
које су извршили припадници ОВК у југословенској покрајини Косово, додавши да до тада МКТЈ није позвао на одговорност ниједног Албанца. Али,
притом, она је покушала да скрене тему на другу страну изјавивши да је
томе допринело то што је „главни проблем овде био немогућност приступа
181 De Telegraaf, 24. 3. 2001.
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истражних органа Трибунала у Србију где би они могли да спроведу истрагу и испитивање Срба који су били жртве и сведоци ових злочина”.182
Сводећи извесне закључке приликом анализе рада МКТЈ за позивање
на одговорност председника СРЈ Слободана Милошевића, лидера Срба из
Босне Радована Караџића и Ратка Младића, као и Хрвата, Муслимана и
косовских Албанаца, сврсисходно је још једном укратко навести начине и
методе које је користио Трибунал за гоњење, задржавање и изручивање у
Хаг и изрицање пресуда за ратне злочине окривљеним лицима. Основни од
њих јесу били следећи:
–– у знатној мери коришћење међународних организација као што су
ОУН, Европска унија, НАТО, ОЕБС и њихових држава чланица да
би се извршио политички, економски или дипломатски притисак на
владе СРЈ, Хрватске и других земаља региона како би се принудиле да
предају окривљене за злочине Хашком трибуналу или да се ова лица
добровољно предају у МКТЈ;
–– ултиматум САД којим се предвиђало замрзавање финансијске помоћи
СРЈ (око 100 милиона долара) у случају да Београд одбије сарадњу са
МКТЈ;
–– могућност отказивања финансијске помоћи СРЈ и одлуке о решавању
питања њеног спољног дуга током редовне конференције земаља донатора за Балкан у Паризу јуна 2001. године;
–– претња да се земљама балканског региона (пре свега, Хрватској и Србији) уведе економски ембарго уколико одбију да сарађују са МКТЈ;
–– вршење притиска на тадашњег председника СРЈ Слободана Милошевића како би се принудио да добровољно преда власт;
–– вршење притиска на владе земаља региона како би се променили
важећи закони који су онемогућавали изручивање њихових држављана МКТЈ;
–– активно учешће међународних структура као што су Специјалне
међународне полицијске снаге, Стабилизацијске снaге (СФОР), Косовске снаге (КФОР) које су се налазиле под директним патронатом
НАТО-а и које су представљале МКТЈ материјално-техничку подршку и обезбеђивале заштиту његових сарадника приликом ексхумација на местима масовних гробница и у другим истражним радњама,
као и при спровођењу операција за извршавање наредби за претрес,
задржавање и хапшење; при томе су припадници СФОР-а и КФОР-а
182 Trouw, 22. 6. 2000.

129

имали овлашћења да самостално задржавају и хапсе лица против којих је Трибунал подигао оптужнице;
–– активна сарадња МКТЈ са Интерполом при тражењу, задржавању и
изручењу Трибуналу лица против којих су подигнуте оптужнице;
–– формирање и коришћење специјалних јединица НАТО-а које су имале
посебну улогу у тражењу и задржавању лица које је оптужио МКТЈ, а
када наредбе за хапшење и оптужнице које је подигао Трибунал нису
давале резултат све до хватања ратних злочинаца;
–– одбијање Трибунала да истражи дејства припадника НАТО-а за време
операције „Allied Force” против СРЈ, што је потврђивало покушаје да
се са НАТО-а скине одговорност за војну агресију против Југославије;
–– директна фалсификација Хашког трибунала о догађајима у Сребреници изграђена је у директном договору низа окривљених са тужилаштвом МКТЈ без спровођења судског процеса; при томе је све чињенице које су биле изложене како би се „доказао геноцид” саставило
само тужилаштво Трибунала, док су их окривљени само потписали у
замену за њихово ослобађање од кривице за геноцид;
–– коришћење „тајног списка” лица које је тражио Трибунал, а у коме су
се налазила имена главних оптужених за ратне злочине, за уцењивање
руководстава земаља региона;
–– концентрисање напора Трибунала на тражењу и задржавању појединих лица која би могла да постану сведоци против главних оптужених, а, пре свега, Слободана Милошевића, Радована Караџића и Ратка
Младића;
–– покушај специјалних јединица да изврше отмице лица која је Трибунал оптужио за вршење ратних злочина и њихово тајно довођење у
Хаг да би се изручили Хашком трибуналу;
–– коришћење метода поткупљивања локалног становништва балканских држава за тајне отмице лица – својих сународника – које је оптужио Трибунал и њихово достављање у Хаг;
–– у појединим случајевима, укључивање верских вођа како би се извршио притисак на Хашки трибунал с намером да се умање пресуде, пре
свега, у односу на Муслимане;
–– константно кршење права брањеника (посебно Срба) током судских
процеса: одбијање дозволе за контакт са адвокатом, а ако су они били
дозвољени, адвокати нису могли да разговарају са својим брањеницима без сведока; забрана контаката са другим осуђеницима који су се
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налазили у истражном затвору; приликом посета чланова породице,
разговор се могао водити само кроз стаклену преграду, при чему се
разговарало телефоном где се веза често прекидала; све то се радило
намерно, са циљем да се сломи воља оптуженог и да се он натера на
сарадњу са истрагом (посебно јасно је то било изражено током судског процеса Слободану Милошевићу);
–– ови и други методи и начини које је користио Хашки трибунал током
истраге о ратним злочинима извршеним на територији бивше Југославије створили су о овом „органу правосуђа” у очима светске јавности одређену репутацију која се данас сматра релативно негативном.
Али већ у периоду активног рада, МКТЈ је био више пута озбиљно
критикован. О томе ће се говорити у последњем, закључном делу ове
монографије.

3.4. Критика рада МКТЈ
Једна од најпринципијелнијих критика упућена Хашком трибуналу односи
се на околности његовог оснивања. То питање је детаљније разматрано у
делу 2.1. ове монографије. Овде се морамо само накратко зауставити на
основним моментима који су изазвали сумњу у правну надлежност Трибунала у вези са његовим оснивањем. Главни проблем био је у томе што
Савет безбедности ОУН одређује да ли постоји било каква претња миру и
што он може да донесе препоруке или одлучи које ће се мере предузети у
вези са или без везе са применом оружаних снага. Али то се односи само
на државе, а јурисдикција МКТЈ односила се на физичка лица. Осим тога,
Савет безбедности ОУН није имао судска овлашћења (у систему ОУН има
их само Међународни суд) те зато он није имао право да их преда свом
помоћном органу какав је био Хашки трибунал.
Важна околност била је такође и та што Статут ОУН утврђује правне
обавезе само за своје чланице, а СРЈ у периоду од 22. септембра 1992. године до 1. новембра 2000. године није била de jure чланица ОУН, и зато је
она имала право да не призна јурисдикцију МКТЈ који је био формиран на
основу Статута ОУН. Управо на ову чињеницу позивао се Слободан Милошевић 3. јула 2001. године на првом рочишту пред МТКЈ по његовом
предмету изјавивши да је судски процес незаконит и неправедан, и окрививши Хашки трибунал за покушај да оправда злочине НАТО-а у Југославији.183
183 Материјали прес-службе МКТЈ, 3. 7. 2001.
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Милошевић се 13. јула 2001. године налазио у истражном затвору МКТЈ
и тада се обратио Хашком окружном суду са жалбом због свог хапшења
и изручења у Холандију. Он је изјавио да је његово хапшење у Београду
28. јуна 2001. године и изручивање из Југославије у Хаг било незаконито.
При томе, оптужени је изјавио да не жели да сарађује са Трибуналом јер га
сматра за „нелегалну организацију” као што је и његово изручење МКТЈ
незаконито. Милошевић је такође рекао да намерава да у ЕУ и Генералној
скупштини ОУН оспори јурисдикцију и функције МКТЈ јер Трибунал није
основао највиши орган ОУН – Генерална скупштина, већ Савет безбедности ОУН.184
Након Нирнбершког трибунала и Међународног ратног трибунала за
Далеки исток, Хашки трибунал је био први међународни орган где се судило за ратне злочине, злочине против човечности и геноцид. Ипак, важна
разлика од горенаведених трибунала била је у томе што су у Нирнбергу и
Токију победници судили пораженима, а МКТЈ је био орган међународне
заједнице где се судило за злочине без обзира на то на којој су се страни
налазили они који су их вршили. Тим пре, МКТЈ су често критиковали –
посебно српске и руске власти – за његов, по њиховом мишљењу, необјективан и пристрасан рад, што је утицало на знатно строже изрицање казни
Србима у односу на Хрвате, Муслимане и косовске Албанце.
Тако је стални представник Русије у ОУН, Виталиј Чуркин, 4. јуна
2008. изјавио: „Ситуацију у МКТЈ сматрамо незадовољавајућом. Очекујемо од Трибунала детаљан извештај о мерама које су предузете по... раскринкавању бившег тужиоца МТКЈ Карле дел Понте у односу на чињенице о којима је до сада Трибунал ћутао. Ствара се утисак да су озбиљне
оптужбе, као што су масовно насилно трговање људским органима, биле
једноставно игнорисане”.
Критикујући Трибунал на седници Савета безбедности ОУН на којој
су разматрани извештаји МКТЈ, 6. децембра 2012. године, Чуркин је изјавио да ослобађајуће пресуде Трибунала „дискредитују идеју међународног
кривичног права”. По његовим речима, у свом раду, Међународни трибунал
„не демонстрира ни праведност ни ефикасност. Само се види да о себи има
високо мишљење”. Он је додао да „питање о томе ко је крив за стотине убијених и прогон четврт милиона Срба са својих огњишта остаје отворено”,
и изјавио да његова делегација намерава да тражи окончање рада МКТЈ у
року који је одређен Резолуцијом 1966 Савета безбедности ОУН. При томе,
он је захтевао да се у наредном шестомесечном извештају руководства
184 De Folkskrant, 14. 7. 2001.
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МКТЈ доставе потпуни извештаји о судским процесима за сваки предмет
посебно, распоређени по данима.185
А истина је била следећа: 60% оптужених било је Срба и Црногораца,
у хашким затворима нашла се практично целокупна војна и цивилна команда Србије. Оптужених Хрвата било је свега 18%, а сви хрватски генерали
били су у потпуности ослобођени оптужбе. Као резултат, по верзији судија, током четворогодишњег рата, злочине су вршили искључиво Срби, што
претвара конфликт у „борбу добра са злом”. Ослобађајуће оптужбе за ратне хрватске злочинце нанеле су тежак удар самоспознаји Срба. Очигледна незаконитост стварања МКТЈ била је уочљива већ током првог судског
процеса против Душка Тадића. Ипак, у кршењу општег принципа права –
„нико не може бити судија у сопственом предмету” – Трибунал је сам размотрио питање своје законитости и сам признао себе законитим. У правну
ваљаност овог решења посумњао је чак и председник Међународног суда
ОУН који је изјавио да је у датом случају МКТЈ морао да се консултује са
главним судским органом ОУН – Међународним судом.
Правни проблеми Хашког трибунала били су добро познати при његовом формирању, али је међународна јавност у већини затварала на то очи,
сматрајући да благе намере које су биле постављене пред Трибуналом могу
да оправдају његово нерегуларно правно оснивање. Ипак, делатност овог
правног органа показала је да МКТЈ не само да је постао необјективан и
исполитизован, већ је отворено кршио важеће међународно право, грубо
негирао основне норме о правима човека и чак учествовао у прикривању
од одговорности лица која су била одговорна за вршење међународних злочина, преносећи њихову кривицу на друге.
У свом раду, МКТЈ је редовно кршио основне принципе права, укључујући презумпцију невиности (то се испољавало, на пример, у праву судије
МКТЈ да не даје нека документа оптуженом), принцип забране за ретроактивну примену кривичног закона (произвољно изрицање било које казне).
Судије Трибунала су без контроле доносиле, мењале и укидале своја сопствена процедурална правила. Једна од таквих произвољно донетих норми
била је могућност да се тргује признавањем кривице између окривљеног
и тужилаштва МКТЈ. У складу са овим правилом, у замену за признавање
своје кривице по једној из тачака оптужнице, тужилаштво је укидало кривицу по другим тачкама. Тако је Хрвату Дражену Ердемовићу који је оптужен за убиство преко 1.200 људи, од којих је он лично убио преко стотину,
тужилаштво Трибунала предложило да призна кривицу без суда у замену за
185 Международный исторический трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ). Доклад эксперта. IX Московская Международная Историческая Модель ООН, РГГУ 2015. – М.: 2015
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ослобађање од оптужбе за убиство и тако је остала само оптужба за кршење
закона и обичаја ратовања. Трибунал га је осудио на пет година затвора,
које он није одслужио, већ је пре времена ослобођен одлуком председника
МКТЈ. Разлог тако благог поступка постао је јасан када је Ердемовић сведочио против Милошевића. Али, за време унакрсног испитивања, откривено
је да је Ердемовић лагао у својим исказима. Озбиљни прекршаји МКТЈ такође су били и давање тајних оптужница (такозвани „тајни спискови” Трибунала), отмица оптужених и њихово тајно изручење у Хаг и још много
тога.186
Многи експерти-правници па чак и неки сарадници самог Трибунала
врло су скептично оцењивали МКТЈ већ у првом периоду његовог рада, као
и низак стручни ниво његовог руководства, пре свега, председника Гебриела Керка Мекдоналда и главног тужиоца Луиза Арбура, критикујући их
за њихову правну неписменост у низу принципијелних правних питања,
пристрасан прилаз у односу на Србе и Хрвате, као и укупну доминацију
америчког утицаја у овој „политизованој међународној правној институцији”.187 О њиховом ниском нивоу ерудиције говори, на пример, и чињеница
да су они често током судских расправа називали Босну и Херцеговину републиком када она већ као таква није постојала. Посебно важно за схватање
суштине МКТЈ јесте анализа његове одлуке да не спроведе истрагу злочина
који су вршени за време агресије земаља НАТО-а, на челу са САД, против
СРЈ у периоду од марта до јуна 1999. године. Одлуком тужилаштва Трибунала, све чињенице о извршеним злочинима, укључујући масовна убиства цивилног становништва, уништавање цивилних објеката итд (то јест,
оно што директно спада под јурисдикцију Трибунала), названо је небитним
да би улазило под јурисдикцију МКТЈ. Може се приметити да је већ сама
чињеница агресије НАТО војске на територији Југославије била злочин,
а не само њена појединачна дејства. Ипак, за разлику од Нирнбершког и
Токијског међународног трибунала, МКТЈ није имао директну компетенцију да разматра предмете у вези са злочинима против мира и безбедности човечанства, а, пре свега, са агресијом. И то није било случајно, јер су
управо главни инспиратори и креатори били организатори агресије против
Југославије.
У свим практичним активностима Трибунала, пре свега, његовог главног тужиоца Карле дел Понте, јасно се видела нескривена тежња да се ски186 Международный трибунал по бывшей Югославии: Деятельность. Результаты. Эффективность. Материалы международной научной конференции. Москва, 22-23 апреля 2009. –
М.: Индрик, 2012.
187 Algemeen Dagblad, 9. 2. 1999.
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не одговорност са руководства НАТО-а и земаља Алијансе због спровођења
војне операције против Југославије.
Тако је она, излажући у Савету безбедности ОУН 4. јуна 2000. године
изјавила да се прекида истрага коју је од 1999. године спроводила специјална група правника МКТЈ по захтеву Владе СРЈ, руских парламентараца,
групе западних правника и неких организација за заштиту права. У датом
захтеву, руководство НАТО-а се оптуживало за кршење Женевске конвенције, убиства мирољубивог становништва и геноцида над народима Југославије. Као конкретни докази злочина НАТО-а наводили су се: бомбардовање
путничког воза који је прелазио мост преко Дунава, рушење националне
телевизијске станице СРЈ у Београду, уништавање конвоја са избеглицама
који је сматран војним, коришћење касетних бомби и осиромашеног уранијума у муницији, као и наношење велике штете инфраструктури и животној средини Југославије.
У свом излагању, Карла дел Понте отворено је изјавила да „нема основаних тврдњи да је током косовске кризе Алијанса извршила било какве
ратне злочине”. Истина, заједно са тим, она је признала да је НАТО при
томе направио „извесне грешке”, али да је дубља истрага коју је спровела
специјална комисија Трибунала наводно показала да „не може бити ни говора о томе да је НАТО авијација намерно бомбардовала цивилне циљеве”.
Оптужба за геноцид, како је изјавила тужилац, била је одбачена од самог почетка, јер се у њој претпостављала чињеница да се намерно уништавао народ или поједине етничке групе, а такве намере у акцијама руководства НАТО-а нису биле откривене. На тај начин, како је изјавила Карла
дел Понте, комисија Трибунала дошла је до закључка да нема основа за
доношење оптужујуће пресуде за руководство НАТО-а.188
Недељу дана након иступања главног тужиоца Трибунала у Савету
безбедности ОУН, МКТЈ је припремио извештај својих експерата који су
проучили материјале достављене из различитих извора о кршењу норми
међународног хуманитарног права током војне операције НАТО-а против
Југославије. На основу датог извештаја, Карла дел Понте изнела је званичан закључак да се прекида истрага о акцијама припадника НАТО-а за
време операције „Allied Force”.
У извештају се јасно оцртавао пронатовски став његових аутора и руководства Трибунала у целини. Главни закључак извештаја био је да, на
основу достављених информација, детаљнија истрага, како целокупне акције тако и појединих инцидената, није била оправдана, мада је НАТО и
188 Algemeen Dagblad, 5. 6. 2000.

135

признао да су током кампање биле учињене грешке и да је избор појединих
циљева са правне тачке гледишта био споран.
Целокупан извештај био је састављен на лажној тези о недостатку информација и нејасности правних норми. Тако је, што се тиче штете нанете
животној средини, речено да је, наводно, немогуће да нанесена штета буде
стварна и дугорочна. Осим тога, ако се узме у обзир да што је био већи значај циљаног војног објекта, то је, наводно, могла да буде и већа дозвољена
штета по природну средину.
Што се тиче касетних бомби, користила се сумњива теза да су оне касете које нису експлодирале исте као и нагазне мине, а како ово питање није
било регулисано, о овом се предмету није расправљало.
Велики део извештаја чиниле су обимне расправе о одређивању војних објеката и пропорцијалној примени војне снаге. При томе, на пример,
у односу на телевизијски центар у Београду, експерти НАТО-а су чврсто
уверавали да се он користио у војне сврхе и да су, полазећи од тога, донели закључак да га је оправдано бомбардовати, признајући истовремено
да средства јавног информисања не представљају војне објекте.
Што се тиче принципа пропорционалности, наводила се потпуно апсурдна теза да закључак треба изводити не од појединачних инцидената,
већ у зависности од бројности жртава међу мирољубивим становништвом
у целини и од одабраних војних циљева. Као основну одговорност за кршење међународног хуманитарног права, експерти Трибунала сматрали су
постојање намере или немара, а не кривичну непажњу. Зато се тврдило да,
наводно, НАТО није имао намеру да напада цивилна лица и објекте који
нису војни и да су се истовремено предузимале све могуће мере да се број
жртава сведе на минимум. Аутори извештаја оправдавали су дејства Алијансе и њених припадника како у целини тако и у пет конкретних инцидената (у МКТЈ било је укупно материјала за 21 инцидент).
Чак су и холандски правни експерти указивали на тенденциозност
извештаја који је изложила Карла дел Понте. Они су подвлачили да је на
конкретна постављена питања (било их је око 40) за одређене инциденте
руководство НАТО-а одговорило у општим цртама, прећутавши очигледне
чињенице и доказе, а МКТЈ се задовољио оваквим објашњењима и одустали су од било каквих оптужби против НАТО-а.189
Али, према речима Александра Тејтелбаума, представника Асоцијације америчких правника са европским седиштем ОУН у Женеви, Карла дел
Понте „фактички је признала да је веома тешко да предузме кораке који би
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били у супротности са интересима Северноатланског пакта” јер финанисирање Хашког трибунала захтева милионе долара, а велики део овог новца
дају САД и, зато у случају сличних активности, она може једноставно да
изгуби свој посао.
Па ипак, осећајући климавост навода иницијатора дате војне кампање,
неке земље чланице НАТО-а, пре свега Грчка, почеле су да се супротстављају притиску војно-политичког руководства Алијансе и, самим тим, могућност остварења снажне акције доведена је под сумњу јер, у складу са
статутом НАТО-а, за то је била потребна сагласност свих чланица блока.
Ипак, као крајњи резултат, Вашингтон је успео да „притегне” своје савезнике.
Самим тим, МКТЈ је још једном показао да је у свом раду он у потпуности штитио интересе Запада и зато се није могао сматрати за објективну
правну инстанцу.
Против незаконитих метода рада МКТЈ више пута протестовале су Русија и Савезна Република Југославија. Као један од таквих примера може
се навести изјава министра иностраних послова Русије Игора Иванова крајем маја 2000. године у Фиренци, током заседања сталног Савета Русија–
НАТО, као одговор на оптужбе против наше земље (прим. прев. мисли се на
Русију) поводом посете Русији министра одбране СРЈ Драгољуба Ојданића
који се налазио на списковима Трибунала. Руски министар је истакао да
се Русија никада неће сложити са изношењем тајних оптужница осумњиченима за ратне злочине јер је МКТЈ прекорачио своја овлашћења, закључивши споразум са НАТО-ом о међусобној сарадњи за њихово гоњење и
задржавање. Уз то, Игор Иванов је инсистирао да се спроведе расправа о
делатности МКТЈ у Савету безбедности ОУН.
Али, како се и могло очекивати, оваква принципијелна позиција руске
стране није наишла на разумевање Запада. Тако је Ј. Ван Артсен, министар
иностраних послова Холандије, државе чланице НАТО-а, на чијој се територији налазио МКТЈ, прокоментарисао изјаву руског министра рекавши
да су његове критике Трибунала „неправедне” и „неистините” и изразио
жаљење због њихове недовољне заснованости.
Као други пример ове критике може да послужи писмо југословенског
министра правде, које је упућено маја 2000. године главном тужиоцу Карли
дел Понте, у ком се она оптужује за политизацију Хашког трибунала и тајне отмице људи на територији суверене Југославије с циљем да се предају
суду у Хагу.190
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У изјави Министарства иностраних послова Руске Федерације од 3.
јуна 2000. године речено је да је Међународни трибунал за бившу Југославију „већ раније одредио „главног кривца” у југословенској трагедији. Трибунал није први пут затварао очи у случајевима кршења норми међународног хуманитарног права које су вршили други учесници конфликта...”.191
Заиста, без преседана је изјава председника Међународног суда да рад
МТКЈ представља претњу целокупном савременом међународном праву.
Новембра 2001. године, Русија је у Савету безбедности ОУН осудила
рад Хашког трибунала који је, по речима представника Руске Федерације
у Савету безбедности ОУН „уместо да строго примењује постојеће норме
међународног права више пута их „преправљао” у смеру који му је био
потребан, дајући им одговарајуће интерпретације”. Представник Руске Федерације изјавио је да Русија дели „мишљење председника Међународног
суда да овакав рад ствара претњу целокупном међународном праву”.
Изузетно незаконит рад Међународног трибунала за бившу Југославију испољио се у такозваном „предмету” бившег председника Савезне
Републике Југославије, Слободана Милошевића. У овом предмету биле су
прекршене практично све норме међународног права, као и обезбеђивање
минималних права окривљеног и друге норме које представљају основу
квалификације судског процеса у својству праведног, па чак и норме Статута самог Трибунала.
Као прво, важно је нагласити да је оптужница против Слободана Милошевића била подигнута у данима НАТО бомбардовања Савезне Републике Југославије. За ове акције које је обављала војска НАТО-а, одговорност
је била пребачена на председника земље која је подрвгнута нечовечној
агресији (главни циљеви напада НАТО-а били су цивилни објекти). При
томе је Трибунал демонстративно ослободио одговорности ратне злочинце
НАТО-а. На тај начин, МКТЈ је показао да је он фактички саучесник злочинима земаља НАТО-а према СРЈ.
Као друго, Слободан Милошевић је био отет у Београду и спроведен
(термин екстрадиција овде се не може применити јер он означава законити
начин предаје лица из једне државе у другу, а у овом случају говори се о тајном одвођењу у другу земљу) у Истражни затвор у Хагу. За време судског
процеса, више пута се кршило право оптуженог на равноправан положај
са тужилаштвом, на достављање неопходних информација, на одбијање и
обезбеђивање права према Међународном пакту о грађанским и политичким правима и Европској конвенцији о правима човека, коришћење тајних
191 Международный исторический трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ). Доклад эксперта. IX Московская Международная Историческая Модель ООН, РГГУ 2015. – М.: 2015.

138

сведока и тајних расправа, коришћење сумњивих доказа па чак и нескривено фалсификовање доказа. Тако се један од сведока оптужбе одрекао својих
исказа директно у сали суда изјавивши да су на њему применили тортуру
како би га натерали да да лажне исказе против Слободана Милошевића.
Као треће, за време излагања одбране у процесу по предмету Слободана Милошевића изнесени су убедљиви докази да је масован одлазак
становништва са Косова (једна од главних оптужби против Милошевића)
био резултат не наредби власти СРЈ, већ бомбардовања НАТО-а. Исказе о
овоме дали су руски сведоци одбране – бивши председник Савета министара СССР Николај И. Рижков, бивши председник Председништва Русије и
директор обавештајне службе Русије Јевгениј М. Примаков, као и бивши
начелник Управе за међународну војну сарадњу Министарства одбране Русије генерал-пуковник Леонид Г. Ивашов.192 Али, управо у вези са тим што
су изнета сведочења не само у потпуности оповргла оптужбе против Милошевића, већ су и показала учешће самог Хашког трибунала у скривању
реалних криваца југословенске трагедије, септембра 2004. године Милошевићу је насилно додељен адвокат. Ова одлука требалo је да из корена
измени ток одбране и онемогући Милошевићу да реално учествује у формирању стратегије и тактике своје сопствене одбране. Само бојкот сведока
и фактички рушење процеса приморали су Апелационо веће Трибунала да
измени донету одлуку и обнови право Милошевића да се самостално брани. Друге одлуке Трибунала у „предмету” Милошевића такође су садржале
бројна кршења норми међународног права и општих правних принципа.
Тако је МКТЈ дао Милошевићу тачно два пута мање времена него што су
имали тужиоци. При томе је Трибунал отворено дезинформисао Генералну
скупштину и Савет безбедности ОУН изјавивши да је Милошевићу дато
исто толико времена колико су имали тужиоци.
Најзад, 2006. године, МКТЈ је одбио да пружи Милошевићу хитну медицинску помоћ. И више од тога – приликом истраге о околностима смрти
Милошевића, руководство Трибунала одлучило се за отворено фалсификовање, тврдећи да је разлог што се од осуђеника крила информација да је
у његовој крви пронађен препарат који је отежавао лечење болести срца,
наводно, „неопходан да се сачува лекарска тајна”.
Хашки трибунал је отворено игнорисао став Русије, чак су његови
одговори на званичне захтеве Русије непримерено подсмешљиви. Тако је
министар иностраних послова Руске Федерације Сергеј В. Лавров приметио да је његов захтев МТКЈ да достави извештај о догађајима у Рачку
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(једном од кључних тачака оптужнице против Милошевића) добио одговор
да се овај извештај... „изгубио”. Треба такође напоменути да је Судско веће
које је одбило да дозволи Милошевићу хитну медицинску помоћ у Русији закључило да „није уверено да ће се окривљени након лечења вратити
у Трибунал”. На тај начин су званичне гаранције Русије, сталне чланице
Савета безбедности ОУН, о сигурном враћању окривљеног у МКТЈ биле
одбијене без било каквог образложења.193
Стални представник Русије у Савету безбедности ОУН још је 2000. године приметио да Хашки трибунал „не указује дужну сарадњу на нормализацији политичког процеса у бившој Југославији. Осим тога, последице
његове делатности постајале су деструктивне за циљеве регулисања ситуације на Балкану”.
На тај начин, главни објекат и истовремено основни разлог за критику МКТЈ била је његова крајња политизација која се огледала у упорном
спровођењу тежњи западних држава, пре свега САД, и оцртавала се у првенственом праћењу Срба и тежњи да се као добри прикажу представници
других етничких група, који су, такође, били учесници братоубилачког рата
на територији бивше Југославије, као и покушаји да се ослободе одговорности земље НАТО-а за оружану агресију против СРЈ.
На такву сувишну политизацију Хашког трибунала више пута су указивали независни експерти. Без обзира на то што је његов циљ био да се
праведно суди, не узимајући у обзир националну припадност, убрзо након
почетка његовог рада постало је јасно да је назависни суд Међународног
трибунала више личио на разрачунавање победника са побеђенима. С тим
у вези, више пута су се чули позиви за прекид рада МКТЈ, али, нажалост,
то је било практично немогуће остварити, а да се не прекрши међународно
право. Јер, Хашки трибунал био је основан Резолуцијом Савета безбедности ОУН. За Резолуцију је гласало пет сталних чланица Савета безбедности, међу којима и Русија, као и одређен број изабраних чланица. Зато је
званичан рад МКТЈ могао да буде прекинут такође само одлуком Савета
безбедности ОУН. Чак ако би нека држава изнела пројекат Резолуције
о прекиду рада Трибунала, њега би морало да подржи свих пет сталних
чланова који имају право вета. А то би било практично немогуће.

193 Международный исторический трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ). Доклад эксперта. IX Московская Международная Историческая Модель ООН, РГГУ 2015. – М.: 2015.
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Закључак
Након што смо размотрили рад МКТЈ, изанализирали његове практичне кораке за позивање на одговорност лица окривљених за ратне злочине,
одредили његове унутрашње мотиве који су условили његову јасну прозападну оријентацију, пристрасност и тенденциозност у односу, пре свега, на
Србе, сврсисходно је поставити питање: какве лекције треба извући из саме
чињенице оснивања, постојања и рада Хашког трибунала? А како историја
има тенденцију да се понавља, то би могло да помогне у будућности „да се
не упада у исту замку” и да се поступа у складу са постојећим искуством
рада међународних судских инстанци па макар биле тужне и трагичне као
у датом случају.
Зашто је дато искуство имало трагичне последице за Србе? Зашто се
МКТЈ тако изразито разликује од Нирнбершког трибунала 1946. године по
ефикасности рада и праведности донесених пресуда? За одговор на ова питања, морамо се вратити на сутуацију у којој је МКТЈ био основан. Још октобра 1992. године, Савет безбедности ОУН одредио је комисију експерата
за истрагу и анализу информација о кршењу Женевских конвенција и других норми међународног права на територији бивше Југославије. Закључак
ове комисије био је да би светска организација требало хитно да формира
судски орган да би се истражили и казнили ратни злочини. У формирању
датог органа, значајну улогу могла би одиграти Русија која је, као оснивач
и наследник СССР, била сталан члан Савета безбедности са правом вета.
Али, у то време, Русија је била толико слаба да је углавном размишљала о
свом преживљавању. Одређену негативну улогу одиграо је и чисто субјективан фактор: министар иностраних послова Руске Федерације у том периоду (од 22. децембра 1992. до 5. јануара 1996. године) био је Андреј Козирев, познат по својим проамеричким оријентацијама и непротивљењу у
низу принципијелних питања за Русију. Нису га узалуд називали „мистер
ДА”, као антипод „мистеру НЕ”, Андреју Громикову који је увек чврсто
стајао у заштити спољнополитичких интереса Совјетског Савеза. Као шеф
руске дипломатије, Козирев је покушавао да оствари прелаз руске спољне
политике од супротстављања, мада и мирног, Западу до односа сарадње и
партнерства на принципима савеза. Али, у то време, то је могло да се уради

141

само на рачун озбиљних уступака Западу и препуштања својих позиција.
Зато су многи касније оптуживали Козирева за издају националних интереса Русије.
И управо у таквој ситуацији, маја 1993. године, руски стални представник у ОУН гласао је у Савету безбедности за оснивање МКТЈ. Тако је био
формиран овај судски орган коме је било суђено да постане право стратиште за Србе. Наравно да се у то тешко време на челу руске дипломатије
налазио патриота-државник (такав као што је Јевгениј М. Примаков, који
се марта 1999. упутио у САД и, сазнавши да су започеле војне операције
НАТО-а против Југославије, у знак протеста окренуо свој авион над океаном и вратио се у Москву) и да се спроводила умеренија спољна политика, такав обрт догађаја могао би се предвидети. Јер, Русија је имала такав
моћан инструмент као што је право вета у Савету безбедности ОУН. Али,
шта је било урађено, било је... Најжалосније од свега јесте то што се ова
ситуација више није могла поправити. Нису помогли ни протести руских
и српских дипломата ни светске јавности, ни захтеви да ОУН спроведе истрагу о раду Хашког трибунала, ни покушаји да се укаже адвокатска помоћ
осумњиченима, а у неким случајевима чак ни медицинска помоћ осуђеним
Србима. МКТЈ је „успешно” завршио свој рад и делатност крајем 2017.
године.
Узимајући у обзир дате околности, МКТЈ је добио „Carte blanche”
(неограничена права) да може да гони оне који су одавно представљали
одређену препреку Западу како би завладао балканским регионом, то јест,
Србима. И Трибунал се у потпуности овим користио, немилосрдно осудивши српске лидере. На који начин је он то урадио, описано је у овој књизи.
То је била немилосрдна, али очигледно неопходна лекција за све слободољубиве снаге света, у које, несумњиво, припадају сви словенски православни народи, а међу њима Руси и Срби. Најважнија лекција огледа се у томе
да се у ситуацијама у којима постоји могућност претњи нападом са Запада
треба држати заједно, супротставити се уједињеним снагама.
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Прилог 1.
Статут Међународног
трибунала за бившу Југославију 1
Међународни трибунал за кривично гоњење лица одговорних за тешко
нарушавање међународног хуманитарног права почињеног на територији
бивше Југославије од 1991. године (у даљем тексту, Међународни трибунал) основао је Савет безбедности, а обавља своју делатност на основу
Поглавља VII Повеље Организације уједињених нација и делује у складу с
одредбама овог Статута.
Члан 1. Јурисдикција Међународног суда
Међународни трибунал је надлежан да кривично гони лица одговорна
за тешка нарушавања међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године.
Члан 2. Тешке повреде Женевских конвенција из 1949.
Међународни трибунал је надлежан да кривично гони лица која су
починила или наредила да се почине тешке повреде Женевских конвенција
од 12. августа 1949, односно, следећа дела против лица или имовине заштићених одредбама релевантне Женевске конвенције:
(а) убиство с предумишљајем;
(б) мучење или нечовечно поступање, укључујући биолошке експерименте;
(в) с предумишљајем наношење великих патњи или тешких повреда
тела или здравља;
(г) незаконито, неоправдано уништавање и присвајање имовине широких размера које није оправдано војном нуждом;
(д) присиљавање ратног заробљеника или цивила да служи у снагама
непријатеља;
(ђ) намерно ускраћивање права ратном заробљенику или цивилу на
правичан и редован судски поступак;
1 Устав Международного трибунала по бывшей Югославии // Организация Объединенных
наций. [Електронски извор] – URL: http://un.org/ru/law/icty/charter.shtml
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(е) противправна депортација, премештање или хапшење цивила;
(ж) узимање цивила за таоце.
Члан 3. Кршења закона или обичаја ратовања
Међународни трибунал је надлежан да кривично гони особе које су
прекршиле законе или обичаје ратовања. Ова доленаведена кршења нису
дата у потпуности:
(а) коришћење отровних или других оружја чија је сврха наношење
сувишних патњи;
(б) безобзирно разарање градова, насеља или села, или пустошење које
није оправдано војним потребама;
(в) нападање на небрањене градове, села, стамбене или друге објекте,
или бомбардовање било којим средствима;
(г) заузимање, уништавање или намерно оштећивање верских, добротворних и образовних установа, као и установа намењених уметности и науци, историјских споменика и уметничких и научних дела;
(д) пљачкање јавне или приватне имовине.
Члан 4. Геноцид
1. Међународни трибунал је надлежан да кривично гони лица која су
починила геноцид, како је дефинисан у ставу 2. овог члана, или било које
од дела набројаних у ставу 3. овог члана.
2. Геноцид представља било које од следећих дела, почињено с намером да се у целости или делимично уништи нека национална, етничка,
расна или верска група као таква:
(а) убијање припадника те групе;
(б) наношење тешких телесних или душевних повреда припадницима
те групе;
(в) смишљено наметање животних услова припадницима неке групе
који су срачунати да доведу до њеног потпуног или делимичног физичког уништења;
(г) увођење мера којима је циљ спречавање рађања унутар те групе;
(д) присилно премештање деце из једне групе у другу.
3. Кажњива су следећа дела:
(а) геноцид;
(б) удруживање ради вршења геноцида;

144

(в) директно и јавно подстицање на вршење геноцида;
(г) покушај вршења геноцида;
(д) саучесништво у геноциду.
Члан 5. Злочини против човечности
Међународни трибунал је надлежан да кривично гони лица одговорна за следећа кривична дела када су почињена у оружаном сукобу, било
међународног било унутрашњег карактера, и усмерена против цивилног
становништва:
(а) убиство;
(б) истребљивање;
(в) поробљавање;
(г) депортација;
(д) затварање;
(ђ) мучење;
(е) силовање;
(ж) прогони на политичкој, расној и верској основи;
(з) други нехумани поступци.
Члан 6. Персонална јурисдикција
Међународни трибунал има јурисдикцију над физичким лицима у
складу с одредбама овог Статута.
Члан 7. Индивидуална кривична одговорност
1. Лице које је планирало, подстицало, наредило, починило или на други начин помогло и подржало планирање, припрему или извршење неког
од кривичних дела наведених у члановима од 2. до 5. овог Статута сноси
индивидуалну одговорност за то кривично дело.
2. Ниједно оптужено лице, било да се ради о шефу државе или владе
или о одговорном државном функционеру, не може бити ослобођено кривичне одговорности нити му се може ублажити казна на основу његовог
службеног положаја.
3. Уколико је неко од дела наведених у члановима од 2. до 5. овог Статута починио подређени, његов надређени не може бити ослобођен кривичне одговорности ако је знао или је било разлога да зна да се подређени
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спрема починити таква дела или да их је већ починио, а он није предузео
нужне и разумне мере да спречи таква дела или да казни починиоце.
4. Оптужено лице које је поступало према наређењу владе или надређеног не може бити ослобођено кривичне одговорности, али му се то може
узети у обзир као основ за ублажавање казне ако Међународни трибунал
утврди да је то у интересу правде.
Члан 8. Територијална и временска јурисдикција
Територијална јурисдикција Међународног трибунала обухвата територију бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, што
подразумева њену копнену површину, ваздушни простор и територијалне
воде. Временска јурисдикција Међународног трибунала односи се на период који је почео 1. јануара 1991. године.
Члан 9. Паралелна јурисдикција
1. Међународни трибунал и национални судови имају паралелну јурисдикцију за кривично гоњење лица за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1. јануара
1991. године.
2. Међународни трибунал има приоритет над националним судовима.
Међународни трибунал може у било којој фази поступка званично да затражи од националних судова да уступи предмете Међународном трибуналу у
складу с овим Статутом и Правилником о поступку и доказима Међународног трибунала.
Члан 10. Non bis in idem
1. Ниједном лицу којем је већ суђено пред Међународним трибуналом
за дела која према овом Статуту представљају тешка кршења међународног хуманитарног права не може се за иста дела судити пред националним
судом.
2. Лицу којем је пред националним судом суђено за дела која представљају тешка кршења међународног хуманитарног права може се после тога
судити пред Међународним трибуналом само у случају ако је:
(а) дело за које му је суђено оквалификовано као обично кривично дело
или
(б) ако поступак пред националним судом није био непристрасан или
независан, ако је био смишљен да оптуженог заштити од међуна-
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родне кривичне одговорности или ако кривични поступак није био
ревносно спроведен.
3. Разматрајући казну коју ће изрећи лицу осуђеном за неко од кривичних дела према овом Статуту, Међународни трибунал ће узети у обзир
колики је део евентуалне казне коју му је за исто дело изрекао национални
суд то лице већ издржало.
Члан 11. Организација Међународног трибунала
Међународни трибунал чине следећи органи:
(а) судска већа која се састоје од три претресна већа и једног апелационог већа;
(б) тужилац и
(в) Секретаријат, који опслужује и судска већа и тужиоца.
Члан 12. Састав судских већа
1. Судска већа чини шеснаест сталних независних судија, који не смеју бити држављани исте државе и највише дванаест независних судија ad
litem истовремено именованих у складу са чланом 13 тер, ставом 2. Статута, који не смеју бити држављани исте државе.
2. Свако судско веће састоји се од троје сталних судија и највише девет
судија ad litem истовремено. Свако судско веће у које су распоређене судије
ad litem може се поделити у секције од по троје судија, међу којима су и
сталне судије и судије ad litem. Секција судског већа има исте надлежности
и одговорности које по Статуту припадају судском већу и доноси одлуку у
складу с истим правилима.
3. Апелационо веће чини седам сталних судија. Апелационо веће у сваком жалбеном поступку чини пет његових чланова.
4. Лице које се у смислу услова за чланство у већима Међународног
трибунала може сматрати држављанином више од једне државе сматраће се
држављанином оне државе у којој иначе остварује своја грађанска и политичка права.
Члан 13. Квалификације судија
Сталне судије и судије ad litem морају бити непристрасна и честита
лица високих моралних квалитета, која поседују квалификације потребне
за избор на највише правосудне функције у земљи из које долазе. Приликом одређивања укупног састава већа и секција судских већа, дужна пажња
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посвећује се искуству судија у кривичном и међународном праву, укључујући међународно хуманитарно право и људска права.
Члан 13. бис Избор сталних судија
1. Четрнаест сталних судија Међународног трибунала бира Генерална скупштина са списка који јој доставља Савет безбедности, на следећи
начин:
(а) генерални секретар предлаже државама чланицама Уједињених
нација и државама нечланицама које имају сталне посматрачке мисије у седишту Уједињених нација да кандидују судије за Међународни трибунал;
(б) у року од 60 дана од позива генералног секретара, свака држава може
да предложи највише два кандидата, чије квалификације одговарају
онима наведеним у члану 13. Статута, с тим да ниједан од њих не
сме бити држављанин исте државе као било који други судија члан
Апелационог већа који је изабран или именован за судију Међународног трибунала за кривично гоњење лица одговорних за геноцид
и друга тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији Руанде и грађана Руанде одговорних за геноцид
и друга таква кршења почињена на територији суседних држава у
периоду од 1. јануара 1994. до 31. децембра 1994. године (у даљем
тексту: Међународни трибунал за Руанду) у складу са чланом 12.
Статута овог Трибунала;
(в) генерални секретар прослеђује примљене кандидатуре Савету безбедности. На основу примљених кандидатура, Савет безбедности
саставља списак са најмање двадесет осам а највише четрдесет два
кандидата, водећи рачуна о томе да главни светски правни системи
буду адекватно заступљени;
(г) председник Савета безбедности прослеђује списак кандидата председнику Генералне скупштине. Генерална скупштина са тог списка
бира четрнаест сталних судија Међународног трибунала. За изабране кандидате проглашавају се они који добију апсолутну већину гласова држава чланица Уједињених нација и држава нечланица које
имају сталну посматрачку мисију у седишту Уједињених нација. У
случају да два кандидата из исте државе добију потребну већину
гласова, изабраним ће се сматрати онај који је добио већи број гласова.
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2. У случају упражњеног места у судским већима међу сталним судијама који су изабрани или именовани у складу с овим чланом, након консултација с председницима Савета безбедности и Генералне скупштине,
генерални секретар на упражњено место до краја мандата именује лице
које испуњава квалификације наведене у члану 13 Статута.
3. Сталне судије изабране у складу с овим чланом бирају се на мандат
од четири године. Услови службе су исти као и за судије Међународног суда
правде. Судије могу бити поново изабране.
Члан 13. тер Избор и именовање судија ad litem
1. Избор судија ad litem Међународног трибунала бира Генерална скупштина на основу списка који јој доставља Савет безбедности, а на следећи
начин:
(а) генерални секретар позива државе чланице Уједињених нација и
државе нечланице које имају сталне посматрачке мисије у седишту
Уједињених нација да кандидују судије ad litem Међународног трибунала;
(б) у року од 60 дана од позива генералног секретара, свака држава
може да предложи по четири кандидата чије квалификације одговарају онима наведеним у члану 13 Статута, водећи при томе рачуна о
правилној заступљености кандидата женског и мушког пола;
(в) генерални секретар прослеђује примљене кандидатуре Савету безбедности. На основу примљених кандидатура, Савет безбедности
саставља списак са најмање педесет четири кандидата, старајући
се да главни светски правни системи буду адекватно заступљени и
водећи рачуна о равноправној географској заступљености;
(г) председник Савета безбедности прослеђује списак кандидата председнику Генералне скупштине. Генерална скупштина са тог списка
бира двадесет седам судија ad litem Међународног трибунала. Кандидати који добију апсолутну већину гласова држава чланица Уједињених нација и држава нечланица које имају сталне посматрачке
мисије у седишту Уједињених нација прогласиће се изабраним;
(д) судије ad litem бирају се на мандат од четири године и немају право
на реизбор.
2. Генерални секретар ће по захтеву председника Међународног трибунала именовати у судска већа судије ad litem у току њиховог мандата за једно или више суђења на укупан период до три године. Приликом подношења
захтева за именовање судије ad litem, председник Међународног трибунала
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мора да има на уму критеријуме из члана 13 Статута који се односе на састав већа и секција судског већа, одредбе става 1 (б) и (в) овог члана, као и
број гласова које је дотични судија ad litem добио у Генералној скупштини.
Члан 13. quater Статус судија ad litem
1. Током периода на који су именовани да раде у Међународном трибуналу, судије ad litem:
(а) имају исте услове службе, mutatis mutandis, као и сталне судије Међународног трибунала;
(б) имају иста овлашћења као и сталне судије Међународног трибунала, уз изузетке наведене у ставу 2 овог члана;
(в) имају повластице и имунитет, изузећа и олакшице које припадају
судијама Међународног трибунала;
(г) имају овлашћења да решавају у претпретресним поступцима оне
предмете у којима нису распоређени као чланови судског већа.
2. Током периода на који су именовани да раде у Међународном трибуналу, судије ad litem:
(а) немају право да бирају ни да буду бирани за председника Међународног трибунала нити за председавајућег судског већа према члану
14 Статута;
(б) немају овлашћења:
(i) да усвајају правила о поступку и доказима у складу са чланом
15 Статута. Они ће, међутим, бити консултовани пре усвајања
тих правила;
(ii) да прегледају оптужницу у складу са чланом 19 Статута;
(iii) да учествују у консултацијама са председником у вези с
распоређивањем судија у складу са чланом 14 Статута, нити
у вези са помиловањем или ублажавањем казне у складу са
чланом 28 Статута.
Члан 14. Функционери и чланови већа
1. Председника Међународног трибунала бирају сталне судије из својих редова.
2. Председник Међународног трибунала члан је Апелационог већа и
председава његовим радом.
3. Након консултација са сталним судијама Међународног трибунала,
председник распоређује четворо сталних судија, изабраних или именова-
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них у складу са чланом 13 бис Статута, у Апелационо веће, а деветоро у
судска већа.
4. Уз консултацију са председником Међународног трибунала, председник овог трибунала именује двоје судија изабраних или именованих у
складу са чланом 12 Статута Међународног трибунала за Руанду за чланове
Апелационог већа и сталне судије Међународног трибунала.
5. Након консултација са сталним судијама Међународног трибунала,
председник распоређује у судска већа оне судије ad litem које повремено
буду именоване да раде у Међународном трибуналу.
6. Сваки судија може бити члан само оног већа у које је распоређен.
7. Председавајућег судију који надгледа целокупан рад судског већа
бирају сталне судије тог већа из својих редова.
Члан 15. Правилник о поступку и доказима
Судије Међународног трибунала усвајају правила о поступку и доказима за вођење претпретресне фазе поступка, суђења и жалбеног поступка,
прихватање доказа, заштиту жртава и сведока и друга релевантна питања.
Члан 16. Тужилац
1. Тужилац је одговоран за вођење истраге и кривично гоњење лица
одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена
на територији бивше Југославије од 1. јануара 1991. године.
2. Тужилац делује независно као засебни орган Међународног трибунала. Он није дужан да тражи ни да прима упутства ни од које владе нити
од било ког другог извора.
3. Тужилаштво се састоји од тужиоца и других потребних квалификованих сарадника.
4. Тужиоца предлаже генерални секретар, а именује Савет безбедности. Тужилац мора да буде особа високих моралних квалитета и мора да
поседује највиши степен стручности и искуства у вођењу истрага и кривичног гоњења у кривичним предметима. Тужилац има мандат од четири
године и може бити поново изабран. Услови службе тужиоца исти су као
услови службе заменика секретара Уједињених нација.
5. Сараднике Тужилаштва именује генерални секретар на препоруку
тужиоца.
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Члан 17. Секретаријат
1. Секретаријат је одговоран за администрацију и подршку раду Међународног трибунала.
2. Секретаријат се састоји од секретара и другог потребног особља.
3. Секретара именује генерални секретар Уједињених нација након
консултација с председником Међународног трибунала. Он/она има мандат
од четири године и може бити поново изабран/а. Услови службе секретара
одговарају условима службе помоћника генералног секретара Организације уједињених нација.
4. Особље секретаријата именује генерални секретар на препоруку секретара.
Члан 18. Истрага и састављање оптужнице
1. Тужилац покреће истрагу ex officio или на основу информације добијене од било ког извора, пре свега, од влада, Организације уједињених
нација, међувладиних и невладиних организација. Тужилац процењује
информацију коју је примио или прибавио и одлучује постоје ли довољне
основе за покретање поступка.
2. Тужилац је овлашћен да испитује осумњичене, жртве и сведоке, прикупља доказе и спроводи истрагу на лицу места. Приликом обављања тих
послова, када је то потребно, тужилац може да затражи помоћ надлежних
државних власти.
3. Приликом испитивања, осумњичени има право на помоћ правног
заступника по сопственом избору, што укључује право да му се додели бесплатна правна помоћ ако нема довољно средстава да је сам плати, као и на
неопходно превођење на језик који он говори и разуме.
4. Пошто је утврдио да prima facie постоје основе за то, тужилац припрема оптужницу која садржи сажет приказ чињеница и кривично дело или
дела за која се оптужени терети према Статуту. Оптужница се доставља
судији судског већа.
Члан 19. Разматрање оптужнице
1. Судија судског већа разматра оптужницу која му је достављена. Ако
се увери да је тужилац утврдио да prima facie постоје основе, судија ће
потврдити оптужницу. Ако се у то не увери, оптужница се одбацује.
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2. Пошто се оптужница потврди, судија може на захтев тужиоца издавати судске налоге и налоге за хапшење, притвор, предају или довођење
лица, као и све друге налоге потребне за вођење суђења.
Члан 20. Почетак и вођење судског поступка
1. Судска већа морају обезбедити да суђење буде правично и експедитивно те да се поступак води у складу с правилима о поступку и доказима
уз пуно поштовање права оптуженог и дужну бригу о заштити жртава и
сведока.
2. Лице против којег је потврђена оптужница, на темељу судског налога
или налога за хапшење Међународног трибунала, мора бити притворено,
одмах обавештено о оптужбама против њега и пребачено у Међународни
трибунал.
3. Судско веће ће прочитати оптужницу, уверити се да се поштују права
оптуженог, потврдити да оптужени разуме оптужницу и упутити га да се
изјасни о њој. Судско веће ће затим одредити датум почетка суђења.
4. Расправа је јавна осим када судско веће одлучи да је затвори за јавност у складу с правилима о поступку и доказима.
Члан 21. Права оптуженог
1. Све особе су равноправне пред Међународним трибуналом.
2. Приликом решавања по оптужби против оптуженога, он има право
на правично и јавно суђење, у складу са чланом 22 Статута.
3. Оптужени се сматра невиним док му се не докаже кривица у складу
с одредбама овог Статута.
4. Приликом решавања по свим оптужбама на основу овог Статута, оптуженом се, уз пуно поштовање начела равноправности, гарантују следећа
минимална права:
(а) да буде правовремено и детаљно обавештен, на језику који разуме, о
природи и разлозима оптужби против њега;
(б) да има одговарајуће време и услове за припрему одбране и комуникацију с правним заступником по властитом избору;
(в) да му се суди без непотребног одлагања;
(г) да му се суди у његовом присуству и да се брани лично или путем
правног заступника по властитом избору; да се, ако нема правног
заступника, обавести о том праву; те да му се, кад год то захтевају
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интереси правде, додели правни заступник, а да он притом не сноси
трошкове одбране ако за то нема довољно средстава;
(д) да испита сведоке који га терете или да се они испитају у његово
име, као и да се сведоци одбране доведу и испитају под истим условима као и сведоци који га терете;
(ђ) да има бесплатну помоћ преводиоца ако не разуме или не говори
језик који се користи у Међународном трибуналу;
(е) да не буде приморан да сведочи против себе ни да призна кривицу.
Члан 22. Заштита жртава и сведока
Међународни трибунал у својим правилима о поступку и доказима
осигурава заштиту жртава и сведока. Сем осталог, заштитне мере обухватају вођење расправа без присуства јавности и заштиту идентитета жртава.
Члан 23. Пресуда
1. Судско веће изриче пресуде и одмерава казне и кривичне санкције
лицима осуђеним за тешка кршења међународног хуманитарног права.
2. Пресуда се доноси одлуком већине судија судског већа, који је изричу јавно. Пресуду прати писмено образложење којем се могу додати издвојена или супротна мишљења.
Члан 24. Кривичне санкције
1. Кривичне санкције које изриче судско веће ограничене су на казну
затвора. Приликом одређивања казне затвора, судско веће имаће у виду општу праксу изрицања затворских казни на судовима бивше Југославије.
2. Приликом изрицања казни, судска већа узимају у обзир факторе
попут тежине кривичног дела и конкретних околности које се тичу личности осуђеника.
3. Осим казне затвора, судска већа могу да нареде да се правим власницима врати имовина и приходи стечени кажњивим понашањем, укључујући и средства присиле.
Члан 25. Жалбени поступак
1. Апелационо веће решава по жалбама лица које су осудила судска
већа и по жалбама тужиоца на следећим основама:
(а) грешка у примени права која обеснажује одлуку или
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(б) грешка у утврђивању чињеничног стања због које је дошло до неостварења правде.
2. Апелационо веће може да потврди, поништи или преиначи одлуке
судских већа.
Члан 26. Поступак преиспитивања судске пресуде
Кад се открије нова чињеница која није била позната у време поступка
пред судским већима или апелационим већем, а која је могла бити одлучујући фактор приликом доношења одлуке, осуђеник или тужилац могу Међународном трибуналу поднети предлог за преиспитивање пресуде.
Члан 27. Извршење казне
Казна затвора издржава се у држави коју Међународни трибунал одреди
са списка држава које су Савету безбедности изразиле спремност да прихвате осуђене особе. Казна затвора издржава се у складу с важећим законским прописима дотичне државе и под надзором Међународног трибунала.
Члан 28. Помиловање или ублажавање казне
Ако према важећим правним прописима државе у којој осуђеник издржава казну затвора он има право на помиловање или ублажавање казне, та
држава мора о томе обавестити Међународни трибунал. Након што се посаветује са судијама, председник Међународног трибунала доноси одлуку на
темељу интереса правде и општих правних начела.
Члан 29. Сарадња и правосудна помоћ
1. Државе морају сарађивати с Међународним трибуналом што се тиче
истраге и кривичног гоњења лица оптужених да су починила тешка кршења међународног хуманитарног права.
2. Државе морају без непотребног одгађања удовољити сваком захтеву
за помоћ или налогу који је издало судско веће, што, између осталог, укључује следеће:
(а) утврђивање идентитета и проналажење лица;
(б) узимање исказа и доставу доказа;
(в) уручење докумената;
(г) хапшење или задржавање лица;
(д) предају или довођење оптужених пред Међународни трибунал.
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Члан 30. Статус, повластице и имунитет Међународног трибунала
1. Конвенција о повластицама и имунитету Уједињених нација од 13.
фебруара 1946. примењује се на Међународни трибунал, судије, тужиоца и
његово особље те секретара и његово особље.
2. Судије, тужилац и секретар уживају повластице и имунитет, изузећа
и друге олакшице које према међународном праву припадају дипломатским
представницима.
3. Особље тужиоца и секретара ужива повластице и имунитет који
припадају службеницима Уједињених нација у складу с члановима V и VII
Конвенције из става 1. овог члана.
4. Са свим другим лицима, укључујући оптужене, чије је присуство
потребно у седишту Међународног трибунала, поступаће се на начин који
је неопходан за исправно функционисање Међународног трибунала.
Члан 31. Седиште Међународног трибунала
Седиште Међународног трибунала је у Хагу.
Члан 32. Трошкови Међународног трибунала
Трошкови Међународног трибунала подмирују се из редовног буџета
Организације уједињених нација у складу с чланом 17 Повеље Организације уједињених нација.
Члан 33. Службени језици
Службени језици Међународног трибунала јесу енглески и француски.
Члан 34. Годишњи извештај
Председник Међународног трибунала Савету безбедности и Генералној скупштини подноси годишњи извештај о раду Међународног трибунала.
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Ненад Бановић

Предраг Бановић чувар у
(р. 1950)
концентрационом
логору Кератерм

Љубиша Беара
(1939−2017)

Видоје
Благојевић (р.
1950)

3

4

5

6

Место злочина

ослобођен оптужбе

13 година лишавања слободе, извршио
самоубиство

Пресуда

Бошњаци

Бошњаци

Сребреница

Сребреница,
Жепа

јул 1995.

јул 1995.

15 година лишавања слободе, раније
ослобођен 27. децембра 2012.

доживотно лишавање слободе, преминуо
у затвору 8. фебруара 2017.

Бошњаци и концентрациони април −
8 година лишавања слободе, раније
Хрвати
логор Кератерм август 1992. ослобођен

Бошњаци и концентрациони април −
ослобођен оптужбе
Хрвати
логор Кератерм август 1992.

Бошњаци и концентрациони
Хрвати
логор Омарска

август 1991
− фебруар
1992.

Време
злочина

1 Список обвиненных Международным Трибуналом по бывшей Югославии. [Електронски извор]. − URL: ru.wikipedia.org/

официр Војске
Републике Српске

начелник
Kонтраобавештајне
службе Штаба Војске
Републике Српске

чувар у
концентрационом
логору Кератерм

Мирко Бабић

2

Жртве

председник Републике Бошњаци и Република
Српскe Крајинe
Хрвати
Српска Крајина

Милан Бабић
(1956−2006)

Дужност

1

Оптуженик

Срби

Списак оптужених пред Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију 1

Прилог 2.
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Љубомир
Боровчанин

Радослав
Брђанин
(р. 1948)

8

9

Фоча

Фоча

војни саветник
Бошњаци
команданта Војске
Републике Српске за
морал, правне послове
и верска питања

Сребреница

Бошњаци

Бошњаци

Вишеград

14 Милан Гверо
(1937−2013)

начелник полиције
Општине Фоча

12 Драган Гаговић

Сребреница

Бошњаци и Српска
Хрвати
Аутономна
Област Босанска
Крајина

Бошњаци

Сарајево

војник Војске
Републике Српске

11 Зоран Вуковић
(р. 1955)

Место злочина

Бошњаци и Приједор
Хрвати

Жртве

13 Станислав Галић командант Сарајевско- Бошњаци
(р. 1943)
романијског корпуса

припадник паравојних
формација

10 Митар
Васиљевић
(р. 1954)

председник Кризног
штаба САО Босанске
Крајине

заменик начелника
Специјалне бригаде
полиције Републике
Српске

Горан Боровница војник Војске
Републике Српске

Дужност

7

Оптуженик

јул 1995.

јул 1995.

Време
злочина

5 година затворске казне, раније
ослобођен

доживотно лишавање слободе (првобитна
пресуда 20 година затворска казне)

убијен током покушаја хапшења

12 година затворске казне, раније
ослобођен

15 година затворске казне (првобитно 20
година), раније ослобођен

30 година затворске казне

17 година лишавања слободе

проглашен мртвим 22. новембра 1998.

Пресуда
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Место злочина

официр Главног штаба Бошњаци
Војске Републике
Српске

градоначелник Града
Вуковара

начелник смене
концентрационог
логора Кератерм

начелник Станице
јавне безбедности у
Приједору

19 Ђорђе Ђукић
(1934−1996)

20 Славко
Докмановић
(1949−1998)

21 Дамир Дошен

22 Симо Дрљача
(1947−1997)

Вуковар

Сарајево

Косово

новембар
1991.

извршио самоубиство

ослобођен из притвора због проблема са
здрављем; преминуо пре почетка процеса

19 година затворске казне (у фебруару
2011. првобитна пресуда 27 година, казна
смањена у јануару 2014)

Бошњаци и Приједор
Хрвати

10. јула 1997. у околини Приједора,
СФОР га убија за време покушаја
хапшења, оптужба званично није предата

Бошњаци и концентрациони април −
5 година затворскe казне, раније
Хрвати
логор Кератерм август 1992. ослобођен

Хрвати

Албанци

10 година затворске казне, преминуо у
затвору 2007.

генерал Армије
Југославије

април − мај
1992.

18 Властимир
Ђорђевић
(р. 1948)

Глогова

Бошњаци

проглашен мртвим, избрисан са листе
оптужених 8. маја 1998.

Пресуда

руководилац Kризног
штаба Братунца

Време
злочина

17 Мирослав
Деронић
(1954−2007)

Бошњаци и концентрациони
Хрвати
логор Омарска

Жртве

Бошњаци и концентрациони април −
7 година затворске казне (предмет предат
Хрвати
логор Омарска
август 1992. суду Босне и Херцеговине; првобитна
пресуда 11 година затвора)

чувар у
концентрационом
логору Омарска

Дужност

16 Момчило Грубан начелник смене
(р. 1961)
концентрационог
логора Омарска

15 Здравко
Говедарица

Оптуженик
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начелник Службе
безбедности у
Босанској Крајини

градоначелник Шамца Бошњаци и Шамац
Хрвати

официр полиције

25 Стојан
Жупљанин
(р. 1951)

26 Симо Зарић
(р. 1948)

27 Драган
Зеленовић
(р. 1961)

Бошњаци

Фоча

Бошњаци и Босанска
Хрвати
Крајина

Бошњаци и Приједор
Хрвати

чувар у
концентрационом
логору Кератерм

Место злочина

24 Зоран Жигић
(р. 1958)

Жртве
Бошњаци и Брчко,
Хрвати
концентрациони
логор Лука

Дужност

23 Горан Јелисић
(р. 1968)

Оптуженик

април 1992.

април −
децембар
1992.

Време
злочина

ухапшен 22. августа 2005. и предат
МКТЈ 10. јуна 2006. Делимично признао
кривицу, осуђен на 15 година затвора 4.
априла 2007. Пресуда је остала на снази и
после жалбе 31. октобра 2007.

добровољно се предао 24. фебруара 1998.
Суђење је започело 10. септембра 2001.
Признао је кривицу и био осуђен на 6
година лишавања слободе 17. октобра
2003. У казну му је урачунато и време
које је провео у притвору и ослобођен је
раније, 21. јануара 2004.

ухапшен 11. јуна 2008. и предат МКТЈ
21. јуна 2008. Судски процес је почео
14. септембра 2009. Осуђен на 22 године
затворске казне 27. марта 2013; уложена
жалба

ухапшен 16. априла 1998. Суђење почело
фебруара 2000, прекинуто у мају, а
завршено у октобру 2000. Делимично
ослобођен, осуђен на 25 година затвора
28. фебруара 2005. Раније ослобођен, 10.
новембра 2014.

5. јула 2001. осуђен на 40 година
лишавања слободе; 29. маја 2003.
пребачен у Италију на издржавање
казне, време проведено у притвору од
1998. урачунато му је у казну. Ослобођен
оптужби за геноцид.

Пресуда
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Хрвати

31 Вељко Кадијевић министар одбране
(1925−2014)
СФРЈ

32 Радован Караџић председник Републике Бошњаци
(р. 1945)
Српске

Хрвати

адмирал РВМ ЈНА

30 Миодраг Јокић
(р. 1935)

Хрвати

Жртве

Бошњаци

командант РВМ ЈНА

Дужност

29 Драган Јокић

28 Милан Зец
(р. 1943)

Оптуженик

Хрватска

Дубровник

Сребреница

Дубровник

Место злочина

1991.

1991.

јул 1995.

1991.

Време
злочина

ухапшен 21. јула 2008. и предат МКТЈ 30.
јула 2008. Суђење је започело 26. октобра
2009. Осуђен на 40 година затвора 24.
марта 2016.

издата Интерполова потерница на захтев
Хрватске 23. марта 2007. Од 2001.
живео у Русији, а 2005. је добио статус
избеглице; 13. августа 2008. добио
држављанство Руске Федерације, није
се предавао суду. Преминуо 2. новембра
2014.

добровољно се предао 12. новембра 2001,
привремено ослобођен после признања
кривице. Осуђен на 7 година затвора
18. марта 2004. После неуспешне жалбе
премештен у Данску на одслужење
казне октобра 2006. Раније ослобођен 1.
септембра 2008.

добровољно се предао 15. августа 2001,
привремено ослобођен у предистражном
поступку. Суђење започело 14. маја 2003.
Осуђен на 9 година затвора 17. јануара
2005. Пресуда потврђена после жалбе 9.
маја 2007. Раније ослобођен, 13. јануара
2010.

ослобођен 26. јула 2002.

Пресуда
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начелник смене
концентрационог
логора Кератерм

председник
Бошњаци
Скупштине Републике
Српске

36 Драган
Колунџија
(р. 1959)

37 Момчило
Крајишник
(р. 1945)

ухапшен 10. јула 1997. и предат МКТЈ
30. јула 1997. Суђење је започело 6. јула
1998. Преминуо у затвору 1. августа 1998.
Предмет је затворен 24. августа 1998.

ухапшен 3. априла 2000. Суђење је
почело 3. фебруара 2004. после одбијања
низа молби за привремено ослобађање.
Осуђен на 27 година затвора 27.
септембра 2006. (после жалбе и ревизије
судског процеса 17. марта 2009. на 20
година). Ослобођен раније 1. септембра
2013. Ослобођен оптужбе за геноцид.

Бошњаци и концентрациони 24. мај − 5.
ухапшен 6. јуна 1999. Суђење је започело
Хрвати
логор Кератерм август 1992. 19. марта 2001. Признао кривицу, осуђен
на три године лишавања слободе 13.
новембра 2001. Ослобођен раније, 5.
децембра 2001.

Бошњаци и Приједор
Хрвати

ухапшен 2. августа 1999. Суђење
почело 20. марта 2000. Осуђен на 20
година лишавања слободе 22. фебруара
2001; после одбијене жалбе пребачен
у Норвешку на одслужење казне 28.
новембра 2002. Раније ослобођен 30. јуна
2013.

управник приједорске
болнице

Фоча

35 Милан
Ковачевић
(1941−1998)

Пресуда

Бошњаци

Време
злочина

официр Војске
Републике Српске,
вођа паравојних
формација

Место злочина

34 Радомир Ковач
(р. 1961)

Жртве
Бошњаци и концентрациони април −
добровољно се предао 18. маја 2002.
Хрвати
логор Омарска
август 1992. Предмет је предат Суду за ратне злочине
БиХ 20. јула 2005. Суђење је почело 20.
децембра 2006. Осуђен на 31 годину
затвора 30. маја 2008.

Дужност

33 Душан Кнежевић добровољац, чувар
(р. 1967)
у концентрационом
логору Омарска

Оптуженик
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Албанци

генерал Војске
Југославије

вођа паравојне
формације
„Осветници” или
„Бели орлови”

члан паравојне
формације
„Осветници” или
„Бели орлови”

генерал МУП-а
Југославије

41 Владимир
Лазаревић
(р. 1949)

42 Милан Лукић
(р. 1967)

43 Средоје Лукић
(р. 1961)

44 Сретен Лукић
(р. 1955)

1994.

35 година затвора

Бошњаци и Република
Хрвати
Српска Крајина

22 године затвора

27 година затвора (првобитна пресуда 30
година донета 20. јула 2009, у децембру
2012. рок је скраћен за три године)

доживотно лишавање слободе (пресуда
потврђена 20. јула 2009)

15 година затворске казне

28 година затвора

35 година затвора, пре ревизије процеса
на 46 година

15 година затвора, ослобођен раније

Пресуда

46 Милан Мартић
(р. 1956)

Косово

Вишеград

Време
злочина

брисан са списка оптужених 1998;
проглашен за непостојеће лице

Албанци

Бошњаци

Вишеград

Косово

Фоча

Фоча

Место злочина

45 Грубан Малић

последњи председник
Републике Српске
Крајине

Бошњаци

40 Драгољуб
Кунарац (р. 1960)

Бошњаци

Бошњаци

39 Радислав Крстић генерал Војске
(р. 1948)
Републике Српске

Жртве
Бошњаци

Дужност

управник
концентрационог
логора Фоча

38 Милорад
Крнојелац

Оптуженик
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председник Србије

командант паравојне
формације

начелник Главног
штаба Републике
Српске

начелник Oдељења
полиције Републике
Српске

пуковник ЈНА

51 Милан
Милутиновић
(р. 1942)

52 Слободан
Миљковић

53 Ратко Младић
(р. 1943)

54 Дарко Мрђа

55 Миле Мркшић
(1947−2015)

Хрвати

Бошњаци

Бошњаци и
Хрвати

Албанци

Албанци

председник Србије,
председник
Југославије

50 Слободан
Милошевић
(1941−2006)

Бошњаци

Бошњаци

официр Штаба Војске
Републике Српске

48 Радивоје
Милетић
(р. 1947)

Место злочина

Време
злочина
Пресуда

Вуковар

Република
Српска

Косово

Косово

Сарајево

Сребреница

новембар
1991.

јул 1995.

20 година затвора (преминуо у затвору
2015. године)

17 година затвора

ухапшен недалеко од Београда 26. маја
2011, осуђен на доживотну робију 2017.

преминуо пре хапшења

ослобођен оптужби, ослобођен 26.
фебруара 2009.

преминуо (према званичној верзији) за
време суђења; тужиоци нису дозволили
да се Милошевић ослободи ради лечења
у Русији, што је он тражио

29 година затвора (првобитна пресуда 33
године)

19 година затвора

Бошњаци и концентрациони април −
21 година затвора (предмет је предат суду
Хрвати
логор Омарска
август 1992. БиХ)

Жртве

49 Драгомир
Милошевић
(р. 1942)

управник
концентрационог
логора Омарска

Дужност

47 Жељко Мејакић
(р. 1964)

Оптуженик
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управник
концентрационог
логора Челебићи

управник
концентрационог
логора Сушица

потпоручник Војске
Републике Српске

заменик команданта
Братуначке бригаде
Војске Републике
Српске

потпуковник Војске
Републике Српске

начелник
Генералштаба ЈНА,
министар одбране
Југославије

начелник
Генералштаба Војске
Југославије

чувар у
концентрационом
логору Омарска

потпуковник Војске
Републике Српске

57 Драган Николић

58 Драго Николић

59 Момир Николић

60 Драган
Обреновић
(р. 1963)

61 Драгољуб
Ојданић
(р. 1941)

62 Небојша
Павковић
(р. 1946)

63 Милан Павлић

64 Винко
Пандуревић

Дужност

56 Здравко Муцић

Оптуженик

Место злочина

Сребреница

Сребреница

Сребреница

Бошњаци

Сребреница

Бошњаци и концентрациони
Хрвати
логор Омарска

Бошњаци

Бошњаци

Бошњаци

Бошњаци и Сушица
Хрвати

Жртве

јул 1995.

јул 1995.

јул 1995.

јул 1995.

Време
злочина

13 година затвора

ослобођен оптужбе

22 године затвора

15 година затвора

17 година затвора

20 година затвора

35 година затвора

20 година затвора

9 година затвора, раније ослобођен

Пресуда
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новембар
1991.

Сански Мост

Бошњаци

74 Жељко
Ражнатовић
Аркан
(1952−2000)

командант паравојне
формације „Српска
добровољачка гарда”
или „Арканови
тигрови”

Бошњаци и концентрациони
Хрвати
логори Омарска
и Кератерм

73 Млађо Радић
(р. 1952)

18−25.
септембар
1995.

убијен пре почетка процеса

20 година затвора

ослобођен оптужбе

Хрвати

72 Мирослав Радић
(р. 1962)

Вуковар

5 година затвора

Бошњаци и концентрациони
Хрвати
логори Омарска
и Кератерм

71 Драгољуб Прцаћ
(р. 1937)

капетан ЈНА

ослобођен оптужбе

70 Драженко
Предојевић

ослобођен 28. фебруара 2013, првобитно
осуђен на 27 година затвора

Хрвати и
Бошњаци

69 Момчило
Перишић
(р. 1944)

доживотно лишавање слободе

11 година затвора, раније ослобођена, 27.
октобра 2009.

ослобођен оптужбе

Пресуда

ослобођен оптужбе

јул 1995.

Време
злочина

68 Милутин
Поповић

начелник
Генералштаба Војске
Југославије

Бошњаци

67 Вујадин Поповић потпуковник Војске
(р. 1957)
Републике Српске

Сребреница

Бошњаци

Место злочина

66 Биљана Плавшић председница
(р. 1930)
Републике Српске

Жртве
Бошњаци и концентрациони
Хрвати
логор Омарска

Дужност

65 Недељко Паспаљ чувар у
концентрационом
логору Омарска

Оптуженик
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Време
злочина
Пресуда

министар унутрашњих Бошњаци и Босна и
послова Републике
Хрвати
Херцеговина
Српске

83 Мићо Станишић

84 Радован
Станковић

начелник Службе
државне безбедности
Србије

април −
децембар
1992.

20 година затвора (предмет је предат суду
БиХ, побегао из затвора)

22 године затвора

ослобођен оптужбе у децембру
2015 − Апелациони суд поништио је
ослобађајућу пресуду и предмет упутио
на ново суђење, оптуженик је привремено
ослобођен ради лечења

40 година затвора (првобитна пресуда –
доживотно лишавање слободе)

82 Јовица
Станишић
(р. 1950)

5 година затвора, раније ослобођен
Бошњаци и Приједор
Хрвати

15 година затвора

81 Миломир Стакић градоначелник
Приједора

Бошњаци и Шамац
Хрвати

Ослобођен оптужбе 30. маја 2013. У
децембру 2015. укинута ослобађајућа
пресуда, предмет је упућен на ново
суђење

80 Милан Симић

79 Благоје Симић
(р. 1960)

Косово и
Метохија,
Република
Српска

Албанци,
Хрвати,
Бошњаци

78 Франко
Симатовић

виши официр Службе
државне безбедности
Србије

Бошњаци и концентрациони април −
15 година затвора
Хрвати
логор Кератерм август 1992.

77 Душко Сикирица управник
концентрационог
логора Кератерм

ослобођен оптужбе

Место злочина

76 Жељко Савић

Жртве
7 година затвора (предмет је предат суду
БиХ)

Дужност

75 Митан Рашевић
(р. 1949)

Оптуженик
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Косово

Место злочина

начелник полиције
општине Шамац

91 Стеван
Тодоровић
(р. 1957)

93 Милорад Трбић
(р. 1958)

Бошњаци

Сребреница

Сребреница

Бошњаци и Шамац
Хрвати

капетан војне полиције Бошњаци
Војске Републике
Српске

92 Здравко Толимир официр
(1948−2016)
контраобавештајног
штаба Војске
Републике Српске

Бошњаци

управник затвора у
Фочи

90 Саво Тодовић
(р. 1952)

Фоча

Бошњаци и концентрациони
Хрвати
логор Кератерм

89 Недељко
Тимарац

Бошњаци и Република
Хрвати
Српска

јул 1995.

јул 1995.

30 година затвора (предмет је предат суду
БиХ)

доживотно лишен слободе, преминуо у
затвору

10 година затвора, раније ослобођен

април 1992 − 12,5 година затвора (предмет је предат
август 1993. суду БиХ)

ослобођен оптужбе

преминуо за време суђења

генерал 1. крајишког
корпуса Војске
Републике Српске

88 Момир Талић
(1942−2003)

20 година затвора, раније ослобођен

извршио самоубиство пре почетка
процеса

Пресуда

8 година затвора, раније ослобођен

Време
злочина

87 Мирослав Тадић председник комисије
Бошњаци и Шамац
(р. 1937)
за „размену” у Шамцу Хрвати

Бошњаци и концентрациони
Хрвати
логор Омарска

лидер Српске
демократске странке
у Козарцу и члан
паравојних формација

86 Душко Тадић
(р. 1955)

Жртве

министар унутрашњих Албанци
послова

Дужност

85 Влајко
Стојиљковић
(1937−2002)

Оптуженик
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други председник
Републике Српске
Крајине

члан интервентног
вода резервног
корпуса полиције
Републике Српске

премијер Србије

95 Горан Хаџић
(1958−2016)

96 Ранко Чешић
(р. 1964)

97 Никола
Шаиновић
(р. 1948)

чувар у
концентрационим
логорима Омарска и
Кератерм

заменик команданта
војне полиције Војске
Републике Српске

100 Никица Јањић

101 Јанко Јањић

99 Војислав Шешељ руководилац Српске
(р. 1954)
радикалне странке

98 Драгомир
Шапоња

шеф смене
концентрационог
логора Кератерм

Дужност

94 Душан Фуштар
(р. 1954)

Оптуженик

Место злочина

Време
злочина
Пресуда

Бошњаци

Фоча

Бошњаци и Концентрациони
Хрвати
логори Омарска
и Кератерм

Бошњаци и концентрациони
Хрвати
логор Кератерм

Бошњаци и Брчко,
Хрвати
концентрациони
логор Лука

Бошњаци и Република
Хрвати
Српска Крајина

24. фебруар
2003 − 31.
март 2016.

1992−1993.

разнео се гранатом при покушају његовог
хапшења, рањавајући четири војника
УНПРОФОР−а

преминуо пре хапшења

ослобођен оптужбе

ослобођен оптужбе

22 године затвора

18 година затвора

ухапсиле су га власти Србије 2011,
преминуо за време процеса који је био
одложен априла 2016.

Бошњаци и концентрациони април −
9 година затвора (предмет је предат суду
Хрвати
логор Кератерм август 1992. БиХ)

Жртве
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Веселин
Шљиванчанин
(р. 1953)

3

1

Павле Стругар
(р. 1933)

2

Златко
Алексовски
(р. 1960)

Оптуженик

Владимир
Ковачевић
(р. 1961)

1

Оптуженик

102 Гојко Јанковић

Оптуженик

Жртве

управник окружног
затвора Хелиодром у
Мостару

Дужност

мајор ЈНА

Бошњаци

Мостар

34 године затвора (предмет предат суду
БиХ)

Пресуда

мај 1992 − 7 година затвора, раније ослобођен
мај 1993.

Пресуда

5 година затвора, након поновног
разматрања предмета осуђен на 10 година,
ослобођен раније, јула 2011.

8 година затвора, пуштен раније 20.
фебруара 2009. године

2004. године проглашен неурачунљивим,
али је 2006. осуђен на 8 година

Време
злочина

октобар 1991.

Место злочина

Хрвати

Вуковар

Дубровник

Жртве

Хрвати

командант Друге Хрвати
групе армије ЈНА

Дубровник

Време
злочина

Време злочина Пресуда

Црногорци

Фоча

Место злочина

Место злочина

Бошњаци

Жртве

командант Трећег Хрвати
батаљона армије
ЈНА у Требињу

Дужност

Дужност
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Тихомир
Блашкић
(р. 1960)

Јанко Бобетко
(1919−2003)

Марко Бокшић

Мирослав Брало официр војне полиције
(р. 1967)
Армије Хрватске

Анте Готовина
(р. 1955)

Стјепан Грандић припадник Армије
Хрватске

Драго Јосиповић војник Армије Хрватске

Никола
Иванковић

Маринко Катава

Дарио Кордић

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Бошњаци

Жртве

Бошњаци

Бошњаци

Срби

члан председништва
Хрватске Републике
Херцег-Босне

припадник Армије
Хрватске

Бошњаци

Бошњаци

Срби

Бошњаци

Срби

генерал Армије Хрватске Срби

војник-плаћеник Војске
Републике Српске

начелник Генералног
штаба Армије Хрватске

генерал Армије Хрватске Бошњаци

Стипо Алиловић војник Армије Хрватске
Републике Херцег-Босне

Дужност

2

Оптуженик
преминуо пре примања решења о
екстрадицији

Пресуда

10 година затвора, раније ослобођен

1993.

децембар
1991.

април
1993.

октобар
1991.

август−
новембар
1995.

ослобођен оптужбе

15 година затвора (предмет предат
суду Хрватске)

12 година затвора

10 година затвора (предмет предат
суду Хрватске)

Апелациони суд МКТЈ ослободио
га је кривице 16. новембра 2012.
(првобитна пресуда 24 године
затвора)

јануар−јул 20 година затвора
1993.

јул 1995.

септембар преминуо пре примања решења о
1993.
екстрадицији

мај 1992 − 9 година затвора (првобитно 45
мај 1993.
година), раније ослобођен

Време
злочина

Хрватска Република мај 1992 − 25 година затвора
Херцег-Босна
мај 1993.

Босна и
Херцеговина

Осијек

долина реке Лашве

Госпић

Република Српска
Крајина

Босна и
Херцеговина

Сребреница

Операција
„Медачки џеп”

Босна и
Херцеговина

долина реке Лашве

Место злочина
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Мирјан
Купрешкић

Пашко Љубичић командант 4. батаљона
војне полиције Армије
Хрватске

Младен Маркач
(р. 1955)

Винко
Мартиновић

Младен
Налетилић

Мирко Норац
(р. 1967)

Тихомир
Орешковић

Драган Папић

15

16

17

18

19

20

21

22

Бошњаци

Бошњаци

Бошњаци

Бошњаци

Жртве

Бошњаци

војник Армије Хрватске

припадник Армије
Хрватске
Бошњаци

Срби

генерал Армије Хрватске Срби

припадник паравојних
формација

Бошњаци

генерал-пуковник Армије Срби
Хрватске

војник Армије Хрватске

војник Армије Хрватске

Зоран
Купрешкић

14

војник Армије Хрватске

Влатко
Купрешкић

Дужност

13

Оптуженик

долина реке Лашве

Госпић

Операција
„Медачки џеп”,
Госпић

Мостар

Мостар

Република Српска
Крајина

долина реке Лашве

долина реке Лашве

долина реке Лашве

долина реке Лашве

Место злочина

април
1993.

октобар
1991.

октобар
1991 −
септембар
1993.

април
1993.

април
1993.

април
1993.

Време
злочина

ослобођен оптужби

15 година затвора (предмет предат
суду Хрватске)

7 година затвора за операцију
„Медачки џеп”, укупно 19 година
(предмет предат суду Хрватске) у
новембру 2011. изашао на слободу

18 година затвора

20 година затвора

ослобођен одлуком Апелационог већа
МКТЈ 16. новембра 2012. (првобитна
пресуда 18 година затвора)

10 година затвора (предмет предат
суду БиХ)

ослобођен оптужбе

ослобођен оптужбе

ослобођен оптужбе

Пресуда
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Јадранко Прлић

Берислав Пушић главнокомандујући
Армије Хрватске

Ивица Рајичић
(р. 1958)

Ивица Рожић

Перо Скопљак

Бруно Стојић

Анто Фурунџија командант специјалне
јединице „Џокери”
Армије Хрватске

Милан Чанић

25

26

27

28

29

30

31

32

припадник Армије
Хрватске

начелник полиције
Витеза

припадник Армије
Хрватске

један од руководилаца
Хрватске Републике
Херцег-Босне

генерал копнених снага
Хрватске и ХВО, Армије
Хрватске Републике
Херцег-Босне

Слободан
Праљак
(1945−2017)

24

Жртве

Срби

Бошњаци

Бошњаци

Бошњаци

Срби

Бошњаци

Бошњаци

Бошњаци
и Срби

Бошњаци

војни заповедник Армије Бошњаци
Хрватске

Миливој
Петковић
(р. 1949)

Дужност

23

Оптуженик

Госпић

Босна и
Херцеговина

Хрватска Република
Херцег-Босна

Витез

Госпић

Хрватска Република
Херцег-Босна

Хрватска Република
Херцег-Босна

Мостар

Хрватска Република
Херцег-Босна

Место злочина

ослобођен оптужбе

12 година затвора

10 година затвора

25 година затвора

20 година затвора, попио отров у
судници после одбијене жалбе и
преминуо истог дана у болници

20 година затвора, ослобођен после 4
године

Пресуда

октобар
1991.

ослобођен оптужнбе

10 година затвора; раније ослобођен

20 година затвора

мај 1992 − ослобођен оптужбе
мај 1993.

октобар
1991.

1993.

Време
злочина
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Владимир
Шантић

Иван Шантић

Дражен
Ердемовић
(р. 1971)

36

37

38

Едиб Буљубашић заменик команданта логора
Дретељ

3

војник Армије Хрватске

Зденко Андабак

2

командант 7. корпуса Армије
Босне и Херцеговине

Мехмед Алагић
(1947−2003)

Дужност

Бошњаци

Бошњаци

Бошњаци

Сребреница

Витез

долина реке Лашве

Хрватска Република
Херцег-Босна

Република Српска
Крајина

долина реке Лашве

Место злочина

Срби

Срби

Срби

Жртве

Ливно

18 година затвора

16 година затвора

ослобођен оптужбе; пуштен 15.
априла 2011.

јул 1995.

1992−1994.

април 1992 −
јул 1993.

Време
злочина

20 година затвора
(предмет предат суду
Босне и Херцеговине)

предмет предат суду БиХ

преминуо за време
процеса

Пресуда

5 година затвора, раније ослобођен

мај 1992 − ослобођен оптужбе
мај 1993.

април
1993.

Босна и Херцеговина

Место злочина

Пресуда

мај 1992 − 6 година затвора, раније ослобођен
мај 1993.

Време
злочина

Бошњаци и Словени−Муслимани

војник-плаћеник Војске
Републике Српске

председник општине
Витез

војник Армије Хрватске

Бошњаци
и Срби

1

Оптуженик

Валентин Ћорић начелник војне полиције
(р. 1956)
Армије Хрватске

35

генерал Армије Хрватске Срби

Иван Чермак
(р. 1949)

34

Жртве

официр Армије Хрватске Бошњаци

Марио Черкез

Дужност

33

Оптуженик
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Зејнил Делалић

Расим Делић
(1949−2010)

Хазим Делић

Земир Ковачевић припадник Армије Хрватске

Амир Кубура
(р. 1964)

Есад Ланџо

Алмаз Незировић војник 103. бригаде ХВО

Насер Орић
(р. 1967)

6

7

8

9

10

11

12

13

бригадни генерал Армије Босне
и Херцеговине

чувар концентрационог логора
Челебићи

начелник Генералног штаба 7.
муслиманске брдске бригаде
Армије Босне и Херцеговине

заменик управника
концентрационог логора
Челебићи

начелник Генералштаба Армије
Босне и Херцеговине

командант 1. тактичке групе
босанских снага

припадник Армије Хрватске

Енес Витешкић

5

војник Армије Хрватске

Сеад Велагић

Дужност

4

Оптуженик

Срби

Срби

Срби

Срби

Срби

Срби

Срби и
Хрвати

Срби

Срби

Срби

Жртве

мај – август
1992.

децембар
1991.

април 1992 −
јул 1993.

Време
злочина

Сребреница

концентрациони логор
Челебићи

Босна и Херцеговина

Сијековац

концентрациони
логор Челебићи
(Херцеговина)

1992 – 1993.

април – јун
1992.

мај – август
1992.

март 1992.

мај – август
1992.

концентрациони логори 1993–1995.
Каменица, Малине
(Хрватска Република
Херцег-Босна)

концентрациони логор
Челебићи

Осијек

Ливно

Место злочина

ослобођен после
поновљеног поступка

ухапшен 2012. у САД,
предмет предат суду
Босне и Херцеговине

15 година затвора

2 године затвора

10 година затвора

18 година затвора

3 године затвора

ослобођен оптужбе

11 година затвора
(предмет предат суду
Хрватске)

предмет предат суду БиХ

Пресуда
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Сефер
Халиловић
(р. 1952)

Рефик Шарић

Муамир
Јашаревић

15

16

17

Бече Бечај
Лахи Брагимај официр Штаба ОВК

припадник ОВК, чувар
концентрационог логора
официр ОВК, командант
специјалне јединице
„Црни орлови”

4
5

3

Жртве

Ливно

концентрациони логор
Лапушник/ планина Бериша
Зона „Дукађини” (Западно
Косово)

Операција „Медачки џеп”

Место злочина

Албанци

Срби

Грабовица, Уздол
(Херцеговина)

Босна и Херцеговина

Место злочина

Косово
Срби,
Зона „Дукађини” (Западно
Албанци Косово)
и Роми

Срби и
Албанци
Срби,
Албанци
и Роми

генерал Армије Хрватске Срби

Дужност

војник Армије Хрватске

Рахим Адеми
(р. 1954)
Харадин Бала
(р. 1957)
Идриз Балај

2

Хрвати

Срби

Жртве

заменик управника
Срби
концентрационог логора Дретељ

генерал Армије Босне и
Херцеговине

бригадни генерал Армије Босне
и Херцеговине

Дужност

1

Оптуженик

Енвер
Хаџихасановић
(р. 1950)

14

Оптуженик

ослобођен оптужбе

Пресуда

предмет предат суду БиХ

8 година затвора
(предмет предат суду
Данске)

ослобођен оптужбе

3,5 године затвора

Пресуда

2004.
4 месеца затвора
март – септембар 6 година затвора, раније
1998.
ослобођен

март – септембар 13 година затвора
1998.
март – септембар ослобођен оптужбе
1998.

септембар 1993.

Време злочина

април 1992 −
јул 1993.

1992–1994.

септембар
1993.

Време
злочина
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2

1

9

8

7

6

Дужност

Љубе Бошкоски
(р. 1960)
Јохан Тарчуловски

Оптуженик

Жртве

Срби и
Албанци
Срби и
Албанци
Срби и
Албанци
Срби,
Албанци
и Роми

Жртве

Љуботен

Љуботен

Место злочина

Македонци

март – септембар
1998.
март – септембар
1998.
март – септембар
1998.
март – септембар
1998.

Време злочина

јул 2001.

јул 2001.

Време злочина

концентрациони логор
Лапушник/ планина Бериша
концентрациони логор
Лапушник/ планина Бериша
концентрациони логор
Лапушник/ планина Бериша
Зона „Дукађини” (Западно
Косово)

Место злочина

министар унутрашњих Албанци
послова Македоније
официр Службе
Албанци
безбедности

Дужност

Фатмир Љимај официр ОВК, чувар
(р. 1971)
концентрационог логора
Агим Муртези официр ОВК, чувар
концентрационог логора
Исак Муслиу официр ОВК, чувар
(р. 1970)
концентрационог логора
Рамуш
војни заповедник ОВК, у
Харадинај
Зони „Дукађини”
(р. 1968)

Оптуженик

12 година затвора

ослобођен оптужбе

Пресуда

ослобођен кривице
29. новембра 2012
(поништена ослобођајућа
пресуда 21. јула 2010. због
могућег застрашивања
сведока)

ослобођен кривице

ослобођен оптужбе

ослобођен оптужбе

Пресуда

Биографија
Јевгеније Михајлович Мињин је рођен 6. јуна 1947. године. По националности је Рус. Кандидат је историјских наука, доцент. Завршио је два
факултета. У периоду од 1980. до 2000. године налазио се на дипломатским
и конзуларним дужностима Министарства иностраних послова СССР и Русије у Немачкој (Хамбург), Западном Берлину и Холандији. Има дипломатски ранг првог секретара прве класе. Говори немачки, енглeски и холандски.
Има 24 године педагошког стажа. Радио је на Дипломатској академији као старији предавач и заменик шефа катедре. Од 2007. године предаје
на Московском државном лингвистичком универзитету где је шеф катедре
теорије о познавању региона Института за међународне односе и социјално-политичке науке, а тренутно је доцент ове катедре и има почасно звање
„заслужени професор МГЛУ”. Он је координатор међународног пројекта „Универзитет Шангајске организације сарадње” руских факултета у
области „Иностраних регионалних студија”. Учесник је многобројних међународних конференција и симпозијума у Русији и иностранству. Члан је
уредништва часописа „Морское страхование“.
Написао је преко 100 научних радова и уџбеника.
Област научних интересовања: германистика (историја, култура, унутрашња и спољна политика, политичка географија, привреда Немачке); регионални процеси у Европи; војна историја (покрет отпора у Другом светском рату); историја морепловства (бродоломи и морске катастрофе).
Добитник је Ордена части, Медаље „За заслуге за домовину” 2. реда,
Почасне дипломе (грамоте) Министарства образовања и науке Руске Федерације.
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