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УВОД
Заслуга за инспирисање ове књиге првенствено припада Фондацији
Ђузепе Торе, базираној у Милану. Два есеја у овог књизи, „МКТБЈ и
Сребреница“ и „Кад правда затаји: Поновно покретање питања
етничких предрасуда на Међународном кривичном трибуналу за бившу
Југославију (МКТБЈ)” су оба освојила прву награду на такмичењу
Фондације 2018.
У „Кад правда затаји“ млади амерички научни радник српског порекла
Јован Милојевић истражује могућност постојања предрасуда у
пресудама МКТБЈ. Његово прецизно документовано истраживање
долази до тужног закључка да су „једини чиниоци који су утицали на
пресуду и изрицање казне били етничка припадност оптуженог и
етничка припадност жртве“. Ако је то тачно, то звучи као потпуна
супротност од непристрасне правде.
У „Отвореном презиру према правди од стране МКТБЈ“, уважени
међународни

адвокат

Кристофер

Блек

рашчлањује

унутарње

функционисање ad hoc трибунала у Хагу и Руанди, у чијем је раду
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учествовао. Његов извештај, ако је тачан, не предвиђа добро за
будућност међународне правде.
Политиколог Вишеслав Симић поставља многа релевантна питања о
утицају Хашког трибунала на локалну коегзистенцију и помирење у
„Опажања неправде: МКТБЈ је посејао семе за будуће балканске
ратове“, јасно наговештавајући (и опширно документујући) своје
гледиште од самог наслова па надаље.
Међународни кривични трибунал за бившу Југославију, колоквијално
познат као МКТБЈ или Хашки трибунал, је специфична институција.
Био је незаконито основан 1993. противно Повељи Уједињених Нација
и уз јаке назнаке учешћа обавештајних служби,1 прекршио је основне
принципе

судске

независности,

у

великој

мери

омогућујући

запошљавање особља и финансирање од стране држава које су имале
политички интерес у исходу његових истражних поступака, и спремно
је доносио стандардизоване пресуде, често без материјалних доказа,
али пуне „конвенционалне мудрости“.2 Ипак, више од двадесет година
касније, то је институција која наставља да симулира прави
међународни суд и још увек налази публику која је спремна да је схвати
озбиљно.
То је посебно очигледно у случају контроверзе око Сребренице. МКТБЈ
је главно упориште пропале опште прихваћене приче о Сребреници,
која се углавном састоји из два неуморно понављана рефрена, која су

1Видети DCI Interagency Task Force, 1.фебруар, 1993., стр. 7, препоруке о политици упућене директору

Централне обавештајне агенције, укључујући „Установити трибунал за ратне злочине“, документ
CIA Historical Balkan Task Force Collections Division #C05916707
2Овај израз је са захвалношћу позајмљен од: Јокић, А. „Конвенционална мудрост о Југославији и
Руанди: методолошке опасности и моралне импликације,“ Journal of Philosophy of International Law,
(2013.) том 4(1)
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ратном пропагандом спојена у једно: „геноцид“ и „8.000 погубљених
мушкараца и дечака“. Када се рат заврши, пропаганда која га прати
обично пада у заборав. Нико данас не узима за озбиљно тврдњу, честу у
Првом светском рату, да су немачки војници јели белгијске бебе за
доручак. Када је постало непотребно стварање беса и подизање
борбеног духа, као и многе друге сличне чудне тврдње, и ова је тихо
напуштена. Сигурно би се исто догодило и са причом о Сребреници, да
није било чињенице да је њена политичка употреба превазишла
конфликт у којем је настала. Какве год тактичке сврхе да је Сребреница
имала у свом зачетку јула 1995., (као што је одвлачење пажње од НАТОоркестрираног етничког чишћења од стране Хрвата и убиственог
дивљања у Крајини које је почело три недеље касније, као што је
слободно признао амбасадор САД-а у Загребу у то време, Питер
Галбрајт 3, или спречавање бескомпромисних лидера босанских Срба да
присуствују Дејтонској мировној конференцији, што је потврдио
Галбрајтов колега у дипломатији, Ричард Холбрук4) убрзо затим, као
што се испоставило, Сребреници су такође поверени извесни стратешки
политички задаци.
Да набројимо само неколико, Сребреница се ускоро развила у митску
причу о етничкој припадности босанских муслимана. Постала је такође
и генератор наизглед сталног јаза између две највеће заједнице у Босни,
муслиманске и православне, услед чега се намеће неопходност трајног
присуства империјалистичких снага, наводно да би се обезбедила

3Интервју

у Недељнику (Београд), новембар 22.-29., 2012.
„корисна алатка“, цитирано код Schabas, W., The UN International Criminal Tribunals
[Cambridge University Press, 2006], стр. 21. директно релевантно, видети „користили смо оптужнице
да бисмо спречили Караџића и Младића да дођу у Дејтон“, у Спољна политика онлајн, 24. јули, 2008.
(https://foreignpolicy.com/2008/07/24/seven-questions-richard-holbrooke-on-radovan-karadzic/ )
4МКТБЈ
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стабилност и одржао мир између две супротстављене стране. И
последње, али не и најмање важно, је да је она трансформисана у
погодан основ за империјалистичку доктрину Право на заштиту
(R2P, Right to Protect). У својој практичној примени - инспирисаној
слоганом „никада друга Сребреница“ – ова доктрина је довела до
неколико деструктивних и незаконитих војних интервенција западних
земаља, мотивисаних уским геополитичким интересима и чистом
отимачином. Ови „хуманитарни“ ратови су до сада коштали неколико
милиона – парадоксално, углавном муслиманских – живота.
Без квази-правног привида законитости коју обезбеђује плаћенички
третман

Сребренице

од

стране

Хашког

трибунала,

можемо

претпоставити се већи део горе поменутог не би догодио или бар не би
био тако лако остварен. Нити би – у очима многих површно
информисаних лаика – „конвенцонална мудрост“ ратне пропагандне
приче о Сребреници могла бити тобоже верификована лажним
представљањем

Трибунала

као

озбиљне

међународне

правне

иституције.

Стефан Каргановић,
Председник, Историјски пројекат Сребреница
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ПРЕДГОВОР
ЏЕЈМС БИСЕТ (James Bissett)
Канадски амбасадор у Југославији (1990.-1992.)
Зло које људи чине живи после њих.
Вилијам Шекспир
Ратови на Балкану раних деведесетих су били први показатељи да,
упркос распаду Совјетског савеза, и тријумфу Сједињених Америчких
Држава као водеће светске силе, очекивани Pax Americana неће увести
нови светски поредак вечног мира, сигурности и среће. Уместо тога, оно
што смо видели је појава „Новог светског поретка“ друге врсте. Оног
који је био спреман да користи било каква средства - законита или
незаконита; поштена или непоштена; војну силу, или економски
притисак ― како би обезбедио да ни једна друга сила не може да се
уздигне да би могла да угрози америчку доминацију светом.

Евентуални опоравак Русије је представљао јединог могућег ривала у
то време. Упркос томе што је претрпела шок услед распада Совјетског
савеза, Русија је још увек поседовала нуклеарно оружје и моћни
економски потенцијал. Америчко руководство није губило време у
предузимању корака да обезбеди да до овога не дође. Један од првих
циљева је била Социјалистичка Федеративна Република Југославија. У
време хладног рата, Југославија је играла важну улогу као тампон
између Запада и СССР, али је сада постала препрека геополитичким
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плановима Сједињених Држава, као и геополитичким интересима тек
уједињене Немачке.

Распад Југославије и накнадни оружани сукоб који је уследио између
верских и етничких група је био директни резултат одлуке руководства
Сједињених Држава и Немачке да обезбеде да оно што је била мирна и
релативно успешна несврстана нација буде разбијено на саставне
делове. Тако је распад уклонио могућу препреку у дугорочном плану
коришћења НАТО-а као главног инструмента за окруживање и
изоловање Русије. План је био успешан али уз страшну цену.

Цена може да се мери не само страшним губитком живота и
расељавањем хиљада људи из њихове балканске отаџбине; не само
ужасном природом многих злочина које су починиле све стране у овом
непотребном сукобу; не само због лажи, дволичности и лицемерја које
су испољиле Сједињене Државе и њени најјачи НАТО савезници; већ
такође њиховим активностима које су од почетка до краја представљале
кршење међународног права и Повеље Уједињених Нација. Мада су
лидери ових нација тврдили да су посредници у име људских права, они
су у ствари криви за најозбиљнији од свих ратних злочина - вођење
нападачког рата.

Од многих злочина који су почињени, јасно је да је један од
најнечувенијих био начин на који је председник САД Бил Клинтон
преокренуо НАТО споразум наглавачке и трансформисао организацију
12

која је била чисто одбрамбена, у агресивну и снажну ратну машину.
Чисто одбрамбена природа споразума из 1949. се чврсто ослањала на
текст из свог првог члана - да НАТО никад не би „...користио или претио
да ће користити силу, у решавању међународних спорова, и да би увек
деловао у складу са Повељом Уједињених Нација.“ Члан 1. НАТО
споразума је једноставно игнорисан када је председник САД, у време
незаконитог бомбардовања Србије марта 1999, објавио на педесетој
прослави рођендана НАТО-а у Вашингтону да ће НАТО од сада војно
интервенисати кад год и где год одлучи да то учини. Толико о
владавини права.

У току тог истог месеца, председник САД је такође објавио да ће се
Пољска, Чешка република, и Мађарска прикључити НАТО-у, и тако је
прекршио обећање дато председнику Русије Михајлу Горбачову да ако
Русија дозволи уједињеној Немачкој да се прикључи НАТО-у, онда се
НАТО никада неће ширити на исток. Толико о одржаним обећањима.
Од тада смо видели да је Русија комплетно окружена земљама НАТО-a.
Као што је немачки члан Бундестага упозорио: „Немци пробудите се!
Да ли схватате да су немачки тенкови поново неколико стотина
километара од Лењинграда?“ Иронију његовог упозорења разумели су
његови сународници.

Једна од најпроблематичнијих (од бројних) одлика балканске
катастрофе је лакоћа са којом су наши такозвани демократски лидери
могли да избегну казну за најочигледније злочине без икаквог знака
или наговештаја да је оно што су радили било са крајњим
13

непоштовањем и озбиљним кршењем свега за шта су се њихови грађани
до скора борили, против претње светске доминације од стране
Хитлерових нациста. Незаконито бомбардовање Србије је уздрмало
оквир међународног мира и безбедости који је постојао од краја Другог
светског рата, ипак НАТО лидери, са изузетком Грчке, нису изразили
забринутост.

У току балканских ратова, западни политичари, главни медији, и
остали чланови већине НАТО земаља плаховито су се сложили и
прихватили поједностављену идеју да су за све што дешава на Балкану
криви Срби. Сви злочини, сва убиства, сво етничко чишћење, сва
кршења обуставе ватре ― само су српски лидери за то били одговорни.
Нико се није упитао зашто је Хрватска могла да августа 1995. „очисти“ у
току пет дана четврт милиона етничких Срба који су у тој земљи живели
стотинама година. Поново, ни израз забринутости јер то није било
вредно пажње западних медија.

Нико се није упитао како је било могуће у последњим месецима
двадесетог века да НАТО авиони просипају бомбе и пројектиле
седамдесет осам дана и ноћи на малу земљу у Европи, која није
представљала претњу њеним суседима; која није имала оружје за
масовно уништење; која се храбро борила на страни Британије и
Француске у два светска рата; и која је једноставно законито покушала
да угуши оружану побуну против опште познате терористичке
организације. Оних мало који су протествовали против овог насиља су
у најбољој варијанти сматрали наивним, или у најгорој, нелојалним.
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Распад Југославије је била смишљена и добро планирана стратегија
заснована на формули која је касније коришћена да порази низ других
земаља које су нациљале Сједињене Државе, а коју су често подржавали
неки или сви њихови НАТО савезници. Ова формула је укључивала
прво: дестабилизацију изабране земље укидањем помоћи и других
финансијских средстава, на тај начин стварајући економске тешкоће и
социјалне немире. Затим је уследило оснивање и подршка невладиним
организацијама да раде против владајућих структура и пружање
финансијске помоћи опозиционим политичарима и анти-режимским
медијима. Организоване су и финансиране уличне демонстрације и
протести, смишљени да изазову одмазду и да страним медијима
омогуће покривеност, што је додатно створило слику нације која се буни
против својих диктаторских лидера.

Следећи

корак

је

био

да

се

демонизују

лидери,

њиховим

представљањем као злих тирана, опседнутих влашћу, који су криви за
злочине против људских права, као и за зверства. Ове оптужбе су затим
коришћене за подизање оптужница против појединаца пред судским
телом које је организовано и контролисано од стране њихових
тужитеља. У случају бивше Југославије, Међународном кривичном
трибуналу за бившу Југославију (МКТБЈ) је додељена ова улога. Овај
трибунал су увели Американци 1993. за време борби у Босни и
Хрватској, наводно да би се ратни криминалци привели правди, али у
стварности, да би служио као инструмент који би радио онако како му
кажу његове политичке газде. Његов судски лик је био огрнут рухом
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непристрасности и посебности. То је био суд високог ранга са
достојанственим и непристрасним судијама, који су сви пажљиво
одабрани; који су били почаствовани што су изабрани; и били су добро
плаћени.

Хашки трибунал је предмет ових есеја. Четири аутора (два адвоката и
два политиколога) су изабрали да испитају и анализирају Трибунал.
Након што су се бавили његовим доношењем одлука, његовим
процедурама, и његовим пресудама, закључили су да међу свим другим
злочинима који су почињени од стране НАТО снага предвођених
Сједињеним Државама у току балканских ратова, улога Хашког
трибунала се истиче као посебан злочин који је имао најпогубнији
утицај на будуће покушаје да се схвати истински систем међународне
правде.

Трибунал и његове коначне пресуде његови творци сматрају као
постизање великог тријумфа. Они се хвале да је Трибунал коначно
привео правди неке од најгорих међународних ратних криминалаца од
Нирнбершког процеса. Они се хвале да је Трибунал помогао да се створе
услови за оснивање Међународног кривичног суда 2005. Ове тврдње су
прихваћене од стране светског јавног мњења делимично због тога што
су редовни истражни поступци Трибунала имали мали публицитет или
покривеност од стране међународних медија и сам Трибунал је,
наравно, пажљиво контролисао све извештаје за штампу и прес
конференције које је давао усаглашеним медијима.
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Међутим, као што аутори ове књиге јасно и детаљно приказују,
Хашки трибунал је, у ствари, прекршио готово све фундаменталне и
основне принципе закона. Од сумњиве законитости свог настанка до
своје очигледне и бесрамне пристрасности на штету српских војних и
политичких лидера, Трибунал је више функционисао као преки суд
(Star Chamber) него као цењено правно тело овлашћено да судски
спроведе закон. Трибунал је често кршио драгоцени принцип
непристрасности тужилаштва. Једна од његових најпроблематичнијих
пресуда је садржала у себи судску одлуку о такозваном масакру у
Сребреници. Као што се у овој књизи истиче, има мало чврстих доказа
који би могли да оправдају било који редовни суд да дође до закључка
да је тамо дошло до геноцида. Ипак то је била судска одлука Трибунала.
Покушаји да се изврши ревизија ове одлуке до сада нису успели.

Заслуга ових есеја је што недвосмислено руше методе које је користио
Трибунал да би оправдао оно што се одигравало у Сребреници након
што је пала у руке снага босанских Срба. Сам Трибунал није био у стању
да се сложи око броја жртава за које се претпостављало да су убијене од
стране српских снага. Прихватио је доказе из друге руке од сведока који
нису били подвргнути унакрсном испитивању. Без питања је прихватио
видео снимак непознатог порекла о очигледним погубљењима шест
или седам младих људи далеко од Сребренице као доказ геноцида. То
је, заиста, била пресуда која заудара на политичку умешаност и мотив.
То је била пресуда која тек може да дискредитује и ослаби сваку наду за
стицањем свесрдног јавног поверења или вере у било који Међународни
кривични суд.
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Ако би био потребан додатни доказ да се илуструје како је Трибунал
у току свог постојања деловао као апологета и сарадник Сједињених
Држава и НАТО-а, то је потпуно одбијање Трибунала да размотри било
какав захтев за испитивањем да ли је сам НАТО починио највећи ратни
злочин тако што је водио нападачки рат. Чињенице су очигледно јасне
― бомбардовање Србије од стране НАТО-а је био чин нападачког рата
кршењем Повеље Уједињених Нација. По било ком стандарду
законитости, НАТО би требало да одговара за то. Одговор неких
апологета НАТО-а да је бомбардовање, мада можда противзаконито,
ипак било „легитимно“, је циничан и увредљив изговор.
Ова изузетно важна књига је такође веома тужно откривање
немогућности америчке спољне политике да прихвати пад Берлинског
зида и пропаст Совјетске империје као увод у нови, двадесет први век
мира и помирења између Сједињених Држава и Русије. Нови век, који
би био посвећен одбацивању ривалства великих сила и промоцији мира
и безбедности, тако да по први пут војна снага и груба сила не би
владали светом.
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ОТВОРЕНИ ПРЕЗИР ПРЕМА ПРАВДИ ОД СТРАНЕ
МЕЂУНАРОДНОГ ТРИБУНАЛА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ ЗА
БИВШУ ЈУГОСЛАВИЈУ

Кристофер Блек

Аутори ове књиге су ме замолили да напишем кратак увод; међутим,
кршења права која су почињена у име међународне правде од стране ad
hoc трибунала УН, Међународног трибунала за ратне злочине за бившу
Југославију („МКТБЈ“ или у даљем тексту „Трибунал“) су толико
нечувена да је тешко укратко изложити чињенице.
Подизање оптужнице против председника Слободана Милошевића
за наводне ратне злочине привукло је пажњу јавности на Трибунал и
покренуло важна питања о његовој непристрасности као и о његовој
сврси.

Вековима је независност судских тела сматрана једним од

основних начела у потрази за правдом. Лорд Хјуарт је изјавио 1924., да
је „. . . од основног значаја да се правда не само само спроводи, већ да се
очигледно и несумњиво види да је она спроведена.” Нема ничег
важнијег од јавног спровођења правде, али, у случају Трибунала, може
се навести убедљив аргумент да је приватнa правда заменила јавну
правду и да је чак и спољни изглед основне правде замењен потпуним
презиром према правди.
Јасно је да су амерички, британски, француски и немачки интереси
омогућили стварање Трибунала од почетка, и да су неуморно радили
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закулисно на томе да се он оснује. Прво су разматрали стварање таквог
трибунала у току Заливског рата како би оптужили Ирак и његовог
лидера, Садама Хусеина. Ова идеја је очигледно потекла од
Министарства војске САД, што би само по себи требало да открије много
о његовој стварној сврси. Кампања односа са јавношћу која је
коришћена да оправда такво тело у јавности је, наравно, била препуна
израза забринутости за „људска права“, „достојанство појединца“,
„геноцид“, и „демократију“.
Међутим, творци Трибунала су се суочили са проблемом. Генерално
је прихваћено да трибунал не може да се формира без механизма
уговора, који ратификују све стране на које се односи. Није било
времена да се усвоји такав вишестрани уговор када је у питању Ирак и
Садам Хусеин, тако да су друге методе коришћене да притисну владу
Ирака. Између 1991. и 1993., амерички, британски, француски и
немачки интереси су стално заступали идеју међународног кривичног
суда као средства за спровођење политике, суда који би био формиран
од стране чланова Савета Безбедности уместо путем уговора.
Југославија

је

представљала

следећу

могућност

за

такав

експеримент. Прво је било потребно дискредитовати њене лидере како
би се убрзао распад ове земље у квази-независне колоније, првенствено
Немачке и Сједињених Држава. Следеће, био је потребан трибунал,
међународног карактера, који би јавност прихватила као независни
правосудни орган; али трибунал би такође, у ствари, служио као
ефикасно пропагандно средство јер би, наравно, био контролисан ради
постизања одређених политичких циљева.
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Трибунал је формиран 1993. путем Резолуција 808. и 827. Савета
Безбедности. Обе резолуције су констатовале да је ситуација у Босни у
то време представљала претњу за међународни мир и безбедност, и да
би трибунал за гоњење ратних злочинаца помогао да се поново
успостави мир. Није било основа за карактерисање стања у Босни као
претње за међународни мир, јер је то био грађански рат који су
делимично контролисале саме земље које су желеле да формирају
Трибунал. Али чланови Савета Безбедности су морали да окарактеришу
грађански рат као претњу за међународни мир, иначе Савет
Безбедности не би имао судску надлежност за деловање. Оквир за ову
карактеризацију је била претходна Резолуција 688. из 1991., у коjoj је
Савет Безбедности констатовао да непоштовање људских права
представља претњу за међународни мир, тако да грађански рат не може
више да се третира као унутрашња ствар. Ово поновно тумачење или
ревизију Повеље Уједињених Нација, које је у ствари довело у питање
саму основу Повеље, је снажно заступао Ханс Дитрих Геншер, немачки
министар спољних послова у то време, у говорима које је држао у
немачком Парламенту; исто тако, британски, француски и, наравно,
амерички министри су заступали овај приступ у говорима и узајамној
преписци, као и у преписци са канадским Парламентом у Отави.
У Поглављу VII Повеље Уједињених Нација се наводи да треба да
постоји претња по мир или чин агресије пре него што Савет
Безбедности може да користи специјална овлашћења која има на
располагању, према овој Повељи. Ова одредба је увек схватана у смислу
претње за међународни мир ―не за национални мир. Чланови Савета
Безбедности су ово препознали, тако да су одлучили да поновно
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дефинишу национални проблем као међународни. Ипак, у свим тим
говорима и преписци посвећеним овом предмету, није дат ни један
убедљив разлог којим би се подржала интернационализација сукоба,
осим магловитих упућивања на пропаст социјалистичког блока, као и
на неопходност успостављања новог светског поретка. У ствари,
Геншер, у свом говору пред канадским Парламентом, је јасно изјавио
да ни једној нацији више неће бити дозвољено да игнорише одлуке
Савета Безбедности. Чак и да је ово поновно дефинисање представљало
доследно тумачење Повеље УН— што није случај— Повеља УН само
допушта прво економске а затим војне мере, али не допушта ни судске
нити кривичне мере.
Поглавље VII Повеље УН мора се читати у контексту Поглавља I
Повеље

која

се

бави

међународном

сарадњом

у

решавању

међународних проблема економског, социјалног, културног, или
хуманитарног карактера. Уопште се не помињу хуманитарни проблеми
који произилазе из питања националног карактера. У њему се
констатује да су Уједињене Нације засноване на принципу једнакости и
суверенитета њених чланица, основног принципа међународног
закона, и да су УН примарни гарант права на самоопредељење народа у
свету. Ако народ нема суверенитета, онда је право на самоопредељење
варка. Стварање Трибунала је потпуно негирало овај принцип.
На крају, у Повељи се констатује да ништа што је у њој садржано не
даје овлашћење УН да интервенише у питањима која су суштински у
локалној надлежности било које земље. Овај основни принцип, стављен
у Повељу тако да УН не могу да буду коришћене од стране неких
чланица за застрашивање других, је такође озбиљно нарушен
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формирањем Трибунала.

Чланице Савета Безбедности ― тачније,

сталне чланице― сада имају супротно становиште. Сматрам да су то
учиниле због разлога који су више повезани са империјализмом а мање,
ако уопште, са хуманитарношћу.
У светлу ових чињеница, надлежност Савета Безбедности да
формира такав трибунал је више него проблематична.

Његовом

формирању је допринела Медлин Олбрајт, која је убедила руске и
кинеске чланице да гласају у корист његовог формирања, уз узвратну
економску противуслугу, као и уз могућност контролисања мањих
држава у оквиру њихових сфера интересовања.
Југославија је била први експеримент у коришћењу квазиправосудног међународног тела за напад на националну сувереност.
Као што су политичари из САД-а одлично разумели, најбољи начин да
добију подршку домаћег становништва, док њихови политички лидери
уништавају економију друге земље, пре него што војно интервенишу, је
да наведу домаће становништво да мрзи руководство циљане земље
демонизовањем њених лидера. Српско руководство је стога циљано и
трансформисано у негативце. Они су упоређени са Адолфом Хитлером,
поређењем које је коришћено са алармантном учесталошћу од стране
Сједињених Држава против многих нација које су оне напале за
прошлих педесет година, мада су понекад ти лидери само осуђени било
као обични криминалци, као што је то био Мануел Нориега, или као
једноставно луди, као што је то био Муамер Гадафи. Либија је била
сувише мала да би поређење са Хитлером деловало убедљиво. Мислим
да је Садам Хусеин био први лидер који је био упоређен са Хитлером, и
проглашен за обичног криминалца и лудака истовремено.
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Судија Антонио Касезе је јасно показао политички карактер
Трибунала у изјави Генералном секретару Уједињених Нација, БутросБутрос Галију 21. јануара 1994., када је о улози Трибунала рекао следеће:
„Политичка и дипломатска реакција [на сукоб на Балкану] узима у
обзир хитност и темпо међународне заједнице. Војна реакција ће
уследити у одговарајуће време“. Другим речима, Трибунал је већ
разматран као политичка реакција. Наставио је изјавом: „Наш
трибунал неће бити само ‘фасада’, већ одлучни корак у стварању новог
светског поретка.“
У члану 16. меродавног статута Трибунала се наводи: „Тужилац ради
независно и не тражи нити прима упутства од било које владе нити са
било којег другог места“. У члану 32. се наводи да трошкове Трибунала
сноси редован буџет Уједињених Нација. Обе ове одредбе су отворено и
стално кршене.
Високи службеници Трибунала су отворено изјављивали, ако не и
хвалили се, о посебно блиским везама Трибунала са владом Сједињених
Држава. У свом говору пред судијама Врховног суда Сједињених Држава
у Вашингтону, 5. априла, 1999., судија Габриел Кирк МекДоналд,
председник Трибунала, и такође Американка, изјавила је: „Имали смо
користи од јаке подршке заинтересованих влада и посвећених
појединаца, као што је секретар Олбрајт. Као стални представник у
Уједињеним Нацијама, она је радила са непрестаном одлучношћу на
успостављању Трибунала. Заиста, често је помињемо као ‘мајку
Трибунала’“. Ако је она мајка, онда се очинство може приписати Билу
Клинтону, као што је Луиз Арбур потврдила када је председнику
Сједињених Држава саопштила одлуку да се подигне оптужница против
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председника Слободана Милошевића два дана пре него што је то
објавила остатку света, што је било грубо кршење њене дужности да
остане независна. Даље, она и њени наследници на месту тужиоца су се
јавно појављивали са представницима САД, укључујући Медлин
Олбрајт, и отворено су изјављивали да се ослањају на владе НАТО
земаља, које су биле веома заинтересоване за подривање југословенског
руководства, ради спровођења истраге.
Године 1996., Тужилац се састао са Генералним секретаром НАТО-а
и Врховним главнокомандујућим Обједињених снага Европе да
„успостави контакте и почне да расправља о модалитетима сарадње и
помоћи“. 9. маја 1996., потписан је споразум о разумевању између
Канцеларије тужиоца и Врховне команде Обједињених снага Европе
(SHAPE), који су потписале обе стране. Следећи састанци су одржани,
укључујући састанак између председника Трибунала и генерала Веслија
Кларка. У меморандуму од 9. маја су детаљно наведена практична
питања за помоћ САД Трибуналу, као и за трансфер оптужених особа
Трибуналу. Другим речима, НАТО снаге су постале жандарми
Трибунала— не снаге УН— и Трибунал се ставио на располагање НАТОу. Овај однос се наставио, упркос формалном статусу Трибунала да
треба да буде независтан од било које владе и, стога, од било које групе
националних влада.
Трибунал је примио значајна средства од појединачних земаља,
приватних фондација, и корпорација, кршећи члан 32. своје Повеље.
Већи део средстава је дошао директно од владе САД у готовини и кроз
донације у компјутерској опреми. Сједињене Државе су обезбедиле
$700,000 у готовини и $2,300.000 вредности у опреми за почетну фазу
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његовог рада од 1993.–1995., када се успостављао. У току истог периода,
Институт за отворено друштво, фондација коју је основао Џорџ Сорош,
амерички финансијер и милијардер, да се постигне „отвореност“
земаља некадашњег источног блока, приложила је $150,000; породица
Рокфелер, путем Рокфелер фондације, приложила је $50,000; а
корпорације из САД, као што су Time-Warner и Discovery Products дале
су значајне донације. Такође је важно напоменути да је Сорошева
фондација не само финансирала Трибунал, већ је такође финансирала
главне новине Ослободилачке војске Косова („ОВК“) у Приштини, што
је очигледан сукоб интереса који ни једном није поменут у западној
штампи.
Трибунал је такође примио средства од Института за мир
Сједињених Држава за свој Пројекат мобилних тимова (Outreach
project), као продужене руке односа са јавношћу Трибунала, који је
организован

да

угуши

противљење

његовом

раду

у

бившим

југословенским републикама, као и да одврати сталну критику на рачун
његових селективних оптужница и примене двоструких аршина. Ове
примедбе, које су очигледно утемељене, никада нису разматране било
од стране Трибунала, нити било ког од његових спонзора. Институт за
мир је описан као „независна, нестраначка, федерална установа настала
и финансирана од стране Конгреса, ради јачања националне
способности за унапређење мирног решавања међународних сукоба“.
Институт је основан 1984. у време Роналда Регана, а његов Управни
одбор именује Председник САД.
Трибунал је такође примио подршку од Коалиције за међународну
правду, чија је сврха била да појача позицију Трибунала у јавном
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мњењу. КМП је основана и финансирана, опет, од стране Института за
отворено друштво Џорџа Сороша и организације зване Институт за
право Централне и Источне Европе, који је формирало Удружење
америчких правника и адвокати блиски влади САД, да би заменили
социјалистичке правне системе системима у земљама слободног
тржишта.
Даље, ове групе су попуниле Трибунал већином његовог правног
особља. У свом говору пред судијама Врховног суда, судија МекДоналд
је рекла: „Трибунал је добро опслужен изванредним радом бројних
правника, који су дошли у Трибунал преко КМП и Института за право
Централне и Источне Европе...“ Такође је интересантно напоменути да
је повод за говор судије МекДоналд било њено прихватање награде од
стране Удружења америчких правника и Института за право Централне
и Источне Европе. У истом говору, она је такође рекла: „Сада су нам
потребна средства од држава и фондација како бисмо спровели овај
значајни подухват.“
Тужилац Хашког трибунала Карла Дел Понте захвалила је директору
Федералног Истражног Бироа (FBI), на конференцији за штампу, за
помоћ Трибуналу, и навела је: „Веома сам захвална за значајну помоћ
коју је влада САД обезбедила Трибуналу. Очекујем да ће се та помоћ
наставити.“ У одговору на питање да ли би Трибунал истраживао
злочине других (у смислу НАТО-а) на југословенском ратишту, она је
рекла: „Примарни фокус Канцеларије тужиоца мора бити на истрази и
кривичном гоњењу пет лидера Савезне Републике Југославије и Србије,
који су већ оптужени.“ Зашто „мора“? Није било објашњено. Зашто, ако
је Трибунал непристрасан, да се подједнако не фокусира на ратне
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злочине НАТО-а, и на ратне злочине Клинтона, Шредера, Ширака,
Кретјена, између осталих?
Само можемо да спекулишемо зашто. Када је група канадских
адвоката, коју је предводио професор Мајкл Мандел, затражила од Луиз
Арбур да води истрагу за ратне злочине против свих НАТО лидера, она
је одговорила тако што је прихватила ново радно место од једног таквог
НАТО лидера, премијера Канаде, Жана Кретјена, који ју је наградио
пурпурном одором судије Врховног суда Канаде, доживотном лагодном
службом, јер је она оптужила Милошевића у Трибуналу, упркос томе
што није имала никакве доказе против њега. Од тада, она је била
именована на „престижне“ положаје, прво у Комитету за људска права
УН, а затим као директор једне од испостава Централне обавештајне
агенције (CIA), Међународне кризне групе.
Од почетка, Канцеларија тужиоца је одржавала састанке са
невладиним огранизацијама, које су биле вољне да „сарађују са
Трибуналом и помажу Трибуналу.“ Многе од њих су биле повезане са
Џорџом Сорошем кроз његову Фондацију отвореног друштва. Сва та
новчана средства су притицала кроз посебан рачун УН, који се
финансирао

одређеним

доприносима

земаља

чланица

као

и

добровољним доприносима држава и корпорација, поново, кршењем
сопствених закона. Успут, занимљиво је забележити да је улогу
Трибунала као пропагандног оруђа индиректно признало особље самог
Трибунала када нису успели да обезбеде средства у свом првом буџету
ни за судницу ни за затворске ћелије, што је износило приближно $32
милиона. Савет Безбедности је вратио предлог буџета особљу, како би
могли да укључе ове ставке, јер, на крају крајева, то је требало да буде
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кривични трибунал! Особље је поступило по упутствима које је добило.
Додати трошак је износио $500,000, повећање од незнатних 1,5%.
Такође је интересантно забележити да је три од четири прве суднице
Трибунала у Палати мира у Хагу Трибуналу изнајмила Карнеги
фондација.
Како би имао изглед правосудног тела, Трибунал је именовао судије,
тужиоце, записничаре, истражитеље, и одредио је сопственa правила за
процедуру и доказни поступак, као и сопствени затворски систем.
Трибунал је тврдио како је применио претпоставку невиности;
међутим, супротно кривичним судовима са којима смо упознати, сам
суд је укључен у оптуживање окривљених. Када је подизана оптужница,
било је потребно прибавити одобрење једног од судија који води
поступак. Ипак, упркос овој блиској вези између тужиоца и судија, да
не помињемо одговорност за оптужбе које су судије преузеле
потписивањем
претпоставци

оптужнице,
невиности,

правила
што

је,

Трибунала
такође,

инсистирају

на

друге

на

начине

компромитовано. Најнечувеније је задржавање, које је аутоматско, по
хапшењу. Не постоји јемство, нити форма ослобађања у очекивању
главне расправе, осим ако затвореник може да докаже „изузетне
околности“.

Губитак

посла,

губитак

контакта

са

пријатељима,

породицом, па и земљом, нису били довољни разлози. Чак је и болест
сматрана недовољном да би се добило јемство за одбрану са слободе.
Затвореници― окривљени ― били су третирани као да су већ осуђени.
Држани су у ћелијама и морали су да поштују затворска правила; били
су подвргнути дисциплинским мерама, ако то нису чинили; били су
подвргнути сталном надзору; њихова пошта је била цензурисана;
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посете њихових породица су биле ограничене; било им је дозвољено да
комуницирају са члановима својих породица само о сопственом
трошку; и постојала су ограничења шта окривљени могу да виде и чују
на радију и телевизији.

Затвореници су морали да чекају много

месеци—понекад година — пре него што би дошло до суђења. Ипак,
Трибунал је још увек инсистирао на претпоставци невиности ових
људи.
Доказни поступак у Трибуналу је био опуштен у тој мери да су
органичења на допустивост сведочења из друге руке, којa су била
развијана током векова у свим националним судовима, била склоњена
у страну и замењена приступом „све је допуштено ако се сматра
релевантним“, чак и ако је сведочење по чувењу из треће руке. Није
било пороте. Сведоцима је било дозвољено или да сведоче анонимно,
или чак да се не појављују на суду. У годишњаку Трибунала из 1994.
године појављује се ова изјава: „Трибунал не треба да се спутава
рестриктивним правилима која су се развила из древног система
суђења пред поротом.“ Постоје одредбе у правилима, о околностима
које су нејасно дефинисане, у вези затворених судских расправа—
другим речима, у вези тајних суђења—која не само да су сама суштина
неправде, већ су такође modus operandi политичких судова. Трибунал
је користио запечаћене оптужнице тако да нико није могао да зна да ли
је у опасности да буде осуђен, док га војна полиција не би покупила са
улице. Осумњичени су могли да буду задржани до 90 дана без оптужбе.
Сви знамо из штампе кроз шта затвореници могу да прођу за дан или
два након што их је задржала полиција.
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Правило 92. је можда најопасније. У њему се наводи да се признања
сматрају слободним и добровољним, осим ако затвореник не докаже
супротно. Замислите какво се признање може сматрати слободним и
добровољним након 90 дана заточења, у току којег је затвореник на
милости војне полиције и тужилаца. Готово сваки други суд у свету
сматра супротно или, због познате непоузданости признања учињених
у полицијском притвору, иде ка томе да потпуно забрани таква
признања. Овај Трибунал се вратио у дане преког суда Звезданог већа
(Star Chamber) и прибегао је правосуђу тринаестог века. Најзад, они
који су кажњени и осуђени затворени су у страним земљама, што значи
да су затворени и изгнани у исто време.
Постоји чак и посебна одредба за прибављање доказа од невладиних
организација, као што је Фондација отвореног друштва Џорџа Сороша,
чији је сукоб интереса већ приказан. Они који су оптужени имају право
да изаберу браниоца—на папиру, бар — али у стварности је ово право
угрожено

од

дисквалификује

стране

Секретаријата

браниоца

из

Трибунала,

разних

који

разлога,

може

да

укључујући

непријатељски став према Трибуналу. У ствари, писцу ових редова и
руском колеги, проф. Александру Мезјајеву, било је забрањено да
заступају

генерала

Младића

на

основу

тога

што

смо

били

непријатељски настројени према Трибуналу и што смо били критични
према њему.
Између многих иронија НАТО рата против Југославије, једна је била
улога главног тужиоца Трибунала, Луиз Арбур, која је била унапређена
од стране канадског премијера Жана Кретјена до канадског Врховног
суда 1999. Мада је ово именовање било у целини правдано на основу
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политичког служења НАТО силама, у ствари је представљало огромно
изругивање када се узме у обзир питање фер правосуђа. У ствари, пошто
су и Арбур и Трибунал имали кључну улогу у пренебрегавању ратних
злочина НАТО-а, то би било више него довољно разлога да у праведном
свету она буде иза решетака, а не у судијској одори.
Тренутак истине за Арбур и Трибунал дошао је 1999., усред
седамдесетосмог дана кампање бомбардовања Југославије од стране
НАТО-а. Арбур се 20. априла појавила на конференцији за штампу са
британским министром спољних послова Робином Куком да би од њега
примила документацију о српским ратним злочинима. Затим је 27. маја
Арбур објавила подизање оптужнице против председника Слободана
Милошевића и четири његова сарадника, за ратне злочине. Неумесност
наводног правосудног тела које предузима такве кораке у сред ратног
сукоба, када су Немачка, Русија, и друге силе покушавале да нађу
дипломатско решење за сукоб, било је запањујућа.
Приликом појављивања Арбур са Куком 20. априла, она је изјавила:
„Незамисливо је...да бисмо у ствари пристали да нас води политичка
воља оних који желе да се залажу за неку своју агенду“. Али њено
појављивање са Куком и оптужнице које су уследиле савршено су се
уклопиле у агенду НАТО руководства. Све је више било критике у
погледу све интензивнијег бомбардовања цивилних објеката у Србији
од стране НАТО-а. У међувремену, Блер и Кук су се веома гневили на
критику

у

британским

ентузијазма за рат.

медијима,

услед

њиховог

недовољног

Наступ Арбур и акција Трибунала, чиме је

објављено да је српско руководство криво за ратне злочине, било је
тактика из приручника за односе са јавношћу, што је допринело да се
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оправда политика НАТО-а и да јавност прихвати да бомбардовање
ескалира. Медлин Олбрајт, између осталих НАТО вођа и агитатора,
навела је да оптужнице „врло јасно дају до знања свету и јавности у
нашим земљама да је ова [политика НАТО-а] оправдана због злочина
који су почињени, и такође мислим да ће нам омогућити да наставимо
ове процесе [одн. бомбардовање]“ (CNN, 27. мај).

Портпарол

Министарства спољних послова САД Џејмс Рубин је рекао да „овај
корак без преседана. . .оправдава на најјаснији могући начин оно што
смо радили ових протеклих месеци.“ (CNN „ Јутарње вести“, 27. мај)
Мада је Трибунал основан маја 1993., а најозбиљнији злочини у
југословенском рату су се догодили када је стара Федерација почела да
се распада, од јуна 1991., до мировних преговора у Дејтону касне 1995.,
ни једна оптужница никада није подигнута против Милошевића за
било који од ових злочина. Горе поменута оптужница против
Милошевића од 27. маја се односила само на евидентирану смрт 241
особе почетком 1999. Стога је обележје ове оптужнице да је припремана
у журби како би одговорила на хитну потребу. Арбур је чак поменула
20. априла да је „посетила НАТО“ да би „разговарала са потенцијалним
пружаоцима информација, како би остварила јединствену подршку,
која је потребна Трибуналу да испуни свој мандат у временском оквиру
који ће бити релевантан за решавање сукоба. . . од важности за оно што
се сада догађа на Косову.“ Мада је њеним подизањем оптужнице против
Милошевића спречено споразумно решење, она је помогла да се убрза
одлука о интензивирању кампање бомбардовања. Арбур је приметила:
„Свесна сам утицаја који ова оптужница може да има на мировни
процес,“ и рекла је да, мада оптужени „имају право на претпоставку
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невиности док не буду осуђени, докази на основу којих је оптужница
потврђена покрећу озбиљна питања о њиховој подобности да буду
гаранти било ког договора, а да не говоримо о мировном споразуму“
(CNN „Уживо“,“Специјал“, 27. мај). Тако Арбур не само да је признала
да је свесна политичког значаја своје оптужнице, већ је такође
наговестила да је њено могуће мешање у било које дипломатске напоре
оправдано, јер су оптужени појединци, мада њихова кривица још није
утврђена, представљали неодговарајуће партнере за преговоре.5 Ово
спекулативно, противправно, политичко мишљење, уз подизање
оптужница у политички најпогодније време, указује на веома изражену
политичку улогу коју су имали Арбур и Трибунал.
НАТО силе су се фокусирале готово искључиво на српска злодела у
току читавог периода распада Југославије, а Трибунал je наставио путем
који је одредио НАТО. Велика већина оптужница Трибунала су биле
оптужнице против Срба, али је често изгледало да су оних неколико
оптужница против Хрвата и Муслимана биле темпиране да буду
противтежа тврдњама о пристрасности на штету Срба (нпр., прва
оптужница која није била против Срба (Ивица Рајић) је била објављена
у току мировних преговора одржаних у Женеви, док је НАТО и даље
бомбардовао босанске Србе у септембру 1995).
Арбур је изјавила 20. априла, 1999.: „права опасност је да ли бисмо
упали у то [одн., да следе одређени политички план] ненамерно, будући
у рукама пружаоца информација који би могли да имају план који не
5Идентичан

план је изразио ранији председник МКТБЈ Антонио Касезе, чија је суштина, „Подизање
оптужница [против Милошевића и Караџића] значи да ова господа неће моћи да учествују у
мировним преговорима. . . . Политичаре неће бити брига, али се ослањам на притисак јавности.“
Цитирано у „Karadžić A Pariah, Says War Crimes Tribunal Chief,“ ANP English News Bulletin, 27. јули,
1995.
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бисмо могли да распознамо.“ Али чак би и имбецил могао да распозна
да је НАТО имао план, и да једноставним прихватањем обиља
докумената које су слали Кук и Олбрајт, намерно, Трибунал је
неминовно следио тај план. Арбур је чак признала њену добровољну и
скоро искључиву „зависност. . .од добре воље држава“ да пруже
информације које „ће водити нашу анализу почињених злочина“. Њено
упућивање, 20. априла, 1999., на „моралност [НАТО] активности“ и
њене примедбе о могућем недостатку карактера код Милошевића, које
су га дисквалификовале из преговора, као и њена жеља да подржи
НАТО подизањем оптужнице против њега, прилично јасно показују
њено схватање о пружању политичких услуга НАТО-у.
У драматичном примеру пристрасности од стране Арбур-Трибунала,
у извештају Трибунала на 150 страна под називом „Оптужнице поводом
операције Олуја: Prima Facie предмет“, описују се ратни злочини које
су починиле хрватске оружане снаге у протеривању више од 200,000
Срба из Крајине у августу 1995., у току којег је „најмање 150 Срба било
одмах убијено, а много стотина је нестало.“ Овај извештај, који је доспео
до Њујорк тајмса

(на запрепашћење службеника Трибунала), је

открио да су хрватска убиства и друге нечовечне радње биле „широко
распрострањене и систематске“, и да је „довољно материјала“ било на
располагању да три именована хрватска генерала сносе одговорност
према међународном закону.6 Али је чланак такође навео да су
Сједињене Државе, које су подржавале хрватско етничко чишћење Срба
из Крајине, не само браниле Хрвате пред Трибуналом, већ су такође
одбиле да дају тражене сателитске снимке области Крајине, која је била
6Рејмонд

Бонер, „Панел о ратним злочинима открива да су хрватске трупе „очистиле“ Србе“, Њујорк
тајмс, 21. март, 1999.
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нападнута од стране Хрвата. Сједињене Државе нису обезбедиле друге
тражене информације. Последица тога је била да три хрватска генерала
именована у извештају о Операцији Олуја никада нису били оптужени.
Мада је број Срба који су били убијени или који су једноставно нестали
у току само четири дана био најмање једнак броју од 241 жртве Срба који
су наведени у отужници против Милошевића, одговарајућа оптужница
против хрватског председника Туђмана никада није била издата од
стране Трибунала. Али ово се није догодило због недостатка
прикупљених података. Сједињене Државе су се противиле оптуживању
њихових савезника: стога, Трибунал није подигао ни једну оптужницу.
Што се тиче председника Милошевића, став писца ових редова је да
је он успешно побијао лажне оптужбе против себе, и да је то
резултирало његовим убиством под контролом Трибунала.
11. марта 2006., председник Слободан Милошевић је умро у затвору
НАТО-а у Шевенингену. Нико до сада није одговарао за његову смрт. У
годинама након краја његове усамљене борбе да одбрани себе и своју
земљу од лажних оптужби које су измислиле НАТО силе, једина земља
која је тражила јавни увид у околности у вези његове смрти је била
Русија, када је Министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио да
Русија није прихватила одбијање одговорности од стране Хашког
трибунала и да је Русија захтевала да се спроведе непристрасна
међународна истрага. Уместо тога, НАТО трибунал је спровео сопствену
истрагу, познату као Паркеров извештај, којим је, као што се и могло
очекивати, ослободио себе од сваке кривице.
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Али Милошевићева смрт не може проћи без испитивања, питања без
одговора и кривица без казне. Свет не може да настави да прихвата рат
и бруталност уместо мира и дипломатије. Свет не може да толерише
владе које се према миру, човечности, националном суверенитету,
само-опредељењу народа и владавини закона односе са презиром.
Јасно је да је смрт Слободана Милошевића била једини излаз из
дилеме које су НАТО силе саме узроковале лажно га оптужујући пред
Хашким трибуналом. Пропаганда против њега се уздигла на ниво без
преседана. Његово суђење је јавно приказивано у штампи, велика
мелодрама у којој је главну улогу имао злочинац кога треба „покорити“
и учинити да одговара за своје злочине.

Али, наравно, није било

злочина, осим оних које је починио НАТО савез, чији се покушај да
изфабрикује образложење против њега претворио у фарсу, а затим из
фарсе у бурлеску.
Суђење је било неопходно из перспективе НАТО-а да би се оправдала
агресија против Југославије. Суђење је такође био покушај да се оправда
пуч про-западних сила у Београду, које је подржавао НАТО, и кроз које
је демократија у Југославији коначно уништена и Србија сведена на
протекторат НАТО-а под квислиншким режимом. Милошевићево
незаконито хапшење од стране НАТО снага у Београду, његово
незаконито држање у Централном затвору у Београду, његово
незаконито изручење бившем затвору Гестапоа у Шевенингену близу
Хага, и монтирано суђење које је уследило, су сви били део мелодраме
која је била написана за обучавање глобалног јавног мњења, и која је
једино

могла

да

се

заврши

осудом—

или

смрћу—негативца,

председника Милошевића.
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Пошто је јасно да осуђујућа пресуда Слободана Милошевића није
била могућа након што су саслушани сви докази, његова смрт је била
прихватљиво решење за очување кредибилитета НАТО снага. Његово
ослобађање би срушило читаву структуру пропагандног оквира ратне
машине НАТО-а и западних интереса, који су користили НАТО као свог
плаћеног убицу.
Јасно је да НАТО није очекивао да ће се председник Милошевић
успешно бранити, нити су очекивали да ће се он опирати са таквом
храброшћу и одлучношћу. Медијска покривеност на почетку суђења је
била таква да су то увек биле главне вести. Било је најављено као суђење
века. Ипак, ускоро након што је почело, медијска покривеност је
престала и вести о суђењу су постале другоразредна вест. Ствари су
пошле веома погрешно за НАТО од самог почетка. Кључ проблема је
изражен у следећој изјави председника Милошевића коју је саопштио
Трибуналу у току суђења:
„Ово је политичко суђење. Овде се не ради о томе да ли сам
ја починио злочин.

Оно о чему се ради је да су мени

приписане одређене намере, из којих су последице накнадно
извучене, што је су ван поља стручности било ког могућег
адвоката. Ствар је у томе да истина о догађајима у бившој
Југославији мора овде да се каже. О томе се ради, а не о
процедуралним питањима, јер ја не седим овде зато што сам
оптужен за неки одређени злочин. Ја седим овде зато што
сам оптужен за вођење политике против интереса ове или
оне стране.“
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Тужилаштво, одн., Сједињене Државе и њени савезници, нису
очекивали праву одбрану. Ово је јасно из бесмислених оптужница и
конфузних оптужби, као и непружања било каквих доказа који би
могли да се одрже при чак и најосновнијeм испитивању. Предмет
тужилаштва је почео да се распада чим је судски поступак почео. Aли
кад је суђење једном почело, морало је да се настави. НАТО је нехотице
себе довео у безизлазну ситуацију. Да је Трибунал одустао од оптужби—
или да је Милошевић био ослобођен—тада би политичке и
геостратешке последице биле огромне. НАТО би тада морао да открије
своје праве мотиве за агресију према Југославији. НАТО лидери би тада
и сами морали да се суоче са оптужбама за ратне злочине. Такав губитак
престижа би био несагледив и неповратан. Председник Милошевић би
поново уживао статус популарне политичке фигуре— ако не и хероја —
на Балкану. Једини излаз за НАТО је био да оконча суђење али без
ослобађања Милошевића или признања својих правих мотива за рат.
Ова загонетка је одредила његову смрт у затвору и накнадно
обустављање суђења.
Паркеров извештај садржи чињенице које указују на то да је НАТО
Трибунал, у најмању руку, био умешан у криминалне радње у вези са
ослабљеним здрављем Милошевића, не пружајући му медицинско
лечење у току његовог боравка у затвору, што је за последицу имало
његову смрт. Трибуналу је више пута речено да је он тешко болестан; да
пати од срчаних проблема за које је потребна одговарајућа дијагноза и
лечење. Милошевићу је било потребно потпуно мировање пре
учествовања у дуготрајном суђењу. Међутим, Трибунал је потпуно
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игнорисао савете лекара и терао га је да настави са суђењем, јер је
Трибунал врло добро знао да ће га стрес услед суђења на крају убити.
Стога, Трибунал је одбио да дозволи Милошевићу да има прописано
медицинско лечење у Русији, очигледно из политичких разлога, и још
једном је фаворизовао сопствене интересе, какви год да су били, уместо
потребе за лечењем Милошевића. Другим речима, намерно нису
омогућили неопходно медицинско лечење које је могло да доведе до
његовог опоравка. Ово је облик убиства. То је убиство у надлежности
општег права.
За неколико необјашњених чињеница садржаних у Паркеровом
извештају потребно је извршити додатну истрагу, пре него што се
искључи могућност тровања или прописивања лекова који су
осмишљени да наруше његово здравље, наиме, присуство лекова
Rifampicin и Droperidol у његовом систему. Није било одговарајуће
истраге о томе како су ови лекови доспели у његово тело. Извештај није
разматрао њихово дејство. Присуство ових лекова заједно са дугим
необјашњеним одлагањем да се изврши аутопсија, поставља озбиљна
питања која и данас још увек остају без одговора.
Паркеров

извештај,

са

својим

нелогичним

закљуцима

који

ослобађају НАТО трибунал сваког противправног дела, представља
разлог више за јавну истрагу узрока смрти председника Милошевића.
Поступање управника затвора УН у Шевенингену, где је председник
Милошевић био држан, извесног Мекфадена, такође би требало да буде
предмет јавног преиспитивања. Према документима које је објавио
WikiLeaks, Мекфаден је достављао информације о Милошевићу
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надлежнима у САД у току његовог боравка у затвору и суђења. Потреба
за јавним преиспитивањем додатно је потврђена писмом које је
Милошевић својеручно написао Сергеју Лаврову на адресу руске
амбасаде само неколико дана пре своје смрти. Милошевић је написао
да је веровао да је био трован. Нажалост, Милошевић је умро пре него
што је писмо могло бити достављено на време за одговор.
Заједно узев, ове чињенице као и друге захтевају спровођење јавне
међународне истраге која би темељно истражила околности које
окружују смрт председника Милошевића, не само ради њега и ради
његове удовице и његовог сина, већ ради свих нас који су суочени са
немилосрдном агресијом и пропагандом НАТО сила. Правда то захтева.
Међународни мир и безбедност то захтевају.
„Све је то лаж. Ово је суђење НАТО комисије.“
Ове пркосне речи које је изустио генерал Младић, које је упутио
судијама Трибунала, одјекнуле су оног дана када су се претварали да су
га осудили. Могао је да дода „али историја ће ме ослободити од
одговорности“ и много другог, али је га је главни судија Алфонс Ори
избацио из суднице у презривом маниру, као да се ради о школарцу
делинквенту, а не о човеку који је био лажно оптужен за злочине које
није починио.
Марија Захарова, портпарол Министарства за спољне послове
Русије, је поновила речи генерала Младића 23. новембра 2017:
„Поново морамо да констатујемо да је пресуда о кривици
коју је донео Међународни кривични трибунал за бившу
Југославију против Младића наставак политизованог и
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пристрасног [приступа], који је од почетка доминирао радом
МКТБЈ“
И генерал Младић и Влада Русије су у праву. Овај судски документ, који
се помиње као „пресуда“ то доказује, јер изгледа као пропагандни летак,
а

не

као

правна

пресуда.

На

преко

2,500

страна,

трио

„судија“ нетактично усмено износи тужиочеву верзију оптужнице о
догађајима од првог до последњег пасуса. Аргумент одбране је поменут
само успут.
Трибунал је одбацио тврдњу да је то пристрасни суд—„НАТО суд“—
али је доказао, већ са првим сведоцима позваним да сведоче, да је
стварао предуслове за изопачење правде које је уследило. Ричард
Батлер је био позван да сведочи о општим војним стварима као и о
политичкој структури у Босни и у Републици Српској. Oн је
представљен као стручни сведок, „војни аналитичар“, што и јесте, али
он није независтан аналитичар. Не. У време његовог сведочења он је
био члан Државне безбедносне агенције САД, и био је службено
премештен у Трибунал као сарадник. Тако је први сведок против
генерала Младића био пристрасан по два основа: 1) радио је за
обавештајне службе САД које су подржавале непријатеље генерала
Младића и Југославије; и 2) био је члан особља тужилаштва. То је било
као када би Државна безбедносна агенција и тужилац истовремено
сведочили против оптуженог. Батлерово сведочење је имало велику
улогу на суђењу; то је била иста улога коју је имао на суђењу генералу
Крстићу.
Затим се појавио Рејно Туненс, други стручни сведок, који је такође
био војни аналитичар. И он је био запослен од стране тужилаштва као
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члан особља Трибунала. Стручни сведоци на кривичним суђењима би
требало да буду потпуно непристрасни; али не само да је Туненс радио
за рачун тужиоца, он је такође био и обавештајац у белгијској војсци.
Тако је тужилац отворио све своје карте на почетку суђења. Све је било
припремљено: НАТО је био задужен за предмет. НАТО официри су
били на платном списку Трибунала. То је био НАТО трибунал маскиран
као Трибунал УН-а. Сходно томе, злочини супротстављених босанских
снага се никада нису помињали. Контекст је био намерно сужен како би
се представила уска и искривљена слика догађаја у корист НАТО
алијансе.
Пресуда Младићу наставља са детаљним усменим излагањем исказа
сведока тужилаштва. Сведоцима одбране, неколико пута када су се
појавили у пресуди, никада није била посвећена слична детаљна
пажња. Можда је један ред био посвећен сведоку. Сви ови сведоци
одбране били су искључени као пристрасни, уколико би њихово
сведочење било у супротности са исказом сведока тужилаштва.
А из чега су се састојали докази тужилаштва? Састојали су се из
усменог сведочења НАТО војниx официра, који су учествовали у
догађајима о којима се радило и који су такође радили са снагама УН
против генерала Младића, као и против јединица које су биле под
његовом

командом;

састојали

су

се

од

сведочења

војника

супротстављене босанске армије и њихових породица; и састојали су се
од изјава сведока и „пресуђених чињеница“, односно „чињеница“ које
су се таквима сматрале од стране других судија у другом поступку
МКТБЈ, без обзира на то да ли су истините или лажне. У бројним
случајевима, судије би нешто констатовале коришћењем формулисаног
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речника: „одбрана тврди да се X није догодило, и ослонила се на извесне
доказе који подржавају ту тврдњу. Када год су ови докази у супротности
са пресуђеним чињеницама, ми их одбацујемо.“
Постоје бројни случајеви ослањања на сведочење из друге руке.
Више пута се догађало да пасус у пресуди почне речима: „Сведоку је
речено . . . “. Захваљујући корумпираним правницима као што је бивши
канадски тужилац Луиз Арбур, коришћење сведочења по чувењу ― чак
и сведочења из треће руке ― било је допуштено као доказ на овим
суђењима, мада је забрањено у осталом делу света, јер се за сведочење
по чувењу не може утврдити поузданост и тачност.
Нисам могао лично да пратим већи део суђења. Само сам га
повремено пратио преко видеа, тако да нисам у могућности да
коментаришем сво чињенично стање које су утврдиле судије у обимној
монотоној пресуди у којој су, страну за страном, осудиле генерала
Младића и његову владу. Они који су свесни праве историје догађаја ће
разумети да сваки пасус осуде није ништа више или мање од НАТО
пропаганде која је појачана у току конфликта. Она је била маскирана
тако да личи на пресуду.
То није пресуда. Права пресуда на кривичном суђењу треба да
садржи доказе које износи тужилаштво, као и доказе које износи
одбрана, и треба да укључи аргументе обе стране о доказима. Мора да
садржи референце о исказима сведока као и сведоцима који су
сведочили приликом директног и унакрсног испитивања. Затим треба
да следи образложена одлука судија, заснована на излагању предмета
сваке стране, као и образложеним закључцима судија. Било би врло
тешко наћи било који траг доказа одбране у овој пресуди. Ја нисам
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нашао ни један, осим неколико референци у пар пасуса, и у неким
фуснотама, у којима је исказ сведока одбране био нејасно поменут, само
да би био одбачен, јер није подржавао верзију тужилаштва ― односно
службени опис ― догађаја.
Још више запрепашћује то што има мало референци за усмено
сведочење, одн. за исказе сведока. Уместо тога, „стручњаци“, повезани
са Централном обавештајном агенцијом (CIA) или са Министарством
спољних послова САД или другим обавештајним службама НАТО-а, су
изложили своју верзију догађаја, коју су судије рутински прихватиле без
питања. Не постоје референце које указују на стручњаке одбране.
Као последица тога, судије не дају образложене закључке којима
објашњавају зашто су одлучили да прихвате доказе тужилаштва, али не
и доказе одбране. Након читања ове пресуде, могло би се помислити да
одбрана није дала ни један доказ, или можда само симболички.
Ово није пресуда.
Још проблематичнији аспект ове „пресуде“ је немогућност да се
утврди колико је сведока који се помињу у пресуди сведочило in vivo,
јер има мало референци за стварно сведочење. Уместо тога, дато је
безброј референци за различита документа и „изјаве сведока“, који
никада нису били подвргнути унакрсном испитивању.
Ово је важно. Изјаве сведока које се помињу на овим суђењима су
изјаве које су дали ― или се сматра да су их дали ― наводни сведоци
истражитељима и адвокатима, који су у то време радили за
тужилаштво. Знамо из искуства са других суђења да су ове изјаве, у
ствари, често састављали адвокати тужилаштва, као и истражитељи, и
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да су оне затим даване „сведоцима“ да их науче напамет. Такође знамо
да је често за ове „сведоке“ тужилаштво сазнавало на начинe који су
указивали да су ови сведоци давали измишљена сведочења и да су чак
били ангажовани у ову сврху.
На трибуналу у Руанди (којег су основале и контролисале исте снаге
и из истих разлога као у случају МКТБЈ) у току суђења смо инсистирали
на веома детаљном, унакрснoм испитивању ових „сведока“. Тада је
њихово сведочење уживо неминовно падало у воду, јер нису могли да се
сете текстова који су им били додељени. Затим смо инсистирали на томе
да питамо ове „сведоке“ како су се упознали са особљем тужилаштва,
као и како су вођени њихови информативни разговори и како су ове
изјаве настале. Резултати су били неугодни за тужилаштво јер је
постало јасно да је тужилаштво имало тајни договор са истражитељима
са циљем да манипулишу, врше притисак и утичу на „сведоке“.
Тужилаштво је било саучесник у креирању исказа сведока.
Даље, важно је да свако ко чита ову „пресуду“ може да се позове на
стране транскрита из исказа сведока, како би прочитао исказ и оно што
је сведок рекао у току унакрсног испитивања. Без тога, изјава сведока
није сведочење. То је само непроверена изјава.
Изјава не може бити коришћена као доказ. Сведок мора да изјави
под заклетвом оно што су он или она приметили. Затим сведоку могу
бити постављена питања да би се утврдило: 1) његова или њена
поузданост као посматрача; 2) постојање пристрасности, ако је има и 3)
веродостојност сведока, између осталог. Али у овом случају је било
стотине референци на „изјаве сведока“. Ово указује на то да су судије
претежно засновале своју „пресуду“ не на уживо исказима сведока (који
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су били позвани да сведоче) већ на њиховим писаним изјавама, које је
припремило тужилаштво, и који никада нису били подвргнути
унакрсном испитивању од стране одбране.
На основу ове пресуде тешко је утврдити да ли је било који сведок
који је поменут у овим изјавама стварно био у судници и сведочио под
заклетвом. Ако јесте, онда њихов исказ мора да се цитира ― не њихове
изјаве. Једина ваљана сврха изјава сведока је: 1) да обавести адвокате о
томе шта ће сведок вероватно рећи на суђењу; и 2) да представи предмет
тужилаштва одбрани тако да одбрана може да припреми свој предмет
и затим користи изјаве у току суђења за унакрсно испитивање сведока
поређењем њихових ранијих изјава са њиховим исказима под
заклетвом у судници.
Формула је једноставна. Сведок тужилаштва заузима своје место у
судници, постављају му се питања шта је он или она приметио у вези са
догађајем, а затим одбрана унакрсно испитује сведока:
Госпшодине Сведоче, у својој изјави датој дана х рекли сте
ово, али данас кажете да...Хајде да истражимо ову
неподударност.
Тако би требало да се ради. Али где је унакрсно испитивање у овом
предмету? Нигде га нема.
Била би потребна обимна студија да се истраже сви проблеми у вези
са „суђењем“ Младићу, које садржи ова пресуда. Али постоји један
пример који баца светло на све остало. Односи се на Сребреницу и тиче
се чувеног састанка који се догодио у хотелу Фонтана увече 11. јула,
1995., на којем се генерал Младић сусрео са холандским миротворцем,
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пуковником Каремансом, како би договорили евакуацију цивила са
подручја Сребренице, као и могућу предају оружја од стране 28.
дивизије босанске армије. Постоји и видео запис о овом састанку
доступан на YouTube-у.7 Да парафразирамо, видео приказује генерала
Младића који пита: Зашто су НАТО авиони бомбардовали моје
положаје и убијали моје људе?Зашто су снаге УН кријумчариле
оружје за босанску војску?Зашто су снаге УН покушале да ме убију?
На свако питање, генерал Младић прима извињење од стране
холандског пуковника. Затим он пита холанског пуковника да ли он
жели да умре. Он каже не. Ни моји људи не желе да умру, па зашто
онда пуцате на њих? Младић на то реагује. Нема одговора.
Остали део видеа приказује разговор о плану евакуације града.
Младић нуди представницима УН цигарете, а затим им нуди вино, да
би ублажио тензију. За мене, као адвоката одбране, овај видео је кључни
елемент за поступак одбране да одговори на оптужбе против генерала
Младића у вези са Сребреницом. Али пресуда се не позива на овај видео.
Уместо тога, судије се позивају на сведочења неколико УН и НАТО
официра који су присуствовали овом састанку у хотелу Фонтана и чији
су искази потпуно искривили и погрешно представили оно што је
речено. Не зна се да ли је одбрана икада унакрсно испитала ове јавне
лажове једноставно се ослањајући на видео доказ: Господине, ви
кажете да је ово речено; међутим, видео запис показује да сте
погрешили. Шта кажете на то? Такав разговор нигде не може да се
нађе. Да ли се он догодио? Да ли су га судије игнорисале? Или се такво
унакрсно испитивање никада није догодило? Обавештен сам да овај

7https://www.youtube.com/watch?v=idf_sdeVpO4

48

видео запис није био коришћен као доказ, што адвокат одбране мора да
објасни. Али јасно је да је тужилаштво изабрало да не користи овај
видео запис јер би значио рушење њиховог читавог предмета. Чак и из
доказа тужилаштва је јасно да је 28. босанска дивизија одбила да преда
оружје и да се пробијала ка Тузли. Већина људи је била убијена у
борбама дуж пута. Многи су заробљени. Неколико босанских сведока
тврди да су ови затвореници били масакрирани, али је њихов исказ „ја
сам једини чудесно преживео масакр“ варијанта „доказа“ на коју се
оваква суђења ослањају.
Нећу наставити са разматрањем сталног ослањања Трибунала на
лажни правни концепт заједничког криминалног подухвата, како би
приписали

криминалну

одговорност

генералу

Младићу.

То

је

хијерархијска одговорност за кривицу и без намере. Сама чињеница да
се тужилаштво ослањало на њега довољно показује да је и само
тужилаштво знало да нема предмет против њега.
Укратко, „пресуда“ Младићу има мало слуха за предмет одбране, или
чак за чињенице које су представљене од стране одбране и аргументе
одбране. Пун правни аргумент одбране недостаје. Али најважније од
свега, уопште не знамо какво је било сведочење већине сведока
тужилаштва и уопште не знамо какво је било сведочење сведока
одбране. То је као да није било суђења и као да су судије седеле у
просторији пребирајући по документима тужилаштва и пишући
пресуду успут. Морамо да претпоставимо да ово није далеко од истине.
Ова „пресуда“ и суђење су још једно понижавање Југославије и Србије
од стране НАТО алијансе, јер је јасно, од формирања Трибунала, по
финансирању, запошљавању и методама рада, да је то трибунал који
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контролише НАТО. То је потврђено у изјави коју је дао Генерални
Секретар НАТО-а , који је рекао:
Поздрављам пресуду. . . . Западни Балкан је од стратешког
интереса за нашу алијансу . . . .8
Другим речима, осуда генерала Младића помаже НАТО-у да
консолидује својe упориште на Балкану држећи Србе онеспособљене.
Генерал Младић је био жртвени јарац за ратне злочине НАТО алијансе
почињене у Југославији, које Трибунал покрива, и тако помаже НАТОу да почини нове ратне злочине, као што смо након тога видели.
Испоставило се да је Трибунал управо оно што смо очекивали да ће
бити, квази-суд који користи фашистичке методе за селективнe
оптужбе, како би унапредио план НАТО-а за освајање Балкана, као
неопходним уводом у агресију према Русији. НАТО користи Трибунал
као пропагандно оружје за ширење лажне историје догађаја у
Југославији, да би заташкао сопствене злочине, да би држао бивше
републике Југославије под својом чизмом и да би оправдао НАТО
агресију и његову окупацију бивше југословенске територије.
НАТО је правна бестидност која лаже право у лице цивилизованог
друштва.

8Коментар

Генералног Секретара НАТО-а Јенса
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_149054.htm

Столтенберга,

22.

новембра

2017.,
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Хашки Трибунал и Сребреница
Стефан Каргановић

I.

Теоретски оквир

Реч „трибунал“ изворно се односи на подијум на римском Форуму где је
заседао претор9 да би разматрао предмете и пресуђивао у парницама
које су се пред њега износиле. У древним временима, трибунал је делио
правду на сличан начин као што судови то чине данас. У скорије време,
појам „трибунал“ – с правом или не – попримио је тамнију, ако не и
злослутнију, конотацију. Током Француске револуције, le tribunal
revolutionnaire је заседао као специјални суд са задатком да рашчисти
са непријатељима Револуције. Углавном у свом раду није био ограничен
процесним финесама. Касније, после завршетка Другог светског рата,
појавио се поново у облику Војних трибунала које су победничке
савезничке силе образовале, један у Европи, други на Далеком истоку,
да би се пресудило руководствима поражених непријатеља. Једно од
последњих отелотворења овог правосудног феномена је Међународни
кривични трибунал за бившу Југославију (МКТБЈ) у Хагу који је био
основан 1993. године да суди злочинцима из балканских сукоба

9

Службеник у римском правосуђу који је по чину био нижи од конзула.
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деведесетих година прошлога века.10
Међународни кривични трибунал за бившу Југославију (МКТБЈ)
углавном је био поштеђен онакве свеобухватне и темељне анализе
каквој би било очекивано да се подвргне једна концептуално нова (и уз
то ad hoc) установа која претендује да се бави неким од најважнијих
правних проблема. Ово не значи да је трибунал примао само похвале и
да није било критичких осврта на његов рад. Ако је, међутим, намера
била да он послужи као лабораторија за тестирање процедура и
принципа, пре него што се на тим основама установи једно трајно
међународно тело, што је очигледно уследило са оснивањем
Међународног кривичног суда (МКС), морамо рећи да је, уопштено
узев, већином добијао једнострану подршку, упркос томе што јесу
испољене одређене резерве у вези с појединим аспектима његовог рада.
Као „виша фаза“ МКТБЈ, очито је сада ту МКС, па шта буде; само његово
оснивање посредно шаље поруку да је МКТБЈ у суштини испунио
задатак, те да нам његово искуство може користити и омогућити даљи
напредак. Овакав се закључак толико упорно намеће, да готово гаси
жељу да се ретроспективно преиспитају неки сумњиви аспекти рада
МКТБЈ, који су укључени у ову „вишу фазу“, а који би могли озбиљно
угрозити интегритет међународног судства.
Концепт доказа, у најширем смислу, какав се примењује у Хашком
трибуналу, свакако заслужује много више дискусија и анализа него што
Слична и такође ad hoc установа (ICTR) била је основана 1994. године да се бави питањима
кривичне одговорности настале из сукоба и масакара у Руанди раније исте године, али делатност тог
трибунала овде неће бити предметом разматрања.
10

52

их је досад било на ту тему. Како се докази дефинишу, износе и обрађују
је од пресудне важности у судским поступцима, а нарочито је значајно
у кривичним случајевима. Уколико је концепт доказа у једном судском
систему лоше осмишљен, то није обична грешка која се лако може
исправити, већ суштинска мана која ће угрозити читаву операцију. Ако
се докази неправилно примају и процењују, долази до значајног
губитка поверења у интегритет целог судског поступка – укључујући
његов коначни исход, пресуду.
Наша намера била је да тестирамо начин на који, у ширем смислу,
Хашки трибунал третира доказе, тако што ћемо спровести две студије
случаја са фокусом на масакре на локалитету Пилица–Брањево и
Кравица. Ово су два масакра у низу сличних епизода, које су се догодиле
у недељу дана после пада Сребренице, 11. јула 1995, за које се каже да
заједно чине сребренички масакр у последњој фази босанског рата.11
Локалитети Брањево/Пилица (најчешће скраћено Пилица, пошто су ту
заробљеници окупљени пре стрељања, док се на локацији Брањево
налази пољопривредно добро на ком су убијени) и Кравица одабрани су
зато што могу послужити као парадигма. Главни сведок за Пилицу,
Дражен Ердемовић, који је на крају са Тужилаштвом склопио нагодбу и
обавезао се да сведочи у свим суђењима везаним за Сребреницу,
испричао је своју причу, мање или више доследно и уверљиво, у
бројним исказима и судским поступцима. Ту су и двојица наводно
преживелих жртава масакра, заштићени сведок кога ћемо звати Q, јер
Сребренички масакр проглашен је за геноцид у случајевима Крстић, Поповић, Толимир, Караџић
и Младић пред различитим већима МКТБЈ.
11
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му је то био псеудоним на суђењу Крстићу, и Ахмо Хасић, који је
различито сведочио, под својим правим именом и под псеудонимом, на
неколико суђења. Најзад, да бисмо заокружили слику, погледаћемо
форензичке доказе са места злочина и проверити да ли се подударају са
изјавама сведока које је у доказном поступку представило Тужилаштво.
Затим, прелазимо на Кравицу.

II.

Шта је то доказ?

Одговори на питања шта чини доказни материјал и који су ваљани
стандарди за његово оцењивање, бар у овој фази развоја западне правне
традиције,12 нису спорни, па нема потребе за детаљним теоретским
уводом. Ипак, вероватно неће шкодити да дамо кратак приказ основних
принципа који се односе на доказе.
Доказни материјал углавном се описује овако: „Када се правни спор
нађе пред судом, странке настоје да докажу да имају право, тако што
уводе доказе. Сви судови воде се правилима доказног поступка, која
описују које врсте доказа су прихватљиве. Један од главних елемената
потребних да би доказ био прихваћен јесте то да ли он доказује или
помаже да се докаже нека чињеница или став. Ако је тако, материјал се
проглашава доказним. Доказни материјал постаје доказ или га
У прошлости, можда, није било тако, као – на пример – у древној Атини где су „се оратори
обраћали атинским судовима петог и четвртог века пре н. е. ... као да ништа не би могло бити
ирелевантно. У предмету где се, на пример, радило о неком уговору странка је могла да подсети
пороту како се храбро борила против Персијанаца у бици код Саламиса. Ми би оценили да ратни
допринос тужиоца у некој парници са спорним питањима нема никакве везе и да се тако нешто не
би могло представити као доказ.“ Видети, Stephen Wexler, Six Basic Ideas About Legal Proof: Lectures
and aphorisms, p. 13, http://faculty.law.ubc.ca/wexler/legal_proof.html Зачудо, у својој пракси изгледа
да се МКТБЈ враћа овом превазиђеном древном методу представљања доказа.
12

54

допуњује.“13 Даље, „чињенице у доказном поступку су подаци који
служе да се докаже неки став или нека друга информација. Чињенице у
доказном поступку условљавају постојање других чињеница. Оне су
елементи доказа због којих постојање нечега постаје више вероватно
или мање вероватно него што би било без њих. Могу се прихватити као
доказ и помажу суду приликом доношења коначне одлуке у спору.“14 За
неки материјал се каже да има доказну вредност кад је „довољно
користан да докаже нешто важно на суђењу“.15
Уважава се такође принцип да доказни материјал, „који је иначе
прихватљив, ипак може бити одбачен, уколико опасност да ће створити
неправедне предрасуде, изазвати забуну или навести пороту на
погрешне закључке знатно надјачава његову доказну вредност.“ A
fortiori, могли бисмо додати, о доказима које одликује сумњива доказна
вредност.16 Примедба која се односи на „неправедне предрасуде,
изазивање забуне или навођење пороте на погрешне закључке“ је
посебно релевантна за Хашки трибунал. У њему, наравно, ради судско
веће, а не порота, али у преносном смислу, у поступцима које води
МКТБЈ, међународно јавно мнење неформално служи као порота. У том
смислу, може се с правом указати на проблем неправедних предрасуда
и забуна које може створити изношење некоректних доказа пред
поротом. Трибунал по томе помало подсећа на судове у старој Грчкој,
који су суђења водили „на даљину“ и прихватали као битну сваку
ситницу која је макар издалека могла послужити као доказ. Хашки
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/probative . Главни извор на који се позива
TheFreeDictionary's је West's Encyclopedia of American Law, Edition 2.
14 Ibid.
15 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/probative+value
16 http://definitions.uslegal.com/p/probative-force/
13
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трибунал сматра да се може прихватити свако посредно сазнање, из
друге или чак треће руке, свака исписана цедуља која се једва уопште
тиче неког аспекта случаја, свака копија сваког тобожњег документа,
чак и без оригинала који би је поткрепио, без опасности да ће га то
омести у дељењу правде, јер је Судско веће састављено од искусних
професионалаца, веома квалификованих, за разлику од атинске
гомиле, да одвајају жито од кукоља и направе добру процену.
Најзад, ту је и близак, мада донекле шири концепт доказа (на енглеском
Proof), који се односи на „утврђивање чињенице помоћу доказа. То се
односи на све што једну особу може уверити да је нека чињеница или
претпоставка истинита или лажна. Разликује се од доказног материјала
по томе што је доказ широк термин који обухвата све што може бити
изнесено на суђењу, док је доказни материјал узак термин који описује
извесне врсте доказа које могу бити прихваћене на суђењу.“17 Тако може
постојати довољно доказа да се неки догађај одиграо, али ипак
недовољно доказног материјала који би показао да се одиграо на
одређен начин или да се кривична одговорност за њега може
приписати одређеној странци.

III.

Студија случаја 1: Брањево/Пилица

Шта се догодило у Пилици? Укратко и релативно упрошћено ћемо
препричати основне чињенице.

17

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/proof
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Српска војска је 11. јула 1995. окончала успешну офанзиву и преузела у
то време заштићену енклаву Сребреница. Према споразуму потписаном
априла 1993, енклава је требало да буде демилитаризована, у замену за
спречавање једне српске војне операције која је претила да порази снаге
у оквиру енклаве, одане властима у Сарајеву. Пре априла 1993, војска из
Сребренице извршила је на широкој територији систематске нападе на
српска села и насеобине у тој области, са следећим последицама, према
извештају „Холандског института за ратну документацију“ из 2002:
„Процењује се да је између 1,000 и 1,200 Срба погинуло у овим
нападима, док их је око 3,000 рањено... На крају, од првобитних 9,390
Срба настањених у области Сребренице, остало је само 860..."18 После
примирја потписаног априла 1993, одредба о демилитаризацији је
отворено игнорисана и 28. дивизија Армије Босне и Херцеговине
продужила је, под пуним наоружањем, да контролише енклаву, а
напади, заседе и провокације из Сребренице усмерене на околна српска
насеља наставили су се несметано.19
У условима који су снажно подстицали на освету, у јулу 1995. године,
српска

војска

је

заузела

енклаву

Сребреница,

безбедно

транспортовала20 око 20,000 углавном жена, стараца и малолетних
становника на територију под контролом муслимана и много пута
дошла у оружани сукоб са муслиманском мешовитом колоном, војске и
цивила, коју је према проценама чинило између 12,000 и 15,000 људи
који су се под оружјем пробијали из Сребренице према муслиманској

18 NIOD Report, Part I: The Yugoslavian problem and the role of the West 1991-1994; Chapter 10: Srebrenica

under siege.
19 Debriefing on Srebrenica (October 1995), Параграфи 2.20, 2.30, 2.34, 2.35, 2.38, и 2.43.
20 Према мишљењу неколико већа МКТБЈ они су били присилно измештени.
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линији код Тузле. У том процесу, многи припадници колоне погинули
су у борби, док је одређени број преживелих заробљен. Од тих
заробљеника, неки су пребачени у логор за ратне заробљенике и
касније размењени; одређени број осталих групно је погубљен од
стране потенцијално одметнуте групе зване 10. диверзантски одред,
ком је припадао сведок Тужилаштва, Дражен Ердемовић.
Што се тиче Ердемовићеве верзије догађаја, 16. јула 1995, неки од
муслиманских заробљеника, којих је по Ердемовићевој причи било око
1,200, доведени су из притворног центра у Пилици на пољопривредно
добро у близини Брањева. Негде између 11 часова пре подне и три по
подне, стрељала су их осморица војника, међу њима и Ердемовић. Још
500 заробљеника који су остали у Пилици, на другој локацији, стрељала
је касније тог поподнева друга група.
У марту 1996, Ердемовић је контактирао медије и Трибунал, наводно
због гриже савести, али и у нади да ће као сведок сарадник добити
имунитет пред тужилаштвом и пресељење са породицом у неку западну
земљу.21
Остали тобожњи очевици масакра у Пилици су заштићени сведок Q и
Ахмо Хасић, који је у разним предметима сведочио са и без заштитних
мера. Обојица тврде да су 16. јула 1995, стицајем срећних околности,
побегли са места злочина.
На крају, размотрићемо и неке форензичке доказе о томе шта се могло
21

Renaud Girard, “Bosnie: la confession d’ un criminal de guerre,” Le Figaro (Париз), 8 March 1996.
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догодити на пољопривредном добру у Брањеву.
I
Прича Дражена Ердемовића.22 Тужилаштво Хашког трибунала
отворено је признало да, пре него што су југословенске власти изручиле
Ердемовића МКТБЈ, 30. марта 1996. (односно, девет месеци после
Сребренице), није знало ништа о овом важном масакру у Пилици,23
који ће се испоставити као релативно најбоље документована епизода у
низу масовних стрељања заробљеника која чине наводни геноцид у
Сребреници. На суђењу Ердемовићу у Хагу, 19. новембра 1996. (годину
и четири месеца после догађаја у Сребреници наведених у оптужници),
главни истражитељ МКТБЈ задужен за Сребреницу, Жан-Рене Руез,
изјавио је да је, чак и у тој завршној фази поступка, Ердемовић и даље
једини извор одакле Тужилаштво добија податке о тој великој
операцији стрељања које се наводно догодило у Пилици.24 Он је онда
вероватно имао неке важне и ваљане доказе о томе. Његова изјава у
доказном поступку, дакле, требало би да буде кључна за расветљавање
те важне епизоде у међусобно повезаном низу злочина за које се каже
да чине – геноцид.
То је све у реду, али став Тужилаштва требало би да подразумева
добронамерно улагање напора да се потврде наводи који се намеравају
узети као докази, а не само изношење сваке непотврђене изјаве све док

За исцрпну анализу Ердемовићевог сведочења, видети Жерминал Чивиков, Сребреница: крунски
сведок, Београд, 2009. Издавач: Албатрос Плус.
23 Ердемовић, T. 150.
24 Erdemović, T. 150-151
22
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то иде у прилог Тужилаштву. У западном правном систему,25 тужилац
је обавезан, као „службеник суда“, просто речено, да чињенице провери
пре него што их представи Судском већу, како би постигао да његова
верзија догађаја буде интерно доследна и макар наизглед уверљива. У
којој мери су ти услови испуњени у случају сведока- сарадника Дражена
Ердемовића?
За почетак, то како се он појавио у причи о Сребреници требало је да
изазове сумњу. Трећег марта 1996, док се у Србији опорављао од рана
задобијених у окршају са другим чланом своје јединице, могуће због
поделе плена после масакра, Ердемовић је позвао француског новинара
Арноа Жирара и његову америчку колегиницу Ванесу Васић-Јенековић
да чују његово драматично сведочење о Сребреници. Из тог интервјуа
проистекао је дугачак текст у Фигару од 8. марта 1996. Кључни део
интервјуа, који се односи на Ердемовићеве мотиве, и који је требало да
подстакне критичку знатижељу присутних медијских фигура као и
Тужилаштва и Судског већа МКТБЈ, јесте ово:
"Бивши војник који је пријавио ове чињенице тренутно преговара са
Трибуналом у Хагу. У замену за обећање имунитета и могућност
пресељења са породицом на Запад, спреман је све да каже."26
Стога је већ на почетку свим заинтересованим странама требало да буде
јасно да је Ердемовић имао, ако не покварене, оно бар скривене мотиве.
У Хашком трибуналу преовлађује фикција да тај суд равноправно користи Обичајно и
Континентално право. Међутим, нико озбиљно не оспорава да Обичајно право носи убедљиву
превагу.
26 Le Figaro, op. cit: «L'ancien soldat qui rapporte ces faits a négocié avec le tribunal de La Haye. Contre la
promesse d'une immunité et la possibilité de s'installer en Occident avec sa famille, il était prêt à tout dire.»
25

60

Поред тога што је желео да умири савест (хајде да поверујемо да је
можда и тако било), очито је био присутан и мотив да се изнова започне
живот на другом месту, изван домашаја озлојеђених саучесника и, што
је још важније, уз имунитет од тужилаштва за стравичне злочине које
је описао и признао. Oчигледно је на уму имао quid pro quo и то је од
старта назначио. Онда би прво логично питање које би му један опрезaн
тужилац или професионални истраживач поставио било: до које мере
је због ових мотива можда обојио, прилагодио или изменио своју причу,
како би се уклопила у очекивања оних од којих је очекивао уточиште и
имунитет?
Општа слика о стрељањима на пољопривредном добру у Брањеву
доследна је утолико што је сведок Ердемовић на више суђења поновио
да је процес почео око 10 до 11 пре подне, 16. јула, и био завршен до три
сата по подне или можда мало касније истог дана, и да су заробљеници
стрељани у групама од по десет људи.27 Централна тврдња, због које је
изјава овог сведока од виталне важности за Тужилаштво, јесте процена
Дражена Ердемовића да су у том временском размаку (око пет сати) он
и седморица припадника стрељачког вода састављеног од припадника
10. диверзантског одреда убили између 1,000 и 1,200 муслимана које су
српски војници заробили после пада Сребренице, што се догодило
неколико дана раније.28 Показати да је можда чак 1,200 сребреничких
жртава убијено на једној локацији знатно би помогло Тужилаштву да се
примакне циљу, а то је да докаже хладнокрвно убиство 8,000
заробљеника, али ако критички испитамо математичку изводљивост
Ердемовићевих навода, сместа искрсавају нека озбиљна питања.
Једно од задњих понављања овог сценарија догодило се на суђењу Караџићу, T. 25374 – 25375.
Видети његово сведочење на суђењу Поповићу и другима, T. 10983: „По мојој процени, око 1,000
и 1,200.“
27

28
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Пет сати је 300 минута, а 1,200 заробљеника је 120 група по десеторица.
Ако поделимо 300 минута, као време колико су према овом сведоку
трајала стрељања, са 120 група, добићемо око 2,5 минута за сваку групу
да пређе 100-200 метара од аутобуса до места погубљења, да баце
документа и драгоцености на гомилу, буду убијени, а затим да један
српски војник провери има ли преживелих и докрајчи их пре него што
доведу следећу десеторицу, који ће проћи кроз исти поступак. Колико је
вероватан овакав сценарио у временском оквиру који је назначио
Ердемовић? Поређења ради, сличан масакр се наводно догодио у
близини Ораховца29 и обухватио стрељање 1,000 заробљеника, или
мало мање од највеће бројке коју је дао Ердемовић. Зачудо, Судско веће
је ту закључило да су стрељања у Ораховцу почела 14. јула 1995. по
подне и трајала цело вече све до јутра наредног дана, 15. јула, најзад се
завршивши у пет сати изјутра. Када је исто Судско веће из случаја
Благојевић и Јокић потврдило Ердемовићеву хронолошки натегнуту
причу о Брањеву,30 очигледно није приметило да се она не слаже са
њиховим претходним налазима у истој пресуди о сличним догађајима
у Ораховцу. Судско веће је тамо егзекуторима промишљено дало три
пута више времена да изврше задатак сличног обима и сложености. У
Брањеву су, по свој прилици, били баш брзи на обарачу.
Међутим, нису математички проблеми једини у извештају сведока
Ердемовића о догађајима у Брањеву. Ердемовић се изгледа потрудио да
своју улогу у тим убиствима представи тако да што боље умањи своју

29
30

Према налазу већа МКТБЈ у предмету Благојевић и Јокић, Првостепена пресуда, пар. 763.
Ibid., пар. 349-350.
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одговорност. У више наврата је сведочио да је имао чин наредника у 10.
диверзантском одреду, јединици из које су регрутовани извршиоци, и
да је 1994. са тим чином ступио у одред. Али изјавио је и да је априла
1995. због прекршаја ражалован на обичног војника од стране
надређених, свега неколико месеци пре јулског масакра у ком признаје
да је учествовао. Ражаловање је важно у његовој причи31 јер он себе
представља као невољног егзекутора, који против своје савести пристаје
и – по сопственом признању – у Брањеву убија 70 до 100 заробљеника,
пошто су му, као обичном војнику, претили да ће и њега стрељати ако
одбије. Знамо да „следио сам наређења“ још од Нирнберга није валидно
оправдање за учешће у злочинима; међутим, Ердемовић није адвокат,
већ незапослени бравар, па као лаик можда није био упућен у то. Просто
је покушао да уради све што може како би умањио сопствену
одговорност, мада би се неко савесно и предано судско веће можда
запитало колико је то у складу са његовим сталним изливима кајања.
Имали су и више доказа него што треба да се запитају. Прво, у наређењу
команданта Милорада Пелемиша од 10. јула 1995. јединици да се
укључи у битку код Сребренице, Ердемовић је јасно наведен као
„наредник“,32 у време када тврди да је био обичан војник. Штавише,
његов надређени у командном ланцу, пуковник Петар Салапура, у својој
изјави је отворено порекао Ердемовићеве наводе о ражаловању.33 Те
наводе оспорио је и Драган Тодоровић, официр за логистику у тој
Веће третира ражаловање као доказану чињеницу у пресуди од 29. новембра 1996, пар. 79 and 92.
Ердемовић је прво у оквиру нагодбе био осуђен на десет година, али пошто је успешно оспорио основ
на коме је нагодба била постигнута његова казна је смањена на три и по године. Укупно је провео
три године у затвору.
32 Видети докуменат Тужилаштва МКТБЈ, архивски број 04230390, Order to deploy of the Command
of the Tenth Sabotage Detachment, 10. јули 1995.
33 Благојевић и Јокић, T. 10526.
31
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јединици, који је одлично познавао и Ердемовића и његов положај.34
Ова уверљива оповргавања Ердемовићеве тврдње да је био бедни
војничић у време кад је учествовао у масакру добијају додатну тежину у
светлу његове следеће тврдње – која већ звучи готово наивно – да је
други обичан војник, Брано Гојковић, заправо командовао стрељачким
водом у Брањеву, иако је један од официра 10. диверзантског одреда,
поручник Франц Кос, такође био међу извршиоцима и наводно примао
наређења од војника Гојковића.35
У вези са оним што се даље догађало на месту злочина у Брањеву,
Ердемовић је изјавио и да се, кад је током послеподнева убијање било
завршено, поново појавио исти онај потпуковник који их је тамо одвео
ујутру а онда отишао и у комуникацији са војником Гојковићем, за кога
смо већ видели да је наводно командовао стрељањем, рекао му да је у
другој згради у Пилици закључано још 500 заробљеника које такође
треба стрељати. Гојковић је онда пришао Ердемовићу и пренео му то
наређење. Ердемовић је овог пута одговорио да му је било доста убијања
и одбио је да послуша наређење, иако је био само војник, али му више
изгледа нису претили смрћу ако не послуша. Тај високорангирани
официр и Гојковић су онда другој групи војника наредили да изврше
задатак, и даље игноришући присутног поручника Коса, који би
требало да буде погоднији саговорник за потпуковника, ако бисмо се
водили уобичајеним ланцем командовања у војсци.
Нејасноће у вези са тим ко је био надлежни на месту стрељања повезане
Поповић и други., T. 14041.
У предмету Толимир веће је недвосмислено закључило да је командовао војник Брано Гојковић,
пар. 493.
34
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су са очигледном жељом Тужилаштва да српског врховног војног
заповедника, генерала Ратка Младића, доведе у што директнију везу са
наручивањем злочина. Са тачке гледишта тужиоца, то је сасвим
разумљиво и легитимно. Помислио би човек, међутим, да ће концепт
командне одговорности, одавно измишљен у Трибуналу, бити довољан
законски механизам да се то постигне. Али он то очигледно није, по
мишљењу Тужилаштва. Тако је, на суђењу Милошевићу, Тужилаштво
представило документ који је наводно „Уговор о пријему лица у ВРС по
уговору на одређено време“ Дражена Ердемовића приликом ступања у
10. диверзантски одред.36 Главна одлика овог иначе обичног документа
је нешто што личи на потпис „генерал-пуковника Ратка Младића“, у
доњем десном углу на другој страници уговора. Испод наводно
Младићевог рукописа налази се потпис команданта одреда, Милорада
Пелемиша, од кога би се и могло очекивати да потпише такав документ.
Контроверзе, ако их има, очито се односе на Младићев потпис. Он је
контроверзан јер је Тужилаштву веома стало да суд валидира овај
документ, који је међутим приказан искључиво у облику фотокопија и
никакав оригинал никада никоме није показан, нити је ико то тражио.
Такође, није представљен никакав ланац надлежности над тим
доказом. Ово последње (што не умањује значај онога на почетку) важно
је због специфичне историје тог документа. Ердемовић га је наводно
донео са собом у Србију почетком 1996, када је из Босне дошао на
лечење после окршаја са друговима из стрељачког вода у Бијељини.
Трећег марта увече, пошто је дао интервју француском новинару Арноу
Жирару, југословенска Државна безбедност га је ухапсила и запленила
36
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његове личне папире и имовину. Задржали су те личне ствари кад је
изручен МКТБЈ, 30. марта 1996. Ствари су послате Трибуналу тек 12.
новембра 1996, мало пре него што је у Хагу требало да почне суђење
Ердемовићу. Никада није показан протокол о личним стварима који су
југословенске власти проследиле Трибуналу; просто се претпоставља,
без икаквог доказа, да је Тужилаштво Уговор добило на овај начин.
Искрсао је на суђењу Милошевићу и, сасвим предвидљиво, појавио се
опет на суђењу генералу Ратку Младићу.
Ипак, биће да је лакше доказати порекло Торинског покрова него овог
кључног доказа Тужилаштва, помоћу којег оно настоји убедљиво и
директно

да

повеже

врховног

команданта

Младића

са

нискорангираним наредником неког сумњивог одреда, како би се сва
злодела која је Ердемовић признао приписала Младићу без замарања
командним ланцем, чак ни форме ради.
Што се тиче прве примедбе, треба истаћи и честу (иако не искључиву)
употребу фотокопија као доказа пред Трибуналом. Тимови за одбрану
рутински не реагују, што би без сумње чинили у обичним кривичним
случајевима пред домаћим судовима, са оштрим захтевима да се
обезбеде најбољи могући докази за правилну форензичку анализу. У
МКТБЈ постоји прећутни споразум између свих страна, тужилаштва,
одбране и већа, да неће бити тражења оригинала, било да се ради о
документима или пресретнутој радио-комуникацији. Не треба ни да
објашњавамо колико због овог прећутног споразума трпи правилна
верификација кључних доказа.
Решили смо зато да изведемо reductio ad absurdum са Хашким
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трибуналом.

Уместо

да

оспоравамо

валидност

фотокопије

Ердемовићевог Уговора са потписом Ратка Младића, што би било
узалудно, одлучили смо да помоћу компјутерског програма Photoshop
урадимо исто што је, верујемо, учинило и Тужилаштво. У техничком
смислу, није било нимало тешко заменити у документу потпис генерала
Ратка Младића потписом генерала Шарла де Гола (види Прилог 1). Ако
су фотокопије у том случају најбољи доказ, обе верзије Ердемовићевог
уговора морају бити оцењене као једнако аутентичне. Како је генерал
Де Гол, који је умро 1970, могао Ердемовићу да потпише Уговор од 1.
фебруара 1995. је загонетка чије решавање ћемо препустити судским
већима Хашког трибунала.
Пропусти у надлежности су, међутим, само један од проблема у овом
сегменту Ердемовићевог излагања. У материјалном смислу, важнија је
бројка од 500 додатних заробљеника наводно побијених тог поподнева
у оближњој Пилици. Кад се придода наведеном збиру убијених у
Брањеву, долазимо до око 1,700 сребреничких жртава, што је сада
знатно ближе, око 20%, од напабирченог збира од 8,000. Било би зато
важно проверити аутентичност те цифре од 500 заробљеника, који су
наводно убијени у Дому културе у Пилици, у последњем чину драме о
егзекуцији коју је описао Ердемовић.
Испоставиће се да је пред нама случај „рекла-казала“ (на енглеском
hearsay), и то двострук. Ердемовић је пренео шта му је о броју тих
заробљеника рекао Брано Гојковић, а Брано Гојковић је то чуо од неког
неидентификованог вишерангираног официра. Пошто је одбио да
изврши додатна убиства, Ердемовић и још неколицина његових
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уморних колега-извршилаца отишли су у кафић преко пута културног
центра у Пилици, одакле су чули пуцање. Опет, међутим, нема исказа
очевидаца о самом том чину, нити о броју жртава.
Штагод мислили о вишекратном рекла-казала у исказу „крунског
сведока“ Дражена Ердемовића о томе колико је људи стрељано у Дому
културе у Пилици, у предмету Караџић претресно веће је одлучило да
ефекат Ердемовићевих навода додатно појача. Али оно је то учинило на
начин толико комичан да је ионако неозбиљан суд срозало још ниже,
на ниво opéra bouffe.
Пред претресним већем у предмету Поповић сведок тужилаштва Јевто
Богдановић37 независно је потврдио Ердемовићеву причу о наводном
погубљењу 500 заробљеника у Пилици, али на какав начин? Фуснота
18643 у Караџићевој пресуди усмерава нас на стр. 11333 трансктипта у
предмету Поповић, где је Богдановић сведочио, и ево његовог исказа
ако одемо тамо где нас Караџићева пресуда упућује:
Питање: Када сте тог дана пили, да ли бисте нам могли рећи шта
сте пили?
Одговор: Ракију.
Питање: Где сте је набавили?

Богдановић је наводно дан после погубљења са другим војницима учествовао у чишћењу Дома
културе у Пилици. Види, Поповић и други, Транскрипт, 10. мај 2007, стр. 11329.
37
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Одговор: Од суседа, мештана, они су нам то донели. Пили смо да
бисмо постали храбрији, да бисмо могли да издржимо да гледамо
крв и лешеве, и просуте мозгове.
Питање: Током тог дана, да ли сте икога чули да је нешто рекао
о томе колико је лешева остало у Дому?
Одговор: Чуо сам некога успут кад је рекао да их је било 550, али
ми их нисмо бројали.
Питање: Али на основу ваших активности тога дана, да ли вам та
цифра делује могуће?
Одговор: Па, делује. Требало би.38
Како се рекла-казала претвара у поуздан правосудни податак? На
основу вишеструко пренесених исказа, што је за Хашки трибунал
потпуно легитимно доказно средство, укључујући тврдњу, везано за
кључну чињеницу, сведока који је у критичном тренутку био пијан и
саопштава шта му је, у таквом стању, неидентификована особа „успут“
добацила. Тај број погубљених, 500, у низу пресуда проглашен је као
утврђен и једини релевантан.39 Никада ниједан поуздани сведок није
изјавио под заклетвом, нити пред икаквим судом, да је у Дому културе
у Пилици видео 500 заробљеника пре погубљења, нити је ко под
заклетвом рекао да је касније пребројао њихове лешеве. Ову причу, која
Видети записник у предмету Поповић и други, 10. мај 2007, стр. 11332-11333.
Видети првостепене пресуде у предметима Благојевић и Јокић, пар. 355; Поповић и други.,
фуснота 1927; Перишић, пар. 715; Толимир, пар. 500.
38
39
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се граничи са фикцијом, уопште не подржавају објективни докази, али
њу је потврдила судска пракса Хашког трибунала у четири засебне
пресуде. Постоји ли на свету још неки суд у ком би овако нешто било
могуће?
II
Толико о тобожњем сведоку-извршиоцу Дражену Ердемовићу и
његовим доказима. Ту су још двојица наводно преживелих учесника
масакра са једнако занимљивим причама: Заштићени сведок Q40 и
Ахмо Хасић, који је сведочио више пута, некада под својим именом а
некад под псеудонимима. Да не бисмо прекршили правила МКТБЈ,
бавићемо се овде само исказима које је дао под својим правим именом.
Сведок Q. Искази овог сведока тичу се неколико различитих сегмената
збивања у Сребреници, а ми ћемо размотрити само онај део који се
односи на Пилицу и Брањево. У суштини, Q је изјавио да је 14. јула
аутобусом заједно са још неким заробљеницима превезен из Братунца,
града недалеко од Сребренице, до школе у Пилици, око 60 км ка северу.
Тамо је у непријатним условима провео две ноћи. Шеснаестог јула,
заробљеници су аутобусима превезени из Пилице на пољопривредно
добро у Брањеву, што је трајало око десетак минута, на стрељање. Овде
се у његовом исказу јављају прве значајне аномалије. На различитим
суђењима, Q је различито сведочио, наиме, да су он и његова група на

Он је сведочио под разним псеудонимима у разним суђењима, али овде ћемо користити његову
ознаку у предмету Крстић.
40
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место злочина стигли у 7.45 истог јутра,41 између 9 и 9.30,42 и „после 4
по подне“,43 а стрељање је у тој верзији трајало до у ноћ. Трећи
временски оквир не одговара Ердемовићевом исказу, према којем је све
било завршено до 3 или 4 по подне, зависно од суђења на ком је
сведочио. Време када је, 16. јула ујутру, почело стрељање такође се
значајно разликује од онога што је Ердемовић рекао. Не ради се само о
томе да се време не поклапа, већ је, по Ердемовићу, кад је стигао са
својом групом, поље било празно, док Q тврди да се тамо већ налазио
одређен број лешева. Ипак, спектакуларно проблематични аспекти Qовог сведочења тек предстоје.
Најинтригантније питање, наравно, јесте како је Q успео да преживи.
Укратко, догодило се овако. Када су он и његова група постројени на
пољу, Q тврди да су извршитељи само почели да пуцају, без уобичајених
приприма или наређења попут „нишани“, „пали“. Неким чудом, Q је
био бржи и пао је лицем надоле на земљу, везаних руку, избегавши
метак који му је био намењен.44
Q-у су руке још биле везане на леђима док је лежао на земљи,
претварајући се да је мртав. Чуо је како се српски војници приближавају
гомили заробљеника које су управо убили и кад је један од њих другом
рекао, док су му прилазили, да пуцање у главу много прља и да би било
боље да престану са coup de grace у главу већ да им пуцају у леђа, јер се

Изјава сведока дата Државној комисији за прикупљање чињеница о ратним злочинима, Тузла, 20.
јул 1996, стр. 3, архивски број Тужилаштва 00950186-00950191.
42 Изјава сведока дата Канцеларији тужиоца МКТБЈ, 23. мај 1996, стр. 4, архивски број Тужилаштва
00798704-00798712.
43 Караџић, T. 24158.
44 Изјава дата Комисији за ратне злочине Босне и Херцеговине, 20. јул 1996, стр. 4.
41
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мозак распрскава по одећи извршилаца.45 Али овај произвољни
додатак причи нема смисла. По законима кинетике, у ситуацији какву
Q описује, мозак се не би распрснуо из улазне ране навише према ономе
ко пуца, већ кроз излазну рану наниже према земљи. Није стварно
постојала опасност да извршиоци упрљају одећу мозговима својих
жртава. Ово стварно звучи као измишљена хорор прича.
У следећем сегменту своје приче, Q опет има среће, јер у размаку од само
неколико минута други пут избегава метак. Док стоје изнад њега,
војници који примењују coup de grace, добро пазећи да се не упрљају,
решавају да промене план и престају да им пуцају у главу. Али, пошто
лоше циљају, опет су промашили Q-ова леђа и метак је само прошао
испод мишке, између руку и трупа, не огребавши га.
Ово је заиста равно чуду, будући да су Q-у руке биле везане иза леђа,
што значи да су му вероватно биле притегнуте уз тело, па не би остало
довољно простора да метак прође, не озледивши ткиво, пре него што се
безопасно забоде у земљу. Овакву анализу очито би подржала истрага
чији су резултати приказани на слици модела у Прилогу 2, који је био
везан и позициониран лицем надоле исто као што Q тврди да је био.
Али Q-ов запањујући сценарио је прихваћен као аутентичан и његова
верзија је укључена у све пресуде досад донесене о Сребреници, изузев
у предмету Толимир. Мада је Q сведочио и у том случају, судско веће у
случају Толимир уопште га не помиње у пресуди. Све и да је разлог томе
што им је његова прича звучала апсурдно, нису желели никоме да стају
на жуљ и да то јавно кажу.
45

Толимир, T. 30419.
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То је суштина Q-ове приче о масакру у Пилици, која би требало да
поткрепи наратив извршитеља Ердемовића. Q је сачекао да падне ноћ
а онда кришом побегао са поља смрти, као што се то обично дешава у
филмовима, у сличним околностима.
Ахмо Хасић. Највише нас занимају два аспекта Хасићевог сведочења.
Први, најупадљивији, тиче се статистике. Можда се сећате да је
Ердемовић помињао 1,200 стрељаних жртава у Брањеву и још
потенцијалних 500 у Културном центру у Пилици. Сведочећи на суђењу
Поповићу, Хасић изгледа није био поучен како треба, јер је пустио
мачку из џака, која је изазвала збрку. Изјавио је да, док су га Срби
возили аутобусом према згради у којој ће бити држани у Пилици, није
послушао наређење да држи главу погнуту, већ је провирио и видео да
његову групу на губилиште воде у конвоју од седам аутобуса.46 Тешко да
би у толики број возила стало између 1,200 и 1,700 жртава стрељања,
колико је наводно пошло на тај пут без повратка. Упитан да процени
капацитет сваког аутобуса, Хасић је рекао „педесетак“.47 То би значило
да је максимални капацитет био од 350 до 400 особа, што је знатно мање
од броја наведеног у наративу који је Хасића Тужилаштво ангажовало
да поткрепи.
У тренутку стрељања, попут Q-а, Хасић каже да је ватра отворена пре
било какве команде и није сасвим јасно како је успео да падне брже него
што лети метак, али, срећом, жив је.48 Онда се догодило нешто
Поповић и други, T. 1190.
Ibid., T. 1198.
48 Ibid., T. 1202-1203.
46
47
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невероватно, барем Хасић то тако представља. Уместо да над свима без
разлике примене coup de grace, српски војници одлучују да то обаве на
лакши начин и „кад су плотуни престали, један од њих је питао: 'Има ли
преживелих?' 'Ја сам преживео, убијте ме',“ цитирао је Хасић једну од
жртава. „И тако су... ишли од једног преживелог до другог и
испаљивали им по један метак у главу.“ Изгледа да их тада није бринуло
да ли ће испрљати одећу. Хасић каже да му је у том тренутку чак пало
на памет: „Помислио сам да их обавестим да сам и ја жив“.49 На његову
срећу, и на срећу Трибунала, одупро се искушењу.
Чини се да нема потребе да се исцрпно преиспита извештај Ахма
Хасића са места погубљења. Он говори сам за себе и цитиран је само да
би се показало шта све у Хашком трибуналу пролази као доказ.
III
Напослетку, да бисмо заокружили слику, следи кратак преглед
форензичких података и начина на који их третира Трибунал.
Резултати форензике који се односе на пољопривредно добро у Брањеву
су мање-више недвосмислени. Међународни стручни тим вршио је
ексхумације 1996. и 1997. године, у име Канцеларије тужиоца МКТБЈ.
Локалитет Брањево/ Пилица важан је због броја тела нађених са
повезима на очима и/или рукама. Број износи 70, или 51% укупног
броја случајева који су ту испитани. То бар потврђује да су у
49

Ibid., T. 1203.
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егзекуцијама страдали заробљеници. Остатак чине углавном делови
тела или непотпуна тела. Што се тиче непотпуних тела из ове масовне
гробнице, на графикону се може видети да су уз неке од њих, поред
метка, пронађени и разни метални фрагменти, док је део тела имао
само ране које потичу од метка, а остатак није имао никакве ране, па се
није могао утврдити узрок смрти. Од 15 случајева у којима је пронађен
само мали део тела или неколико костију, у 12 се није могао одредити
узрок смрти.
У овој гробници налазило се укупно 137 „случајева“, што по
методологији класификације форензичких стручњака Тужилаштва
није исто што и 137 тела. Као што је приказано у табели, на основу
анализе

обдукцијских

извештаја

форензичког

тима

на

овом

локалитету, 49 „случајева“ не спадају у категорију комплетних тела и
састоје се од фрагмената или делова тела. Није лако дати прецизан
одговор на питање колико је људи сахрањено у овој масовној гробници.
Али ако употребимо конзервативни приступ и одузмемо тих 15 из
категорије „разних делова тела“ од 137 „случајева“, добићемо грубу
процену од 122 тела. Ако се водимо паровима бутних костију, добићемо
број од 115.
Овом броју можда би требало додати још 32 тела из других масовних
гробница за које је анализом ДНК утврђено да су повезана са
локалитетом Брањево/Пилица.50 Поступак бројања појединачних
делова тела пронађених у другој гробници може бити непоуздан, јер би

Ови локалитети су: Каменица 4, 1 тело; Каменица 9, 26 тела; Чанчари Цеста 12, 2 тела и Чанчари
Цеста 11, 3 тела. Укупно: 32 тела.
50
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се могло рећи да припадају истој особи, чија је већина остатака
сахрањена у примарној гробници. Али пошто је оваква методологија
прихваћена у пракси МКТБЈ, а тај додатак једва да прави неку
материјалну разлику, можемо избећи непотребно трвење и сложити се
с тим.
Ако се саберу 122 тела пронађена у масовној гробници у Брањеву и 32
тела

која

наводно

такође

потичу

из

Брањева,

располажемо

материјалним доказима који указују на 154 убиства на тој локацији.
Занимљиво је да се, током унакрсног испитивања Ердемовића од стране
Радована Караџића, појавила информација о ранијој масовној
гробници, могуће из времена Другог светског рата, која се можда делом
поклапа са местом злочина у Брањеву.51 Ово донекле потврђује
чињеница да 14 обдукцијских налаза52 после ексхумација 1996. показују
остатке претворене у костуре. Пошто је за распадање меког ткива
обично потребно четири до пет година, мало је вероватно да су жртве
убиства које се догодило годину и по дана пре ископавања могле тако
брзо да се претворе у костуре. За пресек форензичке ситуације у
Пилици-Брањево, видети Прилог 3 и табелу која следи.

Караџић, T. 25387-8.
. Ово су званичне ознаке случајева у аутопсијским извештајима Хашког трибунала који се односе
на локалитет Пилица (1996) за које се каже да су посмртни остаци потпуно скелетонизовани: PLC59-BP; PLC-61-BP; PLC-82-BP; PLC-106-BP; PLC-119-BP; PLC-123-BP; PLC-125-BP; PLC-127-BP; PLC129-BP; PLC-131-BP; PLC-132-BP; PLC-134-BP; PLC-136-BP; PLC-138-BP.
51

52
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Пресек садржаја масовне гробнице Пилица/Брањево53

Форензичка слика у Пилици и Брањеву веома је сложена и захтева
аналитички приступ који би узео у обзир мноштво фактора. Ипак,
поред тога што прилично јасно показује да се ту догодио злочин и да су
жртве били заробљеници, што се види из великог броја повеза и
лигатура, не поткрепљује довољно приче које су испричали Дражен
Ердемовић и двојица наводно преживелих жртава стрељања. Сва
претресна већа МКТБЈ која су чула ове нарације прихватила су их са
симпатијама, третирала су их као чињеничке доказе, и уклопила су их у
пресуде које наводно пружају тачну и истиниту слику о догађањима на
локалитету Брањево/Пилица.

С. Каргановић [приредио]. Deconstruction of a Virtual Genocide: An Intelligent Person’s Guide to
Srebrenica. Den Haag – Belgrade 2011. Поглавље VI, Љубиша Симић: “Presentation and interpretation
of forensic data (Pattern of injury breakdown”, стр. 101. Den Haag – Belgrade 2011.
53

77

IV
Намера нам није била да полемишемо о томе на који се начин Хашки
трибунал бави доказима, већ да то илуструјемо и, у одређеном смислу,
тестирамо његову ефикасност у емпиријски мерљивим терминима. У
судском окружењу, „ефикасност“ се односи на то да ли један поступак
помаже или спречава процес утврђивања чињеница и тако помаже или
онемогућује дељење правде. Случај који смо изабрали да тестирамо,
масакр у Брањеву/Пилици, вероватно је најбоље документована од
неколико епизода, непосредно после пада Сребренице, у којима су
муслиманске ратне заробљенике незаконито погубили елементи за које
се каже да су повезани са српском војском.54 „Емпиријски мерљиви
термини“ се односи на доступност физичких доказа (у овом
специфичном случају, ексхумираних људских остатака и обдукцијских
извештаја који описују њихово стање), насупрот изјавама и утисцима
сведока, који су такође потенцијално вредна средства за утврђивање
чињеница, уколико потичу од поузданих сведока. Сведочења су,
међутим, као што је познато, проткана субјективношћу, која је одлика
људске природе. Њихова веродостојност зависи од тога колико се
подударају са материјалним доказима. Зато смо представили и
синопсис емпиријских налаза који потичу од ексхумација извршених на
пољопривредном добру. То нам омогућава да кључне тачке у тврдњама
разних сведока упоредимо са објективним чињеницама, како бисмо
тестирали њихову веродостојност.
Дакле, ако сагледамо слику у целини, никако се не може рећи да су
54

Питање, да ли се ради о редовној или одметничкој групи, за сада можемо оставити по страни.
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докази који указују на то да се у Брањеву/Пилици догодио масакр
измишљени. Тачније би било рећи да је њима манипулисано, пре свега
како би се утицало на перцепцију размера масакра и – у спрези са
сличним манипулисањем другим епизодама око Сребренице после 11.
јула – на његову коначну правну карактеризацију.
Главни очевидац и извор информација о томе шта се догодило у
Брањеву 16. јула и размерама убиства јесте Дражен Ердемовић. Q и
Хасића је Тужилаштво довело само зарад атмосфере, да пренесу, из
своје ограничене, личне перспективе, страхоту онога што се десило.
Ердемовић евидентно није сведок који говори истину, иако можда јесте
био присутан и неки детаљи које је изнео можда јесу тачни. Његова
намера била је да се извуче са што мање последица и да успут, као
сведок-сарадник, буде награђен од Трибунала разним привилегијама.
Он

надувава

бројеве

и

прилагођава

сведочење

потребама

и

очекивањима тужиоца. Друга двојица сведока, тумачи „споредних
улога“, Q и Хасић, претерали су у глуми. Да су се сва тројица држали
онога што су заиста видели и доживели, уместо да додају чисте лажи
или мелодрамске украсе тако лошег квалитета да се због њих и прича
која је у основи истинита претвара у лакрдију, данас бисмо можда били
у бољој позицији да откријемо шта се стварно догодило у Брањеву.
Суочени смо, дакле, са огромном несразмером између исказа сведока,
којима судска већа МКТБЈ редовно дају предност, а који наводе да је у
Брањеву убијено између 1,200 и 1,700 људи, и доказа corpus delicti на
терену, који указују на 154. То је запањујућа диспропорција, 10:1! Може
ли се онима који су скептични према раду Трибунала заиста замерити
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због опреза који показују у оваквим околностима?
Сувишно је рећи да наступи ових корумпираних сведока не би имали
значајног утицаја, да је само Тужилаштво савесно испунило своју
обавезу да пажљиво процени интегритет доказа пре него што их
представи на суду. А чак и да Тужилаштво, због претеране
мотивисаности, није испунило ту обавезу, славно Судско веће искусних
професионалаца требало је да увиди апсурдност појединих сведочења,
да употреби своју моћ да поставља шкакљива питања и, најзад, да их, по
заслузи, оцени као непоуздана.
У Кодексу професионалног понашања за браниоце који се појављују
пред Међународним трибуналом, одбрани је јасно стављена до знања
обавеза да чува свој интегритет приликом представљања доказа. У
Члану 23, Искреност према Трибуналу, каже се:
„(Б) Одбрана неће свесно:
(i) нетачно представити материјалну чињеницу или закон пред
Трибуналом; или
(ii) понудити доказе за које одбрана зна да су нетачни.“55
Изгледа да исто важи и за Оптужбу. Кодекс за професионално
понашање за тужиоце Међународног кривичног суда (Нацрт) у
Члану (7) (5) садржи сличан захтев. Тужиоцима се налаже да „никада
свесно не дају лажан или погрешан приказ материјалне чињенице Суду,
нити понуде доказе за које он или она знају да су нетачни...“
55
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Тужилаштво и Судско веће тако постају главне тачке у којима се слама
доказни поступак у МКТБЈ. По доктрини да су судије проницљиви
професионалци, које никакви трикови не могу заварати, практично је
укинута дужност Тужиоца да буде искрен и да гарантује квалитет својих
доказа. Он има виртуелни carte blanche да судницу користи као
позорницу, како би као сведоке извео шарлатане свих врста, којима је
дозвољено да распредају своје несувисле хорор приче или искривљена
тумачења, зарад очито много бројније публике него што је Судско веће.
Медијски притисак и обликовање перцепције јавности огледају се у
потоњем оклевању судија да изразе сумњу у лабаве доказе, било током
поступка или касније, у својим пресудама. Особености судске праксе
Трибунала јесу склоност тог суда да прихвата мањкаве доказе и
арогантни презир према чињеницама установљеним помоћу опробаних
судских метода за разликовање истине од измишљотина. А како
Тужилаштво никада није позвано да се оправда због изношења доказа
који су на ивици обмане и често изазивају неверицу, МКТБЈ сада бере
горке плодове навелико оспораваних налаза и врло упитних правних
закључака.

IV.

Студија случаја II: Погубљења у Кравици

Друго значајно место погубљења на које би се требало осврнути је
Кравица. То није тако само са количинског становишта, мада је и то
битно зато што се тврди да је на том месту било преко 1,000 жртава.
Кравица је занимљива са аналитичког становишта углавном зато што
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се за њу, за разлику од многих других локалитета где су се одвијала
сребреничка погубљења, али слично Брањеву/Пилици, такође везује
поприлична количина материјалних доказа.
Кравица је српско село које се налази на растојању од око 10 километара
од Сребренице. Ова последња се, наравно, налазила под контролом 28.
дивизије Армије Босне и Херцеговине (АРБиХ) од лета 1992. све до јула
1995. године. У Кравици, убијање заробљених припадника 28. дивизије
се догодило 13. јула 1995, у просторијама Пољопривредне задруге која
се налазила у том селу, где су заробљеници били смештени. Вреди
приметити да је две и по године пре тога ово село било мета напада
муслиманских снага из Сребренице на дан православног Божића, 7.
јануара 1993. Током тог напада, највећи део села је био девастиран, а
цивилних жртава је било на десетине. Овај инцидент је играо
наглашену улогу на суђењу пред МКТБЈ Насеру Орићу, војном
командану на страни АРБиХ, који је одговарао за своје поступке од пре
јула 1995. У вези са нападом на Кравицу у јануару 1993. Орићево веће је
рекло следеће:
„Седмог и осмог јануара 1993, Кравица, Шиљковићи и Јежестица били су
нападнути од стране муслиманских бораца из Сућеске, Глогове, Биљега,
Мошића, Делића, Церске, Скугрића, Јаглића, Шушњара, Брезове Њиве, Осмача,
Коњевић Поља, Јагодње и Јошева. Оптужени и припадници његове групације су
учествовали у нападу. Борце су пратиле хиљаде босанскомуслиманских цивила.
У време напада, у Кравици, Шиљковићима и Јежестици су се налазили
релативно добро наоружани сеоска стража и босанскосрпски цивили. Према
доказима, у околини је било и војске босанских Срба. Напад је наишао на отпор.
Босански Срби су на босанске Муслимане који су вршили напад припуцали из
артиљеријских оруђа, из кућа и других објеката. Куће у околини су гореле. У
Јежестици, босанскомуслимански борци и цивили су запалили многе куће,
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изазвавши разарање широких размера. У Кравици, лична својина је такође била
уништавана у великим размерама. Међутим, из доказа није јасно колико су кућа
босански муслимани, за разлику од других узрока, том приликом разорили. Што
се тиче Шиљковића, нема довољно доказа да би се утемељио закључак да је
лична својина била уништавана на широкој основи.“ 56

Као контраст обазривом опису од стране Орићевог већа природе,
последица и тактичке сврхе напада АРБиХ на Кравицу 1993. године,
српски извори тврде да су нападачи, поред извршеног разарања, убили
неколико десетина цивила. Портпаролка МКТБЈ у то време, Флоренс
Артман, је била спремна да допусти да је у Кравици било само 13
српских жртава.57 Међутим, на суђењима српским оптуженицима за
масакр заробљених припадника АРБиХ у јулу 1995. године, као
контраст шкртости у пребројавању српских жртава, закључци
сребреничких већа МКТБЈ су сасвим недвосмислени и, могло би се
рећи, чак и великодушни.
Приликом вршења анализе доказа везано за жртве-припаднике АРБиХ
у Пољопривредној задрузи у Кравици 13. јула 1995. већа МКТБЈ су
уложила видљив напор да изађу у сусрет бројчаним тврдњама
тужилаштва и нису се ни најмање устезала да јасно означе извршиоце
– српске стражаре који су чували заробљенике. За разлику од
Prosecutor
v.
Naser
Orić,
Trial
Judgment
Summary,
p.
9,
http://www.icty.org/x/cases/oric/tjug/en/060630_Oric_summary_en.pdf
57 У односу на српске губитке у нападу 1993. године, госпођица Артман је била крајње резервисана:
„Пре свега, тужилаштво увек обазриво користи рећ ‘жртва’ (…) Прокоментарисаћу разне цифре које
круже у вези са нападом на Кравицу у јануару 1993. Цифре које се помињу, о стотинама жртава или
помоћу којих се тврди да су свих 353 становника ‘били побијени’ не одражавају стварност. За време
напада Армије БХ на Кравицу, Јежестицу, Оправдиће, Мандиће и околна села (шире подручје
Кравице), 7. и 8. јануара 1993., 43 особе су биле убијене према подацима којима ми располажено.
Наша истрага показује да су 13 од 43 особе несумњиво били цивили. Налази до којих смо дошли
подударају се са војним извештајима Братуначке бригаде у вези са борбеним губицима, за које
верујемо да су врло поуздани зато што су интерни извештаји ВРС,“ ICTY Weekly Press Briefing,
06.07.2005. Међутим, врло мало од похвалне уздржаности сличне врсте се могло видети у односу на
процене истог тужилаштва броја жртава који је изазвало понашање српске стране у јулу 1995.
56
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ослобађајуће пресуде у предмету Насера Орића,58 српском војном и
политичком руководству је са свом строгошћу била приписана
кривична одговорност за ништа мање од – геноцида.
Док су званичници тужилаштва МКТБЈ као госпођица Артман били
спремни да се ценкају око броја српских жртава, у више пресуда број
жртава из редова АРБиХ био је одређен на око 1,000. У зависности од
тога о којој је пресуди реч, цифра је била нешто мања у једном предмету
а нешто већа у другом. За приметити је да ниједно веће није нашло за
сходно да емпирички провери колико је особа могло да стане у тој
просторији, чак и да су били збијени.59 Треба имати на уму да су
димензије

Пољопривредне

задруге

утврђене

и

да

су

управо

истражитељи тужилаштва били ти који су премерили просторије.60 Па
ипак никада није било емпиричке провере, што је лако могло бити
изведено, да би се утврдио број збијених појединаца који би ту могли
стати.61 Наместо тога, већа МКТБЈ су своје процене кравичких жртава
темељиле на разним облицима нагађања,62 ослањајући се делимично
На основу, поред осталог, сумњиве констатације да у периоду који покрива оптужница Орић није
имао „ефективну контролу“ нд снагама АРБиХ у Сребреници, видети: Orić Appellate Judgment, пар.
90 – 93 и 160.
59 Што је у првостепеној пресуди Караџићу веће и констатовало: „Око 5 часова после подне Задруга
је била толико набијена људима да да су се заробљеници готово гушили.“ (Пар. 5227) Такође,
првостепена пресуда у предмету Толимир, пар. 355.
60 Та димензије Задрзге, видети Popović et al., фуснота 1507 Ex. P04529, “Sketch with measurements of
Kravica Warehouse, with marked copy of Ex. P01563 and attached declaration of Tomasz Blaszczyk, 4. мај
2009.
61 Полазећи од размера Задруге и доказа о броју заробљеника доведених у Кравицу, Анди Вилкоксон
предлаже следеће решење: „Задруга у Кравици је ограничених просториних размера. Укупна
површина две просторије где су држани заробљеници је 589.5 квадратних метара; 262.5 кв. Метара
просторије на западној страни, и 327 кв. Метара на источној. Према томе, можемо проценити да би
број заробљеника који су могли бити у седећем положају на поду у Задрузи у Кравици негде око 600
до 700 особа да је Задруга била празна, али она то није била. У време масакра Задруга је била у
употреби и материјал који је тамо био складиштен запремао је део површине. Један од преживелих
мушкараца је посведочио да се у просторији где је он седео налазила бурад, једна ограда од жице, и
једно старо возило, и да су сви ти предмети били ускладиштени у Задрузи..” Видети: Srebrenica: The
Ugly Truth, 21. јул 2014, http://www.slobodan-milosevic.org/news/srebrenica071114.htm
62 Сведок-вештак тужилаштва Душан Јанц је био мишљења да „је немогуће понудити тачан број
жртава [у Кравици].” (Видети првостепену пресуду Младићу, пар. 2706)
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на одокативне исказе сведока63 или на натегнуте екстраполације из
форензичких доказа.64 [Видети Прилог III]
Цифре које се односе на кравичке жртве, до којих су дошла разна већа
МКТБЈ која су разматрала сребреничке предмете, су следеће:

Крстић:

“Између 1,000 и 1,500 мушкараца босанских

Муслимана.“65

Благојевић и Јокић:

“Увече 13 јула, најмање 1,000

мушкараца босанских Муслимана било је убијено у Пољопривредној
задрузи у Кравици.“66

Поповић и остали:

“Разматрајући напред изложене

доказе, претресно веће изводи закључак да је најмање 1,000 људи било
убијено у просторијама Задруге у Кравици.“ 67

Толимир:

“Веће налази ван сваке разборите сумње да су

припадници снага босанских Срба убили између 600–1,000 босанских
Муслимана у Задрузи у Кравици 13 и 14 јула 1995.”68

63 Видети првостепену пресуду Толимиру, пар. 376. Такође, првостепену пресуду Караџићу, пар. 5277.

Напабирченост доказне грађе на коју се ослања веће у предмету Караџић када изводи процене о
броју жртава у Кравици очитује се у параграфима 5257-5258 првостепене пресуде: „Оптужени тврди
у свом завршном поднеску да је гробно место Глогова “измешана гробница” која садржи не само
жртве инцидента у кравичкој Задрузи него и других убистава везано за пад Сребренице, као и жртве
које су умрле годинама пре тога. Тужилаштво прихвата да одређени број тела пронађен у гробном
месту Глогово води порекло са других локалитета. Тужилаштво је објаснило да тај број обухвата бар
80 жртава погубљених у Братунцу, укључујући у школи Вук Караџић, а поред тога приближно 100
особа за које се не може утврдити ван разумен сумње да су били погубљени (…) По стању ДНК
идентификација на дан 13. јануара 2012, било је идентификовано 226 тела из Глогове 1 и 2 као особе
из Сребренице које су нестале. Међутим, Душан Јанц је појаснио да не свих тих 397 особа може бити
повезано са убијањем у Задрузи у Кравици зато што су и тела неповезана са тим погубљењем била
превежена у Глогову, а то ће рећи најмање 80 жртава погубљених у Братунцу, као и око 100 тела са
других локалитета ...“ Видети такође првостепену пресуду у предмету Поповић, пар. 443.
65 Првостепена пресуда, пар. 205.
66 Првостепена пресуда, пар. 296.
67 Првостепена пресуда, пар. 443.
68 Првостепена пресуда, пар. 376.
64
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Караџић: “Веће налази да је 13 јула 1995 између 755 и 1,016
мушкараца босанских Муслимана било убијено од стране снага
босанских Срба у Задрузи у Кравици.“69

Младић: “Претресно веће налази да су од 13. до 14. јула 1995.
[српске

снаге]

убиле

приближно

1,000

мушкараца

босанских

муслимана, укључујући малолетнике и остареле особе, који су били
смештени у Задрузи у Кравици.“70
Ови закључци, које су изводила разна већа МКТБЈ о билансу убијања у
Задрузи у Кравици, трпе од неколико озбиљних мањкавости.
(1)

Први и очигледан проблем је непрецизност у пребројавању
жртава која просто боде очи, и упоредо са тиме настојање
судских већа да до крајности повећају статистичке димензије
кривичног дела, да би тиме што је могуће више истакли
психолошки утисак тако описаног злочина. Мада се опште
узев биланс смртности у Кравици окреће око

цифре од

1,000, ако пажљивије погледамо распон „могућих“ цифара
се креће између 600 и 1,500. У односу на ред величине од
угрубо 1,000 жртава, могућност грешке у процени у износу
од 900 жртава делује просто натегнуто и изазива неверицу.
Посебно зато што сребреничка већа МКТБЈ имају мотив да
што је могуће више увећавају број жртава на сваком од
појединачних стратишта, да би на такав начин лакше дошли
до унапред зацртане укупне цифре од око 8,000. Свуда где
69
70

Првостепена пресуда, пар. 5286.
Првостепена пресуда, пар. 2707.
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се, као у Кравици, налазила повећа група заробљеника али
је тешко са тачношћу утврдити колико их је могло бити,
таква чињеничка магла је увелико олакшавала операцију
надувавања цифара.
(2)

Општи шаблон у свим пресудама МКТБЈ које се односе на
Сребреницу, да се губици претрпљени у борбеним дејствима
смањују a цифре стрељаних увећавају, и овде се испољава. У
пресуди Крстићу, првој у овом низу, преко значајног питања
легитимних борбених губитака колоне олако се прешло са
само неколико узгредних примедби.71 Како су се гомилали
докази огромних губитака које је претрпела мешовита
војно/цивилна колона од око 12,000 до 15,000 људи у
пробоју из Сребренице према Тузли, и како су у све већој
мери такви докази били предочавани на разним суђењима,72
умањивање или прикривање ових чињеница више није било
згодно. Морало се признати да је колона била легитимна
мета војних дејстава српских снага и да проузроковање
људских губитака колони није представљало ратни злочин.73
Нарочито како се серија сребреничких суђења приводила
крају, одбрана је предочавала доказе ове врсте, посебно
изјаве неколико десетина преживелих из колоне дате по
приспећу на територију под контролом сарајевске владе.

Првостепена пресуда у предмету Крстић, пар. 77.
Сведок-вештак тужилаштва МКТБЈ за војна питања Ричард Батлер признао је на суђењу у
предмету Попович да је колона била мешана и да је представљала легитимну војну мету,
Транскрипт, стр. 20244, алинеје 19—25 и 20245, алинеја 1. Главни истражитељ тужилаштва ЖанРене Руез је прихватио да је „значајан број [Муслимана] био убијен у борбеним дејствима,”
Монитор, 19. април 2001; EDS архивска ознака 06038344.
73 Знаковито је да нико није кривично одговарао ни у Хагу ни пред Државним судом за ратне злочине
у Сарајеву за то што је пуцао у колону.
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Тиме се употпунила слика големих легитимних губитака
које

су

муслиманске

снаге

трпеле

истовремено

са

погубљењима заробљеника, а све у истој малој оперативној
зони. Према томе, просто пребројавати лешеве очиглено не
би

било

довољно;

да

би

приписивање

кривичне

одговорности било могуће, неопходно је повући разлику
између заробљених па погубљених и погинулих у борби.
Повлачење такве разлике је посебно важно у случају
Кравице зато што је дан пре масакра у Задрузи колона из
Сребренице прошла на свега неколико километара од
Кравице, где је имала борбени судар са српским војним
снагама. Познато је шест изјава преживелих, накнадно
датих властима у Тузли, где се ово потврђује и где се говори
о знатним губицима АРБиХ.74 Извор ових изјава је
ослобађајућа доказна грађа коју је тужилаштво, по обавези,
ставило на увид одбрани, али ни тужилаштво нити иједно од
већа их није узело у обзир, нити су се потрудили да раздвоје
два правно посебна узрока смрти који су дошли до изражаја
на незнатном растојању и са разликом од само неколико
часова.75 Пропуст да се узме у обзир и проанализира
74 Ови сведоци су: Behudin Muminović. EDS број 00464352; Ševal Ademović, EDS број 01008095; Ramiz

Husić, EDS број 00813498; Midhat Kadrić, EDS број 00371768; Nurif Memišević, EDS број 00396028; и
Husejn Mustafić, EDS број 00401647.
75 Борбена дејства између колоне и ВРС у вечерњим часовима 12. јула у тој зони, укључујући Кравицу,
потврђена су у првостепеној пресуди у предмету Поповић, пар. 381; а у првостепеној пресуди у
предмету Караџић, пар. 5162, помиње се да је „током вечери 12. јула и јутра 13. јула дошло до размене
ватре између српских снага и припадника колоне, што је било узрок бројних губитака на
босанскомуслиманској страни“ у зони Кравице. Тешке борбе које су биле вођене и губици колоне
такође се потврђују у холандском извештају НИОД о Сребреници, који је био припремљен 2002.
године за употребу холандског парламента: „Тако је дошло до тога да је зачеље колоне претрпело
озбиљне губитке. Успоравање је такође ометало колону да прође преко Каменице, пошто се ВРС
пружила могућност да постави заседе које су постале непремостива препрека главнини колоне.
Напади на колону на тачкама Кравица, Коњевић Поље и Нова Касаба су према томе проузроковали
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значајна околност овакве врсте, док су истовремено готово
сви ексхумирани посмртни остаци у близини Кравице били
рутински везивани за масакр у Задрузи, нешто је што
озбиљно доводи у питање веродостојност Трибуналове
анализе овог догађаја.
(3)

Да се сада позабавимо специфично на могући садржај места
укопа у близини Задруге у Кравици, где се налазе посмртни
остаци жртава са тог локалитета. Постоји изјава Бехудина
Муминовића, која се у електронском архивном систему
МКТБЈ (Electronic Disclosure System, или EDS) води као
докуменат бр. 00464352. Муминовић је рекао да је напустио
Сребреницу заједно са другим мушкарцима 11. јула 1995; да
је успут био сведок борбених дејстава са српским снагама на
локалитетима Сандићи76 и Каменица; да је главни вид
муниције којем су он и остали припадници колоне били
изложени био артиљеријски; и да је код Кравице лично
видео шест лешева, а да је 12. јула, док је пролазио са другим
припадницима колоне, видео масовни укоп који су вршили
Срби, са како процењује око 500 тела. Муминовића су
касније

српске

снаге

заробиле,

био

је

одведен

у

заробљенички логор, и затим размењен 24. децембра 1995.
Муминовићева визуелна процена да је видео „500 тела“
може се комотно променити у „велики број“ без да се тиме
губи поента његова приче. Већина посмртних остатака који
се приписују масакру у Задрузи били су ексхумирани из
највећи број погинулих,“ видети Извештај НИОД-а, Part IV, Chapter 1, The journey from Srebrenica
to Tuzla.
76 Село у близини Кравице.
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гробница са локалитета Глогова у селу Сандићи, где је овај
сведок посматрао масовни укоп који се одвијао дан пре
догађаја у Пољопривредној задрути (13. јул) и најмање два
дана пре него што се почело са сахрањивањем жртава из
Задруге, али сви ти посмртни остаци се шаблонски повезују
са убијањем у Задрузи.77 Ни тужилаштво ни већа никада
нису обратили пажњу на ову аномалију, као што је непознато
да је иједан тим одбране икада покренуо ово питање.
(4)

Што се тиче форензичких доказа, они су – да се најблаже
изразимо – мутни у односу на статистичке аспекте до сада
већ чврсто етаблираног кравичког наратива где стоји да је
око 1,000 или више заробљеника било побијено по кратком
поступку, што представља знатну целину у оквиру наводне
укупне сребреничке цифре од око 8,000. Без претераног
упуштања

у

појединости,

аутопсијски

извештаји

са

ексхумираних погребних локалитета за које се сматра да су
повезани са догађајима у Кравици у јулу 199578 указују на
сложену и хетерогену причу. То је важно истаћи зато што
када се масовна смрт приписује само једном узроку и сплету
околности, разумно је очекивати углавном једнообразни
начин рањавања. Међутим, у овом случају посмртни остаци
без утврдивог узрока или времена смрти, или са узроцима
смрти који потичу од артиљеријских средстава, или
пројектила

за

које

није

познато

да

се

користе

у

Видети првостепену пресуду у предмету Поповић, пар. 439; првостепену пресуду у предмету
Толимир, пар. 376; првостепену пресуду у предмету Караџић, пар. 5258 и 5282; и првостепену
пресуду у предмету Младић, пар. 2706.
78 Гробна места Глогова 2-9, Бљечева 1, као и Зелени Јадар 5 и 6, видети првостепену пресуду у
предмету Младић, пар. 2706; и Равнице, видети првостепену пресуду у предмету Караџић, пар. 5285.
77
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погубљењима, присутни су у статистички значајном обиму.79
То покреће озбиљна питања у вези са доказном грађом
којима, опет, није била посвећена систематска пажња ни на
једном суђењу пред МКТБЈ, ни од стране суда, ни
тужилаштва ни одбране.
(5)

Не мање важно, постоји веродостојна алтернативна верзија
о томе шта је довело до убијања у Задрузи и та верзија доводи
у питање становиште да је епизода у Кравици могла бити
саставни део ширег Удруженог Злочиначког Подухвата
(УЗП)80 да се побије велики број заробљених припадника
АРБиХ, и то на нивоу геноцида. На неколико сребреничких
суђења били су предочени докази о томе да се убијање у
Задрузи догодило спонтано и да је било изазвано
инцидентом када је један од заробљеника стражару отео
пушку и из ње пуцао на стражара и убио га.81 Преосталих 15
до 20 стражара су се успаничили, одреаговали су преко
разумне мере и отворили су ватру на заробљенике. Тешко је
поуздано утврдити тачан след догађаја зато што већа МКТБЈ
нагињу причи двојице „преживелих сведока“ (када је
физичких доказа мало такви сведоци се у згодном тренутку

Видети Appendix IV, FORENSIC SITUATION AT MASS BURIAL SITES LINKED TO KRAVICA
WAREHOUSE IN ICTY JUDGMENTS
80 Удружени Злочиначки Подухват је облик кривичне одговорности који се не помиње у Статуту
МКТБЈ. У целини су га измислиле судије МКТБЈ. То значи да особа која се кривично терети под овим
видом кривичне одговорности није могла да зна да су поступци за које се терети у време када су се
наводно догодили били незаконити.
81 Информација о инциденту се наводи у првостепеној пресуди Поповићу, пар. 444; оцењује се као
доказана чињеница у првостепеној пресуди Толимиру, пар. 359 [„Веће налази да је
босанскомуслимански заробљеник убио Крсту Драгићевића, што је имало за последицу да је
Чутурић задобио опекотине на руци и да је инцидент био повод да стражари босански Срби постану
нервозни и бесни, што је довело до отварања ватре на многе заробљене босанске Муслимане испред
Задруге, како је то описао PW-006.”]; посредно се помиње и у првостепеној пресуди Караџићу, пар.
5230.
79
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редовно

појављују

да

попуне

празнине

у

доказима

тужилаштва и да под псеудонимима сведоче о томе шта се
догодило; то важи за кравичку Задругу, као и за
Брањево/Пилицу где су Q и Ахмо Хасић одиграли сличну
улогу). У пресудама у предметима Поповић, Толимир и
Караџић, већа су барем узгредно поменула постојање овог
алтернативног објашњења, мада без да су му признавали
икакву озбиљну тежину. Правници би на то свакако указали
као грешку са њихове стране. Покољ који избија спонтано,
без обзира на катастрофичност последица, не може се без
даљњег

уклопити

у

модел

Удруженог

Злочиначког

Подухвата за извршење геноцида, зато што се тамо
претпоставља нешто налик на предходно планирање или у
сваком случају на постојање умишљаја, dolus specialis. Бар
једно веће МКТБЈ је ставило до знања да јесте свесно ове
тешкоће када је ноншалантно устврдило да уколико
заробљеници

у

Задрузи

не

би

били

побијени

под

околностима како се то догодило, они би ионако касније
били стрељани као сви остали.82 Правници који нису у
обавези да резонују на начин како то раде судије МКТБЈ и

Натегнуто фрезоновање првостепеног већа у предмету Поповић налази се у пар. 444 пресуде:
„Претресно веће стаје на становиште да је једини разуман закључак који би се могао известо то да је
погубљење широког обима босанскомуслиманских мушкараца у кравичкој Задрузи био саставни
део општег плана да се убију војноспособни мушкарци из Сребренице и геноцидног плана.
Претресно веће такође закључује да су заробљеници тамо били смештени привремено, по свој
вероватноћи да би били премештени на друго место заточења, по устаљеном обрасцу, да би на крају
били погубљени. Међутим, веће налази да је као реакција на инцидент са „опекотинама на рукама“
план да се побију заробљени босански Муслимани заточени у кравичкој Задрузи био убрзан, па су
били побијени на лицу места.“ Веће не наводи никакве доказе предочене током суђења на којима би
се његово „становиште,“ везано за предпостављени даљњи ток догађаја, могло темељити.
82
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њихови

покровитељи

сигурно

би

ово

навели

као

прворазредни пример непревазиђеног судијског нагађања.
(6)

На крају, ту је и улога свудаприсутног сведока-сарадника
тужилаштва Момира Николића у снабдевању суда неким
кључним појединостима. Николић је био официр за
безбедност у Братуначкој бригади, српској војној јединици
која је била живо укључена у сребреничке активности у јулу
1995. Николић је био ухапшен и одведен у Хаг да се суочи са
списком

уобичајених

оптужби,

укључујући

геноцид.

Накратко пре него што је његово суђење требало да почне,
он је склопио договор са тужилаштвом МКТБЈ, признавши
кривицу за неке од тачака оптужнице заузврат за блажу
казну која је на крају била изречена у дужини од двадесет
година. У оквиру те нагодбе, Николић је прихватио да се у
свим сребреничким предметима појављује као сведок
тужилаштва. Николићев случај има једну посебност коју би
требало истаћи. Не би ли имресионирао тужилашто својом
спремношћу да сарађује, Николић је лагао приписивајући
себи кривицу за неколико убистава која, како је касније
доказано захваљујући будности једног адвоката одбране, он
није извршио.83 Након што је спочетка одбио да прихвати
Николићеву непоштену изјаву о кривици, судија задужен за
изрицање казне, Лиу Дакун, је на концу прихватио, али под
условом да на суђењима где Николић буде сведочио његови

Видети IWPR-ICTY, 3. октобар, 2003, „Sporan kredibilitet svedoka maskara u Srebrenici [Credibility
of Srebrenica Massacre witness disputed], https://iwpr.net/sr/global-voices/sporan-kredibilitet-svedokamaskara-u-srebrenici
83
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искази буду занемарени уколико не би били поткрепљени из
независних извора. Овај услов је био игнорисан приликом
Николићевих накнадних наступа као сведока тужилаштва.
Николићеве услуге у својству сведока тужилаштва МКТБЈ
одликовале су се тиме да се чинило да је он био свуда где је
нека рупа у доказној грађи тужилаштва требало да буде
попуњена. Он је главни сведок тужилаштва за наводно
прекопавање

и

измештање

примарних

гробница

погубљених заробљеника у секундарне и терцијалне
масовне гробнице, предузето, како се тврди, да би се
заметнули трагови злочина.84 Он се налазио у Поточарима и
могао је да обавести суд о појединостима српске операције
етничког чишћења, када је око 20,000 сребреничких жена,
деце и остарелих особа аутобусима било превежено на
сигурно и подаље од зоне борбених дејстава, у Кладово,
најближе место под контролом противничке стране.85 Он се
такође задесио у друштву генерала Младића у Коњевић
Пољу и посведочио је на Младићевом суђењу да када је
упитао генерала каква судбина очекује заробљенике, да је
Младић прстом прешао преко гуше и тим кољачким гестом
открио своје намере.86 Сасвим предвидљиво, Николић се
такође нашао и у близини Пољопривредне задруге у
Видети Момир Николић, Statement of Facts and Acceptance of Responsibility, https://www.legaltools.org/uploads/tx_ltpdb/NikolicM._ICTYTCPleaAgreement_Statementoffacts_06-052003__E__05.htm
85 Ibid.
86
Видети,
Независне
Новине
(Банја
Лука),
3.
јун
2013,
http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Momir-Nikolic-Mladic-nagovijestio-ubijanje-zarobljenika-uSrebrenici/194724
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Кравици, и то баш у право време што му је омогућило да
своја запажања из прве руке пренесе суду. Занимљиво је да
је у свом признању 2003. године, којег се касније одрекао,
невероватно кооперативни сведок Николић заправо отишао
толико далеко да је изјавио, ништа мање, него да је лично он
„наредио погубљења у Земљорадничкој задрузи у
Кравици“.87 Тако нешто није било потврђено никаквим
другим доказима, међутим по мишљењу већа МКТБЈ та веза
је била довољна да овог лажног сведока квалификује да
сведочи о неким другим детаљима кравичке афере.
Када је прихватило Николићево сведочење у вези са
Кравицом и унело га у своју пресуду као веродостојан доказ,
веће у предмету Караџић је уложило посебан труд да буде
попустљиво и искаже разумевање према сведоку:
„Веће је размотрило његово објашњење за неистине које је изрекао,
између осталог, а у односу на његов споразум о кривици, и следеће: „На
томе смо дуго радили и ја нисам желео да споразум пропадне. Желео
сам да се овај споразујм закључи.“ У таквој ситуацији, Николић је био
спреман да се жртвује и да прихвати одговорност за нешто што није
учинио. Веће је прегледало његове исказе и закључило је, да ма колико
била за жаљење, Николићева недоследност није била последица неког
поквареног мотива у настојању да веће доведе у заблуду. Њему је било
изузетно битно да овај споразум не пропадне и он је био спреман да
компромитује истинитост својих изјава ако је то било неопходно да се
обезбеди такав исход. Веће је такође узело у обзир и то да је Николић

87

Поповић и остали., првостепена пресуда, фуснота 72.
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добровољно исправио недоследност чим му се за то указала
прилика.”88

Какви би се општи закључци сада могли извести о начину како МКТБЈ
приказује догађаје у Земљорадничкој задрузи у Кравици и о значају тог
приказа? По свој прилици, први и основни закључак би гласио да након
пола туцета суђења где су разматрани докази у вези са Кравицом, у
периоду од око двадесет и једне године, ми данас још увек немамо појма
колико је заробљеника у том инциденту било убијено. Истовремено,
постоји веродостојна верзија да је инцидент изазвала спонтана побуна.
Без оспоравања да се на том месту догодио злочин, та чињеница
отежава настојање да се Кравица задене у сценарио УЗП или геноцида,
шта год би се могло рећи за преостале сегменте сребреничких догађаја.
Могло би се аргументовати да начело in dubio pro reo обавезује суд да
тај алтернативни сценарио узме у разматрање и, уколико не би био
спреман да му призна озбиљну тежину, барем да понуди рационални
основ зашто га одбацује, све са његовим очигледним импликацијама.
Најзад, што се тиче форензичких доказа, они су у најбољем случају
нејасни, будући да се ради о измешаним људским остацима хетерогеног
Првостепена пресуда у предмету Караџић, пар. 5058. У продужетку, веће наводи још једну од
Николићевих ревносних лажи, али утешно закључује да је веродостојност сведока и даље
„неокрњена“: „Веће такође узима у обзир и Николићево лажно идентификовање самога себе на
фотографији која му је била показана и објашњење које је понудио за ту лаж. Он је изјавио да је
мислио да особа на фотографији личи на њега. Није желео да каже тужилаштву да особа на
фотографији није он. Рекао је „можда сам нешто био заборавио, па нисам желео да искључим
могућност.“ Николић је након тога нашао себе у дилеми када му је било речено да је фотографија
била снимљена у Сандићима, јер је знао да никада није био у Сандићима. Како се испоставило, на
фотографији је била приказана друга особа. Веће сматра да се у очајању да не учини ништа што би
могло да угрози нагодбу са тужилаштвом Николић нашао у немогућој ситуацији коју је сам
произвео. Према томе, веће је убеђено да његова недоследност није била узрокована поквареном
жељом да веће обмане. На крају крајева, веће је убеђено да наведене недоследности не доводе у
питање Николићеву општу веродостојност, нити оправдавају одбацивање његових тврдњи.
Изводећи овакав закључак, веће је такође посветило посебну пажњу чињеници да је сведокова
доследност остала несмањена у свим његовим изјавама и сведочењима на друге теме.“ Ibid., пар.
5059.
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порекла, а да никакав напор није био уложен да се међу њима направи
разлика. Услед свега тога, тврдња да је око 1,000 заробљеника било
погубљено у просторијама кравичке Задруге, као део ширег УЗП да се
физички истребе заробљени војноспособни мушкарци из сребреничке
енклаве – не делује као да је стварно поткрепљена расположивим
доказима. Шта год да се стварно догодило у Кравици, верзија коју
добијамо кроз пресуде МКТБЈ не издржава испит провере.

V.

Пресретнута радио
доказ пред МКТБЈ

комуникација

као

Важно је да се размотри начин како су већа МКТБЈ прихватала и
третирала пресретнуте радио комуникације као валидан доказ зато што
је таква доказна грађа у више наврата била коришћена да попуни
кључне празнине које је оставила нерасположивост других врста
доказа. Колико су поуздани пресретнути разговори које су разна већа
МКТБЈ уврстила у доказе на сребреничким суђењима? Кратак преглед
овог питања је сада на дневном реду.
Поред „сателитских снимака“ (за које се показало да то уопште нису, а
у сваком случају су недоступни за вештачење), аутопсијских извештаја
састављених између 1996. и 2001. године (када су нагло обустављена
ископавања масовних гробница повезаних са Сребреницом јер више
није остало шта да се ископа а бројке до којих се до тог часа стигло биле
су много ниже од очекиваног збира), чувеног исказа „крунског сведока“
Дражена Ердемовића (чији се наступ на суђењу Караџићу 27. и 28.
фебруара 2012. испоставио као фијаско), као и најновије смицалице
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МКТБЈ – поклапања ДНК које се не може независно проверити (први
пут је уведено на суђењу Поповићу и осталима, и отад се немилице
рекламира и лажно представља), још једна веома важна компонента
доказног поступка на хашким суђењима јесте доказни материјал у
форми пресретнутих разговора.
Детаљна анализа спорне употребе и осионе злоупотребе „пресретнутих
разговора“ у циљу поткрепљивања навода о кривичној одговорности
пред разним већима МКТБЈ тек треба да буде написана. Међутим,
опаске које следе недвосмислено ће показати да ни ова форма доказа,
на које се Тужилаштво рутински и снажно ослања не би ли оставило
дојам да су његове оптужбе прецизне и непобитне, попут већине онога
што се догађа у овој необичној судској установи, у ствари није оно што
наводно представља.
Привид савесног промишљања у које се ради реда упуштају нека већа
МКТБЈ навео би и осведоченог циника да помисли да су овде на делу
ригорозни професионални стандарди и да се у корист оптуженог с
пуном пажњом уважава свака процедурална танчина. Једна одлука у
предмету Караџић наизглед иде у прилог таквом утиску.
Седамнаестог јануара 2012, приликом саслушања сведока Пајерса
Такера, Веће је прихватило доказ P4230, апстракт три пресретнута
разговора из марта 1993, између, под бројем један, генерала Младића и
оптуженог;

под

бројем

два,

Винка

Пандуревића

и

генерала

Миловановића; и под бројем три генерала Младића и Винка
Пандуревића. У релевантном делу његове колажне изјаве у ком се
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помиње Доказ P4230, Такер каже: „Речено ми је да је ово запис три
разговора који је предала хрватска обавештајна служба“, а затим
наставља о томе како се пресретнути разговори односе на састанак који
је 11. марта 1993. имао са генералом Моријоном, Бранком Грујићем и
Винком Пандуревићем.
Веће се позива на своје претходне одлуке да пресретнути материјали
чине посебну категорију доказа који, пре него што се прихвате,
захтевају додатну потврду аутентичности и поузданости од стране
извора као што су релевантни оператер приликом пресретања или
учесник у пресретнутом разговору. Веће сматра да апстракти
пресретнутих разговора, као што је онај под бројем P4230, спадају у исту
категорију, те дакле аутентификација доказа P4230 није била довољна
за то да се он прихвати у оквиру сведочења Пајерса Такера. Веће стога
мења своју одлуку од 17. јануара 2012. да прихвати P4230 и наређује да
ти документи буду послати на идентификацију обележени као MFI
P4230.89
Судско веће у предмету Караџић негује сличан став, наизглед исправан
и пун обзира. Када тужилац, Еџертон, покушава да уведе неке
пресретнуте разговоре у којима је наводно учествовао генерал Младић,
судија Квон га строго прекорева јер није пружио задовољавајући основ:
Г. ЕЏЕРТОН: Часни суде, у другом разговору, који више не
видимо на екрану пред нама, учествује генерал Младић који
разговара с посредником из Главног штаба ВРС. Генерал Младић
89

Тужилаштво против Караџића, Транскрипт, стр. 23968-9.
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се не чује, али је саговорник идентификован као генерал
Младић.90
Нешто касније:
СУДИЈА КВОН: Г. Еџертон, 4. фебруара прошле године у одлуци
о судском обавештењу пресудили смо овако: „Дакле, изјаве особа
које нису лично учествовале у разговору нити изјаве оператера
приликом пресретања нису довољне да се установи аутентичност
пресретнутог материјала. Судско веће стога није уверено да је
аутентичност пресретнутог материјала који следи установљена у
довољној мери.“
Мислим да овај случај не би требало да се разликује. Да бисте
могли увести пресретнути материјал, требало је да претходно буде
проверен преко (истражитеља Тужилаштва) г. Блажчика, који би
онда могао да пружи некакав основ у погледу тога на који је начин
Тужилаштво дошло у посед овог пресретнутог материјала.91
Има смисла. Да ли, међутим, судска већа МКТБЈ увек тако оклевају да
прихвате доказе у форми пресретнутих разговора сумњивог порекла?
Ко нама гарантује да се чак и веће у предмету Караџић у ствари не
претвара да се придржава високих стандарда? Правоснажна пресуда ће
показати.

90
91

Тужилаштво против Караџића, Транскрипт, стр. 25316.
Тужилаштво против Караџића, Транскрипт, стр. 25324.

100

У међувремену, постоје назнаке које указују на то како су већа МКТБЈ
прихватала и третирала овакву врсту доказа у претходним случајевима.
Следи кратак преглед.
У пресуди на суђењу Крстићу, Веће већ у четвртом параграфу припрема
терен за благонаклоно уважавање сваког могућег облика доказног
материјала који би на другом месту готово увек био неприхватљив:
„Судско веће ослања се на мозаик доказа који у комбинацији дају
слику онога што се догодило током тих неколико дана у јулу
1995.“92
Конкретна и (у специфичном контексту Крстићевог предмета) изузетно
важна примена тог принципа „мозаика“ убрзо излази на видело. Веће
објашњава како је донело закључак да је војска босанских Срба држала
у заробљеништву онолики број мушкараца колики је био потребан да
би се омогућило масовно убиство које им је приписано:
„Постоје и фрагменти информација из комуникација ВРС о
потенцијалним размерама егзекуција. Разговор пресретнут 13.
јула 1995. у 17.30 указује на то да је до тог часа из колоне босанских
Муслимана било заробљено око 6,000 мушкараца... Други
пресретнути разговори ВРС откривају да је 15. јула 1995, усред
трајања егзекуција, ВРС у заробљеништву држала најмање 3,000–
4,000

босанских

Муслимана.171

Потом,

18.

јула

1995,

у

пресретнутом разговору се чуло како двојица неидентификованих
92
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босанских Срба причају о недавним догађајима у источној Босни,
укључујући ствари које се односе на колону босанских Муслимана.
Један од њих рекао је да је од 10.000 мушкараца стасалих за
војску, колико их је било у Сребреници, „сигурно 4,000–5,000
kicked the bucket“.93
Овај доказ, заснован – како каже Веће – углавном на пресретнутим
разговорима, води до врло драматичног закључка у наредном пасусу:
„Судско веће је уверено да су, јула 1995, после преузимања
Сребренице, снаге босанских Срба погубиле неколико хиљада
босанских Муслимана. Укупан број вероватно се креће између
7.000 и 8.000 мушкараца.“94
Озбиљан кумулативни утицај тог „мозаика“, који обухвата и наводно
пресретнуте разговоре, јасно се огледа у параграфу који следи из
пресуде у предмету Крстић:
„Судско веће налази да су босански Срби, после преузимања
Сребренице у јулу 1995, осмислили и спровели план да погубе што
је могуће више војно способних босанских Муслимана присутних
у енклави.“95
Веће у предмету Крстић било је, наравно, принуђено да размотри,
макар про форма, поузданост доказа на које се у толикој мери ослонило
93
94
95

Ibid., пар. 83. Бројеви у оквиру цитата односе се на фусноте у тексту.
Ibid., пар. 84.
Ibid., пар. 87.
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не би ли створило свој „сликовни мозаик“. Ово је учињено у параграфу
105 et passim где се говори о проблему поузданости пресретнутог
доказног материјала.
Да парафразирамо текст Већа, пресретнуте податке Тужилаштву је
предала босанска влада. ВРС је имала на располагању безбедна
средства комуникације, али им је било напорно да их користе, па су
ради

ефикасности

често

употребљавали

необезбеђене

линије.

Тужилаштво је баш у пресретнутом доказном материјалу који је
проистекао из такве ситуације пронашло кључне елементе за свој
предмет.
Пошто је приликом представљања предмета Тужилаштва толика
важност придата пресретнутим разговорима, Веће нас у закључку
уверава:
„Судском већу је речено да су предузете све могуће мере како би се
осигурала тачност транскрибованих разговора.“96
Приметивши да је стручни сведок одбране, генерал Радиновић, изразио
сумњу у поузданост овакве врсте доказа, Веће заузима став да оно
„прихвата да је Тужилаштво савесно проверило и преиспитало
пресретнути

материјал

у

оквиру

’пројекта

пресретнутих

комуникација’“, што би требало да одагна генералове сумње. Како би се
потврдила поузданост и истинитост тог материјала, Тужилаштво је
проверило интерну доследност између свезака и штампаних примерака
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сваког разговора. Транскрипти једног разговора, које су забележила два
или више оператера, такође су упоређени. Тужилаштво је „ушло и у
поступак поткрепљивања пресретнутог материјала информацијама
добијеним из других извора, као што су документи добијени од ВРС,
Министарства одбране РС и Унпрофора, као и снимцима из ваздуха.“97
Тешко је отети се утиску да Судско веће, кад се ради о представљању
тако важних доказа, препушта Тужилаштву да само себе надгледа, као
и да је сасвим задовољно резултатима таквог аранжмана.
Уколико скептици попут генерала Радиновића још гаје неке сумње,
Судско веће ће их разуверити адутом:
„Једна бивша службеница Тужилаштва распоређена да ради на
’пројекту пресретнутих комуникација’ посведочила је да је након
овог поступка поткрепљивања била уверена да је пресретнути
материјал ’апсолутно поуздан’... бивша службеница Тужилаштва
(идентификована као гђа Фрис), сведочећи пред Судским већем,
изјавила је са ’апсолутном сигурношћу’ да су датуми приписани
појединачним разговорима тачни.“98
Ово би требало да отклони сваку сумњу. Нимало не изненађује што је
став Већа подржао и војни експерт Тужилаштва Ричард Батлер.99
Све делује веома уверљиво и због тога што се још неко, поред особља
Ibid., пар. 114.
Ibid., пар. 114.
99 Ibid., пар. 115.
97
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Тужилаштва у Хагу, брижљиво постарао да обезбеди интегритет
процеса прикупљања пресретнутих доказа. Испоставило се, наиме, да
су техничари босанских Муслимана на терену били исто тако
професионални и савесни:
„Оператери босанских Муслимана предузели су све могуће мере
како би осигурали тачност снимљених разговора, као што се од
мудре војске и може очекивати. Ову чињеницу додатно су ојачале
мере које је предузело Тужилаштво да верификује поузданост
пресретнутих

разговора

у

оквиру

’пројекта

пресретнутих

комуникација’.“100
До које је мере то заиста истина видећемо ускоро, када будемо
анализирали изјаву коју је један од тих оператера дао Канцеларији
тужиоца.
У предмету Благојевић и Јокић налазимо слично мишљење суда. Пре
свега, Веће брзо најављује да је „Судско веће уверено да прихваћени
доказни материјал који се односи на пресретнуте комуникације
представља поуздан извор информација“ (Пресуда, Тужилац против
Благојевића и Јокића, параграф 30). Наводи се преглед примедби
одбране на такав закључак, али се оне сместа анулирају: „Одбрана
Драгана Јокића устврдила је да су транскрипти пресретнутих разговора
забележени од стране непознатог особља или особља са историјом
непоузданих транскрипција које није прошло одговарајућу обуку, да је
коришћена неодговарајућа опрема, да Тужилаштво тиме што није
100
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предало оригиналне тонске записе заправо предаје доказе из друге
руке, што се не би смело прихватити.“101
Када Веће каже: „... имајући у виду изјаве сведока и велики број
документарних доказа, Судско веће закључује да није неопходно имати
приступ оригиналним аудио снимцима пресретнутих разговора“,
важно је сетити се да је од преко 100 пресретнутих разговора
употребљених у предмету Крстић, само један био у облику аудио
записа.
У пресуди у предмету Поповић и остали, изреченој у јуну 2010, веће је
размотрило различите факторе који се односе на 213 пресретнутих
разговора уведених у доказе, пре него што ће закључити: „Судско веће
налази да су пресретнути материјали генерално проверени и
поуздани.“102
Процедура Судског већа налагала је истрагу о томе да ли би, „с обзиром
на укупан доказни материјал, непристрасан ум могао закључити да
пресретнути материјал представља оно што Тужилаштво наводно
приказује – истовремени запис пресретнутих комуникација ВРС“.
Судско веће каже да је у том процесу „размотрило исказе неколико
сведока који се односе на пресретнути материјал, као што су оператери
на терену, стручњак за радио рилеј комуникације и један аналитичар
Тужилаштва. Размотрило је све примедбе које је изнела Одбрана,
укључујући теорију да су пресретнути разговори лажирани, доказе који
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се тичу ланца надлежности и уопштени недостатак аудио снимака. Све
у свему, Судско веће је закључило да је Тужилаштво установило да је
пресретнути материјал у целини prima facie релевантан и проверен.“103
Изгледа, дакле, да су се све примедбе напослетку испоставиле као
неосноване и да је пракса чувања података код босанскомуслиманских
оператера у опседнутој Сребреници била ваљана и прецизна. Штавише,
Веће је донело одлуку да доказе оцени повољно „нарочито у светлу
исказа које су дали оператери."104
Два примера јасно истичу последице те појаве, наиме да разна већа
МКТБЈ показују толику пријемчивост за пресретнути доказни
материјал који је предало Тужилаштво. Из њих се види да би у
редовним кривичним случајевима у већини националних јурисдикција
начин на који су ови докази прикупљени, за политички необојене
судије, био у најмању руку неприхватљив.
Погодна илустрација је референца у параграфу 383 која се односи на
кључне информације из наводно пресретнутог разговора који је
послужио за конструисање чињеничног основа за пресуду у предмету
Поповић и био, дакле, виталан за кредибилитет пресуде у целости. Тиче
се разговора пресретнутог 13. јула 1995. у коме се каже да је српска
војска заробила око 6,000 сребреничких Муслимана. То је једини пут да
се отворено помиње број ратних заробљеника ухваћених до тог
тренутка. Уколико се ово не би доказало, случај против оптужених био
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би озбиљно уздрман, пошто без претходног заробљавања хиљада
муслиманских заробљеника егзекуције наведених размера не би биле
могуће. Ово је кратак преглед садржаја пресретнутог разговора који је
дало Судско веће:
„Разговор пресретнут 13. јула, у 17.30, указује на то да је приближно
6,000 босанскомуслиманских заробљеника било затворено на подручју
Братунца и то на три локације, од чега на свакој око 1,500 до 2,000 људи.
Једна од локација била је изгледа фудбалско игралиште у Новој Касаби,
друга ’тамо горе где је пункт на раскрсници’, а трећа је ’на пола пута
између пункта и места утовара’. У овом контексту, Судско веће је
закључило да је једно од тих места ливада код Сандића а друго Нова
Касаба.“105
Међутим, преглед конкретног пресретнутог разговора, оног које је
представило Тужилаштво, а који је доступан у форми судског доказа као
и документа у бази података Трибунала,106 нагони на озбиљно
размишљање. Саговорници су означени просто као X и Y, што значи да
су по Тужилаштву потпуно анонимни и да се не може потврдити чак ни
да су стварно постојали, а камоли омогућити њихово унакрсно
испитивање. Осим парчета папира на ком је нешто написано, који је
представљен као запис њиховог пресретнутог разговора, не постоје
никакви објективни докази са лица места да се такав дијалог уопште
догодио, или, ако јесте, да су учесници били у позицији да знају оно о
чему говоре. Ово последње је од суштинске важности. Главни закључак
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о броју заробљеника изведен је искључиво на основу разговора који се
приписује овим непознатим појединцима и претпоставке на којој је он
заснован – да су њих двојица били компетентни да извештавају о
релевантним чињеницама.
Чак и да поверујемо у овај доказ, он се још може тумачити на различите
начине. Према Тужилаштву, а са чим се Веће сагласило, анонимни
појединци X и Y водили су у 5.30 по подне 13. јула 1995. године разговор,
у ком Y обавештава X да се на свакој од три различите локације налази
„око 1,500 до 2,000“ заробљеника, односно укупно „6,000“. Све и да
прихватимо да је аутентичан, овај разговор не потврђује „ван сваке
сумње“ наводе о укупном броју заробљеника које Тужилаштво и Веће у
њему налазе. За сваку локацију се помиње распон од 1,500 до 2,000
заробљеника. Ако претпоставимо да је Веће, из неког разлога, решило
да поверује у информације из пресретнутог разговора неименованих
саговорника, ипак је могло да изабере нижи збир од око 4,500 ратних
заробљеника. Принцип in dubio pro reo подржао би управо такав став.
Пошто се у наводно пресретнутом разговору не говори о тачном броју
појединаца, Веће је из опреза могло остати уздржано. Али не, четири и
по хиљаде заробљеника, иако позамашан број, не би било довољно, јер
је и даље предалеко од задатог збира од 8,000 „жртава геноцида“. Суд
онда просто сабира највеће бројке из непоткрепљеног документа и
користи то као основ за своју рачуницу. На овај начин, масовно убиство
задатих размера најзад постаје могуће. Уз мало фингирања, показано
је, приближно, да је пројектовани број жртава био под контролом
егзекутора.

109

Поменимо још једну необичну употребу „пресретнутих доказа“.
Вратићемо се суђењу у предмету Крстић и изјави војног експерта
Тужилаштва Ричарда Батлера о пресретнутом разговору од 18. јула
1995, из ког је он извукао једнако значајне закључке. Релевантан
одломак његовог сведочења може се наћи у транскрипту са суђења
Крстићу, стр. 5205. У суштини, користећи превод на енглески, Батлер
нуди своје тумачење пресретнутог разговора од 18. јула и тврди да се
погубљење неколико хиљада муслиманских заробљеника описује
шифрованим терминима као што је на енглеском израз „kicked the
bucket“. „Могу само да претпоставим“, изјавио је Батлер, „да се ово
односи на муслиманске мушкарце који су пребачени у зону
одговорности Зворничке бригаде, где су погубљени“.107 Ово је важно
због тога што саговорници у пресретнутом разговору помињу 4,000 до
5,000 људи.
Следе две важне примедбе. Прво, Батлер је признао да не зна српскохрватски језик и да зато, да су му тај разговор показали на оригиналном
језику, не би могао да га разуме. Друго, у бази података МКТБЈ нема
назнаке о постојању оригинала на српско-хрватском.
На основу преведене верзије овог пресретнутог разговора коју му је
показало Тужилаштво (а коју ће, како се испоставило, Веће у својој
пресуди прихватити као аутентичну), Батлер је дао своје експертско
мишљење да израз „kicked the bucket“, који се користи у енглеској
верзији, означава смртни исход. Међутим, говорници српско-хрватског
али и енглеског језика се с тим можда не би сложили. Не пада нам на
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памет ниједан језички еквивалент за „kicked the bucket“ који су у
пресретнутом разговору могли да употребе људи којима је српскохрватски матерњи језик. Пошто не постоји чак ни наводни оригинал
овог кључног разговора на изворном српско-хрватском, никада нећемо
знати шта су један другом тачно рекли. Друго, са становишта енглеског
језика, који претпостављамо да Батлер течно говори, „kicked the bucket“
није уобичајен израз за описивање насилне смрти. Дакле, могу се
поставити барем нека озбиљна питања не само о аутентичности овог
пресретнутог разговора, већ и о интерпретацији која му се приписује.
Ово нас доводи до главног проблема: колико су поуздани пресретнути
разговори који су у МКТБЈ прихваћени као доказни материјал? Отуд
следи: колико су веродостојни судски закључци засновани на оваквим
доказима?
Емир Осмић, један од оператера у војсци босанских Муслимана који је
био задужен да прати радио саобраћај у околини Сребренице у оквиру
Војске Републике Српске (ВРС), дао је врло занимљиве – али посве
игнорисане – одговоре на ова питања. Осмић је у изјави коју је 6. маја
1999. дао истражитељима Канцеларије тужиоца детаљно описао своје
дужности на месту оператера пресретања Армије БиХ као и начин на
који је са колегама вршио те дужности. Он тај процес описује овако:
„Кад би се завршила смена, предао бих команданту свеске да их
прекуца и да их онда врати следећој смени да се даље користе. Кад
би се свеске напуниле, командант би их узео и, верујем, однео у
штаб дивизије, после чега би их они послали у архиву или тако
111

негде. Нисам имао никакве везе с тим шта се с њима догађало
пошто бих их предао команданту. Траке које смо користили смо
стално преснимавали јер их нисмо имали довољно. Користили
смо траке за касетофон за снимање, па бисмо, ако би нам нестало
траке у току смене, снимали преко већ снимљеног материјала.
Нисам сигуран да ли је сачувана иједна од трака на којима смо
снимали важне разговоре. Једино се сећам да смо стално морали
да користимо исте траке јер их нисмо имали довољно. Немам
појма шта се догодило с тим тракама.“108
Ситуација је таква, како сазнајемо од оператера Осмића, да у безброј
случајева

нема

никаквих

доступних

физичких

доказа

за

инкриминишуће разговоре између официра и особља ВРС. Исте траке
су коришћене више пута, а свака нова употреба значила је брисање
онога што је претходно било снимљено. Постојале су писмене белешке
о свему што се чуло и наводно снимило пре брисања, али су оне
завршиле у некој црној рупи у штабу и у „архиви“. Не може се изгледа
утврдити никакав ланац надлежности између тога и тренутка када су се
појавиле на суду у Хагу, нити можемо бити сигурни да их власти
босанских Муслимана, које су њима располагале, нису мењале, а они
нису били неутрална страна у поступцима пред МКТБЈ.
Ваљало

би

преиспитати

ове

чињенице

у

светлу

лицемерног

пропагирања „аутентификације“ од стране неких већа МКТБЈ која смо
навели на почетку. Колико је судски огранак МКТБЈ доследан у
придржавању прокламованим принципима? Да су доследни, зар се то
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Изјава Емира Осмића, архивска ознака EDS 0084 8061.
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не би видело у кључним тренуцима када су пресретнути разговори
употребљени као потпора главним елементима предмета Тужилаштва?
Навели смо неке примере који показују да није било тако.
Можемо, за сада, занемарити проблем наводно пресретнутих аудио
снимака које су током босанског рата направиле стране обавештајне
службе. Они су такође коришћени у поступцима у Хагу, мада не често
(такав је био случај и са „фотографијама из ваздуха“: у први план је
истакнута брига за националну безбедност како би се осујетили
покушаји независне процене резултата оваквог вида обавештајне
делатности). Ипак, како са квантитативног тако и са квалитативног
становишта, њихова улога у судници ни изблиза није била тако
проминентна као она локално пресретнутих разговора, добијених од
службе за мониторинг Армије Босне и Херцеговине. Ограничења у
оквиру којих јесу искоришћени (нпр. на суђењу Поповићу и осталима)
била су таква да направе тежак хендикеп за одбрану. Важно је имати то
на уму, јер као и са доказима заснованим на ДНК, модерна технологија
омогућава веома лако фалсификовање аудио материјала. Када се
онемогући експертска анализа представљених података, или се на њој
не инсистира, имплицирани докази постају практично судски
неупотребљиви.
Треба истаћи да је аудио технологија напредовала до раније
незамисливих нивоа, што може директно утицати на веродостојност
релативно малобројних, али, у контексту неких предмета у МКТБЈ,
веома значајних снимљених пресретнутих разговора који су уведени
као докази. (Чувени аудио запис „све их побијте“ са суђења Крстићу
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одличан је пример за то.109) Упркос безуспешним приговорима по
разним правним основима на прихватање тог снимка, у предмету
Крстића Одбрана је ту стала. Ни у овом, ни у било ком од потоњих
случајева везаних за Сребреницу, где је Тужилаштво увело сличан
доказни материјал, Одбрана није предузела следећи логичан корак и
захтевала да се тај аудио материјал подвргне темељној и компетентној
форензичкој анализи пре покретања икаквих правних питања.
Адвокати одбране нису можда били довољно информисани о
тренутним научним достигнућима на том плану, али технолошки
напредак у тој области може имати велики утицај на интегритет доказа.
Као што се данас могу створити потпуно лажна очитавања ДНК која
изгледају аутентично, такође се може генерисати глас који звучи
аутентично, али не припада наводном говорнику. Ова технологија је
позната као „гласовна конверзија“ или voice morphing. Дефинише се
као „модификовање говорног сигнала једног говорника (извор) тако да
звучи као да га је изговорио други говорник (циљни говорник).“110
Група истраживача то описује на овај начин:
„Гласовна конверзија (ГК) област је обраде гласа која се бави
конверзијом идентитета говорника. Другим речима, гласовни
сигнал који потиче од првог говорника, изворног говорника,
Тужилаштво против Крстића, Decision on the defence motions to exclude exhibits in rebuttal and
motion for continuance, 4. мај, 2001. Суштину спорног питања Веће је формулисало овако у пар. 14
своје Одлуке: “…Тужилаштво је предложило да се прихвати пресретнути разговор између Крстића и
Обреновића под датумом од 2. августа где се Оптужени чује да каже ‘све их побијте’. Када је био
суочен са овим пресретнутим разговором Оптужени је одбацио да се он икада догодио и назвао га је
‘монтажом’.”
110 Yannis Stylianou, Olivier Capp´e, and Eric Moulines, “Continuous Probabilistic Transform for Voice
Conversion”, IEEE TRANSACTIONS ON SPEECH AND AUDIO PROCESSING, Vol. 6, No. 2 March 1998,
p. 131
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модификује се тако да звучи као да га је изговорио други
говорник, који се назива циљни говорник.“111
Научници су указали и на неке од могућих примена ове технологије:
„Термин гласовна конверзија односи се на модификовање
идентитета говорника путем модификовања гласовног сигнала
изворног говорника тако да звучи као да га је изговорио циљни
говорник. У принципу, систем за гласовну конверзију се прво
„вежба“ помоћу говорних података добијених од изворног као и од
циљног говорника, а онда се увежбани модели могу користити за
стварну конверзију. Гласовна конверзија се може употребљавати
у безбедносне сврхе (скривање идентитета говорника), у сфери
забаве, као и за синтезу текста у говор (text to speech, ТТС) у којој
се технике гласовне конверзије могу користити за стварање нових,
персонализованих гласова без трошења великих средстава.“112
Ова технологија, попут толиких сличних, углавном има двоструку
примену. Бенигне примене су очигледне (на пример, у синхронизовању
страних филмова тако да се сачува оригинална гласовна текстура
глумаца), али постоји и велики потенцијал за злоупотребу. Јасно је да
је фалсификовање доказа путем опонашања гласа оптуженог и
монтирања тога да он каже, на своју штету, ствари које можда никада

111 Jani Nurminen et al., “Voice conversion”, Speech Enhancement, Modeling and Recognition –

Algorithms
and
Applications,
Tampere
University
of
Technology,
Finland
[http://www.cs.tut.fi/~moncef/publications/voice-conversion-Intech-2012.pdf].
112 Jani Nurminen et al., A parametric approach for voice conversion, TC-STAR Workshop on Speech-toSpeech Translation, June 19–21, 2006, Barcelona, Spain, p. 225 [http://www.elda.org/tcstarworkshop_2006/pdfs/tts/tcstar06_nurminen.pdf].
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не би изговорио, једна од тих примена.
Могућност злоупотребе гласовне конверзије у контексту судских
поступака пред МКТБЈ је проблем који до сада ниједном није истакнут
нити истражен. Док се то не учини и док компетентни и независни
форензичари пажљиво не испитају све пресретнуте аудио снимке који
су уведени у доказе и који су утицали на налазе о чињеничком стању
које су усвојила разна већа МКТБЈ за Сребреницу, њихов интегритет
остаје под сумњом.
Захваљујући преданим напорима Би-Би-Си-ја да обманe јавност, сада
имамо необориви доказ да технологија за производњу аудио ефеката
који делују сасвим аутентично није у домену научне фантастике. У
ауторској емисији The Truth Seeker на каналу РТ, водитељ Данијел
Бушнел је показао како су та технолошка достигнућа 2013. године у
контексту кризе у Сирији била злоупотребљена у политичке сврхе. Том
приликом, фабрикацији се прибегло са циљем да се поткрепе лажне
оптужбе против сиријске владе да „убија сопствени народ“ и да би се
дискредитовао председник Асад.
У августу 2013. Би-Би-Си је емитовао видео клип где наводна лекарка
тврди да сиријске снаге врше нападе „напалмом,“ убијајући велики број
невиних цивила. Та драматична изјава, међутим, није се показала
довољно ефикасном да постигне жељени циљ, који је био да се западна
јавност сврста иза војне интервенције у Сирији. У септембру 2013,
потпуно исти видео садржај је поново био емитован, са истим глумцима
и истом поставком, али са једном кључном разликом. Изјава лекарке је
била дигитално измењена на такав начин да се она сада могла чути да
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говори не више да је напад био извршен коришћењем „напалма,“ него
„хемијским оружјем“. У оба видео записа, глас говорника је звучао
потпуно исто.
Без професионалне, форензичке анализе гласовног записа обичан лаик
никада не би успео да примети превару, нити би посумњао да су речи
које је чуо дигитално измењени фалсификат који ниједна природна
особа никада није изговорила.
Утисак да наведени пример представља неку новину, да је у питању
технологија за дигиталну измену људског гласа најновије генерације,
нешто што је настало одприлике 2013. године, потпуно је погрешан.
Још давне 1999. године, „Вашингтон Пост“ је открио постојање управо
те технологије која је била примењена 2013. Чак и тада – а то је баш у
периоду када је хашки Трибунал припремао доказе за сребреничка и
друга суђења – та технологија се налазила на завидно високом ступњу
развоја. У толикој мери – као што сазнајемо од „Вашингтон Поста“113 –
да су научници из Националне лабораторије у Лос Аламосу у Њу
Мексику, којима припада признање за овај изум, покушали да
импресионирају своје војне и политичке руководиоце тако што су им
приказали једну од потенцијалних примена свога изума. Дигитално су
изменили глас једног америчког генерала високог ранга на тако
шокантно веродостојан начин да су сви могли да слушају како својим
беспрекорно аутентичним гласом генерал позива на побуну и агитује за
државни удар.

William M. Arkin, “When seeing and hearing isn’t believing” [Када се ономе што видимо и чујемо не
може поверовати], Washington Post, 1. фебруар 1999.
113

117

Ово је убедљив доказ да дигитална измена гласа, способна да произведе
обману да је неко рекао нешто што није или никада не би изговорио,
постоји као реална могућност. Једини начин да се то провери и да се
развеју сумње је обављање професионалног форензичког испитивања
гласовног записа. Пред хашким Трибуналом, тако нешто није се
догодило никад, ни на једном сребреничком суђењу.
Наведени разлози су довољни да се пресретнуте радио комуникације на
које се ослања МКТБЈ (а самим тим и Државни суд за ратне злочине
Босне и Херцеговине, који се држи идентичног приступа) посматрају
као суштински непоуздане. И по овом питању у вези са процедуром која
важи у МКТБЈ мора се зазвонити на аларм. Неопходно нам је нешто
више од заводљивих уверавања оператера једне од странака у сукобу
или „апсолутне убеђености“ госпође Фрис. Записници са суђења
одржаних пред овим судовима, а нарочито у односу на Сребреницу, где
се

примећује

најгушћа

концентрација

могуће

злоупотребе

пресретнутих комуникација, морају се подвргнути свеобухватној
провери и аутентичност свих пресретнутих разговора на које су се већа
ослањала у доношењу својих закључака треба подвргнути темељној
форензичкој анализи. Пресретнуте разговоре коришћене пред МКТБЈ
и сарајевским судом који не задовољавају основне критеријуме који се
примењују у кривичним предметима у националним јурисдикцијама
треба искључити из доказне грађе и изузети из разматрања. У потребној
мери, пресуде оба суда треба преиначити на начин који ће одражавати
изузеће оваквих непоузданих доказа.
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VI.

Геноцид

У средишту сребреничког наратива који је настао под окриљем МКТБЈ,
а који је и сам обликован под снажним утицајем медијски произведених
перцепција за време трајања сукоба у Босни и Херцеговини, налази се
закључак да се – по међународном праву – догађаји у Сребреници из
јула 1995. уклапају у опис геноцида.114 Упоредо са тиме, тврди се и то да
у вези са тим закључком нема никаквих дилема у светлу пресуда
донетих од стране Међународног кривичног суда за бившу Југославију.
Правне, политичке и моралне импликације геноцида су за све
заинтересоване стране толико големе да се у вези са тиме мора
поставити неколико трезвених питања. Постоји ли доказ геноцидне
намере у Сребреници? Како се хашки Трибунал поставља према том
питању?
Независно од тога шта се догодило на одређеном локалитету и који је
број погубљених жртава, то је суштина сребреничке контроверзе, барем
у правном и политичком смислу. Без обзира на цифре и околности
злочина, геноцидна намера или у правном смислу dolus specialis се
мора утврдити. У противном, убијање у Сребреници се не може уздићи
на ниво геноцида. Геноцид је суштински више од простог убијања, или
војне операције изведене на крајње суров начин. Обележје злочина
геноцида је одговарајућа намера, пропраћена одређеним конкретним
Ово питање је од посебне важности у светлу закључка већа у предмету Толимир (2012) да дуго
превиђана али скоро истовремен изведена војна операција у Жепи такође представља „геноцид,“ на
основу тога што су српске снаге убиле тројицу незаменљивих вођа жепанске заједнице (војног
команданта, председника општине и имама), без којих је заједница утонула у расуло и постала
неодржива па је – чак и да није била подвргнута масовним погубљењима у стилу Сребренице – ипак
прошла исто као да је „геноцидирана“. Видети првостепену пресуду у предмету Толимир, пар. 780.
114
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поступцима помоћу којих се остварује, а то је да се уништи једна од
скупина заштићених Конвенцијом – етничка, верска или расна – као
таква. Ништа од напред наведеног није спорно и сви специјалисти из
ове области су у томе сагласни.
Пођемо ли од претпоставке да сазревање и логистичка припрема
геноцидног подухвата изискује одређени временски оквир, разумно је
поставити и следеће питање: у којем тренутку и на каквом временском
растојању од догађаја је утврђен настанак геноцидне намере у случају
Сребренице, под предпоставком да је постојала?
У првостепеној пресуди у предмету Крстић, веће зачетак сребреничког
геноцидног плана налази на састанку српског војног и политичког
руководства у хотелу „Фонтана,“ у Братунцу, током преподневних
часова 12. јула 1995, мада признаје да ни за то нема чврстих доказа.115
Пар. 573 првостепене пресуде у предмету Крстић је карактеристичан
пример како веће доноси унапред зацртане закључке без обзира на то
да ли су поткрепљени чињеничким доказима или не: „Претресно веће
није у могућности да утврди тачан датум када је одлука да се убију сви
војноспособни мушкарци била донета. Самим тим, оно не може да
закључи да су убиства почињена у Поточарима 12. и 13. јула 1995.116 била
саставни део плана да се побију сви војноспособни мушкарци. Ипак,
претресно веће је убеђено да су масовна погубљења и убијање од 13. јула
па надаље били саставни део таквог плана.“ У пресуди која претендује
ICTY, Prosecutor v Krstić, првостепена пресуда, пар. 126-134 и пар. 573; другостепена пресуда, пар.
84-85 и пар. 91. До тада необјашњиво заборављени „геноцид“ у Жепи најзад је био разматран на
суђењу генералу Толимиру. У првостепеној пресуди (2012), Толимирово веће је предвидљиво
закључило да се и у Жепи догодио „геноцид“, а као основ је навело погубљење три важне локалне
личности. Тиме је, наводно, заједница била обезглављена у толикој мери да је њена одрживост била
доводена у питање, а то оправдава закључак да се догодио геноцид.
116 Ако убијање у Поточарима 13. јула није било део „геноцидног плана,“ које су то изузетне околности
које убијање у Земљорадничкој задрузи у Кравици, на растојању од свега неколико километара и
почињено истог дана, чини делом таквог плана?
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на веродостојност, може ли „убеђење“ већа да замени непобитне доказе,
који по признању самога већа – недостају?
Сведочење главног истражитеља Хашког трибунала, Жан-Рене Руеза, у
новембру

2001,

пред

Комисијом

француског

парламента

за

Сребреницу, баца светло управо на ову околност. На питање Комисије
да ли је тачно да пре 9. јула није постојао план за заузимање енклаве,
упркос томе да је та територија за босанске Србе била од великог
стратегијског значаја, Руез је одговорио:
„Фактички, одлука о заузимању енклаве није била донета пре 9. јула,
када је генерал Младић схватио да енклава неће бити брањена.
Првобитни циљ је био да се енклава сузи на територију града
Сребренице и да се претвори у огроман избеглички логор на отвореном,
да би се УН на такав начин принудиле да отпочну са евакуацијом из те
зоне.“
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Други део Руезове изјаве је нагађање, али онај први, о непостојању
намере на српској страни, пре 9. јула, да се Сребреница заузме темељи
се на документима у које је Руез имао увид и предочио Комисији, и зато
има снагу доказиве чињенице.
Ако се има у виду тврдња да геноцид у Сребреници треба да се догодио
у временском распону између 13. и 17. јула, ово је податак од капиталног
значаја, и то из извора блиског Тужилаштву хашког Трибунала. То
значи да намера о физичком уништењу становништва Сребренице, или
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неког његовог дела, није могла постојати пре 9. јула, а наводни геноцид
је почео само четири дана после тога.
Војном вештаку Тужилаштва Хашког трибунала, Ричарду Батлеру,
дугујемо друго значајно прецизирање редоследа догађаја, опет против
интереса установе за коју ради и утолико веродостојније.
Батлерово сведочење на суђењу Пелемишу и Перићу пред Судом за
ратне злочине Босне и Херцеговине 2010. у Сарајеву баца врло корисно
светло на контроверзу у вези не само са следом догађаја, него и
кључним питањем: геноцидним умишљајем. Укратко, Батлер, који је у
званичном својству имао доступ најосетљивијим и најрелевантнијим
документима, на суђењу је изјавио да није открио никакву назнаку о
постојању плана да се Муслимани истребе, бар до 11. јула, када су српске
снаге заузеле Сребреницу. То Руезову хронологију помера унапред за
још два дана, потврђујући да се о геноциду на српској страни није
размишљало ни четрдесет осам часова до почетка импутираног
злочина. 118
У свом сведочењу, Батлер је, поред овога, изнео још неколико ставова
који постојање геноцидне намере стављају под општу сумњу, да се
изразимо најуздржаније.
Прво, он потврђује Руезову тезу да је изворни циљ српске војне
операције, за коју је планирање отпочело 30. јуна 1995, било само то да
заштићену зону УН сведе на градску површину Сребренице. Друго,
наређење војсци да уђе у Сребреницу председник Караџић је издао 10.

State Court of Bosnia and Hercegovina, War Crimes Department, Prosecutor v. Pelemiš et al, X-KR08/602, 22 March 2010.
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јула, или на само један дан пре него што се то догодило. То значи да је
преузимање енклаве представљало импровизовану одлуку, донету у
светлу војног успеха операције до тог тренутка, а не смишљен потез са
даљњим циљем заробљавања бројног муслиманског становништва, да
би затим били уништени. Треће, све док неочекивано 10. јула опсег
операције није био проширен, да од тог тренутка обухвати потпуно
заузимање енклаве, операција је била вођена искључиво на нивоу
Дринског корпуса,119 без учешћа Главног штаба или других виших
структура. Четврто, Батлер каже да му „није познат“ ниједан пример да
је после 11. јула, датума када је енклава већ била заузета и када је
операција била приведена крају, ВРС ватрено дејствовала против
цивила у

Сребреници. Пето, што се тиче депортације цивила из

енклаве, ни у вези са тиме, по Батлеру, „документи не садрже доказе“
претходног планирања од пре 11. јула ујутру, када је донета одлука да се
уђе у Сребреницу.

Најзад, шесто, Батлер је сагласан са тиме да у

редовима Војске Републике Српске није било очекивања да би
заробљеници могли бити погубљени, по Батлеру, „све до 12. па чак и 13.
јула.“
У којој мери су овај редослед и анализа догађаја најмеродавнијих
сарадника Тужилаштва МКТБЈ ускладиви са званичном тезом Хашког
трибунала да је политичко и војно руководство Републике Српске
намеравало физичко уништење Муслимана у Сребреници као таквих,
као етничке или верске заједнице? Конвенција о геноциду прописује да
је тако морало бити да би геноцид могао бити утврђен. А ако се у
Сребреници геноцид заиста догодио, или у најмању руку убијање
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Војна формација ВРС у чијој зони одговорности је изведена сребреничка операција.
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масовнијих размера, да ли је то било последица одговарајуће намере,
или тек нечија накнадна замисао?
Из овог угла, у потпуности су разумљива питања која поставља
истакнути канадски правник и стручњак за геноцид, Вилијам Шабас,
непосредно после изрицања пресуде у предмету Крстић. Указавши на
очиту спремност већа у предмету Крстић да „уважи тврдњу
тужилаштва да је намера иза убијања војноспособних мушкараца и
дечака била да се уништи заједница као таква“120 Шабас примећује да
„ово делује као исувише крупан извод на основу тога да су масакрирани
били мушкарци и дечаци војничког узраста“. Па затим поставља
следеће питање:
„Нема ли другог убедљивог објашњења за погубљење 7,000 мушкараца
и дечака у Сребреници? Постоји ли могућност да су постали мета зато
што су били војноспособни, и самим тим фактичка или потенцијална
борбена лица? Да ли би неко ко је стварно наумио физичко уништење
једне групе, и довољно је свиреп да би убио више од 7,000
незаштићених мушкараца и дечака, уложио потребан напор да
организује превоз жена, деца и остарелих – на сигурно? Знаковито је да
је једно друго претресно веће, у предмету Сикирица, одбацило
аргуменат који се заснива на концепту ‘значајног дела,’ приметивши да
је заједнички именитељ жртава било то да су били мушкарци војничког
узраста и ништа више, као да је то било недовољно.” 121

Првостепена пресуда у предмету Крстић, пар. 594
William A. Schabas, “Was Genocide Committed in Bosnia and Herzegovina? First Judgments of the
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,” Fordham Journal of International Law, Vol.
25, No. 23, 2001-2002, стр. 46.
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Свим стручњацима који се овом темом баве добро је позната чињеница
да ни на једном од шест сребреничких суђења

122

пред МКТБЈ није

предочен ниједан доказ, са било којег командног нивоа, који указује на
постојање намере и где се наређује предузимање неопходних
логистичких мера са циљем уништења муслиманске заједнице у
Сребреници. На који начин Хашки трибунал ипак изводи закључак да
се догодио геноцид?
Одговор на ово питање налази се у пар. 4 пресуде генералу Крстићу.
Ради се о једној врло иновативној аналитичкој техници и правној
доктрини:
„Претресно Веће се ослања на мозаик доказа који у својој свеукупности
приказује догађаје током неколико дана у јулу 1995. године.”123
Импликација отворене примене овако непрецизне методологије је да
чврстих и непосредних доказа – нема. Веће потенцијалну доказну грађу
о геноцидном умишљају третира као коцкице у мозаику и спаја их на
начин који би се најпре могао упоредити са цртежом у Роршах тесту.
Сваки посматрач у принципу цртеж може да тумачи на различит и
субјективан начин, као што Веће тумачи свој мозаик.
Да би тумачење Већа изгледало минимално убедљиво, морају се
унапред елиминисати неке основне уврежене претпоставке о природи
операције која се сматра – геноцидном. Једна од тих претпоставки је
постојање плана. Зато у пар. 225 пресуде генералу Крстићу Веће износи
изненађујућу тврдњу да „постојање плана или политике (policy) не
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Крстић, Благојевић и Јокић, Поповић и остали., Толимир, Младић, и Караџић.
МКТБЈ, Тужилац против Крстића, првостепена пресуда, пар. 4
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представља саставни део кривичног дела геноцида у правном
смислу.“124 Жалбено веће би можда и поздравило доказе о планирању,
када би било могуће пронаћи их, али ипак остаје упорно у тврдњи да
свој задатак може да обави и без тога: „Мада би постојање таквог плана
допринело доказивању да је оптужени имао неопходно геноцидно
стање свести, то би само био доказ који би могао поткрепити закључак
о постојању намере, али то није правни састојак кривичног дела.”125
На страну, вербално жонглерство, уколико није било препознатљивог
плана или политике, какви су могли бити специфични узроци наводног
геноцида у Сребреници? Без утврђеног концепта импутираног
кривичног дела, тешко је докучити за шта је генерал Крстић одговарао
и добио тридесетпетогодишњу затворску казну. То исто питање би се
могло

поставити

и

у

вези

са

свима

осталим

сребреничким

оптуженицима.
У пар. 26 предострожно Веће драстично преиначава и сам појам
намере: „Главни показатељ… да су снаге

ВРС намеравале

да

елиминишу све босанске Муслимане из Сребренице био је покољ од
стране ВРС свих војно способних мушкараца из те заједнице.“ Да ли су
масакрирали баш све, то управо и јесте једно од отворених питања.126
Али још важније од тога, да ли је појам „војно способних мушкараца“
довољно широк да би се изједначио са једном од заштићених група које
се прецизирају у Конвенцији? Чак да је у врховима политичког и војног
руководства Републике Српске и постојало нешто налик на геноцидну
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Видети прилог V: Војноспособни Муслимани које су српске снаге заробиле али нису стрељале
између 11. и 17. јула 1995.
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намеру у односу на њих, како се неубијање Муслимана десетак дана
касније, током и непосредно након операције

заузимања суседне

енклаве Жепа, уклапа у сценарио?127
У предмету Крстић, Веће зачетак сребреничког геноцидног плана (чију
је неопходност управо негирало) налази на састанку српског војног и
политичког руководства у хотелу „Фонтана,“ у Братунцу, током
преподневних часова 12. јула 1995, мада признаје да ни за то нема
чврстих доказа. 128
Када сте ви једина овлашћена инстанца која тумачи сопствени
Роршахов цртеж, проблеми се решавају лако. Једноставно из слике
избацујете оне ликовне елементе који сметају вашој концепцији и
истовремено тврдите да је оно што други не примећују – уствари
најочигледнији део слике.
На крају, два детаља који уоквирују ову контроверзу.
Први се односи на сведочење Дражена Ердемовића, „крунског сведока“
хашког Тужилаштва и човека коме је непотребно представљање, на
суђењу Радовану Караџићу. Караџић Ердемовићу поставља директно
питање које се односи на срж ствари што се Сребренице тиче, а то је
dolus specialis или геноцидна намера:129

Да будемо фер, треба истаћи да услед чудног превида Жепа није била обухваћена сребреничким
суђењима све до предмета Толимир, десетак година касније. Такође, формално говорећи већу у
предмету Толимир није било потребно масовно убијање као подлога за доношење закључка о
извршеном геноциду у Жепи зато што је пре него што је извело свој контраинтуитивни закључак
веће већ креативно редефинисало појам геноцида, тако да су му три убиства била потпуно довољна
да постигне свој циљ. Али питање би се ипак реторички могло поставити.
128 МКТБЈ, Тужилац против Крстића, првостепена пресуда, пар. 126-134 и пар. 573; Другостепена
пресуда, пар. 84-85 и пар. 91
129 МКТБЈ, Тужилац против Караџића, Транскрипт, 28. фебруар 2012, стр. 25410
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„Да ли сте у њих пуцали,“ пита Караџић, „са намером да уништите
Муслимане у Босни као етничку
народ?“

Ердемовићев

одговор

групу, да их истребите као
је

гласио:

„Не,

господине

Караџићу“. Караџићево следеће питање је било да ли је ико из
Ердемовићеве јединице имао намеру да истреби Муслимане.
На то Ердемовић одговара: „Господине Караџићу, ја се не сећам,
али не верујем да смо тога дана расправљали о намерама да се
истребе Муслимани. Нисмо о томе разговарали. Не сећам се да
сам о томе причао са било киме из моје јединице.”130

Толико о менталном склопу непосредног извршиоца злочина и
намери која га је у тренутку извршења мотивисала.
Други детаљ је један запрепашћујући исечак из издвојеног
мишљења судије Жан-Клод Антонетија у другостепеној пресуди у
предмету Толимир, у априлу ове године. На крају бритке, картезијанске
критике мишљења већине, на преко сто страница, Антонети износи свој
сумарни закључак, колико објективан толико и шокантан:
„Улога оптуженог јесте дефинисана овом пресудом, међутим
одговора нема на оправдано питање породица жртава, које би
желеле да сазнају ко је наредио масовна погубљења... До
данашњег дана, чини ми се, на то суштинско питање породица
жртава и очекивање међународне заједнице није могуће
одговорити... на питање, ко је наредио погубљење хиљада жртава,
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Ibid., стр. 25415
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и зашто. Данас, на основу предочених доказа, ја не бих знао какав
одговор да им понудим.“ 131
Нека се свако замисли над овим разарајућим коментаром једног од
најугледнијих и најкоректнијих судија хашког Трибунала. Ако за скоро
двадесет година истраживања Сребренице Трибунал није успео да
утврди ни најосновније чињенице овакве врсте, мора да је свој посао
радио сасвим погрешно, користио методологију која засигурно не води
стручно одрживим (или барем информативним) закључцима и
руководио се агендом углавном лишеном правног утемељења.
Таква установа је очигледно неквалификована да донесе закључак да се
негде догодио геноцид.

VII.

Закључак

У овом донекле импресионистички написаном огледу који је далеко од
тога да буде свеобухватан, тестирали смо сувислост неколико основних
целина из којих се састоји сребренички наратив. Питање које иза свега
тога лебди је: како МКТБЈ прикупља, издваја и процењује доказе који
би требало да поткрепљују његове закључке? Ни у једном од четири
примера којих смо се дотакли не постоји јасна веза између
расположивих чињеница и изведених закључака.
Одвело би нас исувише далеко ако би се упустили у нагађање разлога за
овакву неподударност. Довољно је установити чињеницу да је тако.
Можда никада нећемо сазнати, на наше потпуно задовољство, шта се
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МКТБЈ, Тужилац против Толимира, Другостепена пресуда, стр. 399 – 400.
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догодило на та два локалитета, али јасно је да инциденти у
Брањево/Пилици и у Земљорадничкој задрузи у Кравици нису могли
да се догоде на начин како се описују у пресудама МКТБЈ. Такозвани
„пресретнути докази“ испоставља се да су највећим делом сумњиве
збирке

непроверених

записа,

које

је

прибележила

једна

од

заинтересованих страна у судском процесу, док мали број снимљених
радио комуникација никада није био форензички испитан да би се
отклонила могућност фалсификовања. Па ипак, на основу оваквих
псеудо доказа већа МКТБЈ су изводила закључке великог домета,
укључујући и о броју заробљених, што је предуслов за постављање
питања колико је могло да буде стрељаних. Закључак МКТБЈ да се у
Сребреници догодио геноцид налази се у потпуном чињеничком и
правном расулу.
Наведени су значајни проблеми како у приступу МКТБЈ утврђивању
чињеница тако и у његовом ratio decidendi. Свеобухватна анализа овог
аспекта делатности МКТБЈ чека да буде написана. Овај кратак преглед
није више од увода у тај задатак који је на чекању и тек се површно
дотиче предметне материје. Али чак и тако, довољан је да поништи
претензије хашког Трибунала да му је успело да сачини ауторитативни
историјски извештај о догађајима који обележавају сукоб у бившој
Југославији 1990-их година тобоже утемељен на професионално
беспрекорном сагледавању најквалитетнијих расположивих доказа.
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Прилог 1:
Приступница Дражена Ердемовића
10. диверзантском одреду,
са потписима
генерала Ратка Младића (верзија А)
и генерала Шарла де Гола (верзија Б)
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Верзија А
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Верзија Б
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Прилог 2:
Пример заробљеника који лежи
лицем ка земљи
и са рукама завезаним на леђима
по опису Сведока ”Q”
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Прилог 3:
Како Трибунал тумачи форензичке доказе
повезане са Кравицом
(Пошто су пресуде писане рогобатним, бирократским језиком
који је често далек од стандардног енглеског, сматрали смо да
ће читаоци стећи вернији утисак о начину резоновања већа
МКТБЈ читајући изворни текст, па га зато нисмо ни
преводили.)
Поповић и остали, првостепена пресуда
439. Primary graves at two different locations were found to have forensic
links to the events at Kravica Warehouse: two graves at Ravnice—Ravnice 1
and Ravnice 2—were found to have building materials including foam,
concrete and plaster linking them to Kravica Warehouse, and two graves at
Glogova—Glogova 1 and Glogova 2— were found to have broken masonry
and door frames indistinguishable from those located at Kravica Warehouse.
440. In addition, forensic evidence links secondary graves at three different
locations to the events at Kravica Warehouse. At Zeleni Jadar, seven
gravesites can be linked to Kravica Warehouse: in Zeleni Jadar 5 and 6,
concrete, plaster and other building materials located in the grave
established a link; in Zeleni Jadar 2, body parts located in the grave were
matched with a tooth found at Kravica Warehouse. Furthermore, in all of the
Zeleni Jadar graves—Zeleni Jadar 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, and 6—links with the
Glogova 1 primary grave were established through the identification of body
parts belonging to the same individuals in both the Glogova 1 grave and the
relevant secondary grave.
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443. Prosecution investigator Dusan Janc prepared an expert report in which
he concluded that the remains of 1,319 individuals have been found in
primary and secondary graves associated with the Kravica Warehouse
killings. Janc subsequently filed a corrigendum to his report in which he
stated that some of these 1,319 persons may have died in circumstances
unrelated to the Kravica Warehouse events. Janc does not explicitly state by
how many the number should be reduced, however he indicates that the
following bodies were buried in graves related to Kravica Warehouse, but
cannot be linked to the Kravica Warehouse killings: (a) 12 individuals who
were returned to the VRS from Serbia;1604 (b) up to 80 bodies from the area
around the Vuk Karadžić School; (c) 6–7 bodies from Potočari; (d) 10–15
bodies from Konjević Polje; and (e) one truck load of bodies from the area
along the Bratunac-Konjević Polje Road. Further, the Trial Chamber notes
that there is evidence before it regarding three persons buried in the Glogova
grave, which indicates that they were not victims of the Kravica Warehouse
killings. In addition, one individual from the Blječeva secondary grave was
last seen on 18 July and therefore cannot be linked to the Kravica Warehouse
execution. As stated below, the Trial Chamber accepts the evidence
presented by Janc regarding the DNA and forensic links established between
the primary and secondary graves. Taking the evidence outlined above into
account, the Trial Chamber concludes that at least 1,000 people were killed
in Kravica Warehouse.

Караџић, првостепена пресуда
5257. The Accused argues in his final brief that the Glogova gravesite was a
“mixed grave” which contained not only victims from the Kravica Warehouse
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incident but from other killing incidents related to the fall of Srebrenica, as
well as victims who had died years earlier. The Prosecution acknowledges
that a number of bodies found in the Glogova gravesites were brought from
places other than the Kravica Warehouse. The Prosecution explains that this
number includes at least 80 victims executed in Bratunac, including at the
Vuk Karadžić School, plus approximately 100 individuals who cannot be
determined beyond reasonable doubt to have been executed.
5258. As of 13 January 2012, DNA analysis led to the identification of 226
bodies from Glogova 1 and 171 from Glogova 2, as persons listed as missing
following the take-over of Srebrenica. However, Dušan Janc clarified that not
all of these 397 individuals can be linked to the killings at the Kravica
Warehouse, since bodies which cannot be linked to this execution site were
brought to Glogova, namely at least 80 victims executed in Bratunac, plus
approximately 100 bodies brought from other locations. This is consistent
with other evidence received by the Chamber that bodies collected from
various places, including the Konjević Polje intersection, the Konjević Polje–
Bratunac Road, Potočari, the areas of Rađno Buljek, Kamenica, and Pobuđe,
and around the Vuk Karadžić School in Bratunac, were brought to Glogova
to be buried.
5282. While the Chamber considers that some of these 235 individuals who
were reported to have been seen alive on or after 14 July 1995 likely overlap
with the approximately 180 individuals who were brought to Glogova from
sites or incidents other than the Kravica Warehouse, the degree to which the
two groups overlap cannot be determined beyond reasonable doubt.
Therefore, in order to reach the minimum number of Kravica Warehouse
victims found in Glogova and the related secondary gravesites, the Chamber
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has deducted both groups from the total of 1,168 bodies, leading to a
minimum of 753 victims. Further, the maximum number of possible Kravica
Warehouse victims found in Glogova and the related secondary gravesites
can be reached by deducting those 235 individuals who were reported to have
been seen last on or after 14 July 1995, as well as the approximately 80
individuals killed at the Vuk Karadžić School, from the total of 1,168 bodies,
leading to a maximum total of 853 victims. Therefore, the Chamber finds that
a minimum of 753 individuals and a maximum of 853 individuals found in
Glogova and the related secondary gravesites were executed at the Kravica
Warehouse incident.
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Прилог 4:
Форензичко стање у масовним гробницама
повезаним са Кравицом

Равнице
Ексхумације на овом локалитету су урађене два пута, прво у септембру
2000, затим у августу и септембру 2001. Одличје ове масовне гробнице
је велики број случајева који се састоје само из делова тела. Од укупно
495 аутопсијских извештаја, 275 се односе на случајеве искључиво са
фрагментима. Ове сразмере су јасно видне на графикону, али да
појаснимо, у 55% случајева нађени су само делови који су се често
састојали из по неколико костију. Што је још значајније, од 275
аутопсијских извештаја ове врсте, у 259 случајева, или 92,2%, није било
могуће утврдити узрок смрти. Што се тиче категорије непотпуних тела,
узрок смрти није могао бити утврђен у 17 од 65 случајева. Узрок смрти
је остао неутврђен и код 13 комплетних или скоро комплетних тела. У
44 случаја,
пронађени су разни метални фрагменти пушчаног и
непушчаног порекла, што указује на коришћење различитих врста
наоружања. У овој гробници пронађена је и једна лигатура.
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Глогова
На овом локалитету пронађено је неколико масовних гробница са по
два или три тела у свакој, док друге гробнице садрже много више
посмртних остатака. Скоро све масовне гробнице на овом локалитету
биле су ексхумиране у септембру и октобру 1999, осим масовне
гробнице Глогова 1, која је била ексхумирана у мају 2001. Као што је
приказано на графикону, рубрика која представља делове тела је
доминантна. У значајном броју случајева, ради се о пет или мање
костију у сваком од случајева у овој категорији. Полазећи од чињенице
да се људско тело састоји од преко 200 костију, тако мали узорак је
недовољан да би се могли извући форензички значајни закључци.
Изузетак би могао бити ако су у питању кости лобање или неке друге
кости које штите виталне органе или ако саме кости показују ожиљке
од метка или неке друге врсте муниције. Важно је приметити да од 295
случајева на овом локалитету, тамо где је пронађен само мали део тела
ни стручњаци тужилаштва нису успели да одреде узрок смрти у 280 од
тих случајева. Тридесет и пет случајева показују трагове шрапнела, што
недвосмислено указује да су те особе погинуле од гранате, мине или
неке друге врсте тешког наоружања. Бласт повреде су биле узрок смрти
у 32 случаја. Релевантно је такође да се 53,3% посмртних остатака из
Глогове не састоји из комплетних тела, него само делова или
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фрагмената. Од тог постотка, у 95% случајева форензички стручњаци
тужилаштва МКТБЈ нису могли да установе узрок смрти. Када је реч о
некомплетним телима, у 33 случаја узрок смрти није био установљен, у
осам случајева узрок смрти је била повреда на горњим екстремитетима,
а у једном случају повреда на доњим екстремитетима је била наведена
као узрок смрти. Укупно 14 тела је имало повезе и/или лигатуре, што би
се могло протумачити као доказ погубљења.

Зелени Јадар
Масовне гробнице Зелени Јадар, ексхумиране у октобру 1998, такође
садрже значајан број аутопсијских извештаја са само неколико костију.
Постотак случајева где је био пронађен само део тела, н. п. бутина или
стопало, износи 31,5%. Од 64 извештаја где био пронађен само део тела,
у 54 случајева, или 83,3%, узрок смрти није утврђен. Када је реч о
непотпуним телима, од 58 таква случаја узрок смрти није установљен у
28. У два случаја су пронађене лигатуре, а у 12 случајева пронађена су
цела или непотпуна тела, али узрок смрти није могао бити утврђен. У
44 случаја, нађене су повреде од метка на разним деловима тела.
Преостала 23 тела показују повреде изазване разним врстама оружја,
укључујући мине и артиљеријска средства.
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Извор: Dr. Ljubiša Simić, General presentation and interpretation of
Srebrenica
forensic data (Pattern of injury breakdown), у S. Karganović, Lj. Simić,
Rethinking Srebrenica [New York, 2013], стр. 108 – 129
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Виђења злоупотребе Правде:
Суд за злочине у Југославији132 као оруђе
сејања133 будућих сукоба
др Вишеслав Симић134

Увод

,,Нико срећан и нико довољан,
нико миран и нико спокојан.”135

Наведени стихови великог српског песника из 19-ог века, црквеног
владике и сувереног владара теократске државе Црне Горе и Брда,
Петра Петровића Његоша, могли би да најсажетије опишу исход рада
Хашког суда, онако како га виде народи проистекли из бивше
Југославије, а нарочито Срби и Хрвати. Стихови се, такође, могу
искористити и да укажу на недораслости тужилачког тима Суда с
Међународни трибунал за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног
хуманитарног права на територији бивше Југославије након 1991 (енг.: International Tribunal for the
Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed
in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991). Скраћено: Међународни кривични трибунал за
бившу Југославију [МКТБЈ] (енг.: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia [ICTY].
Такође: Хашки суд.
133 ,,Неправда је семе будућих ратова” – Карла дел Понте, тужитељ Хашког суда; Политика; Београд,
Србија; 1.-2. мај 2008; страна 33.
134 Одсек за међународне односе; Кампуси у Мекско Ситију, Квернаваки и Пуебли; Текнолохико де
Монтереј; Мексико
135 Његош, Петар Петровић; Горски венац; Издавачко предузеће ,,Рад”; Београд, Србија; 1997; ст. 165.
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обзиром да се умало није догодило да покојни песник добије позив за
сведочење од тужитељке Катрине Густафсон због свог величанственог
дела, написаног скоро 150 година136 пре него што је грађански рат, који
је похарао Социјалистичку Федеративну Републику Југославију, уопште
започео (InSerbia Today, 2014).
Упркос страхота које су биле предмет суђења, овакви излети
званичника Суда у доказивању личне посвећености борби за правду су
почесто доносили и веома неопходне тренутке комичног олакшања
током процеса, али, истовремено, тиме учвршћивали и уверење о
дилентантизму Суда, забављајући бивше југословенске држављане
бројним циркуса достојнијих испада особља Трибунала, попут уживо
преношеног

позива

,,очевицу”

наводних

злочина,

приписаних

председнику Србије, Слободану Милошевићу, након чега је слепа особа
уведена у судницу да сведочи. ,,Очевидац” је током сведочења признао
да не само да ништа није видео, већ да је и то, о чему је говорио под
заклетвом, чуо из треће, па чак и четврте руке, током сеоских
препричавања на Косову и Метохији.
Ипак, МКТБЈ Правилник о процедурама и доказном материјалу (који
је успостављан 50 пута137!, од 1994. до 2015.), у одељку бр. 89, каже:
,,Вијеће примјењује правила о доказима садржана у овом поглављу и
Кад већ помињемо године, важно је указати на шкакљиву чињеницу на датум од којег је
Трибуналу додељена ингеренција за бављење злочинима: велики је број доказа за физичке злочине
почињене над Србима и њиховом имовином пре датума који је одабран као почетни за рад
Трибунала. Уз те физичке злочине, постоје докази бројних административних геноцидних злочина
над Србима у Македонији, почињених такође пре тог датума. На пример: презиме оца аутора овог
текста је ,,македонизовано” на Изводу из књиге рођених, а зна се да су небројени Срби, који су остали
да живе у Македонији, доживели исту судбину, а да је скопски режим Србе званично избрисао као
аутохтони народ. Ниједан од тих злочина није узет у разматрање од стране Трибунала, макар као
један од узрока за нагомилавање међунационалних напетости, али је Трибунал званично навео
песничко дело од пре скоро два века као једног од узрочника истих.
137 http://www.icty.org/bcs/documents/pravilnik-o-postupku-i-dokazima — верзије на језику који
засигурно није српски (и нису на ћирилици), иако Трибунал на свом сајту тврди да јесте.
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није везано националним правилима о доказима” (а — из 2006.
године138); ”Вијеће може прихватити било који релевантан доказ за који
сматра да има доказну вриједност.” (89 — трећи под-одељак, В, на
ћирилици)139; ,,У случајевима који нису предвиђени у овом поглављу,
вијеће примењује правила о доказима која највише иду у прилог
правичном одлучивању о ствари која се налази пред вијећем [.]”140 (Б —
из 2006.). А у првобитним правилима, из 1994141, стоји следеће, веома
бескомпромисно и безобзирно према устаљеним правилима (превод
аутора са енглеског језика): ,,Веће може прихватити било који
одговарајући доказ, који оно одреди као могуће потврдан,” (Ц), али и,
,,Веће може одбацити доказ чак и када има потврдну вредност ако
потреба да се обезбеди правично суђење претеже,” што значи да само
Веће, на концу конца, одлучује о свему, како му се прохте.
Како је на то указала Ангела Ставриану у чланку ”Прихватљивост
гласина/рекла-казала доказа у Посебном суду за Сијера Леоне”142:
,,Судско веће МКТБЈ је утврдило да прихватање гласина (рекла-казала
доказа) не утиче негативно на права оптуженог.”
У овом контексту можемо се сетити велике и контроверзне Хане Аренд,
и преокренути њен шокантан закључак о баналности и свакодневности
зла код криминалаца-саучесника током Хитлерове власти како бисмо
били још горе згађени много више узнемиравајућом баналношћу и
свакодневношћу бирократа окупљених у Хагу, чије деловање је
деценијама паралисало умове сваког мислећег човека са осећањем за
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/IT032Rev39_bcs.pdf
Из
2002
—
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/IT032Rev26_bcs.pdf
140 http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/IT032Rev39_bcs.pdf
141 http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/IT032_original_en.pdf
142 http://www.carl-sl.org/pres/admissibility-of-hearsay-evidence-in-the-special-court-for-sierra-leone/
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правду. Очигледно је да је ,,једина преостала светска суперсила,” како је
САД назвала Хел Порсдам (Helle Porsdam, 2009, ст. 5) њих окупила како
би се све збило баш по њеној телеологији. Да су древни племенски
богови говорили кроз такве баналне и неупечатљиве пророке, уместо
кроз оне уверљиве и ватрене, могли бисмо се упитати какав би безличан
био овај свет, и како бисмо се безвољно вукли ка тој телеолошкој
будућности коју би они прорекли.
Нурембершки процеси су успоставили принцип да:
,,Појединци имају међународне обавезе које надилазе оне које захтева
покорност домаћим, које заводи свака појединачна држава. Кршење
Закона о рату не дозвољава задобијање изузећа чак и када се то чини
под присилом власти, када наредбе те власти излазе из оквира њених
надлежности по међународном праву.”143
Упркос томе, током десетлећа постојања Трибунала од тог принципа се
било потпуно одступило, и био је поништен од стране особа које су у
Хагу биле запослене да пропрте нове стазе кроз међународно право.
Много сумњичавих интелектуалаца Западног Балкана се присећало
чувеног сусрета Черчила са Стаљином у вези са судбином нациста после
Другог светског рата. Мајкл Бес (Michael Bess, 2006, ст. 263.) преноси да
је Черчил желео да буду погубљени, а да га је Стаљин укорио, говорећи:
,,У СССР-у, ми никада не погубљујемо без суђења.” Черчил је, како се
наводи, одбрусио: ,,Наравно, наравно. Прво би требало да им судимо.”
Било је пошалица на тај рачун, у којима је замишљана Медлин Олбрајт,
жељна да преболи Минхенски синдром, како је кори Андреј Козирјев,

Judgment of the International Military Tribunal, Nuremberg, October 1946; Yale Law School; Lillian
Goldman Law Library; The Avalon Project.
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или како Франсоа Митеран грди Била Клинтона, захукталог у чежњи да
се докаже на пољу међународних односа. Питали су се многи, ко ће
зауздати хашке тужитеље и судије да изнова не следе оно што је познато
као ,,Фирер-принцип,” иако је био проглашен неприхватљивим у
одбрани у Нирнбергу. Наравно, у случају хашких апаратчика ,,Фирерпринцип” се схвата као слепо покоравање колективној вашингтонскобриселско-лондонској елити која бескомпромисно144 командује светом
са висова своје умишљене моралне супериорности.
Ако се присетимо већ поменутог владике Његоша, замало позваног у
Хаг да сведочи као подстрекач грађанског рата у бившој Југославији,
можемо се само чудити како један, у то време живи, владика, Јован
Павле Други, иако јавно и изузетно нападно умешан у догађаје и пре и
током оружаног сукоба у СФРЈ, није ни поменут као могући сведок, а
камоли као оптужени, за злочине против мира и правила рата, које је,
како он лично тако и држава којој је био глава починила против
чланице-оснивача Уједињених нација, чији непристрасни и независни
суд је тај циркус од Трибунала требало да буде.
Тим наводима о кривици владике римског докази су сведочења двојице
високих чиновника из доба Југославије: њеног последњег председника,
Стипа Месића, и првог председника независне Словеније, Милана
Кучана. Обојица су јавно сведочили (превод са енглеског аутора текста):
,,Желео сам да пренесем идеју о сламању Југославије онима који су
имали највећи утицај на њену судбину, Геншеру и папи (владики
римском, прим. прев.) Заправо, три пута сам се срео са Геншером. Он је
Нпр: Јавно декларисање, од стране Медлин Олбрајт, да је ,,вредело” жртвовати 567 хиљада дечјих
живота у Ираку како би се спровеле санкције против Садама Хусеина. Види: 60 Minutes TV show with
Lesley Stahl; CBS News; May 12, 1996; FAIR website.
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омогућио контакт са Светом Столицом. Папа и Геншер су се слагали у
вези са потпуним сламањем и разбијањем СФРЈ. (Месић, НТВ, 1995.)
Судија Меј: (…) То, што је г. Месић рекао, је нешто што се слаже са
наведеним; да ли је то тачно?
Сведок: (глас преводиоца) Да” (Кучан, МКТБЈ унакрсно испитивање,
2003).
Такво очигледно непоштовање и неиспуњење судске дужности неће
бити заборављено — макар од Срба не — јер је у Нирнбергу успостављен
принцип да Нирнбершка Повеља ,,проглашава злочином планирање
агресивног рата или рата којим би се насилно срушили међународни
уговори,” а ,,Члан 7. Повеље јасно каже: Званични положај оптужених,
без обзира да ли су шефови држава, или одговорни чиновници неких
органа власти, неће се узимати у обзир као нешто што их може
ослободити од одговорности, или да исту умањи.”

Изненађујуће опште слагање да је Трибунал за
ратне злочине неопходан
Нешто изненађујуће се било догодило у бившој Југославији — дуго је
изгледало да се тамо нико ни са ким не може сложити кад се одједном
велики број припадника сваке нације, етничке мањине и верске
заједнице сложио да је потребно да се оснује суд за ратне злочине. У
случају не-Срба то је било из очекивања да ће се на суду наћи само они
,,други” (за већину је то значило Срби), јер ,,наши” не чине никакве
злочине већ се ,,само бране од српске агресије.” Медији и званични
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документи тих народа и вера су пуни таквих изјава. И Срби су, чинило
се, били за оснивање Трибунала, најчешће у нади да ће овога пута
злочини против Срба бити кажњени, али и зато што је већина српских
интелектуалаца желела да такав Трибунал процесуише оне Србе за које
постоји основана сумња да су починили злочине, како би се српски
народ ослободио колективне кривице за наводене злочине, које су и
балкански и светски медији, као и непријатељски и светски
политичари, пропагирали на све стране.
После успостављања МКТБЈ, када је почео да процесуише оптужене,
дошло је до готово еуфоричне подршке Трибуналу од стране Хрвата,
босно-херцеговачких муслимана, и муслимана Србије (албанских и
словенских), јер су листом само Срби, или осумњичени који су радили
за Србе, почели да бивају оптужени, хапшени, и испоручени Хагу на
суђење. Када су други, не-Срби, почели да доспевају на оптужнице и у
Хаг, страховит антиклимакс је усталасао хрватске католике и
муслимане Босне и Херцеговине. Чак су и значајни интелектуалци,
припадници тих народа и верских заједница, јавно устали против
Трибунала. Почеле су оптужбе и против Запада уопштено. (Печарић,
Стих, 2001) Исто се десило и када је ред дошао (коначно) и на албанску
мањину Србије, када су њихови ,,јунаци” почели да бивају оптужени, и
да одлазе у Хаг. Тада је и међу њима спласнуо онај почетни дух подршке
Трибуналу. (РТС, 16. март 2011.)
Како је пролазило време, показало се да је оно што је уједињавало све
нације и групације бивше заједничке државе било неповерење и осуда
Суда у Хагу, нарочито што су сви тада већ увиђали да је Хаг слеп на
злочине било кога са Запада, нарочито на америчке. Поново се
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показала тачном стара пословица из доба исламске окупације Балкана,
којом се приказивала немоћ покорених и обезвлашћених: ,,Кадија те
тужи, кадија ти суди.” (Ранке, 1829, ст. 59)
МКТБЈ је одбацивао таква уверења, бранећи се да су му ингеренције
ограничене само на наводне злочине почињене на територији бивше
Југославије, али су многи указивали да је један од најозлоглашенијих
осимњичених за избијање грађанског рата у Босни и Херцеговини
управо амбасадор САД у Југославији, Ворен Цимерман, који се налазио
на њеној територији управо у време за које је одговоран МКТБЈ.
Наравно, његова екселенција никада није оптужен од Хага за највећи
од свих злочина — злочин против мира!
Амбасадор САД није само, пре свега, одговоран за онемогућавање
југословенских власти да спрече оружани сукоб, већ и за нешто много
горе, о чему пише Жан Брикмонт у својој књизи ,,Хуманитарни
империјализам: Како користити људска права за изазивање рата”:
,, (…) о Лисабонском споразуму, из фебруара 1992, канадски амбасадор
у Југославији, Џејмс Бисет, је написао, ,Цео дипломатски кор је био
веома срећан јер је избегнут грађански рат — осим Американаца.
Амерички амбасадор, Ворен Цимерман, је одмах отпутовао у Сарајево
да убеди (вођу муслимана БиХ) Изетбеговића да не потпише договор.’
Цимерман је то касније признао, иако је тврдио, неуверљиво, да је само
помагао Изетбеговићу да се извуче из договора који му није одговарао.
Али, на основу сведочења високог службеника Стејт департмента, који
је тражио да остане анониман, а чије речи су наведене у Њујорк Тајмсу,
,Званичан став (САД) је био да се Изетбеговић охрабри да порекне
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поделу која је била договорена. То није урађено написмено.’ То је био
(каснији председник) Буш Старији.” (2006, странице 50-51)
Он је такође био кључна личност у томе што су се муслимани БиХ
повукли из Кутиљеровог мировног плана, из фебруара 1992, чиме су
довели до рата — што је Џејмс Бисет посведочио, како је написао Енди
Вилкоксон на сајту slobodan-milosevic.org:
,,Бивши канадски амбасадор је сведочио да је америчко уплитање
изазвало избијање рата у Босни и на Косову. Посведочио је да је у марту
1992. (месец дана пре избијања рата у Босни) португалски дипломата
Жозе Кутиљеро утаначио мировни споразум у Лисабону између
босанских Срба, Хрвата и муслимана. Бисет је рекао да су споразум
потписали Караџић, за Србе, Бобан, за Хрвате, и Изетбеговић, за
муслимане. Сведок, каријерни дипломата, је веровао да је Кутиљеров
план био добар, и да је њиме могло да се избегне избијање рата у Босни,
да је био спроведен у дело. Нажалост, Кутиљеров план никада није био
спроведен. Бисет је сведочио да је амерички амбасадор у Југославији,
Ворен Цимерман, одлетео у Сарајево и тамо се састао са Изетбеговићем.
Сведочио је да је Цимерман саботирао мировни план тако што је
охрабрио Изетбеговића да повуче свој потпис са споразума. Убрзо после
састанка са Цимерманом, Изетбеговић је одрекао веру и избио је
грађански

рат

у

Босни.

Бисет

је

сведочио

да

Клинтонова

администрација не само што није била хуманитарна и миротворачка,
као што је себе представљала, већ је продужила рат у Босни
саботирањем Венс-Овеновог плана, као и Овен-Столтенберговог.”
(2006)
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МКТБЈ-ове Препоруке у Коначном извештају тужиоцу, упућене од
Комитета успостављеног да испита НАТО бомбардовање ФРЈ се још
увек памте као пример западњачког лицемерства:
,,90. […] НАТО је признао да је дошло до грешака током бомбардовања;
можда је дошло и до грешака у просуђивању. Одабир извесних циљева
који су нападнути може бити предметом правне расправе. На основу
испитивања прегледаних информација, ипак, комитет има мишљење
да нити је оправдана општа истрага целокупног бомбардовања, нити
истраге појединачних инцидената. У свим случајевима, или закон није
довољно јасан, или истраге не би довеле до прикупљања довољно
доказа против оних оптужених, који су на високим положајима, као ни
против оних, на нижим положајима, који су оптужени за изразито
гнусне прекршаје. 91. На основу доступних информација, комитет
препоручује да се не спроводи никаква истрага од стране тужилаштва
Трибунала у вези са НАТО бомбардовањем или са инцидентима који су
се десили током истог.” (МКТБЈ, без датума)
Још један држављанин САД, Џерад Израел, наглашава у свом чланку
,,Газда гура у грађански рат у Југославији”, да је Питер Гелбрајт
,,био амбасадор у Хрватској током планирања и спровођења операције
Олуја. У том широком војном дејству, током којег је на хрватској
телевизији приказан на тенку, 250 хиљада Срба, углавном сељачке
популације, је било изгнано са својих прародитељских поседа од стране
хрватске војске.” (1999)
Ипак, ни он није изведен пред лице Правде већ је напредовао у својој
дипломатској каријери.
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Указивање на овакве примере није обично изговарање у смислу tu
quoque како би се Срби бранили и избегли сопствену одговорност. То је
одбрамбена стратегија која је у Нирнбергу (Хајсе, 2006.) проглашена
недопустивом. Ово изношење примера западњачке хипокризије је
легитимна замерка, као и оправдана оптужба за кршење основа правне
професије од стране управо оне ,,мере” (овај термин ће касније бити
подробније објашњен) која је, како је при њеном оснивању речено,
успостављена како би се обезбедили легалитет и легитимитет, и
примери за глобално деловање ради постизања дугорочне, ако не и
трајне, безбедности и правде, као и мирне савести у међународним
односима.

Убеђење многих на Балкану, а нарочито Срба, у
нелегалност МКТБЈ-а
Верује се да је израз ,,Oно што верујемо да је стварност је стварно”
исковао један Западњак, нажалост особа која је патила од ретког облика
рака мозга. (Келнер, 2014.) Ипак, и становници Балкана су на основу
сопствених искустава конструисали своја виђења стварности и
претворили их у стварност. Та стварност је изразито различита од оне у
коју верују они који су убеђени да су ствараоци и управљачи глобалним
јавним мњењем.
Започињући сумњом у правну исправност успостављања Трибунала, и
сумњајући у целокупно његово деловање, све до његове сопствене
слављеничке оцене о успешности испуњења сопствене мисије, уочавамо
преобиље рупа у наизглед глаткој и сјајној масци којом се МКТБЈ
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представља свету као темељ на чијим успесима треба подићи грађевину
мирољубивог суживота Новог светског поретка. Ипак, свака рупа која
зјапи на тој маски је отвор у плодну позадину сумњи и недоумица, у
којој ће кренути да ничу клице будућих несклада, мржњи и чежњи за
осветом и ратовима на Балкану.
Чак и заједнице које су највише добиле од онога што многи виде као
Трибуналово играње правдом увиђају да би се нашле на губитничкој
страни да је распоред геополитичких расположења и хирова био
другачији, и гунђају иза леђа западних моћника и поглавица145 да је та
горда кула измишљених успеха постављена на веома климавим
темељима.
Полазна тачка свих неправилности је уверење многих да је Трибунал
незаконито успостављен, чиме се све пресуде чине неважећим и
поништеним, и постају само још један сујетан покушај пројектовања и
наметања решења силом, и потврђивања старог принципа да великима
,,закон лежи у топузу.”
Многи правници, иако то никада не би имали храбрости да јавно изразе
због страха од одмазде западних политичких моћника, су са
забринутошћу упућени у чињеницу да Савет безбедности Уједињених
нација нема правну ингеренцију да fiat-ом створи огранак самог себе,
чије задужење би било бављење судским питањима. Ово опште (али
скривено) уверење у правно нелегалан fiat Запада је снажно потврђено
у правним круговима веома познатим испадом тадашње државне
секретарке, Медлин Олбрајт, а свету предоченим од њеног блиског
Овде се мора нагласити да ова мушко-родна карактеризација тих моћника и поглавица не само
да није политички коректна већ је и чињенично неодржива — многе од најрадикалнијих и
немилосрдно милитантних предводница Запада су биле, и јесу и данас, баш жене.
145
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сарадника и високог функционера владе САД, Џејмса Рубина (Такур,
2013, ст. 146), који износи да је ратоборна Медлин, када јој је британски
министар иностраних дела, Џејмс Кук, рекао да влада Британије ,,има
проблема са својим адвокатима (који верују) да је (напад на Србију)
кршење права,” подвикнула да ,,нађу нове адвокате,” који ће му дати
исправне одговоре, макар они били само политички а не правно
исправни. На крају их је и добио.
У време успостављања Трибунала, Генерални секретар Уједињених
нација, Бутрос Бутрос-Гали, је упозорио ту организацију да се управо
спроводи кршење њених процедура јер не постоји светско законодавно
тело које би имало ингеренције за стварање таквог суда:
,,Поступак, који бу се у уобичајеном току догађаја следио при
успостављању међународног трибунала, је да се закључи уговор којим
би државе чланице успоставиле суд и потврдиле његов статут. Тај
уговор би био написан и изгласан од одговарајућег тела (тј. Генералне
скупштине, или током посебно за то сазване конференције), а након
тога би уследио процес потписивања и ратификације. Такав поступак
би имао за предност то што би дозволио детаљно преиспитивање и
развијање

расправе

о

свим

питањима

у

вези

са

оснивањем

међународног суда. Такође, дозволио би свим државама учесницама
процеса преговарања и закључивања уговора да суверено одлуче да ли
ће постати уговорне стране или не.” (Бутрос-Гали, 1993, Део 18)
Текст саме Резолуције Савета безбедности Уједињених нација, којом је
успостављен Трибунал, показује да значење речи уграђених у њу није
играло одлучујућу улогу у умовима њених писаца јер су Трибунал
преобратили од ,,институције” у ,,меру”, тумачећи одредбу 7. одељка
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Повеље УН тако да она даје Савету безбедности право да спроводи мере
у циљу одржања или поновног успостављања међународног мира и
безбедности. А 1999, и то је згодно запостављено када је НАТО
бомбардовао Југославију (Србију), јер пре НАТО агресије није ни било
међународног сукоба, и он је започет управо кршењем мира од стране
влада држава чланица тог савеза, и успостављањем стања неизмерне
несигурности падом хиљада бомби на територију СРЈ.
Бутрос-Гали је у претходно наведеном говору навео и да би ,,овакав
приступ изазвао једну повољну околност, а то је да би то било хитро, као
и одмах спроводљиво,”146 чиме је политичку повољност претпоставио
законитости и правилности поступка.
Још један део међународног закона и обичаја рата је био укинут овим
безакоњем јер позитивно међународно право, кроз Конвенцију о
спречавању и кажњавању злочина геноцида из 1948, као и Женевске
конвенције из 1949, предаје процесуисање тих злочина у руке
националних судова држава уговорница. Овим заобилажењем правила,
надлежност националних судова је била обустављена и укинута. Не
само да је то почињено одлуком СБУН, већ је Савет дозволио МКТБЈ-у,
Чланом 15. Статута, да изведе сам своја сопствена правила, тј. да
постане законодавац самоме себи.
Тај ultra vires акт СБУН, нарочито у тренутку када су Русија и Кина биле
политички неспособне за глобално деловање, је сам по себи
аутопоништавајући јер Члан 15 Повеље

УН, који је наведен као

званична оправдавајућа основа легалности тог акта, не даје Савету
безбедности такву надлежност, и односи се само на област међународне
146

ibid.; Одељак 23.
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безбедности. Правосуђе је одређено за област деловања само
Међународног суда правде. Али, сетимо се, САД, главна сила која је
вршила притисак да се створи МКТБЈ, се сама повукла из
Међународног суда правде 1986, након што је Суд донео пресуду коју су
САД сматрале противну њеним интересима, а онда су одлучиле да
прихвате јурисдикцију Суда само од случаја до случаја, у зависности од
сопственог интереса. САД редовно користе своју моћ вета у Савету
безбедности Уједињених нација како би спречили спровођење пресуда
Суда када СБУН треба резолуцијом да их подржи.
Уз све то, сви познаваоци права, правни стручњаци, као и већина
образованих Балканаца, знају да се САД никада нису подвргле
јурисдикцији

Међународног

криминалног

суда,

иако

се

администрација председника САД, Била Клинтона, поигравала идејом
да 2000. потпише Римски статут из 1998, али га никада није поднела
Сенату САД на ратификацију. Подигавши ниво лицемерја на још виши
ниво, Конгрес САД је 2002. године изгласао ,,Закон о заштити особља
које служи Америци”, чији Члан 2 даје право председнику САД ,,да
користи сва неопходна и одговарајућа средства како би обезбедио
ослобађање било које особе која служи САД, или некој савезници, а која
је задржана од стране Међународног криминалног суда, или од неке
државе која то чини у његово име.”
Запечативши осуду за морално банкротство у очима бивших
Југословена, САД су разрадиле и веома вешту ,,рупу у закону”
користећи Члан 98 Римског статута као основу за билатералне
споразуме са страним владама, којима се забрањује изручење
Међународном криминалном суду особља које служи САД, чак и када је
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та држава потписала, па и ратификовала Римски статут. Сама Европска
Унија, претварајући се да подржава међународно право и правду, је
2002. године одјавила саопштење о скупној позицији ЕУ да ,,земље
кандидати” (за чланство у ЕУ) могу да се ,,договарају са САД” уколико
,,узму у обзир да поједине особе уживају државнички или дипломатски
имунитет” и да су ,,присутне на територији државе од које се тражи
изручење зато што су биле послате од стране државе одашиљача.”
(Савет Европске Комисије за опште послове и спољне односе, ст. 10.) На
Балкану многи исмејавају такве балканске силе као што су Албанија,
Босна и Херцеговина, Македонија и Црна Гора, које су са САД
закључиле тај по срамоти чувени Споразум у вези са Чланом 98.
(Правна библиотека универзитета Џорџтаун, Водич за истраживачки
рад у вези са Чланом 98.), док је још више запањујуће укључивање у
,,суверени” Устав Косова Члана 153 да је ,,коначни ауторитет на
позорници” (територија ,,независног” КиМ је та ,,позорница”) ,,Глава
Међународног војног присуства,” што у стварности значи да су то САД.
2006. године је нова про-америчка и про-натовска влада Србије
потписала (Србија Данас, 2016.) посебан споразум са НАТО-ом – чији
су САД неоспорни вођа и командант – који је потврђен 2016. године од
нове и још више про-америчке и про-натовске владе Србије. Тај
Споразум даје неометани приступ и имунитет НАТО трупама ономе што
би требало да буде суверена територија Србије, и њиме се гарантује да
,,власти” Србије неће задржавати НАТО особље.
2003. године Хрватска и Словенија су ,,претрпеле” губитак војне
помоћи САД јер, у својим настојањима да се умиле својим бриселским
господарима из ЕУ, нису потписале тај споразум са САД, али то није
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изазвало веће стварне последице јер су власти обе државе, знајући да ће
приступањем НАТО структурама пасти под директну војну команду и
политичку контролу САД, а да ће њихове трупе ипак имати имунитет,
макар на територији Србије, као и осталих балканских ,,сила” које су са
САД потписале тај споразум.
Дакле – нема ни једне мислеће особе на територији бивше Југославије
која може бити толико малоумна да још увек искрено верује у
прокламоване моралне висове САД, УК, Француске, и осталих држава
из тог лицемерног здруга – што је веома допринело освешћенијем
приступу Трибуналу, с обзиром на то да су те државе предводиле његов
,,крсташки рат” за правду.

Проблеми у вези са коришћењем МКТБЈ као
политичке алатке Запада
Нико то коришћење МКТБЈ као политичке алатке Запада није тако
јавно и са мање бриге за последице својих речи прокламовао од
покојног америчког амбасадора Ричарда Холбрука током интервјуа БиБи-Си-јевом радију 2003. године, у емисији ,,Да или Не Уједињеним
нацијама?”: [МКТБЈ је] ,,огромна вредна алатка,” и [Караџић и Младић,
с обзиром да су на потерници Хага,] [они] не могу да учествују ни у
каквој међународној мировној конференцији.” У вези са овим, мора се
нагласити да је, на основу сведочења америчког професора историје и
експерта за Балкан, Чарлса Инграоа (Charles Ingrao), које је забележио
Дојче веле у интервјуу са њим 2008. године: ,,Холбрук обећао Караџићу
да неће бити ухапшен,” и да је амерички Стејт департмент обзнанио да
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је амбасадор Холбрук искористио МКТБЈ као ,,коцкарски улог,” чиме је
потпуно обезвредио принципе правде, ,,обећавши Караџићу изузеће од
хапшења уколико се повуче са положаја и нестане,” омогућивши тиме
много поводљивијем председнику Србије Милошевићу да буде
званични правни представник босанско-херцеговачких Срба на
мировној конференцији у Дејтону. Од тог доба, безброј особа са Балкана
је прокоментарисало да су грађани Милошевићеве државе годинама
страдали под санкцијама Уједињених нација јер су САД тврдиле да он
није имао права да се меша у унутрашње ствари независне и суверене
државе Босне и Херцеговине, да би онда постао, вољом САД, једини
представник једне од зараћених страна у БиХ на међународној
конференцији која се бавила најважнијим питањем за ту државу —
миром.
Једно од најспорнијих питања у вези са МКТБЈ-ом су ,,запечаћене
оптужнице,” (Stover, 2011, ст. 36-37) које је у праксу увела канадски
судија Луиз Арбор (Louise Arbour), чиме је успоставила стрепњу и страх
међу политичким лидерима на Балкану, нарочито међу Србима, јер
након тога нико више није знао упада ли у заседу или стиже ли на
састанак на којем ће преговарати са својим супарницима из бивше
Југославије, или са представницима тзв. Запада. Такво психолошко
стање српских политичара, који су били заправо примарни реципиенти
негативних стимулуса (хапшења, свргавања, одузимања незаконито
стечене имовине...), је по хитном поступку, попут лабораторијских
пацова, произвело ,,коцкарско понашање”—што је било изазвано
(свесно или несвесно) овим непредвидљивим варијацијама у начину
потстицања понашања од стране Запада, нарочито у смислу исхода
(награда или казна) који би уследио одређеном понашању. Српски
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политичари и духовни лидери никада нису знали да ли ће се наћи у
Хагу, или ће бити похваљени као миротворци и партнери. Као и у
експериментима са лабораторијским пацовима, српски политичари су
се понашали као и сваки организам над којим се примењује оваква
метода ,,вариабилног редоследа”: организам унедоглед понавља оно
понашање које је барем једном довело до награде (или избегава оно које
доводи до казне), доводећи српске политичаре у стање да и на најмањи
миг западних политичара (без обзира на то да ли је он смислен или
бесмислен) скачу и чине све и свашта, појачавајући конфузију
одговарањем и на неутралне стимулусе, надајући се да ће се барем
једном понашати одговарајуће и добити награду уместо казне.
Још један тужилац МКТБЈ-с, Карла дел Понте (Carla del Ponte), је
обзнанила свету да је Трибунал политичко оруђе Запада када је
изјавила да ,,првенствено усредсређивање Тужиоца мора бити
ислеђивање и судски прогон петорице лидера СР Југославије и Србије
против којих су већ биле подигнуте оптужбе” (Stover, 2011, стране 3637), али није ни једном речју указала да постоје планови да МКТБЈ
подигне оптужбе против западних лидера који су били одговорни за
многобројне

злочине

почињене

током

незаконитог

НАТО

бомбардовања Србије 1999. године, а који су уз све то били одговорни
за најгори од свих међународних злочина — Злочин против мира, што
је очигледно био циљ пропалих преговора о Привременом договору о
миру и самоуправи на Косову, о којем се преговарало током фебруара
1999. године у летњој резиденцији председника Француске у дворцу
Рамбује крај Париза, а чији предложени текст је касније послужио као
основа за Резолуцију 1244 Савета безбедности Уједињених нација,
којим су проширени сви имунитети и привилегије тражене од НАТО-а
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за особље које би служило Уједињеним нацијама на окупираном Косову
и Метохији. Иако је амерички председник Клинтон, током свог
обраћања учесницима Конвенције државних, среских и општинских
службеника, 1999. године, тврдио да ,,Милошевић, са друге стране, […]
је одбио да макар разговара о кључним деловима тог споразума,” тај
највиши

чиновник

извршне

власти

САД

није

открио

својим

слушаоцима чињеницу да су ти такозвани преговори вођени на
најнепријатељскији начин према Србима, и да је тај такозвани Договор
о миру садржавао тајне клаузуле које су не само потпуно поништавале
суверенитет и слободу Србије, да га је Србија потписала, већ да би се
потписивањем у потпуности променили и власнички односи и
управљање имовином, природним благом и економијом. То је био
ултиматум147, написан управо онако како је било неопходно да га Србија
одбаци, како би се обезбедио изговор за рат.
Да наведемо још један доказ да је Трибунал био део добро планиране и
извршене политичке завере САД — то су речи сада већ покојног
америчког савезног конгресмена Тома Лантоша (демократе из
Калифорније),

који

је

био

председавајући

члан

Комитета

за

међународне односе Представничког дома америчког Конгреса, а које
су наведене у Изгледима за независност Косова, које је изговорио на
преслушању пред Комитетом којим је председавао:
,,Само да потсетимо муслиманске владе у свету да је ово још један
пример да је влада САД предводник у стварању државе са
Ни годину дана касније, асистент америчког амбасадора Ричарда Холбрука, Џонатан Левицки је
поносито саопштио аутору овог текста (у америчкој мисији при Уједињеним нацијама у Њујорку) да
је он био ,,писац Споразума у Рамбујеу,” и да му је за то послужио ,,Ултиматум Аустроугарске Србији,
из 1914. године,” како би Срби одбили да Споразум потпишу, чиме би обезбедили основу за
бомбардовање од стране НАТО-а.
147
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муслиманском већином у самом срцу Европе. Ово треба да знају
како одговорни лидери муслиманских земаља, као што је
Индонезија, тако и џихадисти свих врста. Принципи Сједињених
Држава су универзални, и у овом случају Сједињене Државе су
стамене у стварању државе са муслиманском већином у самом
срцу Европе.” (2007, ст. 16)
Током НАТО бомбардовања Југославије, представник за штампу тог
савеза, Џејми Шеа, је такође био веома јасан пред гледаоцима у мају
1999. године, на прес-конференцији, да је МКТБЈ политичко оруђе САД
и НАТО-а:
,,Као што то знате, без НАТО држава не би било Међународног
суда правде, као што не би било ни МКТБЈ-а, јер су НАТО државе
предводнице оних које су успоставиле оба трибунала, оне које их
финансирају, и који им дају свакодневну подршку за њихову
делатност. Ми смо они који одржавају међународно право, а не
они који га крше. Ми, наравно, признајемо јурисдикцију тих
трибунала, али, могу вам то потврдити, када ти трибунали
разматрају оно што се дешава у случају Југославије, верујем да ће
бити

у

потпуности

заузети

оним

очигледним

кршењима

међународног права која је починио Београд, а не оним
хипотетичким кршењима која су могла да буду почињена од
стране НАТО држава, а ја очекујем да тај принцип буде
примењиван од оба суда. Дакле, то је наша позиција у вези са тим,
ми признајемо међународно право, тј, ми толико признајемо
вредност међународног права да када видимо масивно кршење
истог, […] не само да се у вези са тим разгаламимо, ми заправо
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почнемо да деламо како бисмо то прекинули јер смо ми ти који
подржавају међународно право. Оптужбе је Југославија поднела
на основу Конвенције о геноциду. То се не може применити на
НАТО државе. А што се тиче тога на кога се то може применити,
мислим да знамо тај одговор.”
Судија Луиза Арбор је довела све ово до закључка током заједничке
прес-конференције са државном секретарком САД Медлен Олбрајт, у
Вашингтону, 30. априла 1999. године, када је рекла:
,,Имамо дугорочне односе са [НАТО] информаторима. Управо
радимо на убрзавању таквих информација, као и на квалитету те
врсте производа. […] То је дијалог и партнерство које морамо да
одржимо. […] имамо партнере који поседују политичку вољу и
оперативне способности да у дело спроведу хапшења на основу
наших потерница чак и у непријатељским условима […] већ смо
успоставили механизме који нам омогућавају, у сарадњи са
многим другима који су на терену у Албанији и Македонији, да
процесуишемо изјаве избеглица и, са наше тачке гледишта, да
одаберемо оне који ће нам обезбедити најбољу основу за судски
случај.”

Проблеми са Процедуралним правилима и
доказним материјалом у МКТБЈ
Узимајући у обзир недостатак простора, навешћемо, и укратко
прокоментарисати, само оне примере који су најозбиљнији и
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најштетнији за постизање правде у МКТБЈ-у, а тичу се процедуралних
правила и доказног материјала.
Трибунал је себи прилагодио праксу разних судских традиција, али
само на начин којим је постизао своју генералну сврху испуњавања
политичких циљева Запада, док је истовремено занемаривао сва
ограничења злоупотребе судске моћи за чије успостављање су се
генерације храбро бориле током векова како би се гарантовала
непристрасност судова и поверење у њихов рад, као и у правну
професију. Хашки суд ће остати у историји упамћен због своје до данас
незабележене мешавине правила, за какву ни шпанска Инквизиција а
ни стаљинистички судови не би могли да буду оптужени. Између
многих, ова се истичу:
Измена правила без обзира на то што ће негативно утицати на права
оптуженог; измене имају моћ закона ex post facto; правила могу бити
измењена без расправе ако их судије једногласно прихвате; Тужилац
може сам себи да одређује правила док Бранилац нема та права;
Тужилац је званично службеник, тј. орган Трибунала, који има право да
предлаже измене правила; Тужилаштво има право да Одбрани одбије
приступ доказном материјалу и може разлоге за то да предочи Судијама
без присуства Одбране, као и без права Одбране да се на то жали;
Трибунал може Одбрани да забрани објављивање оптужнице, или било
ког документа или информације; дозвољено је анонимно сведочење;
дозвољено је сведоцима да одбију да се појаве на суду, као и трајна
тајност идентитета сведока; дозвољено је да се из јавног записника
бришу имена и идентификационе информације; дозвољено је
преслушавање иза затворених врата (тј. тајни процеси); нема пороте
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(која би својим присуством могла да унесе макар мало здравог разума у
судницу); дозвољено је коришћење запечаћених оптужби148; јавности се
не мора дати приступ чињеницама, документима и информацијама,
нарочито ако то може да буде у интересу неке државе, или да има
утицаја на њу (а може се лако посумњати да су се САД тако заштитиле,
као и да су тиме заштитиле своје вазале); дозвољено је притварање до
90 дана и осумњичених против којих није расписана потерница, а да
никакви докази нису неопходни за то; дозвољава се хапшење бившег
осумњиченог који је већ био ослобођен (и његово притварање до 90
дана без икаквог објашњења); дозвољава се да се присилно добију
докази од осумњичених којима ће сами себе инкриминисати;
дозвољава се да се подразумева да је оптужени својевољно и слободно
признао кривицу, чак и после дуготрајног притварања без оптужбе и
доказног материјала, и да уз то терет доказивања супротног пада на
затвореника; дозвољава се промена услова притвора149; Секретаријат
Суда има право да дисквалификује и одбаци било ког адвоката, скоро
потпуно арбитрарно, и да чак наведе да осећа да није пријатељски
настројен према Суду; такође, има право да ограничи број адвоката,
правдајући то закључком да већ постоји превелик број адвоката који
представљају одређену особу; Трибунал је дозволио себи да буде
финансиран и потпомогнут од стране приватних лица, невладиних

Истраживање спроведено међу судијама у БиХ је показало да муслиманске судије ,,генерално
прихватају запечаћене оптужбе,” наводећи као разлог то што је ,,Босна тотално недемократска,” па
је таква пракса ОК. - International Law and Society: Empirical Approaches to Human Rights; edited by
Laura A. Dickinson; Chapter 7; Justice, Accountability and Social Reconstruction: An Interview Study of
Bosnian Judges and Prosecutors, by The Human Rights Center and the International Human Rights Law
Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights, University of Sarajevo;
Routledge; 2017.
149 Србима се то најчешће одбијало, чак и када је постојала медицинска потреба за тиме због
угрожености живота притвореника или затвореника, док су, рецимо, допустили хрватском генералу
Тихомиру Блашкићу да сачека суђење у приватној вили.
148
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организација, приватних корпорација, војних савеза и влада, као и да
му они обезбеђују особље које ће радити у Суду — уз то, дозволио је све
то од страна директно заинтересованих за исход суђења, и то од оних
које су у пракси имале имунитет према Трибуналу.
Амерички држављанин и председник Трибунала, Габријел Мекдоналд,
је отворено указао, током исказа пред Врховним судом САД, 1999.
године:
,,Имали смо бенефиције од снажне подршке заинтересованих
влада и посвећених појединаца, попут државне секретарке
Олбрајт. Будући да је била стални представник у Уједињеним
нацијама, радила је са горућом посвећеношћу на томе да се
Трибунал установи. Заправо, често смо о њој говорили као о
,Мајци Трибунала’.”

Проблем

пристрасних

и

селективних

оптужница
Устаљена је пракса да у цивилизованим друштвима само различитост у
суштини допушта различитост у третману. Данас, у САД, видимо да је
дошло до пораста забринутости у организацијама посвећеним заштити
људских права, као и међу правницима, због диспропорционалног
броја чланова мањинских заједница у америчким затворима. У једном
од часописа Национална географија, из 2018, појавио се чланак
,,Контролна тачка150,” који почиње следећим јаким речима: ,,Полиција

150

The Stop; 2018; ст. 100.
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при контролама зауставља црнце у много већој мери у односу на белце.
То је постала спорна тачка у националној дебати у вези са расним
питањима, јер многи припадници мањина у томе виде узнемирујућу
поруку: Ви сте непожељни.” Ипак, у публикацији МКТБЈ-а, суда
основаног од Уједињених нација, од новембра 2017, под именом
Кључна статистика судских случајева, мало је било обзира према
невероватној диспропорцијалности између броја осталих и броја Срба
против којих су биле подигнуте оптужнице, оних који су били ухапшени
и осуђени, и оних који су и живот изгубили у тим процесима. Чак и да
су се нашли неки савесни посматрачи који би изразили забринутост
због тога, били би скрајнути објашњењем да су Срби починили више
злочина од других екс-Југословена. Не морамо ни да замишљамо бес
који би сигурно избио када би такво поједностављено објашњење било
понуђено као разлог за диспропорцију у хапшењима и осудама
припадника мањина у САД.
Данас, после коначног затварања Трибунала, већина Срба не само да се
пита да ли као нација има право ,,да има место” у заједници других, већ
искрено верује да је нововременски, осавремењени демонизам продро
у западњачки дискурс, и у понашање Запада према Балкану, а нарочито
према Србима, као и да је патолошко виђење девијантности коришћено
у односу са тим народом како би се квази-научне идеје 19. века,
прерушене и спиноване савременим политички коректним изразима,
примениле као нешто модерно и прихватљиво када се јавила потреба
да се успостави званична основна разлика између особа и друштава која
је требало прогласити прогресивним, прилагодљивим, стабилним и
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напредним151,

и

оних,

означених

заосталим,

традиционално

нестабилним, патолошки самоуништавајућим, и ретардираним.
У случају балканских народа, а нарочито Срба, нису анђели и ђаволи
представљани западњачким масама већ ,,обрађене” теорије Дарвина,
Адама Смита, и многих савремених тумача њихових идеја, чије су
делове они веома пажљиво одабирали, и најчешће извлачили из
контекста, и цитирали само оно што им одговара. Иако је патолошка
перспектива настојала да се представи модерном и научном, и даље је
из ње извиривало недовољно скривено демонистичко средњевековље
— на концу конца, увек је закључак био исти: ти ,,други” су против ,,нас”
и морају бити уклоњени! Увек је тај став морао да има високо
моралистички тон, да нас наведе на закључак да постоје они који су
супериорни и они који су инфериорни, чак и када је покушавао да се
представи као биолошки детерминисан, умотан у обланду лажне науке,
предочавајући свету доказе о дисгенетском наслеђу оних који су
противници, сводећи их не само на појединце који у свом бићу носе
наследну болест (Савићеви наводи из обиља западњачких медија,
2000), већ и на бића која једноставно не могу ни да разумеју добробит
супериорне цивилизације, и која, стога, морају да постану примером, да
буду кажњена, и, ако не потпуно уклоњена, барем спутана, зауздана, и
бројчано смањена, и ограничена на најмању могућу територију, на којој
неће моћи да ометају прогрес и развој људске расе. Такве тврдње су
Лично искуство аутора овог текста је доказ ове потраге за стигматама које би доказале постојање
унутрашњег патолошког атавизма код Срба: Једна новинарка, Американка, је, 1992. интервјуисала
овог писца, заједно са једним хрватским новинаром који је био у посети у САД. Није могла да сакрије
своје изненађење (готово горко и болно) пред чињеницом да је Србин био баш тај светлопути,
светлокоси и плавооки момак пред њом, и то још онај који је говорио енглески, обријан, и у оделу и
кравати, док је онај тамнопути, црнокоси и црнооки, необријани, и прилично немарно обучени
момак крај њега био Хрват. И још није говорио енглески! — Purdy, Penelope; Tales of anguish revealed
in soft voices; The Denver Post; June 28, 1992.
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долазиле са самог политичког врха Запада још од 1990-их, када је, на
пример, амерички сенатор Бајден (каснији потпредседник САД)
прогласио Србе ,,гомилом неписмених дегенерика, децеубица, касапа и
силоватеља,” како је то навео Малић у својем чланку из 2009. године,
,,Бајден хара Балканом.”
Није био само тај расистички приступ Србима оно што је разјарило чак
и српске присталице Трибунала у вези са оптужбама тамо дизаним
против Срба: оно што је бес учинило још горим је снажно, и на доказима
засновано, уверење да су појединци били одређени за оптужнице
једноставно

као

политичка

надокнада

локалним

балканским

званичницима за верно испуњавање интереса Запада у бившој
Југославији. Најизражајнији пример тога је случај др Војислава
Шешеља, који је био оптужен, како је то навела лично тужитељка
Трибунала, Карла дел Понте, на основу захтева тадашњег председника
владе Србије, др Зорана Ђинђића, који јој је, како је о томе писала
Политика 2008. године, а како то и она сама наводи у својој књизи, Лов:
Ја и Ратни Злочинци, рекао: ,,Водите Шешеља и немојте да нам га
враћате.” Др Шешељ се сам предао Трибуналу и провео је 11 и по година
у Хагу, у притвору, да би на крају био ослобођен 2014. године, када се
вратио у активан политички живот Србије, у којем саучествује са скоро
свим политичким лидерима који су били на власти управо у време
непријатељстава, за чије је ислеђивање и кажњавање Хашки суд управо
и био успостављен. (Управо у време завршетка писања овог текста
стигле су вести да је Трибунал делимично изменио ослобађајућу одлуку
и осудио др Шешеља на 10 година затвора, чиме је још једном шокирао
правнике широм света јер је тиме прекорачио овлашћења апелационог
суда, који по правилима нема право да доноси коначну пресуду већ само
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да одлучи о исправности пресуде нижег суда. Али, када је овај Трибунал
у питању, као када се човек моли неправедном богу, све је могуће.)
Када се овакво искуство узме у обзир могуће је запитати се колико ли је
српских политичких лидера можда направило договор са Трибуналом,
или са САД, не би ли израдили да се против њих не подигне оптужница,
или да не буду једноставно ухапшени чак и без ње, с обзиром на
постојање ,,запечаћених оптужница.”
Један од њих би могао да буде сада већ озлоглашени писац и ,,господар
српских тргова” током 1990-их, Вук Драшковић. Иако је својевремено
користио много запаљивији језик у својим националистичким и антиисламским говорима него што је то чинио др Шешељ, Драшковић
никада није био ухапшен и заточен, иако је било говоркања о
,,запечаћеној оптужници” против њега. Чак је постао и министар
иностраних дела Југославије 2004. године, неколико година после
свргавања Милошевића и промене режима у Београду. Писац овог
текста

се

сећа

поноситог

хвалисања

преводиоца,

босанско-

муслиманског порекла, током Молитвеног доручка у Вашингтону 2004.
године, у хотелу Хилтон, када је слушаоце почастила вешћу да је г.
Драшковић био ,,обрађен” од стране представника Америчког
института за мир, како би био спреман за преузимање дужности
министра месец дана након тога. Током обављања дужности министра
иностраних дела, Драшковић је потписао озлоглашени споразум
Србије са НАТО-ом — а многи су били уверени да је то обавио у замену
за своју слободу. Драшковић је запрепастио готово сваког својом
преобразбом из вербалног шовинистичког убице у највећег заступника
супериорности Запада, као и у неуморног говорника о генетским
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недостацима српског народа (што је, не заборавимо, послужило као
кључни доказ кривице за геноцид др Биљане Плавшић), и његовој
вечитој кривици за сва зла почињена током грађанских ратова у
Југославији.
Још један веома занимљив случај је и судбина држављана француске и
штапског наредника Легије странаца, а касније и генерала Хрватске,
Анте Готовине, против кога је подигнута оптужница 2001. године, и
који је одмах нестао, да би био ухапшен на територији Шпаније, 2005,
на Канарским острвима. Многи Хрвати, а нарочито мноштво које се
придружило ономе што су веровали да је покрет за ослобођење
Хрватске од српске окупације, били су разљућени том оптужницом
против њиховог националног хероја, а још више оним што су видели
као колаборацију хрватске владе у његовом хапшењу. Уз то, веровали су
да је њихова влада разменила Готовину за будуће чланство Хрватске у
ЕУ и НАТО-у. Док је био у бекству, веровало се да се генерал Готовина
скривао у неком од бројних манастира римске Цркве на територији
Хрватске али је писац ових редова доживео право надреално искуство
током једног боравка у Сан Франциску, пролећа 2006. године, када га је
на улици зауставио млади Мексиканац и почео да плаче, тврдећи да
личи на његовог ,,љубавника, највећег хероја свог народа.” После дугог
и емотивног разговора са младићем, успоставило се, на основу његовог
сведочења, да је генерал Готовина живео са њим у једном хотелу у Сан
Франциску, и да су америчке власти знале за то. Готовина је, на крају,
одлучио да оде на Канарска острва упркос молбама свог љубавника да
то не чини. Ако се сетимо правила МКТБЈ-а да чак и сведочења типа
,,рекла-казала” и ,,из друге или треће руке” не компромитују и не
угрожавају права оптуженог, ово ,,љубавничко сведочење” би заправо
174

имало

много

већу

тежину

од

таквих

,,другорукашких”

али

прихватљивих сведочења јер је ,,из прве руке.”
Да би се још боље схватила пристрасност Хага у одлучивању против
кога да подигне оптужницу за разне злочине у својој јурисдикцији,
потребно је само навести речи разних западних лидера из доба
такозваног Косовског рата. Да то започнемо навођењем речи америчке
државне секретарке Медлин Олбрајт, која је у интервјуу Јавном
националном радију, 2013, признала да је ,,оно што смо тамо урадили
било противзаконито.” Уз те речи главног подстрекача напада на
Србију, како ју је назвао новинар Тајм магазина, Исаксон, маја 1999.
године, можемо се сетити речи немачког канцелара Герхарда Шредера,
из маја 2014, а које је пренео ТАЊУГ, који је на скупу у Хамбургу,
организованом од стране недељника Дие Цајт, рекао: ,,Послали смо
наше авионе тамо… против Србије, и скупа са НАТО снагама смо
бомбардовали суверену државу, а у то време то није било одобрено од
Савета безбедности Уједињених нација.”
Чак је и НАТО, као институција, званично признао у својој публикацији
од 13. априла 2014, Чињенице: Да се изнесе истина – Руске оптужбе152,
да је ,,операција Савезничка снага била започета без дозволе Савета
безбедности.”
Будући да су били потпуно свесни да су озбиљно кршили не само
међународно право153 већ и законе и принципе сопствених држава154, а
нарочито забринути да ће можда бити оптужени за злочин против
Fact Sheet: Russia's accusations - setting the record straight.
Конвенција из Монтевидеа о правима и обавезама држава; Члан 11; Монтевидео, Уругвај; 26. XII
1933.
154 Резолуција бр. 2131 (ХХ) Генералне скупштине УН; Декларација о неприхватању интервенција у
унутрашње ствари држава и заштита њихове независности и суверенитета.
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мира155, лидери Запада су се обезбедили тиме што су ,,рат” водили без
званичне декларације истог од стране држава које су започеле агресију
против Србије. Џорџ Робертсон, тадашњи секретар одбране Уједињеног
Краљевства, је одговорио, када је био преиспитиван у Перламенту о
могућим британским жртвама током ,,рата” против Југославије: ,,
[Војни експерти које он слуша] с правом упозоравају да је немогуће да у
рату нема жртава. Ово није рат.” Председавајући га је тада запитао: ,,С
обзиром да смо расправили правно стање, претпостављам да неће бити
формалне декларације рата.” Робертсон је одговорио: ,,То није рат.”
Председавајући је опет упитао: ,,Ако НАТО пилот буде оборен […] шта
може по Женевској конвенцији […] да захтева по међународном праву?”
Целокупно сведочење је објављено у Доказном записнику Посебног
комитета УК за одбрану (1999.), и ту се може наћи одговор г.
Робертсона:
,,Пуну заштиту на основу Женевских конвенција. […] Све учеснице
било којег сукоба су под обавезом придржавања Женевских
конвенција. […] Ово није рат. Ми не објављујемо рат Србији. Ми
не бомбардујемо Србију. Ми оштећујемо војну способност да се
уништавају цивили у том делу света.”
И поред оваквих доказа Трибунал, у свом подухвату да досегне Правду
пост-конфликтног прелазног доба, није подигао оптужницу ни против
једног јединог лидера Запада за било који од злочина за чије
кажњавање је МКТБЈ био успостављен. Народи бивше Југославије се
засигурно не чине склонима да то ускоро забораве.
Финална декларација из Нирнберга; 1946: ,,Започињане агресивног рата није само међународни
злочин; то је највиши међународни злочин, различит од осталих ратних злочина само у томе што се
у њему садржи свеукупно зло свих њих.”
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Проблеми смртних случајева при трансферу у
Хаг и током заточења у њему
Близак Хитлеров саучесник, Геринг, је извршио самоубиство у својој
нирнбершкој ћелији након што је био осуђен на смрт. Хрват, генерал
Републике Херцег-Босне, Праљак, је себи одузео живот на много
живописнији начин, учинивши то у самој судници, одмах након
изрицања пресуде да је ратни злочинац, не прихватајући је. Оно што је
најзапањујуће у овом случају самоубиства ратног злочинца је заправо
подсећање на чињеницу да председнику Милошевићу, током његовог
заточења у Хагу, нису могли бити дотурени неопходни лекови, које му
затворски лекар није обезбеђивао, јер су мере обезбеђења биле изузетно
строге. Али, у судницу МКТБЈ-а је било могуће унети отров, чиме је
осуђеном ратном злочинцу било омогућено да изведе своју позоришну
представу како би заслужио вечну славу у срцима и умовима својих
сународника и сувераца у Хрватској и Босни и Херцеговини.
Највероватније није неопходно подсетити икога да је смрт председника
Милошевића 2006. године званично била проглашена последицом
,,срчаног удара” а не убиством, што је велики број људи веровао да је
његова смрт заправо била. Неопходно је указати на барем неке од смрти
(углавном Срба) које су задесиле особе које је МКТБЈ држао у
заточеништву, на путу у заточеништво, или на привременом одобреном
бављењу на слободи (а многи и данас верују да су та одобрења дата како
би особе под истрагом или у процесу суђења живот окончале ван
просторија Суда): Славко Докмановић (у заточеништву, јуна 1998.);
Симо Дрљача (пре пребацивања у Хаг); форенсички патолог Душан
177

Дуњић, који је живот изгубио у хотелу у Хагу, баш пред веома важно
сведочење у процесу генералу Ратку Младићу; др Милан Ковачевић
(1998.); Милан Бабић (2006.); генерал Здравко Толимир (2016.);
Мирослав

Дероњић

(2007.);

генерал

Миле

Мркшић

(2017,

у

заточеништву, у Португалији); председник Горан Хаџић, који је
преминуо 2016, док је био на привременој слободи, као што се то
догодило и још тројици генерала, Ђорђу Ђукићу (1996), Момиру
Тарлаћу (2002.), и Милану Гверу (2013.).
Да у било којој институцији, која је основана како би обезбедила да се
досуди правда, дође до тако великог броја смртних случајева међу
њеним

осумњиченима

или

заточеницима,

нашла

би

се

под

подозрењем, како јавности тако и њених оснивача. Али, то се није
десило са МКТБЈ-ом. Ипак, ови случајеви су само још један од разлога
за јачање уверења да на том Суду долази до злоупотребе правде,
нарочито према Србима — а то уверење засигурно неће уминути иако
такозвана ,,међународна заједница” прижељкује да то тога дође.

Различитости у броју ослобађајућих пресуда и
дужини казни у пресудама за кривицу између
особа различитих нација и вера
Писац овог текста, који је и сам лично сарађивао на прикупљању
доказног материјала у случају логора Челебићи, који је био под управом
муслимана и Хрвата у БиХ, не може а да не изрази барем запањеност,
ако ништа друго није у могућности да искаже, у вези са ослобађајућом
пресудом Зејнилу Делалићу (који је био заповедник Прве тактичке
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групе тзв. Армије БиХ у општини Коњиц и координатор њених
муслиманско-хрватских снага), како је то обзнанио Портал Правде Суда
у Хагу — да је ,,судско веће установило да није имао моћ заповедања и
контроле над заточеничким логором, као ни над чуварима који су у
њему радили, и да, у складу са тим, одлучује да не може бити кривично
одговоран за њихова дела,” иако је готово целокупном вођству српског
народа без резерве званично пресуђено да су имали способност
команде и контроле над сваком особом која је починила макар и
најмањи прекршај правила рата.
Још један очигледан пример пристрасности може се уочити и
приказати у случају председнице Биљане Плавшић, која је осуђена за
геноцид, што је било засновано на њеним изјавама о генетским
недостацима муслимана у Босни и Херцеговини (Блек, Гардијан, 2001.),
док против ни једног од западних званичника није била подигнута
оптужница због расизма и позивања на рат у говорима које су одржали
против Срба. (Равнагора, 2009.)
Званични подаци самог Суда, доступни на његовој интернет страници,
запањују својим сведочењем о различитости у пресудама, као и о
невероватној неспособности Суда да обезбеди доказе о кривици оно
мало оптужених који нису били Срби, али и о готово чаробњачкој
вештини у изналажењу доказа како би осудили осумњичене Србе: 72оје Срба је осуђено на 1138 година затвора, док су сви Хрвати, Албанци
и муслимани из БиХ осуђени на укупно 361. годину. Укупно је било
осуђено 20 Хрвата, 5 муслимана БиХ, и само један Албанац. Додатне
сумње у способности и рад Суда долазе на основу чињенице да је већина
сведока, који су можда могли да обезбеде доказе о кривици албанских
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лидера, или погинула у несрећама, извршила самоубиство, или
једноставно нестала без трага, чиме је омогућено Хагу да прогласи
невиност осумњичених, као и да им дозволи да се врате у своје
заједнице, на своје високе положаје, на којима су задржали своје новодобијене титуле ,,екселенција.”

Проблем оптужби за расизам при оснивању
Трибунала
Чињеница да су овакви ad hoc судови основани како би се судило само
Словенима и Албанцима из Источне Европе дала је широке основе
сумњичењу да су његовим оснивањем лидери Запада испољили свој
иначе веома вешто скривен расизам, као и своју сталну русофобију, коју
су пројектовали углавном на Србе, замисливши их као нешто најближе
самим Русима, које још увек, тада, као ни данас, не могу да похапсе и
одреде им казнене пресуде. Криза на Балкану је Западњацима
обезбедила широк простор да издувају своје нагомилане расне и верске
предрасуде и фрустрације, које, у данашњем свету политичке
коректности, иначе нису могли да испоље ни против кога другог. Ово
снажно уверење у расизам Запада засигурно неће ишчилити из умова
балканских народа.

Закључци
МКТБЈ се, у својем фанатичном и бескрупулозном грађењу политички
подобне конструкције догађаја који су довели до рата, и који су се
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десили током истог у Југославији од 1991. године, удаљио у својим
историјским истраживањима и закључцима од часних и истинипосвећених принципа таквог рада, установљених од стране немачког
историчара из 19. века, Леополда фон Ранкеа, чије правило је да
историја мора да истражи ,,како су се ствари заиста догодиле,” и које су
следиле генерације савесних истраживача прошлости.
Непоштовање основних принципа прикупљања доказа и њиховог
коришћења током судског процеса, као и манипулације историјским
контекстом од стране МКТБЈ-а, су довеле до тога да чак и учеснице рата
које су највише профитирале од начина како су САД, НАТО, и Запад
генерално, руководили целим процесом суђења о југословенском
сукобу — муслимани БиХ, као и албанска мањина на КиМ — доживе
тренутке, па чак и дуге периоде незадовољства, разочарања и жала када
је чак и неколико њихових ратних јунака било оптужено, ухапшено, па
чак, у ретким случајевима, и осуђено од стране Трибунала. Хрвати,
друга по бројности нација међу осуђеницима, се на крају у потпуности
окренула против МКТБЈ-а када је њихов pater patriae, др Фрањо
Туђман, постхумно проглашен кривим за геноцид — наравно, против
муслимана БиХ, али не и против Срба. По окончању рада Трибунала,
после протока времена и виђења његовог деловања, као и безбројних
злочина које су САД и њихови вазали починили широм света, од Либије
до Пакистана, ни једна од нација, етничких група, мањина и верских
заједница на територији бивше Југославије није очувала чак ни
најмањи остатак макар и претварања да осећа кривицу или жаљење за
било који стварни actus reus који је био почињен у њено име, с обзиром
да су од Запада научили да се свака смрт и рушење може прогласити за
колатералну штету и за последицу ратне магле, чиме се њени
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починиоци ослобађају сваке одговорности, па се чак преобраћују у
националне хероје и доносиоце слободе и демократије. Американци су
постигли опште прочишћење савести и скидање осећаја кривице са
срца и из умова свих народа бивше Југославије! То је заиста права
колатерална штета западњачког деловања, може се рећи!
Могли бисмо се присетити Члана 16. Лајбер директиве, коју је
председник САД, Линколн, упутио 1863. године, нарочито када се узме
у обзир веома вероватна чињеница да МКТБЈ није ни био стварни
међународни правни механизам већ оруђе Запада за остваривање
његових

политичко-дипломатских

циљева.

Дакле,

Члан

16,

о

правилима током рата, даје следећу председничку директиву:
,,војна неопходност не дозвољава суровост — то јест, наношење
патње само ради изазивања патње или из освете […] Дозвољава се
заваравање, али упозорава се да не сме бити подмуклости; и,
уопштено, војна неопходност не укључује било који акт
непријатељства којим се повратак миру чини тешким без
нарочите неопходности.” (1898)
При оваквом стању ствари, јасно је да МКТБЈ није испунио циљеве ове
племените, иако на политичким потребама засноване, директиве,
нарочито њеног последњег дела — МКТБЈ је, заправо, без нарочите
неопходности, учинио повратак истинском и трајном миру тежим.
На крају, подсетићемо — парафразирајући чувену и веома племениту
жељу лорда Актона да дође дан када ће бити могуће написати историју
Европе после чијег читања неће бити могуће рећи које су
националности били њени писци — на жељу да МКТБЈ донесе своје
пресуде на такав начин да се из њих не може закључити којег су
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држављанства и политичке лојалности судије који су је донели, тј. да
предубеђења заснована на њима не утичу на исход процеса. Ипак,
можемо цитирати закључак америчког историчара Антонија Грефтона
у вези са већ поменутом жељом лорда Актона: [такав исход ће бити
могућ] када се море претвори у лимунаду.
Ко год жели да га задеси лудило изазвано задовољавањем жеђи за
правдом морском ,,лимунадом” МКТБЈ-ових судских пресуда, може да
се послужи, и да у том стању свести поверује да је Хаг донео трајни мир
а не да је посејао семе будућих ратова на Балкану.
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Кад правда затаји
др Јован Милојевић156

Есеј о политици кажњавања хашког Трибунала "Кад правда затаји"
награђен је од стране фондације Ђузепе Торе из Болоње 2018. године.
Следеће године, 2019, објављен је у оквиру критичке студије The Hague
Tribunal, Srebrenica, and the Miscarriage of Justice (Unwritten History,
Chicago). Аутор др. Јован Милојевић је професор политичких наука у
САД.

Међународни криминални трибунал за бившу Југославију (у даљем
тексту ”МКТБЈ” или ”Трибунал”) у Хагу, у Холандији, је био основан
19993. да би се судило оптуженима за ратне злочине који су били
умешани у сукобе на територији бивше Југославије. Од 1993, до
затварања, 2017, МКТЗЈ је подигао оптужнице против 161. особе које су
припадале свим етничким групама током разних сукоба. Ипак,
Трибунал је био умешан у контроверзе још од самог оснивања, и био је
оптужен за етничку пристрасност, уништавање доказног материјала,
кршење права оптужених током судског процеса, и за цензуру, да
наведемо само неколико од оптужби. Контроверзе су досегле врхунац у
тренутку када је изречена последња пресуда Трибунала, 4. децембра

Превод са енглеског на српски језик: др Вишеслав Симић; професор; Текнолохико де Монтереј,
Мексико
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2017, када је оптужени, Слободан Праљак, испио отров док је судија
наглас читао пресуду да је крив, извршивши самоубиство у судници,
које је цео свет могао да гледа уживо. Убрзо је и издахнуо у оближњој
болници. Запањујући видео снимак је изазвао медијску буру. На Западу
су медији тај инцидент окарактерисали као очајничко дело полуделог
ратног злочинца, што је очигледно било превелико поједностављивање
истог. Узимајући у обзир контекст инцидента, уверење бившег генерала
босанских Хрвата да му је Суд нанео неправду је било искрено, и било
је јасно да му је веома значило да то своје уверење о Суду подели са
светом. Окончало се све тиме да је изабрао смрт радије него живот под
уверењем да је Трибунал имао лажни ауторитет.
Праљаков протест самоубиством засигурно није доказао његову
невиност. Али, са друге стране, јесте бацио светлост на начин пословања
Трибунала – нарочито на мноштво пресуда које су биле оспорене – што
је можда и била једна од Праљакових намера. Један од врхунских
примера контроверзних пресуда је и ослобађајућа бившем босанском
војном командиру Насеру Орићу, који се јавно хвалио својим
злочинима. Његове жртве су биле жене и деца који су ”били мучени и
сакаћени а други су били живи спаљени у својим кућама (од стране
Орића и његових потчињених)” (Самуели 2013: 278).
Сведок Оптужбе, генерал Моријон, командант снага Уједињених нација
у Босни од 1992.-93, је током свог сведочења на суђењу Милошевићу
изјавио да је ”Орић вршио нападе током православних празника и
уништавао села, вршећи покоље становника… (да је био) ратни вођа
који је завео страховладу на својој територији и над становништвом…
да није могао да допусти да буде заробљеника.”
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Шиндлер (2007:229) каже да је Орићева ”власт као команданта
Сребренице била обележена застрашујућим зверствима према свакоме
ко му се замерио. Орићеви злочини против Срба цивила су били међу
најгорим који је ико починио током босанског грађанског рата,
укључујући и веома распусно касапљење невиних жртава.” Шиндлер је
навео да је фебруара 1994. Орић ”забављао дописника Вашингтон поста
показујући му видео снимак својих војника који су обезглављивали
Србе” (229). Слично томе, Џонстон (2002) је закључила да је Орић имао
склоност да напада Србе на српске празнике, као и да је волео да се
хвали извештачима са Запада у вези са својим подухватима.
Џонстонова каже:
Орићеве харамлије су одабрали дан православног Божића, 7. јануар
1993, за напад на Кравице, истребљујући становништво и попаливши
куће. Четрдесетосморо Срба је одмах побијено, неки од њих у тренутку
док су напуштали цркву после божићне службе. (Током 1992.-94.) око
192 српска села су била похарана и спаљена, а преко 1300 становника је
било побијено, док их се много више разбежало… Орић је чак позивао
стране извештаче у свој удобан стан да им се хвали својим ”ратним
трофејима”: кесетама са видео снимцима на којима се виде одсечене
главе Срба и њихова обезглављена тела, спаљене куће, и гомиле лешева
(111).
Срби су изразили бес због ослобађања Орића и, као што то показује
једно истраживање у Босни, Срби често наводе тај случај као доказ
Трибуналове ненаклоности њиховој нацији (Кларк 2011:67). На
оптужбе за пристрасност се не наилази само код Срба јер су и Хрвати
оптуживали Трибунал као ненаклон њима (Кларк 2011, Саксон 2005).
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Ипак, Трибунал одбија такве наводе и тврди да његове ”пресуде
показују да су све стране у сукобима починиле злочине,” и да Трибунал
”свој фер приступ и непристрасност сматра нечим од врхунског
значаја.” Штавише, Трибунал наглашава да је ”допринео неоспорној
историјској оставштини, допринео борби против негирања злочина и
помогао етничким заједницама да се суоче са сопственом новијом
прошлошћу. У целом региону више не може доћи до негирања
злочина.” Када се узме у обзир ослобађајућа пресуда једном од најгорих
ратних злочинаца из југословенских ратова, такве самохвалне изјаве
постају веома сумњиве.
Уз то, невољност Трибунала да подигне оптужнице против веома
познатих ратних злочинаца још више долазе у сукоб са његовим
изјавама. На пример, бивши командант Петог корпуса бошњачке
армије током рата у Босни, Атиф Дудаковић, се сматра ратним
злочинцем али је Трибуналова оптужница против њега изостала.
Прошла је деценија од како су се појавили видео записи на којима се
види да је Дудаковић, као и његове трупе, починио ратне злочине на
много места (Б92 2007). Један снимак га показује како наређује
погубљење двојице босанских муслимана, ратних заробљеника, и како
честита двојици својих војника који су то наређење извршили. Веома је
узнемирујуће да Трибунал није подигао оптужбе ни против једног од
умешаних, а није спровео ни истрагу злочина. Дудаковић се данас
сматра јунаком међу босанским муслиманима, а таквим су га
проглашавали и њихови водећи политичари, што показује да нема
основа за тврдњу Трибунала да је рад те установе довео до престајања
негирања злочина и да је помогао етничким заједницама да се суоче са
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својом блиском прошлошћу. Управо супротно томе, како је Акривулис
(2017:372) навео: ”Узимајући у обзир неповерење према Трибуналу у
региону, његови резултати заправо изгледа да још више погоршавају
већ постојеће напетости међу сукобљеним заједницама, пре него што је
тачна тврдња да олакшавају помирење.”
Изгледа заправо да је Трибунал имао тешкоће да постигне икоји од
својих задатих циљева.
Оснивачка Резолуција Трибунала, донета 1993. године од Савета
безбедности Уједињених нација, наводи да су му основни циљеви
постизање мира и правде за све народе бивше Југославије (Акривулис
2017: 372). Ипак, већ 1995, док је Трибунал био у повоју, Вудвардова
(1995) је предочила увид и пророчко разматрање Трибуналових
наводних намера, чиме је предочио његове недостатке. Описала је како
је претња подизањем оптужнице сатеривала борце у ћошак и
подстицала их да уточиште налазе у својим сувереним државицама,
чиме је доведено до тога да крај борбама буде још неизвеснији – а кад
се узме у обзир да су најгора зверства почињена баш после 1993,
Вудвардовкине речи су добиле на тежини. ”Не узимајући у обзир овакав
контрапродуктиван резултат-давање подстрека условима који воде ка
кршењима права-они који су подржавали Трибунал изгледају као особе
које су пре желеле да се штите норме него да се спречи стварање услова
у којима би дошло до повећања жртава” (324).
Надаље, упозорила је да због чињенице да је ”процедура била
прогурана од стране САД, оптужнице су служиле америчкој политици у
вези са сукобима, што је захтевало заверу ћутања у вези са зверствима
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почињеним од стране оних који нису званично били сматрани
агресорима”

(324).

Случајеви

Орића

и

Дадаковића

потврђују

основаност њених закључака.

Критичари насупрот онима који подржавају
Трибунал
Вудвардова није једина која је указала на (наводне) везе између
Трибунала и САД. Томас (2003: 171), на пример, каже:
"Пробирљивост у манипулисању међународним системом и процесом
правде је постала начином вођења спољне политике САД. То што су
САД биле спонзором и подржавале Трибунал је илустрација таквог
система пристрасне правде, у којем је главни циљ да се оптужнице
подижу против Срба док се спречава подизање икаквих оптужница
против НАТО лидера, а да се минимализује број оптужница подигнутих
против Хрвата и муслимана."
Блек (2000: 29-30) заступа став да је ”било неопходно дискредитовати
постојеће вођство” Југославије како би се та држава разбила ”у квазинезависне колоније, највише Немачке и САД,” и да је ”најкорисније
пропагандно

оружје

у

томе,

наравно,

трибунал

међународног

карактера, којег ће јавност прихватити као неутрални инструмент
правде, али који ће бити контролисан ради постизања политичких
циљева.” Диксон и Јокић (2006: 355) предочавају да је Трибунал кршио
процедурална права оптужених тиме што им је ”запушавао уста.”
Трибунал је ишао дотле да је уклањао оптужене из суднице како не би
”ни видели нити чули о злу” које су НАТО лидери нанели Србима.
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Исто тако, Бардош (2013:15) тврди да су изјаве бившег судије
Трибунала, Фредерика Хархофа, о политичком мешању у процес
доношења

одлука

од

стране

бившег

председника

Трибунала

(Американца), као и оптужбе за политичко мешање изазване тим
изјавама, појачале виђење ”рада Трибунала као нечега што није било
основано на стандардима непристрасне правде већ на политичким
интересима великих сила.” Надаље, Хајден (1999) тврди да је
Трибуналова ”правда пристрасна” јер су одлуке о подизању оптужница
засноване на националности (етничком пореклу) оптуженог више него
на јасним доказима о почињеним злочинима. Он остаје при тврдњи да
су докази о пристрасности Трибунала управо то што Трибунал није
извршио своју дужност да подигне оптужбе против лидера НАТО-а који
су починили prima facie ратне злочине, као и злочине сличне онима за
које су против других такве оптужнице биле подигнуте.
Шарф (2002), на другој страни, легитимизује стварање Трибунала и
минимализује његову блискост са САД. Он тврди да оснивање
Трибунала од стране Уједињених нација, а не од стране победника или
од стране оних који су били умешани у сукобе, легитимизује Трибунал
јер је постојао општи концензус у ”међународној заједници” да је било
неопходно да се оснује ad hoc трибунал како би дошло до мира и
стабилности у региону (2002: 394). Ипак, та тврдња заобилази
чињеницу да је улога САД у стварању Трибунала била интегрална –
нарочито улога тадашње државне секретарке Медлин Олбрајт, коју сви
наводе као ”мајку Трибунала” (Џонстонова 2002).
Још прецизније, било је то петоро чланова Савета безбедности
Уједињених нација који су основали Трибунал, иако им Повеља УН не
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даје таква овлашћења; а сам Трибунал није имао правну јурисдикцију
да суди икоме за ратне злочине почињене на територији бивше
Југославије (Лофленд 2007). Као што је Џонстонова (2000:164)
нагласила: ”Трибунал Савета безбедности је погазио сва права
заитересованих држава и једноставно им је наметнуо свој ауторитет, без
њихове сагласности.” По речима Лофленда (2007), само два правно
одржива начина постоје да се оснује међународни криминални суд: 1)
амандманом на Повељу УН; или 2) мултирателарним уговором, а ни
једно од то двоје се није догодило током процеса стварања Трибунала.
Уз то, изгледало је да Трибунал ради на основу директне наредбе владе
САД када му је наложено да подигне оптужницу против Слободана
Милошевића. У тренутку када су САД почеле да губе подршку јавности
за рат (НАТО бомбардовање Југославије 1999.), Трибунал је подигао
оптужницу против Милошевића. То је био сумњив тренутак за
подизање оптужнице против њега за ратне злочине јер је тада вођен
жесток рат на територији Косова где су југословенске војне снаге биле у
сукобу са такозваном ОВК, и јер су истовремено непрестано падале
америчке и НАТО бомбе, што је доводило до потпуне немогућности да
се спроведе икаква истрага у вези са наводним ратним злочинима. Без
спровођења истраге било је немогуће прикупити икакав доказни
материјал неопходан да се подигне оптужница. Ипак, Трибуналу и САД
недостатак доказног материјала је била само мала техничка препрека.
Недостатак

доказног

материјала

није

предупредио

издавање

оптужнице против Милошевића.
Недостатак доказног материјала је све више постајао очигледан током
судског процеса Милошевићу јер је страни оптужбе било тешко да
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докаже да је он починио кривична дела на Косову. На Трибуналову
срећу, основна оптужница је претрпела измене па су у њу додате, пре
почетка процеса, још две оптужбе: једна за Хрватску и друга за Босну.
Очигледно је да је страна оптужбе то учинила надајући се да ће тако
бити лакше да се исконструише случај против Милошевића. Као што је
Лофленд (2007: 110) илустровао:
"Екстравагантни наводи од стране НАТО-а током бомбардовања
Југославије очигледно нису могли да опстану необорени током
суђења… У недостатку доказног материјала за злочин националног
прогањања на Косову, страна оптужбе је очигледно одлучила да забаци
мрежу што шире може у нади да ће, уместо за Косово, моћи да ”улови”
Милошевића због Босне и Хрватске."
Уз то, ако би се током процеса појавила одређена информација коју
Трибунал или САД нису одобравали да изађе у јавност, Трибунал је
вршио прераду сведочења а понекад би цензурисао и избацио читаве
делове изјава сведока. На пример, када је Слободан Милошевић
унакрсно испитивао бившег НАТО команданта генерала Веслија
Кларка, председавајући судија, Ричард Меј, је забранио Милошевићу да
му постави икакво питање о НАТО бомбардовању. Мендел (2004: 174)
каже да Милошевићу није дозвољено да унакрсно пропитује Кларка у
вези са ”највероватнијим разлозима за ратовање или о легитимности и
законитости истог, као и о могућем статусу самога Кларка као ратног
злочинца, без обзира на то колико би таква питања била релевантна за
сам процес.” Уз то, пре него што би записник био пружен на увид
јавности, Трибунал је дозвољавао влади САД да цензурише цело
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сведочење генерала Кларка онако како би то одговарало интересима
САД (Диксон и Јокић 2006, Лофленд 2007).
Подизање оптужница без доказног материјала, измена сведочења,
цензура оптужених, и кршење правила судске процедуре су само неке
од контроверзи на које упућују критичари Трибунала. Неке од осталих
контроверзи су суђења у одсуству оптуженог, прихватање гласина као
доказног материјала, дозвола прихватања доказног материјала
добијеног током мучења, прихватање сведочења од стране сведока који
су доказани лажни сведоци, недозвољавање оптуженима да се суоче са
онима који их оптужују за злочин, кршење права оптуженог на јавност
процеса, као и давање имунитета оптуженима за ратне злочине као
награду за сведочење против неког другог. Уз све то, Трибунал је
затечен у чину уништавања доказног материјала за злочине почињене
над Србима, што је јавности предочила бивша главна тужитељица
Трибунала, Карла дел Понте (Чинг 2014, Дел Понте, Судетић, и Амато
2008). Упркос свему томе, велики је број академских личности које
подржавају како рад Трибунала тако и правно наслеђе које је за собом
оставио.
Шарф (2002: 394), на пример, тврди да су ”досадашње поруке
оптужница Међународног Трибунала, рада његовог Тужилаштва, и
пресуда, муслиманима и Хрватима, као и Србима, да је ратни злочин
ратни злочин без обзира на то ко га је починио. Трибунал није био на
страни никога од њих.” Смит (2012: 166) тврди нешто слично када каже:
”Не може се умањити значај чињенице да је дошло до ефективног
процесуирања оптужених за ратне злочине без обзира на то ко је којој
страни припадао у тим сукобима, и то је тај критичан елемент прогреса
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који је постигнут.” И Шарф и Смит тврде да начин рада Трибунала
сведочи о његовој непристрасности и поштењу, али је вредност оваквог
става сумњива. На пример, пресуде неким оптуженима који нису били
Срби не наводе обавезно на закључак да ”Трибунал није стајао на страну
неких од оптуженика,” што може да буде и тачно и нетачно. Стога таква
тврдња спада у категорију non sequitur, што је логичка фалација.
А када се ради о правима оптужених, Смит тврди да ”процеси
Трибунала у Хагу изгледају управо онако како треба да изгледају
процеси који доводе до праведне пресуде оптуженима јер су димензије
и процедурално правилног правног поступка и суштински правилног
правног поступка у смислу институционалних решења биле солидно
конструисане. Конкретно, не може бити озбиљних тврдњи да оптужени
нису имали право на потпуну и поштену могућност одбране” (2000: 163164). Овако пажљиво бирајући речи, Смит дочарава утисак да је
изговорио нешто мудро, али се виде два фундаментална проблема у
вези са његовом тврдњом: 1) већ код првог читања се пали логичка
црвена сијалица упозорења; и 2) нетачна је. Прво, не ради се о томе да
ли оптужени заслужује право на поштену могућност одбране већ да ли
заправо има могућност на њу. Усмеравање тврдње на речи да ”не може
бити озбиљних тврдњи да оптужени нису имали право на потпуну и
поштену могућност одбране” уместо на то да ”нису доживели могућност
потпуне и поштене одбране” је заправо неискреност. Било који
оптуженик који дође пред суд да буде процесуиран, било где на свету,
треба да има право на потпуну и поштену одбрану, док је питање да ли
ју је заправо и доживео нешто потпуно друго. Друго, Трибунал је на силу
наметао адвокате одбране оптуженима, против њихове воље, што је
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јасно кршење права оптуженог на правилан судски процес, и доказ је
против Смитове тврдње да је правилан судски процес у Трибуналу
солидно конструисан (Диксон и Јокић 2006, Лафленд 2007).
Шарф (1997) такође тврди да је правилан судски процес солидно
спровођен у Трибуналу. Он тврди да су чињенице током процеса Тадићу
биле утврђене ”од стране сваког појединачног сведока, који су
сведочили један после другог како би били суочени са оптуженим током
помног узајамног пропитивања од стране угледног адвоката одбране,”
што је, тврди он, доказ да је оптуженом омогућено право на правилну
судску процедуру, и да је, као резултат, процес довео до ”коначног следа
догађаја и чињеница који ће издржати тест времена и преиспитивања”
(215-216). Ипак, Шарф самом себи противречи. Само седам страница
пре тог закључка тврди да је стратегија адвоката одбране била да
прихвати без поговора целокупни опис злочина онако како га је
предочила оптужујућа страна и да верзију догађаја предочену од
оптужбе не доводи у питање ни на који начин, како би се Одбрана
усредсредила на наглашавање чињенице да је доказни материјал
сведока оптужбе ”непоуздан јер је у великом броју случајева то било
необјективно

сведочење

жртава

муслимана

који

су

све

Србе

доживљавали као угњетаче” (208-209). Као што то Мендел (2004: 240)
вешто увиђа, ”стратегија одбране уопште није била да оповргне тврдње
из историје ’помним преиспитивањем од стране угледног адвоката
одбране’ већ је била да прихвати верзију историје коју је предочила
страна оптужбе па да онда баци сумњу на појединачну кривицу
оптуженог.” Горе наведена тврдња да је правилан судски процес у
трибуналу био солидно конструисан и спроведен нема основа.
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На крају, недавна емпиријска студија -- коју је спровео овај аутор
(Милојевић

2018)

--

довела

је

до

резултата

да

постоје

две

карактеристике да се сигурно предвиди Трибуналова пресуда: то су
биле ”етничка припадност оптуженог” и ”етничка припадност жртве”,
из чега произилази закључак о предубеђењу на штету Срба. Ипак, мора
се нагласити да је та анализа направљена пре пресуде Апелационог већа
у случају Тужилац против Јадранка Прлића и других, којом су
потврђене све првостепене пресуде против Јадранка Прлића, Бруна
Стојића, Слободана Праљка, Миливоја Петковића, Валентина Ћорића,
и Берислава Пушића. Дакле, те пресуде нису укључене у анализу
података овог истраживања из 2018. године. Ипак, након завршетка ток
предмета, као и неких других, број оптужених који су обухваћени
студијом

је порастао, што је довело до могућности додатне

квантитативне анализе. Нова студија, као и претходна, је преиспитала
чињенице сваког случаја, као и резултате у смислу могућег постојања
предубеђења на основу етничке припадности. Дакле, на крају је број
оптужених који су прошли кроз цео судско процес у Трибуналу порастао
на 109, међу којима су били и они који су дочекали коначну пресуду.
Ово повећање (броја особа обухваћених студијом) утиче и на пораст
могућности разоткривања значајних утицаја на резултате.
На основу налаза претходног истраживања (Милојевић 2018),
предвиђено је да ће у Трибуналу бити повезаности између пресуде о
кривици и националности осуђеног (Хипотеза 1 (Х1)) као и да ће се
утврдити

повезаност

између

дужине

казне

и

националности

кажњеника (Хипотеза 2 (Х2)). Поред тога, предвиђено је да ће се
установити повезаност између изречене пресуде која потврђује кривицу
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и националности жртве (Хипотеза 3 (Х3)). Након повећања броја
случајева које је студија обухватила, усредсредили смо се и на анализу
разлика у пресудама у кривици као и на пресуде изречене
оптуженицима који нису били Срби. То је било важно урадити јер је
тада повећање броја случајева у којима Срби нису били оптуженици
дозволило да се направи дубља анализа случајева без оптуженика Срба.

Метод
Узорак
Трибунал је подигао оптужбе против 161-ог осумњиченог али су у
студију укључени само случајеви у којима је оптужени прошао кроз цео
судски процес Трибунала. Стотину и девет особа је дочекало или
ослобађајућу пресуду или пресуду да су криви (N = 109)-и сви су
обухваћени овим истраживањем. Остали, против којих су подигнуте
оптужнице, су подељени у следеће категорије: 1) Оптужница је повучена
(Н-20); 2) Дошло је до смрти оптуженог или пре или током судског
процеса (Н-17); 3) Случај је био пребачен из оквира међународног суда
у оквире сувереног судства неке државе (Н-13); или је 4) Дошло до
поновног суђења (Н-2). До података се дошло на сајту самог Трибунала,
у одсеку Судски случајеви.

Кодирање
Урађен је детаљан преглед свих Трибуналових окончаних судских
случајева како би се утврдио коначан број пресуда о кривици, о
ослобађању од кривице, и о броју година затвора на које су осуђени они
који су проглашени кривима. И друге важне чињенице су утврђене:
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националност сваког оптуженика као и националност жртве (над којом
се тврдило да је злочин почињен); старост оптуженика када је започео
судски процес; којој је категорији – војној, политичкој или паравојној –
припадао оптуженик када се догодио наводни злочин за који је
оптужен; која врста оптужбе је била подигнута (у шта спада број жртава,
како је оптужени био умешан у тај злочин, као и целокупан оквир самог
злочина); и, на крају, у којем од три конфликта – хрватском, босанском,
и/или српском (косовском) – је оптужени учествовао.
Уз то, фактор категоричке променљивости је био укључен – за
националност жртве. Жртве су биле подељене у две категорије: ”Срби”
и ”не-Срби”. Још две групе фактора категоричке променљивости су
биле одређене за националност оптуженог, при чему је у једној
оптужени био одређен као ”не-Србин” (0) или као ”Србин” (1), а у другој
као ”босански Хрват” (0), Србин (1), и ”остале несрпске групе” (2). Сваки
од оптужених је надаље био означен као ”ослобођен” (0) или ”осуђен”
(1). ”Дужина казне” је кодирана на варијабилној скали од 1 до 50 година.
Осуђеници који су добили доживотне казне затвора су означени
бројком 50.
Две категорије промењивости су установљене како би се назначила
врста оптужбе (број жртава, својство умешаности у злочин, и општи
опис злочина). Није било могуће одредити стални промењиви фактор
за број жртава јер је око половине оптужених спадало у категорију оних
који су ”индиректно” били умешани у злочине који су заведени под
”Здружени злочиначки подухват” – што је била правна доктрина коју је
Трибунал искористио како би некоме приписао одговорност. Трибунал
је ту доктрину, тј. оптужбу користио у случајевима у којима је долазило
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до масовних злочина као што су ”етничко чишћење” села, и која се
суштински може разумети као концепт ”колективне одговорности”.

РЕЗУЛТАТИ
Прелиминарна анализа
Прелиминарне анализе су извршене испитивањем могућих збуњујућих
варијабила и коваријација, укључујући старост и пол оптужених,
припадност одређеној групи (војна, политичка или паравојна), на којем
бојишту грађанског рата су учествовали, као и за шта су оптужени (број
жртава, начин на који су били умешани у злочине и целокупан контекст
злочина). Резултати су показали значајне разлике у старости
оптужених који су били Срби и оних који то нису били, t(107) = -4.277;
p < .001. Конкретно, они који нису били Срби (M = 43.571; SD = 9.0612)
су били знатно млађи од Срба (M = 51.970; SD = 10.5054). Значајне
разлике су се појавиле и када је упоређена припадност одређеним
групама, F(2, 106) = 3.410, p < .05, дакле 67,2 % оптужених Срба су били
припадници војних снага, 23,9% припадници политичких институција,
а 9% паравојних јединица. Оптуженици који нису били Срби су имали
виши проценат припадника војних снага, 88,1% док их је 11,9%
припадало политичким институцијама. Није било никог ко је припадао
паравојним јединицама. Ни пол ни место учествовања у рату нису се
разликовали међу националностима (пол: t(107) = .790, n.s.; место:
х2(2) = .668, n.s.), што је довело до тога да се те варијабле више нису
узимале у обзир.
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Коначно, Chi-squares су прорачунати како би се испитала повезаност
између врсте оптужби (број жртава, начин умешаности у злочине, и
општи контекст злочина) и пресуде. Прва анализа, која је проучила
врсте оптужби, је поделила оптужене у две категорије: 1) индиректна
умешаност (високи званичници/масовни ратни злочини); или у 2)
директна умешаност (званичници нижег ранга/активно учествовање у
извршавању злочина). Осам случајева је било издвојено из анализе јер
је тим особама било суђено и за директно и индиректно учешће. Већина
оптужених нису били ни високи команданти а ни војници најнижег
ранга већ особе средњег положаја који су били оптужени за активно
учешће у ратним злочинима, као и за ”стварање услова који су
охрабривали и дозвољавали чињење ратних злочина”-углавном против
затвореника у разним логорима. Резултат Chi-squares прорачуна су
показали да није било значајних разлика у казнама које су уследиле
због директног или индиректног учешћа; 2(1) = .619, p = n.s.
Да би се тестирала ова повезаност на целокупном броју особа којима је
суђено (N = 109) креирана је варијабла која је поставила оптужене у две
категорије: у оне којима је суђено, и у оне којима није било суђено на
основу доктрине о Здруженом злочиначком подухвату. Ово је учињено
на основу очекивања значајне повезаности две варијабиле: категорија
Здруженог злочиначког подухвата би била повезана са ’индиректним
учешћем’ (високи званичници/масовни ратни злочини), док би
категорија која није била оптужена за Здружени злочиначки подухват
била

повезана

са

’директним

учешћем’

(званичници

нижег

ранга/активно учешће у извршавању злочина). Прва би такође могла
да се класификује као ’колективна одговорност’; а друга као ’лична
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одговорност’. Као што се и претпостављало, повезаност тих варијабила
је била значајна; х2(1) = 38.378, p < .001; стога је још један Chi-square
прорачун урађен да би испитао повезаност врсте оптужби и пресуде али
је коришћена варијабила ’ЗЗП/не-ЗЗП’ уместо ’дирекне/индиректне’.
Резултат је показао да није било значајне разлике у пресудама између
те две категорије; х2(1) = .016, p = n.s.
Уопштено говорећи, Chi-square прорачун је показао да није било
повезаности између врсте оптужбе и пресуде. Стога те варијабле више
нису узимане у обзир.

Карактеризација узорка
Описни статистички приступ је коришћен да се карактерише дужина
казне на основу националности (жртве и оптуженог).

206

Кажњавање од стране Трибунала – 1

Илустрација 1. Пресуде Трибунала на основу националности жртве.
Јасно се види током свих година рада Трибунала у његовим пресудама
које потврђују кривицу починиоца нема Срба жртава када се упореди са
случајевима у којима су жртве које нису Срби.
Као што се види у Илустрацији 1, 64 године затвора које су досуђене као
казна, од укупно 1657, су добили ратни злочинци чије жртве су били
Срби (3,86%), док је 1593 година досуђено онима који су починили
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злочине против жртава које нису били Срби (96.14%) —што је разлика
од скоро 2400%. Ови статистички подаци су алармантни када се узме у
обзир број српских жртава током сукоба у Хрватској, Босни и на Косову.

Кажњавање од стране Трибунала – 2

Илустрација 2. Изрицање пресуда од стране Трибунала на основу
националности кривца. Очигледна је разлика између укупног броја
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година досуђених као затворска казна када се упореде кривци по
националности.
Илустрација бр. 2 показује чињеницу да је Трибунал Србима досудио
1302,5 година затворске казне, од укупно 1657 досуђених, што је 78,6%
од укупног броја, док су све друге нације укупно осуђене на 354,5 година,
што је 21,4%. Оно што је додатно важно је да је од тог броја само 64
године досуђено заправо за злочине који су починиоци који нису били
Срби извршили против жртава које су биле Срби, што показује да су
злочинци који нису били Срби добили 290,5 година затворске казне за
злочине почињене против жртава које исто тако нису биле Срби, што је
354% више година досуђених за злочине које су злочинци из те
категорије починили над Србима. Ови статистички подаци су такође
алармантни када се узме у обзир да су борбе међу зараћеним странама
које нису биле српске националности представљале само веома мали
део ратних дејстава и конфликта. Коначно, види се да је Хрватима
досуђено 80% (282 године) од тих 354,5 затворских година. Илустрација
бр. 3 показује разлике у броју досуђених година затворске казне када се
упореде Хрвати из Хрватске и они из Босне и Херцеговине.
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Кажњавање од стране Трибунала – 3

Илустрација бр. 3. Показује разлику у броју година затворске казне које
су досуђене Хрватима чије су жртве биле Срби и оних чије жртве нису
биле Срби.
Као што се може видети у Илустрацији бр. 3, Хрватима из БиХ је
досуђено 273 година затвора за злочине над жртвама које нису били
Срби, док су за злочине почињене над Србима добили само 9 годинадок нико од Хрвата (који су учествовали у сукобима у Хрватској и чије
жртве су биле Срби) није био проглашен кривим за ратне злочине.
Хрвати из Бих, чије жртве нису били Срби, осуђени су на 3000% више
година затвора од Хрвата (и из БиХ и из Хрватске) чије су жртве били
Срби. Све у свему, Хрвати БиХ су добили 100%, тј. све 282 године
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затвора које је Трибунал досудио кривима за ратне злочине а који су
били хрватске националности.

Националност жртава
Обављене су анализи и ради утврђивања да ли је било повезаности
између националности жртава и пресуде за злочине над њима, у
случајевима када жртве нису били Срби (Хипотеза 3 (Х3)). Почело се са
претпоставком да ће бити вероватније да оптужени за злочине над
жртвама које нису били Срби буду проглашени кривима него што ће то
бити они који су били оптужени да су починили злочине над Србима.
Пре свега је извршен Фишеров егзактни тест како би се утврдила веза
између националности жртве и пресуде, и то узимајући у обзир читаву
популацију процесуираних у Трибуналу.
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Табела 1
Укупан број пресуда у односу на националност жртве

Примедба: 90.4% versus 40.0% respectively, p < .001, Fisher’s exact test.
Резултат је био да постоји значајна разлика у пресудама када се упореде
на основу националности жртве: 90.4% напрема 40.0%, p < .001, на
основу Фишеровог егзактног теста. Као што може да се види у Табели
бр. 1, 9 од 94 оптуженика, чије жртве нису биле Срби, су дочекали
ослобађајућу пресуду, што је 9,6%, док их је 90,4% доживело пресуду да
су криви за злочине. На другој страни, ослобођено је 9 од 15 оптужених
за злочине против Срба, што је 60% од укупног броја, док је 40%
проглашено кривим. Уз то, од 91 укупне пресуде да су криви, само је 6
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(6,6%) било за злочине почињене над Србима, а 85 (93,4%) је било
проглашено кривим за злочине над жртвама које нису били Срби.
Коришћена је и Chi-square техника, да би се утврдила повезаност
између односа пресуда које су прогласиле кривицу и оних које су биле
ослобађајуће када се радило о оптуженима које нису били Срби (N = 42)
и националности њихових жртава.

Табела 2
Укупан број пресуда које су прогласиле кривицу оптужених који нису
били Срби у односу на националност њихових жртава

Note: χ2(1) = 5.994, p < .05
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Резултати Chi-square анализе показују значајну повезаност између
пресуде о кривици и националности жртве када се ради о оптуженима
који нису били Срби: х2(1) = 5.994, p = .014. Као што се може видети у
Табели бр. 2, од 27 пресуда којима је установљена кривица, 6 је било за
злочине почињене над Србима (22,2%), а 21 (77,8%) за злочине
почињене над жртвама које нису биле Срби. Надаље, од 27-орице
оптужених за ратне злочине, а који нису били Срби, и чије жртве такође
нису били Срби, 6-орица су дочекали ослобађајућу пресуду. То је 22,2%
ослобођених од кривице, док је 77,8% дочекало пресуду о кривици. У
поређењу с тиме, било је укупно само 15 оптуженика који нису били
Срби, од којих је 9 ослобођено, што даје проценат ослобађајућих
пресуда од 60%, а 40% пресуда да су криви – дакле: 77,8%, у поређењу
са 40%, када се ради о пресудама да су оптужени криви, и 22,2%, у
односу на 60%, када се ради о ослобађајућим пресудама.

Националност оптуженика
Да би се тестирала Хипотеза 1 (Х1), коришћена је Chi-square техника
како би се испитала повезаност између ослобађајуће пресуде и пресуде
о кривици на основу националности оптуженог. Тачније, то је урађено
како би се провериле разлике у пресудама које су од Трибунала добили
Хрвати БиХ и оних које су добили остали оптужени који нису били
Срби.
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Табела 3
Укупан број пресуда на основу националности оптуженог

Note: χ2(1) = 7.435, p < .01
Резултати Chi-square технике показују значајну повезаност између
пресуде и националности оптуженог у случајевима када нису били
Срби: х2(1) = 7.435, p = .006. Као што се може видети у Табели бр. 4, од
27 укупних пресуда о кривици, 8, тј. 29,6%, су биле против припадника
осталих група чији припадници нису били Срби, док је 19 (70,4%) било
против Хрвата БиХ. Уз то, 11 од оптужених, који нису били Срби,
доживело је ослобађајућу пресуду од стране Трибунала, што је 57,9%,
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док је пресуда о кривици чинила 42,1%. Такође, 4 од 23-јице Хрвата БиХ
је било ослобођено (17,4%), док их је 82,6% проглашено кривим –
Пресуде о кривици: 42.1% наспрам 82,6%; Ослобађајуће пресуде: 57,9%
наспрам 17.4%.
Да би се све боље разумело мора се указати на то да је 64 од 67
оптужених Срба било проглашено кривим од Трибунала, што је 95,5%
(а само их је 4,5% ослобођено). Додатне анализе показују да нема
значајне разлике у пресудама о кривици када се упореде Срби и Хрвати
Бих – иако се кретало у том смеру – 95,5% Срба наспрам 82,6% Хрвата
из БиХ, .068, Фишеров егзактни тест) – ипак, види се да постоје
значајне разлике када се упореде пресуде за кривицу када су у питању
Срби и оптужени који нису Срби, х2(1) = 18.271, p < .001. Уз то, Chisquare тест је урађен како би се увиделе разлике када су у питању жртве
Хрвата БиХ и жртве које су припадале осталима који нису били Срби.
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Табела 4
Националност жртава Хрвата БиХ и жртава осталих оптужених
који нису били Срби

Note: χ2(1) = 21.787, p < .001
Као што се види у Табели бр. 4, постоји значајна повезаност између
нације жртве и нације оптуженог. Само је 1 Хрват БиХ (што је 4,3%) био
оптужен за злочине почињене над Србима док их је 22 (95,7%) оптужено
за злочине почињене над жртвама које нису били Срби. Од осталих
оптужених, који нису били Срби, 14 (73,7%) их је оптужено за злочине
над Србима, а 5 (26,3%) за злочине почињене над жртвама које нису
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били Срби. Још један статистички податак је значајан, а види се у
Табели бр. 4, а то је да је Трибунал оптужио више Хрвата из БиХ (23,
што је 54,8% од оптужених који нису били Срби) него свих других
оптужених који нису били Срби (19, што је 45,2%), а међу којима су се
нашли муслимани БиХ, припадници албанске мањине из Србије, тј. са
КиМ, Хрвати из Хрватске, и (Северни) Македонци. Уз то, када се
упореди

читава

популација,

повезаност

између

националности

оптуженог и жртве постаје још уочљивија.

Табела 5
Повезаност између националности оптуженог и жртве
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Као што се види у Табели бр. 5, жртве свих оптужених, осим једног
Хрвата из БиХ и једног Србина, њих 98,9%, биле су особе које нису биле
Срби. Само 1 од 15 оптужених (6,7%), који нису били Срби, а чије жртве
су били Срби, је био Хрват из БиХ, док је осталих 14 оптужених (93,3%)
било по националности из група које нису биле српске. Коначно, 89-оро
од 94-оро оптужених (94,7%), а чије жртве су биле особе које нису биле
Срби, били су или Срби или Хрвати из БиХ. С обзиром на значајну
повезаност националности оптуженог и националности жртава ове
варијабиле су биле посебно анализиране користећи логичку регресију.
Ово је урађено како би се избегла мултиколинеарност, што је нешто што
се дешава у случају предвиђајућих варијабила, и што може да доведе до
непоузданих и непостојаних процена регресивних коефицијената.
Такође, како би се додатно тестирале Х1 и Х3, коришћена је бинарна
логистичка регресија да се установе ефекти утицаја националности
оптужених, као и националност жртава, старост оптужених, и њихова
припадност одређеној групи (политичка/војна) на пресуде Трибунала.
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Може се рећи да су модели статистички значајни, Модел 1: х2(3) =
19.267, p < .001; Модел 2: х2(3) = 22.853, p < .001; Модел 3: х2(4) =
26.669, p < .001; и Модел 4: х2(3) = 18.168, p < .001. Моделом 1 је
објашњена варијација од 27,4% (Nagelkerke R2) у вези са стопом пресуда
које су утврдиле кривицу, и тиме је исправно класификовано 83,5%
случајева. Моделом 2 је објашњена варијација од 32% (Nagelkerke R2) у
стопи пресуда о кривици, и исправно је класификовано 86,2%
случајева. Моделом 3 је објашњена варијација од 36,7% (Nagelkerke R2)
у стопи пресуда о кривици, и исправно је класификовано 88,1%
случајева. Моделом 4 је објашњена варијација од 25,9% (Nagelkerke R2)
у стопи пресуда о кривици, и исправно је класификовано 86,2%
случајева.
Као што се види из Табеле бр. 6, за оптужене чија је националност
српска је знатно вероватније да буду проглашени кривим него што је то
вероватно за оптужене који нису Срби (OR = 14.59), након што се
изврши кориговање на основу старости и припадности раније
поменутим групама. Када су Срби и Хрвати из БиХ укључени у једну
групу, обе категорије су знатно повисиле своју вероватноћу да њихови
припадници буду проглашени кривим у односу на остале, који нису
Срби (OR = 16.08). Надаље, оптуженим Хрватима из БиХ (OR = 6.43) и
Србима (OR = 35.16) су знатно повишене шансе да буду проглашени
кривима у поређењу са оптуженима који нису Срби, када се изврши
корекција у смислу старости и припадности одређеној групи. На крају,
оптужени чије жртве нису били Срби су имали 14 пута већу шансу да
буду проглашени кривима него они оптужени чије жртве су били Срби
(OR = 14.177). Резултати су потврдили Хипотезе 1 и 3.
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Коначно, изведена је једносмерна анализа варијације (ANOVA) и t-test
да би се испитала Хипотеза 2 по којој су Хрвати из БиХ, када би били
проглашени кривима за одређене злочине, имали веће шансе да добију
дуже казне од оних које су за сличне злочине добијали оптуженици који
су припадали другим групама чији припадници нису били Срби, као и
то да је тачна генерална тврдња да постоји веза између националности
оптуженог и врсте казне коју би Трибунал изрекао. Резултат добијен
коришћењем анализе ANOVA показао је значајну повезаност, F(2, 88) =
4.330, p = .016, η2 = .09. Ипак, због мале популације оних који су
проглашени кривима а припадали су нацији која није била српска (N =
7), тест има малу статистичку снагу, што, стога, доводи до тога да долази
до знатног смањења шанси да се утврди истински ефекат. Ипак,
резултат је показао да су осуђени Срби (M = 20.35, SD = 13.20) имали
веће шансе да добију дуже казне него они осуђеници који нису били
Срби (M = 9.50, SD = 6.53). Разлике у казнама које су добили Хрвати из
БиХ (M = 14.84, SD = 6.36) и припадници осталих група које нису биле
српске, и између Хрвата из БиХ и Срба нису биле значајне, иако су
показивале склоност да се иде ка томе. Уз то, t-test је урађен како би се
проучила разлика у изреченим казнама Србима и онима који нису били
Срби. Анализа показује да је велика повезаност између дужине казне и
националности осуђеника, t(89) = -2.692; p < .01. Закључак је да су Срби
(M = 20.35, SD = 13.20) имали веће шансе

Дискусија
да добију дуже казне него они који нису били Срби (M = 13.13, SD =
6.74), чиме се потврђује општа тврдња Хипотезе 2 да је постојала веза
између националности оптуженог и пресуде коју је изрекао Трибунал.
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Ова студија испитује да ли националност има везе са исходом судског
процеса (пресуда о кривици или ослобађању од ње, као и о строгости
изречене казне када се донесе пресуда о кривици) како би се добила
нова сазнања у вези са проблемом пристрасности. Резултати снажно
указују да су и националност оптуженог, као и националност жртве
утицале на исход суђења (и на саму пресуду као и на строгост казне) у
Трибуналу у Хагу. Резултати подржавају оптужбе да је Трибунал био
пристрастан – на штету и Срба као, и у мањој мери (али ипак значајно),
и Хрвата из БиХ. Генерално говорећи, Хрвати из БиХ су били
изостављени из дискусије о могућој пристрасности Трибунала али је
самоубиство Слободана Праљка изнова покренуло то питање и
наметнуло разматрање и Хрвата из БиХ у тој дискусији.

Национала припадност насупрот факторима
друге природе
Иако резултати ове студије откривају да је национална припадност
утицала на исход суђења, и фактори друге природе су узимани у обзир.
На пример: врста оптужбе; врста злочина; општи контекст злочина;
начин умешаности у злочин (директан или индиректан); број жртава;
пол и старост оптуженог; место где су почињени злочини и/или током
којег сукоба је оптужени наводно починио злочине; припадност
оптуженог некој организацији (војној, политичкој или паравојној); и
колико је оптужени имао моћи у оквиру те организације. Све у свему,
ниједан од ових фактора није имао утицај на пресуду као ни на строгост
казне. Заправо је само један фактор био тај који је утицао на могућност
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предвиђања пресуде и строгости казне, а то је била национална
припадност – како оптуженог тако и жртве.
На пример, када су по националности упоређене пресуде о кривици које
је досудио Трибунал, резултат је показао да су Срби били проглашавани
кривим скоро 15 пута више од оптуженика који нису били Срби, а да су
оптуженици, без обзира на националност, били проглашавани кривима
14 пута чешће када њихове жртве нису били Срби него када су им жртве
били Срби. Надаље, Хрвати из БиХ су били проглашавани кривима 6
пута чешће од осталих оптужених за злочине који нису били Срби, док
су оптужени за злочине, који су били Срби, били невероватних 35 пута
чешће проглашавани кривима од осталих оптуженика који нису били
Срби. Такође, као казна за злочине почињене над Србима, досуђено је
само 64 године затвора (3,86%), док је укупан број година затворске
казне био 1657.
Надаље, стопа пресуда о кривици које су изречене Србима од стране
Трибунала је 95,5%, док је Хрватима из БиХ 82,6%, а 42,1% осталим
оптуженима који нису били Срби.
Ако се исход рада Трибунала упореди са судским приликама у САД могу
се узети у разматрање резултати недавне студије у тој земљи која је
показала да је стопа затварања америчких црнаца у државне затворе 5,1
пута већа од оне за белце. Уз то, недавно објављени извештај је показао
да је просечан амерички црнац добијао у просеку 19,1% дужу затворску
казну од оне коју би за сличну кривицу добијао белац. Када се то
примени на Трибунал и Србе, види се да су Срби осуђивани за упоредно
сличне злочине на 55% дуже затворске казне него осуђеници који нису
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Срби. А када се упореде заједно Срби и Хрвати из БиХ наспрам осталих
осуђеника који нису били Срби, разлика је још упадљивија. Хрвати из
БиХ су добијали, у просеку, 56% дуже казне од осталих осуђеника који
нису били Срби, док су Срби добијали 114% дуже казне у поређењу са
тим осталим осуђеницима који нису били Срби, а нису били ни Хрвати
из БиХ.

Хрвати из БиХ у поређењу са Хрватима из
Хрватске
Хрвати из БиХ су добили 366% више казни затвора од укупног броја
година затворске казне које су Трибуналовим пресудама заједно добили
муслимани БиХ, Албанци са КиМ, и Хрвати из Хрватске. Уз то, 23-јица
Хрвата из БиХ су прошла кроз Трибуналов судски процес у поређењу са
само тројицом Хрвата из Хрватске, што је 667% више. Ово је значајно
неуједначено с обзиром да је сукоб владе Хрватске са Србима (из
Крајине) трајао 4,5 година (од марта 1991. до новембра 1995.), и однео је
животе десетинама хиљада људи са обе стране сукоба. У поређењу са
тим сукобом, хрватско-муслимански сукоб у БиХ је трајао краће од једне
и по године (од октобра 1992. до фебруара 1994.), и дошло је до значајно
мањег броја жртава. Уз то, Хрвати БиХ и муслимани БиХ су били
савезници у рату против Срба БиХ и пре и после њиховог међусобног
сукоба – а у неким деловима Босне чак и током њега (Вудворд 2000:
244). Временски оквир и територија сукоба, као и злочини почињени
током њега су много већи у српско-хрватском рату у Хрватској него што
су то били у рату Хрвата и муслимана у БиХ, а у шта је спадао и један од
најозбиљнијих злочина – ’етничко чишћење’.
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Паренти каже (2000: 156): "Оно што и даље није најбоље схваћено на
Западу је чињеница да етничко чишћење заправо није било чињено
највише од стране Срба већ над Србима. Више од милион Срба је
прогнано из својих предачких домова широм република које су се
отцепиле [од Југославије – прим. прев.]."
Надаље, Херман и Питерсон (2010: 82) кажу да је у ”Операцији Олуја
протерано око 250,000 Срба из Крајине… побијено је неколико хиљада,
међу којима је и неколико стотина жена и деце.” Они надаље кажу је ово
”етничко чишћење око 250,000 Срба био [по бројности жртава – прим.
прев.] највећи догађај такве врсте током Балканских ратова.” За
жељење је што нико за то није осуђен од стране Трибунала – као ни за
сличне злочине који су током тих ратова много пре тога почињени, као
они које је починио Миро Бајрамовић. Бајрамовић, који је бивши
хрватски милицајац, је тврдио да је септембра 1991. његова јединица
извршила наређење да ’етнички почисти’ Госпић. Он је проценио да је,
скупа са својом јединицом, током мање од месец дана, ’ликвидирао око
90-100 особа’, док је лично био одговоран за смрт 86. (Џонстонова 2002:
29-30). У вези са тиме је као на кривца указао на Томислава Мерчепа,
паравојног вођу који је постао политичар, као и његову ”банду убица”
познату под називом ”Хрватски витезови”. Све то је признао у својој
исповести-сведочењу и описао је те убилачке операције у Госпићу,
Лици и у Пакрачкој долини (Џонстонова 2002: 29-30).
Шест месеци после тих Бајрамовићевих признања, тројица бивших
хрватских војника су ризиковали своје животе када су у Трибунал
донели доказни материјал о тим покољима, који је садржавао и видео
снимке убијања. Војници су признали да су били очевици: "... десетина
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отмица и убистава у самом Госпићу као и у његовој околини… [и
тврдили су да је на стотине Срба] било побијено и затрпано у масовним
гробницама у околини Госпића од стране хрватске војске, паравојних
јединица и полиције." Тврдили су да документи које су предали
Трибуналу у Хагу доказују умешаност у те покоље високих хрватских
званичника, укључујући и министра одбране Гојка Сушка (Хеџис 1998).
Ова открића нису изазвала готово никакву реакцију у Трибуналу, који
није подигао ни једну оптужницу против особа које су наведена као
умешане у та убиства, а није спроведена никаква озбиљна истрага у вези
са целим случајем (Џонстонова 2002: 31).
Оваква одступања од уобичајених поступака се наглашавају не како би
се оспориле Трибуналове пресуде већ да би се осветлила чињеница да
није било правде за одређене жртве. Јасно је да је Трибуналу било
потребно да покаже да је донео барем неку пресуду за кривицу, и
изрекао барем неку казну за злочине почињене од стране оптужених
који нису били Срби како би барем изгледало да ради на непристрастан
начин, али то никако није могао да уради оптужујући за злочине главне
савезнике владе САД и пресуђујући да су криви, и осуђујући их на
затворске казне – а то су били муслимани БиХ, Албанци са КиМ, и
Хрвати из Хрватске, чије главне жртве су били у огромној већини Срби.
На несрећу Хрвата из БиХ то је значило да они морају бити ’жртвени
јарци’ како би се постигао привид непристрасности Трибунала. Нема
оспоравања да је на свим зараћеним странама било жртава, као ни да је
на свакој страни било починилаца недела, што чак и овако несразмерне
пресуде Трибунала показују. Оно што треба да изазове позор је,
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заправо, начин на који се Трибунал бавио правдом, као и могуће
последице такве његове политике.

Ограничења и будући смер истраживања
Било је одређених ограничења при рађењу квантитативне анализе у
вези са овим проблемом, највише с обзиром на сложеност и особеност
ове институције. На пример, Трибунал је често мењао правила судског
поступка, некада чак и током самог процеса. Надаље, оптуженима често
није било допуштено да изврше унакрсно испитивање сведока; велики
делови судског процеса су често вођени без присуства јавности и нису
били доступни особама које нису радиле за Трибунал или биле део
одбране; а Трибунал је, такође, често прерађивао изјаве сведока и
вршио цензуру особа које су се пред њим браниле. Коначно,
тужилаштво је ”пречесто користило могућност коју им давало
Трибуналово Правило 92бис, којим се омогућавало сведоцима да
поднесу писмено сведочење које би онда било прихваћено као доказни
материјал од стране Трибунала. Последица тога је било појављивање
доказног материјала који би био прихваћен као такав а да није дошло
до појављивања сведока пред оптуженим ради унакрсног испитивања”
(Лофленд 2004: 153). У неким случајевима је због тога дошло до
подношења стотина хиљада страница писменог сведочења које је
прихватано као доказни материјал. Стога је дошло до постојања
великог броја фактора који или нису могли да буду укључени у
истраживање или није било могуће да буду обрађени анализом.
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Литература о Трибуналу је огромна; ипак, недостају истраживања која
се усредсређују на постојање пристрасности у раду Трибунала. Ова
студија би требало да допринесе да се та празнина попуни; без обзира
на то, неопходно је још истраживања у вези са тим питањем. Смер
будућих анализа би могао да буде ка упоредним испитивањима
случајева који су се појавили пред Трибуналом, нарочито оних која би
упоређивала случајеве у којима су заступљени Срби са онима у којима
они нису заступљени. На крају, неопходно је спровести још
истраживања у вези са утицајем Трибунала на миротворство и
помирење у региону.

Закључак
Могуће негативне последице пристрасног рада међународног суда би
могле да буду озбиљне али, можда, оне нису нигде озбиљније него у
региону о којем се овде ради. На пример, пристрастан суд би могао да
доведе до лажног историјског приказа рата, што би онда довело до
негирања одговорности од стране одређених група; могло би да
подстакне ревизионистичке наративе који би одбијале да признају
постојање жртава и да маргинализују одређене групе; као и да
негативно утичу на помирење и стварање услова за мир у региону.
Врхунски пример нетрпељивости која постоји у региону се указао
јавности током фудбалске утакмице за квалификовање за Светски куп,
6. октобра 2016, када су се сусреле екипе Хрватске и Косова. Тада су
навијачи обе стране певали ’Убиј, убиј Србина!’, као и друге
фашистичке слогане (Мејдини и Милекић 2016).
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Већ је прошло неколико десетлећа од када су окончани сукоби али и
поред протока толико времена ”горка озлојеђеност, жал, мржња и
неповерење – емоције које спречавају помирење” (Џонстонова 2015: 86)
– се нису покренуле на боље, чак уопште није дошло до промене.
Наравно, много је фактора који доприносе недостатку помирења на
Балкану; ипак, недостатак правде која би свима било досуђена без
пристрасности и равномерно засигурно неће ублажити проблем.
Заправо, засигурно ће га појачати.
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ПОГОВОР
ФАРСА
Питер Брок
Прво их обесите. Онда им судите.
— Судија Рој Бин
Summum ius summa iniuria.
(Екстремна правда је екстремна неправда.)
— Цицерон
Ова књига ставља тачку на четврт века фарсе након пет
грађанских ратова на „крвавом, крвавом Балкану” – и проглашавања
моралних победника и уклетих зликоваца.157
Свакако ће аутори књиге Хашки трибунал, Сребреница и посрнуће
правде бити жигосани као „порицатељи геноцида“ од стране
орвелијанских правника у Хашком суду, који су успешно употребили
судске чаролије и селективно гоњење да зачну будуће ратове из региона
у којем су пре само пар векова холандски пирати крили свој плен и
измицали правди!
Неизговорљиви акроним „МКТБЈ“158 одређује 87 наводних арбитара
- 68 мушкараца и 19 жена – који су творци обмана и превара усмерених
против почивше „бивше” (политички-коректно) ... Југославије.159

157Media

Cleansing: Dirty Reporting од аутора, GM Books, Los Angeles (2005.-06.), стр.9

158Мање

напоран акроним „МКТБЈ“ (за Међународни кривични трибунал [за бившу] Југославију се
користи, уместо званичног и рогобатног назива од 12 речи са 31. самогласником и 44. сугласника:
„Међународни трибунал за процесуирање ратних злочина почињених у бившој Југославији“.
http://www.icty.org/en/about/chambers/judges; Формирање МКТБЈ је од почетка било под јаким
утицајем америчког учешћа, иако устав Сједињених Држава није суштински ван снаге уместо
159

235

Лицемерно одевени у прикладне, као крв црвене одоре – у контрасту
са

неукусним,

светло

плавим

шлемовима

плаћеника

УН-а

–

председавајуће „екселенције” су призвали демоне Версаја и Нирнберга
како би испровоцирали Евро-етнократије да спале вуду-лутке ових
судија.160
Хашки трибунал, који председава над овом свирепом бурлеском
„некажњивости и транзиционе правде“, самоопчињен је походом у
џихад против јужних Словена – и Запада.
Деведесет мушкараца и једна жена су добили дугорочне затворске
казне.161 Суђено им је на основу мало чега другог до њихове
националности. Већина осуђених су представљени као реинкарнације
Гаврила Принципа. Била је то скандалозно сурова шала.
Хашки трибунал је одржавао маратонска суђења за лица вишег ранга
(Милошевић, Караџић, Младић), али је разметљиви српски радикал
Војислав Шешељ оставио судије MKTJ и невеште тужиоце запањене и
без текста. Шешељ, који је и сам професор права, се добровољно предао
Хашком трибуналу 2003. Чекао је на суђење које је одлагано више од
четири године. Био је приморан да ступи у штрајк глађу који је трајао
месец дана како би придобио право да сам себе заступа на суду. Био је
непредвидљив и слободно се користио простаклуцима. Побио је исказе
99 сведока тужитељке Карле Дел Понте и 1,400 доказа, везаних за
вишеструке „ратне злочине“ током 175 дана суђења.
званичног закона трибунала. Упркос томе, амерички адвокати су учестовали у тимовима одбране и
били носиоци многобројних улога у Хагу и у машинерији МКТБЈ.
https://wonkawbih.wordpress.com/2018/02/15/b03/. Овај термин је са правом извучен након
грубог распада Југославије.
160

Бивша потпредседница босанских Срба Биљана Плавшић се нагодила са тужилаштвом за
затворску казну у трајању од 11 година и пуштена је из шведског затвора након 6 година.
161
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Током тринаест година, тужиоци су постали опседнути Шешељевим
сталним коришћењем речи „Велика Србија”, за шта је Дел Понте
тврдила да представља хушкање и подстицање на злочине против
човечности. Други тужилац Кристин Дал је 2007., током читања
оптужнице по тачкама, неуверљиво назвала Шешеља „скандалмајстором и вештим политичарем”.162
Али он је већ однео победу и пре почетка трке.
Шешељ, висок преко 195 цм, је преотео судницу служећи се сталним
контроверзама; држао је лекције судијама и адвокатима током
експлозивног суђења; а чак је и откривао имена „заштићених сведока“.
Суд га је више пута проглашавао кривим за непоштовање суда – а
Шешељ је коначно заокружио своје исмевање суда тиме што није
позвао ни једног сведока одбране!
Шешељ је наставио да провоцира данског судију Фредерика Хархофа
све док овај није показао своју пристрасност у корист осуде Шешеља. На
тај начин је Хархоф сам себе дисквалификовао и стога је уклоњен са
предмета.
Главни судија Жан-Клод Антонети (Француска), Мандиае Нианг из
Сенегала и Флавиа Латанци из Италије једва су дочекали да га избаце
из Хага и да га пошаљу натраг у Београд након што је Шешељ изјавио
да има рак и да су онколошка испитивања којима је подвргнут у Хагу
била погрешно изведена!
Шешељ се вратио у Србију на време да поведе изборну кампању своје
странке и освоји 23 места у скупштини. На крају, он је 2016. ослобођен

„ Спектакуларно суђење Војислава Шешеља пуно скандала“, Balkan transitional justice (Балканска
транзициона правда), 30.03.2016.
162
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оптужби. Он одбија покушаје тужилаштва да се поведе жалбени
поступак.

Отезање са правдом је њено ускраћивање
Након што су узалудне жалбе одбачене, дуге затворске казне су се
показале суровијим од смртне казне. Будући да не постоји могућност
изрицања смртне пресуде, MKTБJ изриче необично дуге затворске
казне које су се показале као мање хумане од вешала. Дубока старост,
болест и самоубиство у затвору пресуђују у највећем броју случајева.
MKTБJ, који вечито измишља нову инфраструктуру и бирократију, и
поставља преседане за трибунале УН-а, је далековидо поново осмислио
себе и створио Механизам за Међународне кривичне трибунале како
би завршио са нерешеним питањима, прекрио правосудне пукотине и
попунио шупљине неправди.
Вечно мотрећи на слабе тачке у пресудама које касније могу да
доведу до жалби, овај Механизам злокобног имена делује као „тим
специјалаца“ који дежура да би уклонио изненађења која би могла да
укаљају главну хашку „индустрију“ – међународну „правду“.
Овај Механизам се ставља у погон брже од Мадам Дефарж,
легендарне плетиље, која је штрикајући одржавала темпо са
погубљењима на гиљотини током Француске револуције.163
(Фарса! Сећате се?)

163Плетиља

је фиктивно име Терезе Дефарж и њених крволочних француских вештица које су без
престанка штрикале током исхитрених погубљења гиљотином у Дикенсоновој књизи Прича о два
града.
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Наравно, „Сребреница” је озлоглашени босански град који је преузео
главну улогу од десетина околних села које су некада насељавали
босански Срби и Хрвати – који су били „очишћени”. Речник МКТБЈ
остаје намерно нејасан, као што је увек и био.
Прослављени геноцидалиста из Сребренице, Насер Орић – продукт
Хага и квази-судова у Босни– на крају је захваљујући процесним
заврзламама „избављен” из затвора 2017., након што је био осуђен због
губитка команде и контроле над својим силеџијама који су спалили
више од 50 немуслиманских села и који су киднаповали, мучили и
убили више од 3,300 Срба који су му се нашли на путу до јула 1995.164
Све у свему, Срби су добијали строжије затворске казне, зашта је
бивши Генерални секретар УН-а Кофи Анан преузео делимичну
одговорност: „ Ми смо начинили озбиљне грешке у процени, које су се
заснивале на филозофији непристрасности и ненасиља која, иако за
похвалу, није била прилагођена конфликту у Босни... Трагедија
Сребренице ће вечно бацати сенку на нашу историју“.165
Орић, који је био у својим двадесетим годинама старости када је
постао командант бригаде у босанској војсци, осуђен је на само две
године затвора. Излазећи из суда УН-а, био је кратко подшишан, а
његови телохранитељи су започели скандирање Никад не заборави,
Насер је херој! док су његови обожаваоци лудовали. Орић и даље даје
интервјуе, никада не пропушта прилику да се фотографише, ужива у
озлоглашености једне рок звезде и у животу (са 52 године) у родној
Сребреници и у својој викендици у Кладњу. Након рата, бавио се фитнес

164Media

Cleansing, ibid, стр. 119; TRIAL International (Женева, Швајцарска), април 2018.; такође
погледати https://www.britannica.com/event/Srebrenica-massacre.
165

11.07.2005. Конференција за штампу на којој је објављено пензионисање Кофи Анана.
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клубовима. Одржава свој имиџ лошег момка и увек је спреман за
давање интервјуа на ТВ-у како би показао свој осредњи, самоуки
енглески.
Сребреница остаје недодирљива са својим међународно познатим
гробљем у којем се налази више хиљада муслиманских гробних
обележја који се множе над све мањим и мањим бројем лешева – или
њихових делова – пребачених... одакле? (Нико не зна колико је Срба и
Хрвата тамо сахрањено – нити Бошњака!)
Погрешне тврдње да је 10,000 Бошњака погинуло у одмазди су
подстакле истраживања постављањем питања: одмазда... због чега?
Али број се смањио од 10,000 на 7,000 након што су се многи
„нестали” војници босанске војске и цивили поново појавили на новим
бирачким списковима.166
Две деценије касније, без чекања на даља нагађања, Конгрес
Сједињених Држава се осетио позваним да донесе судску одлуку и да
изјави да је у Сребреници убијено више од 8,000 Бошњака - званично.167

(Још фарсе.)

Шта све треба жртвовати? По којој цени?
Уколико нам историја двадесетог века ишта говори, то је да је све
поново запаљиво. Тада се може очекивати да ће се подизање
оптужница, затворске казне и крсташки прогони уз обновљене
правосудне предмете и групе новинара ушанчених у Хагу наставити без
јасног краја.

166

http://www.icty.org/specials/srebrenica.

167

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution.
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МКТБЈ се након 25 година може похвалити следећим коначним
резултатима:168
•
•
•
•
•
•

подигнута оптужница против 161 особе;
изречена пресуда у 90 предмета;
од 37 предмета се одустало;
19 ослобођених од оптужби;
13 прослеђених другим судовима;
2 неокончана.

Једна ствар је сигурна: о 100,000 изгубљених живота у ратовима на
Балкану у последње три деценије је једнако срамотно размишљати као
што је непристојно о њима разговарати.
У међувремену, финансијери УН-а нису ни трепнули на издатке за
привилеговане судске системе и са њима повезане трошкове, који се
мере у МИЛИЈАРДАМА!169
• Трошкови МКТБЈ су се увећали 500 пута од почетка његовог рада
у 1992.–93. години, и он је на крају почео да хвата велике и разне
мале играче након више од милијарде утрошених УСД у првој
деценији свог постојања.
• Међународни трибунал за Руанду је имао сличне трошкове од
једне милијарде УСД за 91. осумњиченог са трошком од 11
милиона УСД по особи.
• Монструозно високи трошкови Међународног кривичног суда
(МКС) су били највећи од свих уз само две осуђујуће пресуде за 1

168http://www.icty.org/sites/icty.org/files/images/content/Infographic_facts_figures_en.pdf.
169Видети

http://djilp.org/1877/the-comparative-cost-of-justice-at-the-icc/за различите изворе о
МКТБЈ, МКТР (Међународном кривичном трибуналу за Руанду), МКС, Међународном кривичном
суду.
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милијарду УСД у првих 12 година његовог постојања!170 Буџет
МКС је осмишљен да пређе 200 милиона УСД док отвара пут за
будуће трошење новца на годишњем нивоу!
Без сумње, МКС се истиче над крововима Хага, и рачуна на мандат
који му је додељен на неодређено време да истражује злочине, приводи
осумњичене и суди у случајевима геноцида, ратних злочина, злочина
против човечности и злочина агресије.
Тачно је да су трошкови МКС запањујући:
Кажу да правда нема цену, али 500 милиона УСД по
афричком ратном вођи се чини високим према сваком
стандарду. А шта судије раде по цео дан? Не морате да будете
стручњак за право да бисте разумели да превентивни ефекат
који ће имати пресуде донете против двојице ратних вођа за
12

година

неће

престрашити

међународне

ратне

криминалце.171

Тезгарење – макар и по Африци
Друге судије УН-а су ангажоване у Хашком Међународном суду
правде (МСП). Они не обављају дужност судије ни у Трибуналу за
Југославију нити за Руанду, и они не воде судске поступке у предметима
МКС.
Али неколицина судија МСП са флексибилним (одн. „необавезним”)
програмом рада добијају значајне хонораре за допунски рад у
170Ten

years, $900 Million, One verdict: Does the ICC cost too much? University of Bedfordshire, March
14, 2012.
https://www.forbes.com/sites/daviddavenport/2014/03/12/international-criminal-court-12-years-1billion-2-convictions.
171
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„арбитражи“ – као што је запањујућих $400,000 који су исплаћени Сер
Кристоферу Гринвуду из Велике Британије за његов рад у два од девет
предмета!172
У почетку, све судије МСП су биле плаћене једнако као и друге судије
УН-а чији су путни трошкови, хотели и други издаци такође богато
покривени. Сада добијају око $230,000 годишње уз различите додатне
погодности. Судије МКС добијају око $200,000 годишње.
Али они желе много више: повећање годишње плате од 26% ПЛУС
ретроактивну надокнаду, повећање пензија и одштете које би могле
износити милионе!173
Председник МСП прима посебан бонус од $15.000. Такође, судије се
ангажују у МСП у периоду од девет година са накнадним правом на
пензије које износе 50% од њихове основне годишње плате. Све је
ослобођено од пореза.174
Бројне бивше судије и тужиоци МКТБЈ чекају да буду „изабрани“ у
различита ad hoc судска већа МСП/МКС.
У МКС сада има осамнаест судија, хиљаду запослених, и годишњи
буџет од готово $200 милиона долара који може само да расте уз
претварање његовог мандата у стални и уз судијска места која вреде
више од ковчега пуних дуката ископаних са холандских плажа.
Ово је дубиозна процена која потиче од једног намештеника у МКС,
који је сада суочен са смањењем радне снаге у МКС од 10%:
https://www.dailyexcelsior.com/greenwood-and-several-icj-judges-worked-as-arbitrators-report”…
Гринвуд је радио као арбитражни судија у најмање девет предмета инвестиционе арбитраже током
његовог мандата у МСП. Плаћен је више од 400.000 УСД за два од тих девет предмета… Судијама
МСП-а је исплаћено више од милион УСД на име накнада за 9 од 90 таквих предмета који су
прикупљени од стране Међународног института за одрживи развој који је базиран у Канади.
172

173Билтен

Међународног центра за транзициону правду (интернет издање),19.01.2019.

https://www.forbes.com/sites/daviddavenport/2014/03/12/international-criminal-court-12-years-1billion-2-convictions.
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„Изузетно лоше управљање. Људи нису обучени да руководе
другима и опште говорећи не знају шта раде. Не постоји
никакво стварно решење уколико радите са колегом који је
непријатан или не пружа подршку, и веома је лако за људе
који су испод просека да задрже своје послове, што подстиче
људе (укључујући оне који су изврсни) да постану исподпросечни.“175
Све се надгледа интерно од стране Скупштине државa чланица МКС,
која се састаје на годишњем нивоу.
Након завршетка његовог новог „споменика“ у вредности од
милијарде америчких долара и са десет спратова од челика и стакла,
пре две године, МКС је категоризовао „ситуације“ – не „испитивања“
или „предмете“ — у неким Афричким државама, као и у Грузији, земљи
која се налази на источној обали Црног мора.
Пре месец дана, Филипини су постали најновија земља која је
напустила МКС.

Amnesty International је овај одлазак назвао

„циничним“.176
Бурунди је био прва чланица која је напустила МКС 2017., након
чега је уследило испитивање кршења људских права у тој земљи.
Јужна Африка и Гамбија су спремне да учине исто услед
неповерења према том суду које се шире и у другим земљама
афричког континента.
Русија се повукла из МКС-а 2016. услед проблема на Криму.
Сједињене Државе, Кина и Индија су такође међу значајним
земљама које нису чланице.
175https://www.glassdoor.com/Reviews/International-Criminal-Court-ICC-Reviews.
176

http://time.com/5553323/philippines-leaves-international-criminal-court/
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Архитектонска илузија коју пројектује ново седиште МКС-а у Хагу
налик на палату је недвосмислена: правда у Хагу мора да буде
транспарентна! Уколико већ не мора да сноси одговорност пред
јавним мњењем.
Свакако, у земљама у којима важи обичајно право није лако навићи
се на хашку правду.
Претходно фокусирање МКС-а на Африку и на мање богате, мање
развијене државе је више било усмеравање пажње на то да се ухвате
већи играчи на богатом западу, као на пример у Сједињеним Државама,
Великој Британији и западној Европи где већ постоји сложени систем
правосуђа. У међувремену, афричке државе постају мање стрпљиве,
показују своју моћ, и покрећу масовно напуштање МКС-а.
Колико су рањиве поштоване западне институције?
Главни тужилац Фату Бенсуда из Гамбије је тврдила да постоји
опструкција дуго-најављиваног истраживања од стране МКС-а о
ратним злочинима, који су можда били почињени од стране чланова
америчке војске у Авганистану.
Државни Секретаријат Сједињених Држава је укинуо Бенсудину
америчку визу у априлу, уз речи: „Сједињене Државе ће предузети
неопходне кораке да би заштитиле свој суверенитет и да би заштитиле
свој народ од неправедног истраживања и гоњења од стране
Међународног кривичног суда”.177
Она је узвратила да МКС има „независтан и непристрасан мандат“
према Римском статуту којим је суд основан 1998., и да ће она

177

„Трампова канцеларија је укинула визу тужиоца Међународног кривичног суда“;

https://www.latimes.com/world/la-fg-hague-icc-prosecutor-visa-revoked.
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„наставити да предузима ту статутарну обавезу непристрасно, са
највишом посвећеношћу и професионалношћу“.
Њој је у скорашње време дозвољен улаз у Сједињене Државе, али
само да би одржала рутински говор пред Саветом безбедности УН-а,
међутим, под условом да не инсистира на свом истраживању о
наводним америчким „ратним злочинима“ током рата у Авганистану.
МКС је накнадно прекинуо Бенсудино моралисање објавивши да ни
она а ни МКС неће спроводити никаква званична истраживања у
Авганистану.
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Завршна реч
грофица Џин Тоши Марацани Висконти
(Countess Jean Toschi Marazzani Visconti)
Када су започели први сукоби у Југославији раних деведесетих,
група људи, од којих је свако био мoтивисан различитим разлозима,
сакупили су се у Италији, како би формирали информативну мрежу у
циљу пружања тачних информација да би се супротставили насилној
анти-српској медијској кампањи.
Чланови ове групе су били против распада југословенске
федерације, издвајања појединачних република, и против накнадне
интервенције Запада у Југославији, коју су до тада сачињавале само
Србија и Црна гора.
Група се звала Југословенска координација. Касније је постала
НВО. Захваљујући наслеђу које је оставио Ђузепе Торе, секретар групе
Андреа Марточиа је могао да установи истоимену награду Ђузепе Торе,
у част њеног великодушног добротвора.
Сврха ове награде је била да ода признање есејима на тему
Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију („МКТБЈ“).
Позиви за подношење пријава су проширени на новинаре, адвокате за
кривично право, студенте права и професоре универзитета; међутим,
значајна награда није успела да подстакне у већем броју реакцију
Европљана. Пријаве су стизале из САД, Канаде и Италије.
Октобра 2018., оцењивачки одбор се састао у Риму. Три члана,
Алдо Бернардини (професор емеритус и значајни есејиста), Киара
Витући (професор права) и ја сложили смо се да награду доделимо ex
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aequo Стефану Каргановићу за његов есеј МКТБЈ и Сребреница и Јовану
Милојевићу за Кад правда затаји: Поновно покретање питања
етничких предрасуда на Међународном кривичном трибуналу за
бившу Југославију (МКТБЈ). Каргановићев текст јасно објашњава
недоследности у процедурама до којих је дошло у МКТБЈ, чак и када се
радило о оптужбама за геноцид за догађаје који су се догодили у
Сребреници. Његова запажања у вези понашања судија и тужилаца су
посебно интересантна, јер су тужиоци поднели, а судије су такође
прихватиле

фотокопије

докумената,

који

су

могли

бити

фалсификовани, како би поткрепили оптужбе за кривицу Срба. У Кад
правда затаји, Јован Милојевић је извршио важну статистичку
анализу о тежини и дужини казни одређених од стране Хашког
трибунала у вези са етничком припадношћу оптужених (босанских
Срба и босанских Хрвата) почињених против босанских муслимана. Ова
два есеја допуњују један другог и описују важне аспекте о систему
правосуђа МКТБЈ у Хагу.
Маја 1993. сам колима путовала од Пала до Београда. Ишла сам
путем који је водио до Братунца, који лежи на реци Дрини у региону
Сребренице. Пут којим сам ишла водио ме је кроз невероватни низ
уништених села. Око двадесет километара од Дрине зауставили су нас
војници Дринског корпуса, који су патролирали по селу у којем су неке
куће биле запаљене и чији су становници убијени. Опрезно су од нас
тражили да сачекамо док нису били сигурни да су нападачи, чланови
28. муслиманске дивизије из Сребренице, заиста отишли. Пола сата
касније дозволили су нам да наставимо, тако да смо коначно стигли у
Братунац. Град је био прекривен стотинама малих црно-белих читуља
које су биле излепљене на зидовима, стубовима — свуда. На њима су
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била имена цивила који су убијени у околним селима у нападима 28.
муслиманске дивизије. Била сам запањена.

Није било никаквог

званичног обавештења о овим сталним злочинима против људи и жена
свих узраста, као и деце. Међународни медији су ћутали.
Можда због мојих успомена на ту панораму смрти, 2002. сам
радила на преводу и уређивању књиге која је издата у Бања Луци, Тајни
досије „геноцида“ у Сребреници. То је био извод из извештаја који је
саставио Документациони центар Републике Српске за истрагу о
ратним злочинима и Канцеларија за односе са МКТБЈ. Ова књига је
била резултат седам година истраживања. Заснована је на четрдесет пет
хиљада страна документације преузете из локалних и међународних
докумената невладиних организација из различитих земаља; изјава
које су дали команданти муслиманских војних јединица у Сребреници,
представници снага УНПРОФОР-а; докумената холандске владе, као и
оних Међународног Црвеног крста; и чланака новинара Гардијана,
Њујорк тајмса, Тајмса, The Globe & Mail, Економиста и неколико
новинских агенција. Књига је штампана у издању од пет стотина
примерака.
Закључак овог извештаја је открио верзију догађаја која се
разликовала од верзије Запада, и поврх свега је био контрадикторан
изјавама МКТБЈ у Хагу.

Такође су наведена имена 3,283 српске

цивилне жртве које су мучене и убијене између 1992. и 1995. у региону
који окружује град Сребреницу.
Извештај је изазвао бес код Високог Комесара Педија Ешдауна,
који је забранио његово дистрибуирање. Он је затим наручио
састављање досијеа комисије по његовом избору, у складу са званичном
верзијом. Ово се догодило септембра 2002.
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У књизи је наведена пресуда МКТБЈ о догађајима у Сребреници
на суђењу генералу Радиславу Крстићу, команданту Дринског корпуса.
Геноцид (од грчке речи genos (лоза) и од латинског глагола caedere
(убити)) значи изричиту жељу и активност предузету са циљем
уништења укупне популације: људи, жена и деце. Како би потврдио свој
концепт геноцида, суд је издао пресуду да до геноцида долази када се
чланови етничке групе убију са циљем да се једног дана смањи њихова
популација, тако да група о којој се ради више није видљива у тој
области.

(Едвард Херман, стр. 44, 55 и 60 у Le dossier caché du

“Genocide” de Srebrenica, Editions le Verjus, Association Verité et Justice,
Париз 2005. ; Il dossier nascosto del genocidio di Srebrenica, La citta del
sole, Напуљ јануар 2007.). Ова пресуда изгледа да је наметнула схватање
да је чак и смрт малог броја људи могла да угрози будућност те етничке
групе или да је уништи. То је чудан облик геноцида!
Нема сумње да се проблем Сребренице од 11. јула 1995. догодио
као логичан завршетак дуге анти-српске кампање дезинформација која
је почела у лето 1992. Желела бих да подсетим на све већи број случајева
у то време када су босански Срби били оптуживани за подла убиства
цивила у Сарајеву: масакр у реду за хлеб (27. мај 1992.); напад гранатама
у току посете Дагласа Херда (17. јули 1992.); гранатирање гробља (4.
август 1992.); и убиство продуцента АБЦ ТВ Дејвида Каплана (13 август
1992.). Након ових догађаја откривен је камп са избеглицама у
Трнопољу, где је слика младог мушкарца муслимана, мршавог попут
костура, навела на помисао да се ради о концентрационом логору. Ова
лажна вест, заједно са оптужбама о масовном силовању муслиманских
жена, обновили су медијску кампању против босанских Срба. Најзад,
гранатирање које је довело до убиства цивила на пијаци Маркале у
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Сарајеву (6. фебруар 1994. и 28. август 1995.) је било намештено. Тако је
профил правих нацистичких криминалаца креиран корак по корак. Све
се догодило у Сарајеву, где је тада била усмерена светска пажња.
Џејмс Харф, директор америчке агенције за односе са јавношћу
Ruder & Finn Global Public Affairs, чији је клијент била сарајевска влада,
хвалио се својим великим професионалним успехом у интервјуу са
француским новинарем Жак Мерлино-ом, који је о томе писао у својој
књизи Les vérités yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire (О истини
о Југославији не може се говорити) (Ed. Albin Michel, Париз, 1993.).
„Признао је да се његова морална начела нису бавила провером
информација, већ коришћењем прилике да уграби добар посао за свог
клијента, и да ту прилику у потпуности искористи,“ писао је Мерлино.
Харф је успео да уреже слику „Срби = нацисти“ у јавно мњење. Он је
сугерисао помисао о постојању логора смрти. Он је такође поставио
изазов пред Мерлиноа да докаже супротно од онога што је до тада већ
било део јавног мњења.
С обзиром да је Харф међу своје клијенте убројао нову Републику
Хрватску и Албанце на Косову, спонтано се поставља питање: ко би
имао користи од постојања нових нациста и новог геноцида? Неке
стране у балканским ратовима би без сумње имале користи од тога:
Немачка, обележена холокаустом, могла би себе да представи као
жестоког борца против геноцида; Турска је искористила прилику да
скрене пажњу са геноцида према Јерменима који је починила, злочина
који добија и званичну потврду у свету. Такође би имала користи и
Хрватска, која је смањивала број жртава у логору за истребљење у
Јасеновцу, где је између 1941. и 1945. око милион Јевреја, Срба и Рома
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било убијено. Хрватска би ретроактивно могла да тврди да је све време
била у праву.
У току мојих путовања дуж линија фронта у Босни и Херцеговини
и Крајини 1992. и касније, приметила сам да опхођење западних сила
према три зараћене стране није било непристрасно.
Желела бих да подсетим на напад на заштићене зоне Уједињених
Нација („UNPA“), које су биле српска подручја. У септембру 1993.,
хрватска армија је уништила сва села у Медачком џепу. Убила је 120
људи, мушкараца и жена преко 60 година старости и 40 војника.
Хрватски напад на Крајину у операцији Бљесак (1. маја 1995.) и
операцији Олуја (4. августа 1995.) имао је за последицу 1,800 смрти и
терање у бекство 230,000 избеглица. Хрватски генерал Анте Готовина
је био одговоран за ове злочине против ненаоружаних цивила. Хашки
трибунал га је осудио на двадесет четири године затвора, али га је
касније на жалбу ослободио. Насер Орић, командант 28. муслиманске
дивизије из Сребренице, који је био одговоран за убијање 3,283 српских
становника, био је осуђен само на две године затвора, али је затим
ослобођен оптужби такође на жалбу.
Увек сам се питала у вези недоследности политике САД у Босни и
Херцеговини у току босанског рата. Чак и данас, питам се у вези јаког
присуства иранских и саудијских НВО у Сарајеву. Турска се понаша као
да је Босна њен протекторат. Добила сам одговоре 2002. када сам
прочитала чланак Мајкла Чосудовског, који је по први пут објавио
Global Research 2002.: Рат НАТО-а против Југославије: Бил Клинтон
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је блиско сарађивао са Ал Каидом: „Помогао је да се Босна претвори у
милитантну исламску базу“: 178
Документ Конгресног Одбора Републиканске партије
(RPC) из 1997., иако са намером да оцрни председника
Била Клинтона, ипак разјашњава подмуклу улогу
Клинтонове администрације у регрутовању и обуци
плаћених џихадиста са циљем трансформисања Босне у
„милитантну исламску базу“.
По много чему, Босна и Косово (1998.-1999.) су били
„проба“ за дестабилизацију Блиског истока (Ирак,
Либија, Сирија, Јемен).
(...)
Извештај RPC открива како је администрација САД – по
савету Клинтоновог Савета за националну безбедност
предвођеног Ентонијем Лејком –„помогла да се Босна
претвори у милитантну исламску базу“, што је довело до
регрутовања, преко такозване „Милитантне исламске
мреже“, хиљада муџахедина из муслиманског света.
(...)
Та политика, коју је лично одобрио Бил Клинтон априла
1994. на ургирање именованог директора Централне
обавештајне службе ( CIA ) (а затим шефа Савета за
националну безбедност) Ентони Лејка и амбасадора САД

178

https://www.globalresearch.ca/bill-clinton-worked-hand-in-glove-with-al-qaeda-helped-turn-bosniainto-militant-islamic-base/5474094
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у Хрватској Питера Голбрајта, према Los Angeles Times
(који је навео поверљиве обавештајне локалне изворе),
„имала је централну улогу у драматичном повећању
иранског утицаја у Босни.“
(…)
На крају, желела бих да цитирам изузетног француског геополитичког
стручњака генерала Пјер-Мари Галоа, који је изјавио у току дискусије о
америчкој спољној политици у Босни 1997.: „Сједињене Државе су
отвориле врата Европе за ислам.“
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