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МЕЂУНАРОДНИКРИВИЧНИТРИБУНАЛ
ЗАБИВШУЈУГОСЛАВИЈУ-ИЗМЕЂУ
КАЖЊИВОСТИИИСПЛАТИВОСТИ

РАТНОГЗЛОЧИНА*

„Највише што свако од нас може да учини јесте
даучиодисторичараиистраживачадруштвакоји
проучавају узроке оружаних конфликата и оношто
њима води;дапокушавадаидентификује културал
неиполитичкеоколностикојеминимализују прене
гомаксимализујуризикењиховогизбијањаи злакоје
остављајузасобом;следственотоме,даусвојојидо
ступниммудржавамапромовишеиподржаваполи
тикеусмеренекреирањутаквихоколности;идабуде
приправандапонесетеретнепопуларностимеђуони
макоји су за ’одлучније’ и ’енергичније’ приступе.“1)

ЏефриБест
Сажетак

Предмет рада су етички аспекти деловања Међу
народног кривичног трибунала за бившу Југославију
(„Хашкитрибунал“).Својаразматрањаауторказа
почињеувидомдасунапоричовечанствадахуманизу
јераткаоperdefinitionemубилачкуљудскуделатност
стариготоводвавека.Њиховсмисаојебиодасесма
ње непотребна и војно нецелисходна страдања пре
васходноцивилногстановништва,забранинечовечно

*  Текст је ре зул тат ра да на про јек ту Ин сти ту та за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју бр. 
43007, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је

1) Cf. Gef frey Best, War&Lawsince1945, Cla ren don Press, Ox ford, 2002, pp.9-10. 



- 408 -

МЕЂУНАРОДНИКРИВИЧНИТРИБУНАЛЗАБИВШУ...МирјанаРадојичић

поступањепремазаробљеницима,обуздајупрекомер
на разарања материјалних добара, речју, дефини
шеодређена,макариминималистичкиконципирана,
етикаратовања,којабиначелимачовечностиогра
ничиларазорнепотенцијалеовог,најдеструктивнијег
међусвимоблицимамеђуљудскогодношења.Трећиу
релативнократкомнизуинституционализованихна
порачовечанстваутомправцупредстављаМКТБЈ.
Уцентралномделурадаауторкауказујенанекека
рактеристикеделовањаовогинститутамеђународ
не правде који озбиљно доводе у сумњу декларисану
међународноморалнумотивацијуњеговихоснивачаи
финансијера.
Анализомнеколикослучајевапредњимоптуженихпо
јединаца, чији елеменати добро илуструју тај увид,
оназакључуједаТрибуналнећезначајниједопринети
афирмацијиидејемеђународнеправде,већћепреучвр
ститиуверењеуњенурелативност,односносумби
сивностинтересимамоћнихкојисусеуједномисто
ријскомтренуткупреклопилисаинтересиманекиход
бројнихактераједногкомплексногбалканскогдржав
нотериторијалногразграничења.
Кључнеречи:Међународникривичнитрибуналзабив
шуЈугославију,међународноправо,међународнаети
ка,распад/разбијањеЈугославије.

Nа по ри чо ве чан ства да ху ма ни зу је рат као perdefinitionem уби-
лач ку људ ску де лат ност ста ри су го то во два ве ка. Њи хов сми-

сао је био да се сма ње не по треб на и вој но не це лис ход на стра да ња 
пре вас ход но ци вил ног ста нов ни штва, за бра ни не чо веч но по сту па-
ње пре ма за ро бље ни ци ма, об у зда ју пре ко мер на ра за ра ња ма те ри-
јал них до ба ра, реч ју, де фи ни ше од ре ђе на, ма кар и ми ни ма ли стич-
ки кон ци пи ра на, етика ратовања, ко ја би на че ли ма чо веч но сти 
огра ни чи ла ра зор не по тен ци ја ле овог, нај де струк тив ни јег ме ђу 
свим об ли ци ма ме ђу људ ског од но ше ња. У хоб сов ској си ту а ци ји 
parexcellence,кадa се др жа ве „ухва ће не у ко штац ра та пре ви ја ју 
по по ду оп стан ка, до бро је, сма тра Стен ли Хоф ман (Stan ley Hof-
fmann), под се ти ти др жав ни ке да ци ље ви не оправ да ва ју сва сред-
ства, да се тре ба об у зда ва ти чак и у огор че ном ра ту, да чо веч ност 
на не ки на чин тре ба да бу де са чу ва на.“2) Јер, за бра њен као прав на 

2) Cf. Sten ley Hof fman, DutiesBeyondBorders:OntheLimitsandPossibilitiesofEthicalIn
ternationalPolitics, Syra cu se Uni ver sity Press, Syra cu se, N.Y, 1981, p. 81.
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ин сти ту ци ја, рат на ста вља да по сто ји као фе но мен3) и сто га, сма-
тра се, зах те ва да бу де за кон ски ре гу ли сан “ра ди ху ма но сти и до-
сто јан ства чо ве ка” (Херш Ла у тер парт - Hersh La u ter part).4) Дру гим 
ре чи ма, да рат на деј ства бу ду под ве де на под кон тро лу и ста вље на 
у функ ци ју ра ци о нал ног оства ри ва ња вој не по тре бе у стро го огра-
ни че ним окви ри ма. Рат, на и ме во де љу ди ко ји пра ве све сне из бо ре 
и пот чи ње ни су хи је рар хиј ским ко ман да ма. На ре ђе ња „мо гу на ла-
га ти ра за ра ња или по ште ду. Без об зи ра на же ље ни циљ или ко ри-
шће на оруж ја, зах те ви вој нич ке ну жно сти мо ра ју се уса гла си ти са 
дру га два зах те ва ко ја по ти чу из чо ве ко ве при ро де као мо рал ног 
и дру штве ног би ћа. Пр ви зах тев по ста вља етич ко пра ви ло: чо век 
не пре ста је да бу де мо рал но би ће ти ме што узи ма оруж је у ру ке, 
чак ни он да ка да га зах те ви вој нич ке ну жно сти на го не да по чи-
ни не што не мо рал но. По сто је дру ги су до ви пред ко ји ма се мо же 
од го ва ра ти. Дру ги зах тев по ста вља пра ви ло раз бо ри то сти: пре ма 
не при ја те љу се не тре ба по на ша ти на на чин ко ји би ка сни је из ми-
ре ње учи нио не мо гу ћим. Рат је ин стру мен та лан а не еле мен та ран: 
ње гов је ди ни ле ги тим ни циљ мо же би ти не ки бо љи мир,“ пре ци зи-
ра Мајкл Ха у ард (Mic hael Ho ward).5) 

Ме ђу на род но-ху ма ни тар но-прав ни ре флекс ових уви да пред-
ста вља ју број ни ме ђу на род ни уго во ри (тзв. Женевскеконвенције, 
Хашки правилник, Петроградска декларација, итд) и мно ги не-
ко ди фи ко ва ни »за ко ни и оби ча ји ра то ва ња«, а њи хов ме ђу на род-
но-кри вич но-прав ни из раз су би ли тзв. Ме ђу на род ни (вој ни) три-
бу на ли у Нир нбер гу и То ки ју за зло чи не по чи ње не то ком II свет-
ског ра та. Етич ко оправ да ње за њи хо во фор ми ра ње про на ђе но је 
у по тре би кри вич ног санк ци о ни са ња те шких кр ше ња од ре да ба 
ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, за ко на и оби ча ја ра то ва ња и 
де сти му ли са њу по тен ци јал них по чи ни ла ца та квих де ла у не ком 
на ред ном ра ту. Мо рал ни ин сти тут егземпларног кажњавања је, 

3) “Увек при сут на мо гућ ност ору жа ног су ко ба са чи ња ва основ ну при ро ду ме ђу на род них 
од но са. У то ме се ни шта ни је про ме ни ло от ка ко су ство ре не ме ђу на род не ор га ни за ци је 
чи ји је циљ да оне мо гу ће рат: на про тив, са мо њи хо во по сто ја ње по ка зу је да сва ка др-
жа ва при зна је ствар ну мо гућ ност ра та.“ Cf. Ерик Вајл, Политичкафилозофија, Но лит, 
Бе о град, 1982, стр. 299.

4) Упо ре ди ти та ко ђе и: Lot her Kotzsch, TheConceptofWarinContemporaryHistoryandIn
ternationalLaw, Êtudes d’Hi sto i re Êco no mi que, Po li ti que et So ci a le, Gen ève, 1956, str. 294.

5) Cf. Мајкл, Ха у ард, ”Tem pe ra men ta bel li: Да ли се рат мо же кон тро ли са ти?”, у збор ни ку: 
Европскидискурсрата,(прир. Об рад Са вић) Бе о град ски круг, Бе о град, 1995, стр. 258. 
Упо ре ди ти та ко ђе и: Mic hael Ho ward, Ge or ge J.An dre o pu lo us and Mark R. Shul man (eds.) 
ConstraintsonWarfareinWesternWorld:TheLawsofWar,Yale Uni ver sity Press, New Ha-
ven and Lon don, 1994.
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да кле, пре по знат као етич ки те мељ ових су до ва. Као та кви, они 
су пред ста вља ли по ку шај ме ђу на род но-кри вич но-прав ног ин сти-
ту ци о на ли зо ва ња оног ми ни мал ног мо рал ног кон сен зу са да то-
ком ору жа ног кон флик та не би тре ба ло све по је дин це тре ти ра ти 
на исти на чин, од но сно да не ки од њих ни у рат ним окол но сти ма 
не би тре ба ло да бу ду објек ти на си ља.6) Дру гим ре чи ма, да „ми ло-
ср ђе, об у зда ва ње и по ште да тре ба да има ју сво је ме сто у ра ту.“7) У 
исто риј ском сми слу, ови три бу на ли су би ли ко нач но ова пло ће ње 
иде је о осни ва њу јед ног суд ског ор га на ко ји би на ме ђу на род ном 
ни воу про це су и рао те шка кр ше ња за ко на и оби ча ја ра то ва ња ка-
да на ци о нал но пра во су ђе од би ја да то учи ни, а ко ја да ти ра још из 
дру ге по ло ви не XIX ве ка. Пер со нал но узев, ве же се за име Швај-
цар ца Гу ста ва Мој ни еа (Gu sta ve Moyni er), ко ји је под сна жним 
ути сци ма рат не окрут но сти ис по ље не у не мач ко-фран цу ском ра ту 
1870/71. го ди не, као та да шњи пред сед ник Међународногцрвеног
крста пред ло жио осни ва ње јед ног ме ђу на род ног су да ко ји би се 
њи ма кри вич но-прав но по за ба вио. Био је то пи о нир ски по ку шај 
да се „пра во при ме ни на област ра то ва ња - тог крај њег из ра за бес-
пра вља“ („theultimate expressionof lawlessnes„ - П. Де јер - Pe ter 
Deyer). Иако у то вре ме са мо при ват на ини ци ја ти ва, ова иде ја је 
до жи ве ла и ме ђу на род но при зна ње на свет ској по ли тич кој по зор-
ни ци ка да је на кон за вр шет ка I свет ског ра та по себ но ме ђу на род-
но по ве ре ни штво чла ни ца Ан тан те са чи ни ло из ве штај ко ји је, из-
ме ђу оста ло га, пред ви ђао и осни ва ње ви со ког су да ме ђу на род ног 
ка рак те ра (HighTribunal) и де фи ни сао основ на на че ла пред њим 
пла ни ра ног по ступ ка.8) За ни мљи ва је окол ност да пред лог ни је био 
при хва ћен због про ти вље ња САД и Ја па на, ко ји су као раз ло ге за 
та кав став на ве ли не по сто ја ње слич ног пре се да на у до та да шњој 
исто ри ји, те не по сред но угро жа ва ње су ве ре ни те та зе ма ља ко је би 
се на шле под ње го вом ју рис дик ци јом. Из тог раз ло га ка жња ва ње 
рат них зло чи на ца, пред ви ђе но од ред ба ма Вер сај ског уго во ра, да то 
је у над ле жност вој ним су до ви ма др жа ва за ин те ре со ва них за кри-

6) О то ме ви ше у: Ale xan der, B. Dow nes, TargetingCiviliansinWar, Cor nell Uni ver sity Press, 
New York, 2008.

7) Cf. Hu go Slim, KillingCivilians:Method,MadnessandMoralityinWar, Co lum bia Uni ver-
sity Press, New York, 2008, p.1

8) Ви ше о то ме у: She rif Bas si o u ni “From Ver sa il le to Ru an da in Se venthy-Fi ve Years: The 
Need to Esta blish a Per ma nent In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt”, HarvardHumanRightsJour
nal, Vol. X, Spring 1997, pp.11-62.
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вич но го ње ње окри вље них.9) И Ли га на ро да, осно ва на на кон окон-
ча ња пр вог ору жа ног су ко ба свет ских раз ме ра, по ку ша ла је, та ко-
ђе, да фор ми ра ме ђу на род ни ка зне ни суд за по чи ни о це зло чи на ко-
ји су из вр ше ни то ком ње го вог тра ја ња. Ни тај по ку шај ни је уро дио 
пло дом, са обра зло же њем да је за та кав по ду хват још увек пре ра но, 
а раз лог су би ла и пи та ња ко ја су и да нас ак ту ал на у ме ђу на род ном 
ка зне ном пра ву: над ле жност су да, ње го ва ком пле мен тар ност или 
кон ку рент ност на ци о нал ним су до ви ма као и мо гућ ност по ли ти за-
ци је по сту па ка ко ји пред њим бу ду по кре ну ти.10)

По че так но ве ета пе у ме ђу на род ном кри вич ном пра ву озна чио 
је крај Дру гог свет ског ра та, ко ји је раз ме ра ма и ка кво ћом у ње му 
де мон стри ра не не ху ма но сти - на пад на про тив ни ке без об ја ве ра та, 
пре ко ра че ње упо тре бе си ле у скла ду с вој ном по тре бом, бом бар до-
ва ње отво ре них гра до ва, не при ме ре но по на ша ње пре ма рат ним за-
ро бље ни ци ма, окрут но по сту па ње пре ма ци вил ном ста нов ни штву, 
ет нич ка чи шће ња, ге но цид над Је вре ји ма, Ср би ма и Ро ми ма,…- 
пре ва зи шао све ви ђе но и ис ку ша но у до та да шњој исто ри ји ра то-
ва ња. То кон стер ни ра ју ће ис ку ство ово га пу та је, са гла си ли су се 
сви ва жни ји ак те ри, морало на ћи свој кон кре тан пра во суд ни из раз. 
Та ко је ав гу ста 1945. го ди не као ре зул тат пре го во ра САД, СССР-а, 
Фран цу ске и Ве ли ке Бри та ни је ко ји су се во ди ли у Лон до ну од 26. 
ју на до 8. ав гу ста, осно ван Ме ђу на род ни вој ни суд са се ди штем у 
Нир нбер гу, ме ро да ван за про гон и ка жња ва ње ви со ко ран ги ра них 
рат них зло чи на ца из Си ла осо ви не. Пре ма Лон дон ском спо ра зу-
му, по бед ни ци су, да кле, су ди ли са мо по ра же ни ма. Од 22 оп ту же на 
пред овим су дом тро ји ца су осло бо ђе на, 12 осу ђе на на смрт, сед-
мо ри ца на ка зне ли ше ња сло бо де ду гог тра ја ња (тро ји ца и до жи-
вот но). Хер ман Ге ринг је из вр шио са мо у би ство на кра ју глав ног 
пре тре са, а Мар тин Бор ман је осу ђен у од су ству. Сви про це си су 
окон ча ни за ма ње од го ди ну да на. Зло чи ни са ве зни ка по чи ње ни 
бом бар до ва њем Дре зде на, Бе о гра да, Ђе но ве, онај по чи њен у Ка-

9) Не мач ка вла да је, ме ђу тим, на то ре а го ва ла упо зо ре њем да би та од лу ка мо гла угро зи ти 
њен оп ста нак. Са ве зни ци из не том окон ча ног ра та су за у зи ма њем та да шњег пре ми је ра 
Ве ли ке Бри та ни је Лој да Џор џа при ста ли на то да она са ма пре у зме кри вич но го ње ње 
окри вље них ли ца. Та ко је 13. де цем бра 1919. го ди не Не мач ка усво ји ла за кон ко ји је 
вој ном су ду у Лај пци гу ста вио у над ле жност да обра зу је кри вич но ве ће ра ди су ђе ња 
оп ту же ним не мач ким др жа вља ни ма. Од 901 оп ту же ног осу ђе но је тек њих 13 и то на 
бла же ка зне. У исто ри ји ме ђу на род ног кри вич ног пра ва овај слу чај је остао за бе ле жен 
као фар са ме ђу на род ног кри вич ног пра во су ђа.

10)  О исто ри ји рат них зло чи на и ме ђу на род них по ку ша ја да се они прав но об у зда-
ју упо ре ди ти: Deyer, Pe ter, A History of War Crimes, http://www.sco op.co.nz/sto ri es/
HLO903/500161.html
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тин ској шу ми, као и број ни дру ги, оста ли су из ван ви до кру га нир-
нбер шког су да. Да кле, „уко ли ко уђе те у рат, од пре суд ног је зна ча ја 
да га до би је те –уко ли ко из гу би те, мо гли би сте се на ћи у знат ним 
не при ли ка ма“, за кљу чу је Вин стон Чер чил (Win ston Chur chill).11) 
Као та кав, суд у Нир нбер гу је био пра во суд ни ре флекс Москов
скедекларације (1943)ко јом су по ста вље не ме ђу на род но-прав не 
осно ве бу ду ћег ка жња ва ња рат них зло чи на ца. Ја ну а ра 1946. го ди не 
осно ван је и Ме ђу на род ни вој ни суд за Да ле ки ис ток са се ди штем 
у То ки ју. Због ни за про це ду рал них мањ ка во сти са озбиљ ним ме-
ђу на род но-прав ним и не ма њим ме ђу на род но-мо рал ним им пли ка-
ци ја ма, су ђе ња пред њим су окон ча на пот пу ним не сла га њем ин-
диј ског су ди је, де ли мич ним не сла га њем хо ланд ског и фран цу ског 
су ди је и из два ја њем ми шље ња од стра не фи ли пин ског су ди је. 12) 

Тре ћи по ре ду у ре ла тив но крат ком ни зу ин сти ту ци о на ли зо ва-
них по ку ша ја те вр сте био је Ме ђу на род ни кри вич ни три бу нал за 
зло чи не по чи ње не на про сто ри ма прет ход не Ју го сла ви је13) (та чан 
на зив: Ме ђу на род ни три бу нал за про гон ли ца од го вор них за те шке 
по вре де ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва учи ње не на те ри то ри-

11) Cf. Kir sten Sel lers “The tir rany of hu man rights”, TheSpectator, 28. Avust 1999. Upo re di ti 
ta ko đe i: Ram sey Clark, and ot hers, WarCrimes:AReportonUnitedStatesWarCrimesAga
instIraq,Ma i son ne u ve Press, Was hing ton D.C., 1992, p.36.

12) О то ме ви ше у: Pe ter Sob, “The Dyna mics of In ter na ti o nal Cri mi nal Tri bu nals”, Nordic
Yournalof InternationalLaw, Vol. 67, No.2/ 1988, pp.139-163. И Ује ди ње не на ци је су, 
убр зо на кон осни ва ња та ко ђе по че ле до при но си ти ус по ста вља њу ми ра и раз во ју рат-
ног и ху ма ни тар ног пра ва. Ме ђу мно го број ним кон вен ци ја ма ко је су усво ји ле тре ба 
ис та ћи че ти ри Же нев ске кон вен ци је о ху ма ни за ци ји ра та из 1949. го ди не, Кон вен ци ју 
о спре ча ва њу и ка жња ва њу зло чи на ге но ци да из 1948. го ди не, те Кон вен ци ју о спре ча-
ва њу и ка жња ва њу зло чи на апарт хеј да из 1973. го ди не.

13) На кон МКТБЈ-а, 17. ју ла 1998. го ди не, на ди пло мат ској кон фе рен ци ји ко ју су у Ри му 
са зва ле Ује ди ње не на ци је, као не ка вр ста „пер ма нент ног Нир нбер га“ (Р. Ф. Дри нан 
- R.F. Dri nan) уста но вљен је и Ме ђу на род ни кри вич ни суд (ICC). Основ ни мо тив за 
ње го во осни ва ње био је да се, ка ко ка же Хо зе Ава ла Ла со (Jo se Ava la Las so), УН-ов 
ви со ки по ве ре ник за људ ска пра ва, до ки не „го то во оп сце но ста ње у ко јем су би ли ве ћи 
из гле ди да се ту жи и ка зни осо ба ко ја је уби ла јед ног чо ве ка, не го она ко ја их је по би ла 
100 000.“ На ве де но пре ма: Da vid, A. Nill, “Na ti o nal So ve re ig nity: Must it be Sac ri fi ced 
to the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt?”, Brig ham Young Uni ver sity Jo ur nal of Pu blic Law, 
No.14/1999. p.148. До по чет ка 2001. го ди не ста тут тог су да је пот пи са ло 118 др жа ва, 
а ра ти фи ко ва ле су га 22 од 60 др жа ва, ко ли ко је нео п ход но да би суд по чео да де лу-
је. САД су се и ово га пу та на шле ме ђу ма ло број ним др жа ва ма ко је су гла са ле про тив 
Рим ског ста ту та, на кон че га су при бе гле ни зу дру гих, кон крет них ме ра са ци љем да 
са бо ти ра ју ње гов рад или бар из бег ну ње го ву над ле жност. Јер, ре чи ма Лиа Кеј си ја (Lee 
Ca sey), са вет ни ка у Бу шо вој ад ми ни стра ци ји „ка да би Сје ди ње не др жа ве ра ти фи ко-
ва ле Рим ски ста тут, би ло би то по пр ви пут на кон 4. ју ла 1776. го ди не да су при зна ле 
над ре ђе ни ауто ри тет ин сти ту ци је ко ју ни је иза брао аме рич ки на род, ни ти му иста од-
го ва ра за сво је ак ци је.“ Cf. Lee, A.Ca sey, “The Ca se aga inst the In ter na ti o nal Cri mi nal Co-
urt“, FordhamInternationalLawJournal,No. 25/ 2002, p.841. Ви ше о то ме у: Pe ter Dyer, 
“War Cri mes and Ame ri can Re jec ti o nism”, http://new.con sor ti um news.com/2009/031309a.
html 
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ји бив ше Ју го сла ви је од 1991. го ди не14)). Осно ван је 1993. го ди не 
ре зо лу ци ја ма Са ве та без бед но сти УН бр. 808 и 827. Ствар на над-
ле жност МКТБЈ-а од но си ла се на те шка кр ше ња Же нев ских кон-
вен ци ја за за шти ту жр та ва ра та из 1949. го ди не, кр ше ње за ко на 
и оби ча ја ра то ва ња, ге но цид и зло чи не про тив чо веч но сти. Ње го-
ва вре мен ска над ле жност ни је би ла огра ни че на, јер су у тре нут ку 
осни ва ња Три бу на ла су ко би на под руч ју бив ше Ју го сла ви је још 
би ли у то ку. Суд је на стао са де кла ра тив ном на ме ром да ме ђу на-
род ној јав но сти „ис по ру чи не што дру га чи је од прав де по бед ни ка“ 
(Фил Кларк – Phil Clark), од но сно, да сво јим од лу ка ма до при не се 
по што ва њу људ ских пра ва, ми ру и ме ђу на род ној прав ди.15) Или, 
ре чи ма Бри са Кро ни на (Bru ce Cro nin), да бу де ин сти ту ци ја усме-
ре на ка за јед нич ком до бру, ка ко ре ги о нал них ак те ра еx-ју го сло вен-
ског су ко ба, та ко и ме ђу на род не за јед ни це у це ли ни.16) 

При ње го вом осни ва њу се, ка ко се твр ди ло, по ла зи ло од ста но-
ви шта да ди пло мат ски на по ри, еко ном ске санк ци је, ху ма ни тар не 
ин тер вен ци је и ми ров ни спо ра зу ми, за у ста вља ју рат, али не до во де 
до по ми ре ња за ра ће них стра на ни ти до ус по ста вља ња пра вед ног 
и трај ног ми ра. Јер и јед но и дру го су, до да је се, про цес, а не чин 
или де кла ра ци ја. У том про це су по себ но ме сто и уло га је до де-
ље на Ха шком три бу на лу и ње го вим оче ки ва ним, или, пре ци зни је 
ре че но, про кла мо ва ним ефек ти ма. Јер пра ве дан и тра јан мир, ка ко 
ка же Ху ан Мен дез (Juan Men dez), мо ра се раз дво ји ти од не ка жњи-
во сти оства ре не уце на ма.17) У Годишњакуса мог Три бу на ла (Year

14) Ин ди ка тив на је чи ње ни ца да се у на зи ву Три бу на ла на ен гле ском је зи ку го во ри о „ли-
ци ма одговорним за озбиљ не по вре де ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва...“(„ per sons 
responsible for se ri o us vi o la ti ons of in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law...“), а у ње го вом на зи ву 
на фран цу ском, дру гом ори ги нал ном је зи ку тек ста, о „ли ци ма закојасепретпоставља 
да су од го вор на за по вре де...“(„les per son nes presumées re spon sa bles de vi o la ti ons...“), 
што им пли ци ра прет по став ку не ви но сти оп ту же них и ви ше од го ва ра ду ху Статутаи
Правила Три бу на ла, али до ста го во ри и о прав ном ка рак те ру пред њим по кре та них по-
сту па ка, на ро чи то про тив не ких од по је ди на ца ко ји су се у свој ству оп ту же них на шли 
пред њим. О то ме је све до чио и на чин из ве шта ва ња аме рич ких и бри тан ских ме ди ја о 
ра ду Три бу на ла. Та ко се у Times-u од 2. мар та 1996. го ди не за оп ту же ног (али не и осу-
ђе ног) срп ског ге не ра ла Ђор ђа Ђу ки ћа, ка же да је дру ги „од 53 оп ту же на криминалца“ 
ко ји се др же у при тво ру Три бу на ла. (кур зив М.Р.)

15) Cf. Phil Clark, при каз књи ге Вик то ра Пе ски на InternationalJustice inRwandaandthe
Balkans:VirtualTrialsandtheStruggleforStateCooperation(Cam brid ge Uni ver sity Press, 
Cam brid ge, 2008) об ја вљен у: EthicsandInternationalAffairs,Vol. 22, No.4 (Win ter, 2008), 
p.103.

16) Cf. Bru ce Cro nin,,InstitutionsfortheCommonGood:InternationalProtectionsRegimesin
InternationalSociety, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2003, p. 6.

17) Cf. Juan Men dez, “Na ti o nal Re con ci li a tion, Tran sna ti o nal Ju sti ce and the In ter na ti o nal Cri-
mi nal Co urt, EticsandInternationalAffairs,Vol XV. No. 1/2007, pp. 25-44.
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book)за 1994. го ди ну, ње го ва свр ха се од ре ђу је на сле де ћи на чин: 
“да спро во ди прав ду, спре чи да ље зло чи не и до при не се об на вља-
њу и очу ва њу ми ра.” Ту се, та ко ђе, ка же и ово: “је ди на ци ви ли зо-
ва на ал тер на ти ва же љи за осве том је сте при во ђе ње прав ди: во ђе-
ње пра вич ног су ђе ња пред уисти ну не за ви сним и не при стра сним 
три бу на лом и ка жња ва ње оних чи ја се кри ви ца утвр ди. Уко ли ко се 
по ште но су ђе ње не одр жи, осе ћа ња мр жње и огор че но сти, ко ја ти-
ња ју под по вр ши ном, пре или ка сни је из би ја ју и во де у об на вља ње 
на си ља.” 18)

Не за ви сност и не при стра сност Три бу на ла сво јом фи нан сиј-
ском пот по ром тре ба ло је нај ве ћим де лом да обез бе ди вла да др жа-
ве нај скеп тич ни је пре ма иде ји ме ђу на род ног кри вич ног пра во су ђа 
као та квој, те при ват не фон да ци је и кор по ра ци је ко је де лу ју на ње-
ној те ри то ри ји, што је, ина че, у су прот но сти са чла ном 32. ње го ве 
По ве ље. Та ко су са мо у 1994/1995. го ди ни САД упу ти ле три бу на лу 
700 хи ља да до ла ра у нов цу и 2 300 хи ља да до ла ра у опре ми. Исте 
го ди не OpenSocietyInstituteЏор џа Со ро ша по мо гао је рад Три бу-
на ла са 150 000 до ла ра, а RockfellerFoundation са 50 000 до ла ра. 
Зна чај не су ме на исту адре су упу ти ле су и аме рич ке кор по ра ци је 
TimeWarner и DiscoveryProducts. Ме ђу до на то ри ма Три бу на ла су 
и аме рич ки Ин сти тут за мир (US In sti tu te for Pe a ce), те Ко а ли ци ја 
за ме ђу на род ну прав ду (Co a li tion for In ter na ti o nal Ju sti ce), на ста ла 
с ци љем да ин тен зи ви ра по др шку јав ног мње ња Три бу на лу. Осно-
ва ли су је и фи нан си ра ју је Со ро шов OpenSocietyInstitute, и Cen
tralandEastEuropeanLawInstitut, фор ми ран од стра не Аме рич ког 
удру же ња прав ни ка (Ame ri can Bar Aso ci a tion) и прав ни ка бли ских 
аме рич кој вла ди, у ци љу по спе ши ва ња “прав не тран зи ци је” не ка-
да шњих ре ал- и са мо у прав но-со ци ја ли стич ких дру шта ва. Ор ган-
ска ве за из ме ђу Три бу на ла и НА ТО пак та ја сна је још од 9. ма ја 
1996. го ди не, ка да је пот пи сан Ме мо ран дум о раз у ме ва њу, ко јим је 
НА ТО овла шћен да пре у зме уло гу по ли ци је Три бу на ла.

На овом ме сту на ве шће мо са мо не ко ли ко ка рак те ри сти ка по-
сту па ња овог су да, ко је све вре ме ње го вог функ ци о ни са ња озбиљ-
но ком про ми ту ју ње гов ме ђу на род но-кри вич но-прав ни ста тус али 
и де кла ри са ну, ме ђу на род но-мо рал нумо ти ва ци ју ње го вих осни ва-
ча и фи нан си је ра: а) аку за тор ни си стем су ђе ња ко ји у сло же ни јим 

18) На ве де но пре ма: Мир ја на Ско чо и Ви ли јам Ву џер, „Рат ни зло чи ни“, у збор ни ку: Де
градиранамоћ:медијиикосовскакриза (прир. Фи лип Хе монд и Едвард Хер ман, Пла-
то, Бе о град, 2001, стр. 58.
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слу ча је ви ма до во ди до не ра зум но ду гих по сту па ка и по кре ће пи-
та ње ко ли зи је нео гра ни че ног тра ја ња при тво ра с на че лом прет по-
став ке не ви но сти, б) де при ви ле го ван по ло жај од бра не у по гле ду 
ис тра жно-тех нич ких и вре мен ских мо гућ но сти, у од но су на оне 
ко ји ма рас по ла же Ту жи ла штво, ц) окол ност да су ди је не при су-
ству ју на год ба ма Ту жи ла штва са оп ту же ни ма, ко је че сто за вр ша-
ва ју спо ра зу ми ма о при зна њу кри ви це, чи ме се под ри ва ве ра да ин-
те рес прав де у та квим слу ча је ви ма је сте, од но сно да мо же би ти за-
до во љен, д) ви ше го ди шње тра ја ње, од но сно циљ но про лон ги ра ње 
по је ди них ис тра га, ко је је омо гу ћи ло да не ки од нај ви со чи је ран ги-
ра них ак те ра рат ног сло ма еx-Ју го сла ви је на сло бо ди до че ка ју крај 
свог би о ло шког ве ка, е) ода бир тре нут ка по ди за ња по је ди них оп-
ту жни ца ко ји пру жа основ сум њи у пре ва лен ци ју по ли тич ких над 
мо рал ним мо ти ви ма за њи хо во по ди за ње, ф) не сра змер ност ка зни 
за иста ин кри ми ни са на де ла, чи ме се де вал ви ра прин цип не при-
стра сно сти, од но сно објек тив но сти као је дан од кон сти ту тив них 
прин ци па прав де и пра вич но сти, г) про из вољ но ко ри шће ње ква ли-
фи ка тив них тер ми на и фра за нај те же мо гућ не кри вич но-прав не и 
мо рал не те жи не (“ге но цид”, “удру же ни зло чи нач ки по ду хват”), х) 
при стра сан из бор и ко ри шће ње рас по ло жи вих до ку ме на та, и) ин-
стру и ра ње и ко ри шће ње ла жних све до ка.19) 

Из знат ног бро ја пред Три бу на лом про це су и ра них слу ча је ва 
чи ји нај зна ча ни ји еле мен ти до бро илу стру ју ове ка рак те ри сти ке 
ње го вог де ло ва ња, за по тре бе овог по гла вља из дво ји ће мо не ко ли-
ко нај ка рак те ри стич ни јих.

а)СлучајоптуженогСлободанаМилошевића

Сло бо дан Ми ло ше вић је оба вљао ду жност пред сед ни ка Ср-
би је у пе ри о ду од 1990. до 2000. го ди не. Ис по ру чен је МКТБЈ-у 
28. ју на 2001. го ди не, и био је пр ви пред сед ник јед не су ве ре не др-
жа ве ко ји је за вр шио пред пра во суд ном ин сти ту ци јом ове вр сте. 
То ком су ђе ња окри вље ни је ви ше пу та до ста вљао Три бу на лу по-
дат ке о не а де кват ном ме ди цин ском трет ма ну ко ји му је, као озбиљ-
но обо ле лој осо би, обез бе ђи ван у за твор ској је ди ни ци, што је овај 
упор но иг но ри сао. Умро је под не раз ја шње ним окол но сти ма 11. 
мар та 2006. го ди не у за тво ру Три бу на ла, пе де се так са ти пре ис-
те ка вре ме на пред ви ђе ног за из во ђе ње све до ка од бра не. Су ђе ње 

19) Ви ше о то ме у збор ни ку : Основимеђународногјавногправа (прир.гру па ауто ра), Бе о-
град ски цен тар за људ ска пра ва, Бе о град, 2005, стр. 224.
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нај зна ме ни ти јем ха шком за то че ни ку тра ја ло је без ма ло пет го ди на, 
чи ме је по чи ње но, по оп ту же ног фа тал но, кр ше ње ње го вог пра ва 
на пра вич но и фер су ђе ње у разумномро ку.20) То ком су ђе ња Ми-
ло ше ви ћу глав ном суд ни цом Три бу на ла про шло је мно го ла жних 
све до ка, као и оних ко ји су др жа ни у ста ту су за шти ће них до пред 
са мо су о ча ва ње са окри вље ним, што је ово га оне мо гу ћа ва ло да се 
ва ља но при пре ми за њи хо во ис пи ти ва ње, а ни је се пре за ло ни од 
по ку ша ја ко ри шће ња „пре срет ну тих“ и фал си фи ко ва них те ле фон-
ских раз го во ра, ко ји су тре ба ло да по твр де на во де ту жи ла штва.21) 
Ње го ва оп ту жни ца је, ина че, об ја вље на тек 27. ма ја 1999. го ди не, 
то ком НА ТО агре си је на СРЈ, што је на во ди ло на за кљу чак да је 
би ла у функ ци ји aposteriornog при ба вља ња ле ги ти ми те та ис тој. 
Оп ту жни ца је укљу чи ва ла са мо зло чи не по чи ње не на Ко со ву 1998. 
и 1999. го ди не, иако су не ки ма са кри, по чи ње ни на про сто ри ма 
Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не (ре ци мо онај у бли зи ни Ву ко ва-
ра - 1991. и у Сре бре ни ци - 1995.) по ста ли озло гла ше ни убр зо на-
кон што су се де си ли. Иста је на кнад но про ши ре на оп ту жба ма за 
кр ше ње оби ча ја ра та и Же нев ске кон вен ци је у Хр ват ској и Бо сни 
и Хер це го ви ни и за ге но цид у Бо сни и Хер це го ви ни, али је ре до-
след ко ји се одр жао на су ђе њу остао не хро но ло шки, што је до дат-
но сна жи ло сум ње у аутен тич не мо ти ве за ње но по ди за ње. Сва ки 
по ку шај оп ту же ног да то ком про це са ука же на ове чи ње ни це за вр-
ша вао се опо ме ном пред се да ва ју ћег су ди је и од лу ком да му се оду-
зме реч, што је на ре че не сум ње чи ни ло још осно ва ни јим. Су о че ње 
а ха шком прав дом ни је до че као ни је дан Ми ло ше ви ћев пар њак са 
про сто ра не ка да шње Ју го сла ви је (Фра њо Туђ ман, Али ја Изет бе го-
вић,...), иако је ду го пре њи хо вог би о ло шког скон ча ња Три бу нал 
обе ло да нио да су по кре ну те ис тра жне рад ње ко је су тре ба ло да до-
ве ду до по ди за ња оп ту жни ца. Про лон ги ра њем при ку пља ња до ка за 
ко ји ма су исте тре ба ло да бу де пот кре пље не, већ фор ми ра ну пред-

20) Чла ном 9 ста вом 3 Међународногпактаограђанскимиполитичкимправима из ри чи то 
је утвр ђе но да ће се сва ком ко је ухап шен или за тво рен због кри вич ног де ла у „ра зум-
ном ро ку су ди ти“, а да „ста вља ње у при твор ли ца ко ја оче ку ју да им се су ди не сме 
би ти оп ште пра ви ло“, док се чла ном 14 ста вом 3ц пре ци зи ра да ће им би ти су ђе но „без 
не по треб ног оду го вла че ња“. На ско ро исто ве тан на чин члан 5 став 3 Европскеконвен
цијезазаштитуљудскихправаиосновнихслобода про пи су је да „сва ко ко је ухап шен 
или при тво рен (…) има пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку“. А чла ном 7 ста вом 1д још 
јед ном се по твр ђу је да сва ки по је ди нац има пра во да му се у ра зум ном ро ку су ди, од но-
сно да за по че то су ђе ње у ра зум ном ро ку бу де окон ча но.Cf. Међународнојавноправо:
збиркадокумената,(прир.Ви дан Ха џи-Ви да но вић и Мар ко Ми ла но вић), Бе о град ски 
цен тар за људ ска пра ва, Бе о град, 2005, стр. 108. и 129.

21) Ви ше о то ме у: Ми ро слав За рић, Милошевић,годинесуђења, Књи жев на омла ди на Ср-
би је, Бе о град, 2007, стр. 32 etpassim.
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ста ву о уни кат но сти срп ског зло чин ства у ми ну лим за пад но бал-
кан ским ра то ви ма, зло чин ства си ту и ра ног ме ђу са ме вр хо ве срп-
ске др жа ве, тре ба ло је одр жа ва ти све до окон ча ња ра да Три бу на ла.

б)СлучајоптуженогРадиславаКрстића

У вре ме рат них зби ва ња у Бо сни и Хер це го ви ни, ге не рал Ра-
ди слав Кр стић се на ла зио на ду жно сти ко ман дан та Дрин ског кор-
пу са Вој ске Ре пу бли ке Срп ске. МКТБЈ му је су дио по осно ву оп-
ту жни це за „рат не зло чи не“ и зло чи не про тив чо веч но сти, ко је су 
при пад ни ци ВРС по чи ни ли у ис точ но-бо сан ском гра ди ћу Сре бре-
ни ци. По окон ча њу дру го сте пе ног про це са 2000. го ди не, ге не рал 
Кр стић је осу ђен на ка зну од 35 го ди на за тво ра за „по ма га ње у 
из вр ше њу ге но ци да“ („aidingandabetting“).22) Прав на ква ли фи ка-
ци ја зло чи на за ко ји се Кр стић те ре тио, по прин ци пу „пре су ђе не 
чи ње ни це“ пре у зе та је и у ни зу дру гих пред ме та пред МКТБЈ кој 
су се ти ца ли до га ђа ја у и око Сре бре ни це ју ла 1995. го ди не, а њу је 
пре у зео и Ме ђу на род ни суд прав де у слу ча ју „Бо сна и Хер це го ви-
на про тив Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је“. Упр кос мно штву кон-
тра ин ту и тив них чи ње ни ца (пре ба ци ва ње из По то ча ра на си гур но 
хи ља да му сли ман ских же на, де це и ста рих осо ба, ор га ни зо ва ње 
ле че ња де се ти на ра ње них му сли ман ских бо ра ца ко ји су тих јул-
ских да на 1995. го ди не у срп ским бол ни ца ма у Бра тун цу и Сре бре-
ни ци до би ја ли ме ди цин ску не гу,...)23) МКТБЈ је при хва тио као не-
спор но по сто ја ње ге но цид не на ме ре, а на во де Ту жи ла штва о 8000 
му сли ман ских жр та ва усво јио без до вољ но по у зда не фо рен зич ке 
ана ли зе. У па ра гра фу 82. пр во сте пе не пре су де, пре тре сно ве ће у 
пред ме ту Ра ди сла ва Кр сти ћа кон ста ту је да „од вре ме на за у зи ма-
ња Сре бре ни це знат но ви ше од 7000 ли ца не до ста је“ и да се из

22) Ви ше о то ме на: http://www.icty.org/ac tion/ca ses/4. “Пр во бит но, он (тер мин ’ге но цид’) 
је био ство рен као тер мин за зло чи не ко ји су по чи ни ли на ци сти и тре ба ло је да се од-
но си на огром не по ко ље ко ји су за циљ има ли уни ште ње на ро да. Та кав је слу чај био у 
Ру ан ди, као што сам на по ме нуо, и он се мо же на зва ти ге но ци дом. Мо жда се и по кољ у 
Ис точ ном Ти мо ру мо же на зва ти ге но ци дом, али се то не ра ди јер је за те зло чи не од го-
во ран За пад. Има још до ста та квих при ме ра. Јед но став но, ако ће се тер мин ’ге но цид’ 
ко ри сти ти за уби ја ње ве ли ких раз ме ра ко ја вр ши не при ја тељ (...), мо же мо се до го во-
ри ти да га та ко ко ри сти мо. Али, он да то не ма ни ка квог мо рал ног зна че ња“, упо зо ра ва 
Но ам Чом ски (No am Chomsky). Cf. Но ам Чом ски, Ин тер вју за ТВБХ1, 7. ја ну ар 2006, 
на ве де но пре ма: www.nspm.rs/isti na-i-po mi re nje-na-ex-ju-pro sto ri ma/u-sre bre ni ci-se-ni je-
do go dio-ge no cid.html

23) Ви ше о то ме у:Сте фан Кар га но вић, “Про па ганд на ар хи тек ту ра сре бре нич ког ми та”, 
www.nspm.rs/isti na-i-po mi re nje-na-ex-ju-pro sto ri ma/pro pa gand na-ar hi tek tu ra-sre bre nič-
kog-mi ta.html
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сплета околностидâ за кљу чи ти „да је ве ћи на не ста лих ли ца би ло 
стре ља но и са хра ње но у ма сов ним гроб ниц ма.“24) И па ра граф 573. 
пре су де убе дљи во илу стру је на чин на ко ји пре тре сно ве ће МКТБЈ 
до но си за кључ ке, од но сно ко ли чи ну до ка за ко ји ма исти мо ра ју 
би ти пот кре пље ни: “Пре тре сно ве ће ни је у мо гућ но сти да утвр ди 
та чан да тум ка да је би ла до не та од лу ка да се вој но спо соб ни му-
шкар ци по би ју. Услед то га, оно неможедатврди да су уби ства 
ко ја су се до го ди ла у По то ча ри ма 12. и 13 ју ла 1995. го ди не би ла 
са став ни део пла на да се уби ју сви му шкар ци вој нич ког уз ра ста. 
Упр кос то ме пре тре сно ве ће је убеђено да су ма сов на стре ља ња и 
дру га уби ства по чи ње на од 12. ју ла па на да ље, би ла са став ни део 
та квог пла на.“25) „Ка ко у јед ној озбиљ ној пре су ди, бар што се ти че 
ње них нај ва жни јих сег ме на та, ’убе ђе ње’ мо же да за ме ни до ка зе“, 
пи та се с пра вом Сте фан Кар га но вић.26) Ту так ти ку 1) сми шље ног 
про пу шта ња да се при пи ше од го вор ност за ге но цид у слу ча је ви ма 
ка да по сто ји мно штво до ка за да је по чи њен и 2) при пи си ва ња „ге-
но ци да“ не до вољ но ја сним слу ча је ви ма без раз ма тра ња до ступ не 
и убе дљи ве опо вр га ва ју ће еви ден ци је и ар гу мен та ци је, Алек сан-
дар Јо кић име ну је „ге но ци да ли змом“. Пр ви раз лог за при бе га ва ње 
ис тој овај аутор на ла зи у оно ме што на зи ва ’ста но ви штем иде о ло-
шке аро ган ци је’; дру ги „има у ви ду по тре бу да те ку ћа ре ди стри-
бу ци ја свет ске мо ћи бу де об ја шње на и оправ да на. Оно пр во мо же 
би ти у функ ци ји овог дру гог. Же ља да се оправ да ју аспи ра ци је на 
хе ге мо ни ју и да се об ја сне пар ти ку лар не про јек ци је пу те ва мо ћи 
мо гу сна жно во ди ти иде о ло шкој аро ган ци ји ко ја је ту да олак ша 
по сао.“27) То је ве о ма успе шна тех ни ка од бра не, за кљу чу је Јо кић. 
“Ства ра њем ат мос фе ре са мо е ви дент но сти фо кус се по ме ра са те-
шког за дат ка оправ да ња и об ја шње ња ка јед ном мно го лак шем: за-
дат ку на па да ња и исме ва ња сум њалâ.“28) 

24) Cf. http://www.icty.org/ac tion/ca ses/4, кур зив М.Р. Да се на де мон стри ра ни на чин тре-
ти ра ју са мо бро је ви жр та ва од ре ђе не ет нич ке при пад но сти, го во ри по да так да је на 
пи та ње оп ту же ног Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, упу ће но Џе ри Леј бер, јед ној од осни ва ча и 
пр вом ди рек то ру HelsinkiWatch-a, ко ја се пред Три бу на лом по ја ви ла у свој ству све до ка 
ту жи ла штва: “Схва та те ли Ви ко ли ка је раз ли ка из ме ђу ре чи ’хи ља де’( ко ја сто ји у јед-
ном од из ве шта ја ње не ор га ни за ци је, М.Р.) и ’сто ти не и сто ти не хи ља да’, ко ли ко их је 
по би је но у Ја се нов цу?“, иста од го во ри ла: „Увек ко ри сти мо минималне ци фре, да што 
ма ње по гре ши мо, а исто вре ме но из бе га ва мо и сен за ци о на ли зам.“ Cf. Ми ро слав За рић, 
Милошевић,годинесуђења..., цит. из да ње, стр. 107, кур зив М.Р.

25) Cf. http://www.icty.org/ac tion/ca ses/4, кур зив М.Р. 
26) Cf. Сте фан Кар га но вић, Ibid.
27) Cf. Alek san dar Jo kic, “Ge no ci da lism”, TheJournalofEthics, No.8/2004, p. 294.
28) Cf. Alek san dar Jo kic, Ibid, p. 294.
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У во кал бу ла ру Ха шког три бу на ла, ина че, зло чин у Сре бре ни-
ци за ко ји је ге не рал Кр стић осу ђен се де фи ни ше као „нај ве ћи ма-
са кр у Европи на кон II светскограта“. Ге о граф ско и вре мен ско 
огра ни ча ва ње ре фе рент ног окви ра у ко ји се овај тра гич ни до га ђај 
сме шта, као та кво, има сна жну ра си стич ку (евро по цен трич ку, ва-
не вроп ске про сто ре ис кљу чу ју ћу29)) и све зло чи не по чи ње не пре II 
свет ског ра та або ли ра ју ћу ди мен зи ју.

в)СлучајсведокаДраженаЕрдемовића

Кључ ни Три бу на лов све док за по др шку тврд њи да су во ђе бо-
сан ских Ср ба на ре ди ле по гу бље ње у Сре бре ни ци био је бо сан ски 
Хр ват Дра жен Ер де мо вић, пре ма соп стве ном при зна њу пла ће ни 
бо рац на све три стра не у ра ту у Бо сни и Хер це го ви ни. Иако од 
стра не пси хи ја триј ских екс пе ра та пре по знат као осо ба са те шким 
пост тра у мат ским смет ња ма и као та кав про гла шен не спо соб ним за 
да ва ње ис ка за и са слу ша ње, Ер де мо вић се пред Три бу на лом по ја-
вио у свој ству крун ског све до ка у „слу ча ју Сре бре ни ца“. И са мог 
оп ту же ног, ње га су као све до ка оп ту жбе са слу ша ле исте оне су ди је 
– Клод Џор да, Ели за бет Одио Бе ни то и Фу ад Ри јад - ко је су га пре 
крат ког вре ме на на осно ву струч ног ми шље ња про гла си ле не спо-
соб ним за да ва ње ис ка за и са слу ша ње. Као све до ка оту жбе, су ду 
су га пред ста ви ли исти они ту жи о ци - Ерик Ес берг и Марк Хар-
мон - ко ји су већ би ли по ди гли оп ту жни цу про тив ње га са мог.30) 
Упр кос то ме што је, уоча ва Жер ми нал Чи ви ков, не по у зда ност и 

29) Ка ко тај аме рич ки ра си зам и евро по цен три зам, у овом слу ча ју ру ко во ђе ни ин те ре сом 
за из у зи ма ње се бе и сво јих са ве зни ка из ску па зло чи нач ких ак те ра ак ту ал них рат них 
окр ша ја у раз ли чи тим де ло ви ма све та, из гле да на де лу, све до че и не дав но обе ло да ње ни 
по да ци да је, на кон ма сов ног уби ства ви ше хи ља да та ли ба на-рат них за ро бље ни ка од 
стра не сна га ге не ра ла До сту ма, аме рич ког ко а ли ци о ног парт не ра у ра ту у Ав га ни ста-
ну, Бу шо ва вла да у ви ше на вра та ула га ла на пор да се ис тра га те, по аме рич ку мо рал ну 
ре пу та ци ју ве о ма ком про ми ту ју ће епи зо де, на сва ки на чин спре чи. До тич ни ге не рал 
је де се так го ди на на кон по чи ње ног зло чи на ко ји се до го дио у но вем бру 2001. го ди не, 
не сме та но уче ство вао у по ли тич ком жи во ту сво је зе мље, од но сно тек не дав но уда љен 
с по ли тич ке сце не и по слат у из гнан ство у Тур ску, из раз ло га ко ји ни су ни ука квој ве-
зи са зло чи ном ко ји је сво је вре ме но по чи нио. Пот пу на екс ху ма ци ја те ла по гу бље них 
ни ка да ни је из вр ше на, а ор га ни за ци је за за шти ту љу ских пра ва ко је су се тим слу ча јем 
ба ви ле по до зре ва ју да би до ка зи о по чи ње ном зло де лу мо гли би ти уни ште ни. Јед на 
гру па ме ди цин ских фо рен зи ча ра ко ја је под окри љем Ује ди ње них на ци ја на слу ча ју 
ра ди ла 2008. го ди не, до шла је до за кључ ка да је од вре ме на из вр ше ња зло чи на до та да 
ма сов на гроб ни ца у ко ју су жр тве би ле по ко па не вр ло ве ро ват но ви ше пу та пре ко па ва-
на и пре ме шта на. Cf. Ja mes Ri sen, “US inac tion seen af ter Ta li ban POW’s died”NewYork
Times, July 11, 2009, http://www.nyti mes.com/2009/07/11/world/asia/11afg han.html

30) Ви ше о то ме у: Жер ми нал Чи ви ков, Сребреница.Крунскисведок, Ал ба трос Плус, Бе о-
град, 2009.
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не у те ме ље ност ње го вог све до че ња по вре ме но до би ја ла гро теск не 
раз ме ре, Три бу нал је Ер де мо ви ћев ис каз усво јио као „нај ва жни ји 
ди рект ни до каз за сам до га ђај ко ји се ка рак те ри ше као ге но цид над 
бо сан ским му сли ма ни ма.“31) У ви ше на вра та то ком пре тре са Ер де-
мо вић је име но вао се дам су по чи ни те ља зло чи на у Сре бре ни ци чи-
је из вр ше ње је пред су дом при знао. На јед ном од пре те са су ди ја је 
упи тао ту жи о ца да ли ће ови љу ди би ти ухап ше ни и од го во ре но му 
је по тврд но. Али, кан це ла ри ја ту жи о ца не са мо да ни ка да ни је ни 
по ку ша ла да ли ши сло бо де, при ве де и ис пи та име но ва не, не го је-
дан од њих (ко ман дир је ди ни це - Ми ло рад Пе ле миш) као сло бо дан 
чо век жи ви у Бе о гра ду у чи јим ме ди ји ма се по ја вљи вао у свој ству 
ин тер вју и са ног, а дру ги, Мар ко Бо шкић, од 2000. го ди не не сме та-
но бо ра ви у САД, та ко ђе под сво јим пра вим име ном и пре зи ме ном, 
а не ду го на кон ими гри ра ња под њим је до био и во зач ку до зво лу. 
Ер де мо ви ће ва вер зи ја де ша ва ња у и око Сре бре ни це је, ја сно је, за 
Три бу нал ису ви ше дра го це на да би сме ла би ти до ве де на у пи та ње 
евен ту ал ним све до че њем оста лих, ина че ла ко до ступ них, уче сни ка 
ин кри ми ни са них до га ђа ја.

Три бу нал је Ер де мо ви ћа за оно што је при знао (уби ство око 
сто ти ну од 1200 му сли ман ских ци ви ла чи ју ли кви да ци ји је по све-
до чио) због ко о пе ра тив но сти, од но сно до бре са рад ње са ту жи о-
цем, осу дио на са мо пет го ди на за тво ра (због „кр ше ња за ко на и 
оби ча ја ра та“, али не и због „зло чи на про тив чо веч но сти“) осло-
бо дио на кон три ипо го ди не, омо гу ћио му про ме ну иден ти те та и 
исе ље ње у јед ну не и ме но ва ну за пад ну зе мљу из ко је га по вре ме но 
по зи ва у Хаг у уло зи „кључ ног све до ка“ у свим про це си ма ве за ним 
за Сре бре ни цу. 

У слу ча ју „све до ка Л“, од но сно Дра га на Опа чи ћа, бо сан ског 
Ср би на ан га жо ва ног у про це су про тив Ду шка Та ди ћа, Три бу нал 
је са свим дру га чи је по сту пио. На кон ни за ње го вих тврд њи за ко је 
је Та ди ће ва од бра на до ка за ла да су ла жне, све док је при знао да је 
као за ро бље ник, у му сли ман ском за тво ру био при ну ђен да ла жно 
све до чи и да је за исто те мељ но ин стру и ран. Као та кав, про гла шен 
је не по у зда ним све до ком, а на ње гов зах тев да му бу де обез бе ђен 
азил у Хо лан ди ји, Три бу нал је не га тив но од го во рио. Опа чић је вра-
ћен бо сан ској вла ди, ко ја га је осу ди ла на де се то го ди шњу ка зну 
за „ге но цид“, ко ја му је од ре ђе на ис кљу чи во на осно ву ње го вог 
вла сти тог при зна ња, за ко је је утвр ђе но да је из ну ђе но фи зич ком 

31) Cf. Жер ми нал Чи ви ков, Сребреница.Крунскисведок, цит. из да ње стр. 43.
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тор ту ром. Пи та ње јед ног хо ланд ског но ви на ра ко је се ти ца ло Опа-
чи ће вог слу ча ја, оста ло је, раз у ме се, без од го во ра порт па рол ке 
Три бу на ла - он би, ја сно је, по мо гао да се утвр ди да ли су и дру ги 
све до ци у овом слу ча ју би ли пре па ри ра ни да по чи не кри во клет-
ство. Од бра на Ду шка Та ди ћа се са та квим зах те вом обра ти ла апе-
ла ци о ном ве ћу Три бу на ла, по во дом све до че ња дру гог све до ка ту-
жи ла штва у Та ди ће вом слу ча ју, али је ве ће од би ло њен зах тев са 
обра зло же њем да су „окол но сти“ у ве зи са дво ји цом све до ка „раз-
ли чи те“. Је ди на „ди фе рен ци јал на пред ност“ овог дру гог је би ла 
са др жа на у чи ње ни ци да је реч о му сли ма ну, Ни ха ду Се фе ро ви ћу 
ко јег, при ме ћу је Ро берт Хеј ден (Ro bert Hayden) „мо жда ни је би ло 
по треб но убе ђи ва ти да ла же по за по ве сти му сли ман ске вла де, као 
што је би ло по треб но у Опа чи ће вом слу ча ју.“32) 

г)СлучајоптуженеБиљанеПлавшић

Би ља на Плав шић је као члан рат ног пред сед ни штва Ре пу бли ке 
Срп ске, за јед но са Мом чи лом Кра ји шни ком на шла пред Ха шким 
три бу на лом по осно ву оп ту жбе за „удру же ни зло чи нач ки по ду-
хват“. Пре по чет ка су ђе ња, ме ђу тим, иста се од лу чу је за на год бу са 
ту жи ла штвом (guiltyplea), па до су ђе ња не до ла зи, а ње на кри ви ца 
ни ка да не би ва фор мал но утвр ђе на. Она, за пра во, при зна је кри-
ви цу по јед ној, до го во ре ној тач ки оп ту жни це, а за уз врат не би ва 
из ло же на су ђе њу ни ти од го ва ра по ње ним пре о ста лим тач ка ма. У 
фе бру а ру 2003. го ди не Плав ши ће ва при зна је „кри ви цу“ за „про-
гон на по ли ти кој, ра сној и вер ској осно ви.“ Све оста ле тач ке ње-
не оп ту жни це, ту жи ла што је за уз врат по ву кло. Шта зна чи по јам 
„на год бе“ у Ха шком три бу на лу раз ја шња ва Сте фан Кар га но вић. 
“То прак тич но зна чи да оп ту же на осо ба ко ја не же ли да се из ла-
же те го ба ма и мал тре ти ра њу су ђе ња и ко ја пре фе ри ра ма ње-ви ше 
пред ви дљи ву ка зну, при ста је на кри ви цу по не кој тач ки оп ту жни-
це, ко ја је при хва тљи ва Ту жи ла штву. Ту жи ла штво јој за тим пи ше 
тен ден ци о зно са ста вље ну из ја ву о утвр ђе ним чи ње ни ца ма и при-
хва та њу од го вор но сти, ко ју оп ту же на осо ба, на кон ду жег или кра-
ћег пре го ва ра ња, са ма њим из ме на ма пот пи су је.“33) Реч је, да кле, 
о скра ће ном кри вич ном по ступ ку у ко јем от па да уоби ча је но из но-

32) Cf. Ро берт М. Хеј ден, „При стра сна ’прав да’: Људ ски пра ви зам и Ме ђу на род ни кри вич-
ни суд за бив шу Ју го сла ви ју“, Филозофскигодишњак, но.13/2000, стр. 296.

33) Cf. Сте фан Кар га но вић, „Би ља на Плав шић: јед на тра гич на срп ска при ча, http://www.
srp ska di ja spo ra/in fo/vest.asp?id=12590
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ше ње до ка за. „У ства ри, не ма ни ствар ног уна кр сног ис пи ти ва ња 
у ко јем би при зна ње би ло пре и спи та но и под врг ну то ни зу пи та ња 
о по за ди ни ства ри“, при ме ћу је Жер ми нал Чи ви ков.34) По сту пак до-
би ја на сво јој прав но и мо рал но сум њи вој те жи ни ка да та ко „утвр-
ђе на исти на“ по ста је основ за про це су и ра ње дру гих, од но сно ка да 
се оп ту же ни по ја ви као све док у про це су про тив не ког дру гог, и 
то пре не го што му се у ње го вом вла сти том про це су утвр ди ка-
зна и из рек не пре су да. „Ис ку ство учи да ова кав ре до след до га ђа ја 
не сум њи во ути че на спрем ност оп ту же ног да сво јим ис ка зи ма у 
дру гом кри вич ном по ступ ку иде на ру ку оној исти ни ко ја од го ва ра 
оп ту жби“, за кљу чу је Чи ви ков.35) Ина че, цео тај по сту пак по чи ње 
пи та њем пред се да ва ју ћег упу ће ним оп ту же ном да ли је од лу ка да 
се на го ди ствар но од раз ње го ве или ње не сло бод не во ље и да ли 
ис каз о пре у зи ма њу кри ви це одо ва ра чи ње нич ном ста њу. „Оп ту-
же на осо ба ен ту зи ја стич но по твр ђу је да је сте. Суд то усва ја и пре-
ла зи се на из ри ца ње ка зне.“36) Пси хо ло шку осно ву јед не ова кве од-
лу ке оп ту же ног чи ни уве ре ње да је сва ка по ми сао на ор га ни зо ва ње 
де ло твор не од бра не илу зор на. Ви ше го ди шње, па и ви ше де це ниј-
ске вре мен ске ка зне ко је ве ћа Три бу на ла ре дов но из ри чу оп ту же-
ни ци ма срп ске на ци о нал но сти37), ша љу убе дљи ву и ла ко чи тљи ву 
по ру ку да је до ка зи ва ње без на де жно, а на год ба са ту жи ла штвом 
је ди на из глед на шан са за скра ћи ва ње пред сто је ћег пе ри о да там-
но ва ња. Сто га оп ту же ни ци би ва ју сна жно мо ти ви са ни да озбиљ-
но раз мо тре на год бе не по ну де ту жи ла штва. Али из истих раз ло га 
та кве на год бе не ма ју ап со лут но ни ка кав ни фак тич ки ни мо рал ни 
зна чај.38) Од њих оп ту же ни срп ске на ци о нал но сти та ко ђе - и о то ме 

34) Cf. Жер ми нал Чи ви ков, Сребреница.Крунскисведок, цит. из да ње, стр. 36.
35) Cf. Жер ми нал Чи ви ков, Ibid, стр. 56.
36) Cf. Кар га но вић, Сте фан, Ibid.
37) За кључ но са ма јем 2009. го ди не, пред Три бу на лом оп ту же ни при пад ни ци срп ске на ци-

о нал но сти би ли су осу ђе ни на укуп но 904 го ди не за тво ра, хр ват ске на 171, бо шњач ке 
на 39, а ал бан ске на 19 го ди на за тво ра. Ме ђу оп ту же ни ма две тре ћи не чи не при пад ни ци 
срп ске, а јед ну тре ћи ну при пад ни ци хр ват ске, му сли ман ске и ал бан ске на ци о нал но сти.
Овим про из ве де ним број ка ма же ли се су ге ри са ти за кљу чак да су зло чи ни по чи ње ни од 
стра не при пад ни ка срп ског на ро да и зло чин ци из ње го вих ре до ва не са мо број ни ји од 
зло чи на и зло чи на ца оста лих ет нич ких ак те ра ра та за еx-ју го сло вен ско те ри то ри јал но 
на сле ђе, већ да је ме ра те број ча не над моћ но сти толико ве ли ка да ни о ка квој си ме-
три ји, од но сно упо ре ди во сти ис по ље ног зло чин ства јед них (Ср ба) и свих дру гих, чак 
ни збир но узе тих, не мо же би ти ре чи. У жал бе ним по ступ ци ма пред МКТБЈ-ом свим 
Ср би ма се по пра ви лу (слу чај Ве се ли на Шљи ван ча ни на је из у зе так ко ји га, као та квог 
по твр ђу је) ка зне по ве ћа ва ју, а Му сли ма ни ма и Хр ват ма сма њу ју или чак би ва ју осло-
ба ђа ни.

38) Се дам го ди на доц ни је, из швед ског за тво ра у ко јем је слу жи ла ка зну, Плав ши ће ва је у 
ин тер вјуу за швед ски ма га зин „Ви“ по ву кла сво је при зна ње кри ви це. Пре ма пи са њу 
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слу чај Би ља не Плав шић не дво сми сле но све до чи - не ма ју углав ном 
ни ка кве прак тич не ко ри сти. Та ко је иста и по ред по од ма кле жи-
вот не до би и мар ги нал не по зи ци о ни ра но сти у кон сте ла ци ји пер со-
нал не мо ћи у ра том за хва ће ној Бо сни и Хер це го ви ни, те усме ног 
обе ћа ња Ма длен Ол брајт, не ка да шње ви со ке зва нич ни це аме рич ке 
ад ми ни стра ци је, до би ла ви со ку ка зну од 11 го ди на за тво ра, ко ју је 
од слу жи ла у јед ном швед ском за тво ру

На сли чан на чин Три бу нал је „на гра дио“ и ко о пе ра тив ност не-
ка да шњег пред сед ни ка Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не. Иако је бив ши 
зу бар из Кни на 27. ја ну а ра сле де ће го ди не, јав но при знао кри ви цу 
за про го не на по ли тич кој, ра сној и вер ској осно ви, из ра зио ду бо ко 
ка ја ње и сра мо ту, те „за мо лио бра ћу Хр ва те да опро сте бра ћи Ср-
би ма“, кри вич но ве ће Три бу на ла из ре кло му је 13 го ди на за тво ра. 
До го вор са ту жи ла штвом био је да њен мак си мум бу де 11 го ди-
на, али с об зи ром на до та да шње Ба би ће ве за слу ге за Три бу нал и 
услу ге ко је су ту жи о ци и су ди је мо гле од ње га убу ду ће да оче ку ју, 
бив ши срп ски ли дер из Кра ји не с пра вом је оче ки вао да ле ко ви ше, 
од но сно мно го ни жу вре мен ску ка зну. Го ди ну да на ка сни је, у пи-
сме ној из ја ви Че твр том оп штин ском су ду у Зе му ну, ње го ва удо ви-
ца (Ба бић је за твор ској је ди ни ци три бу на ла по чи нио са мо у би ство) 
је де таљ но опи са ла те шку суд би ну му жа и сво је по ро ди це док су 
би ли под ’за шти том’ МКТБЈ-а и при ти ске и уце не ту жи ла штва, ко-
ји ма је овај за шти ће ни све док оп ту жбе био из ло жен чим је од био 
да, по сле Ми ло ше ви ћа, све до чи и про тив дру гих Ср ба - ха шких 
оп ту же ни ка.39) 

д)СлучајоптуженогВеселинаШљиванчанина

Ве се лин Шљи ван ча нин, бив ши офи цир ЈНА, пр во бит но је 
осу ђен у сеп тем бру 2007. го ди не на пет го ди на за тво ра „за по ма-
га ње и по др жа ва ње уби ства“ око 200 за ро бље них Хр ва та, углав-
ном при пад ни ка хр ват ских ору жа них фор ма ци ја, ли кви ди ра них од 
стра не при пад ни ка ло кал не те ри то ри јал не од бра не и па ра вој них 
сна га на до мак Ву ко ва ра, у се лу Ов ча ри. У вре ме из ри ца ња пре-
су де Шљи ван ча нин је у ха шком при тво ру већ био про вео ви ше од 
че ти ри го ди не. Пу штен је кра јем 2007. го ди не до окон ча ња жал-

ма га зи на, о мо ти ви ма ко ји су је на ве ли да га уоп ште и ис ка же, Плав ши ће ва је ка за-
ла:“При зна ла сам кри ви цу за зло чи не про тив чо вјеч но сти да бих мо гла пре го ва ра ти о 
оста лим оп ту жба ма. Да ни сам, су ђе ње је мо гло по тра ја ти три, три и по го ди не. С об зи-
ром на мо је го ди не, то ни је би ла при хва тљи ва оп ци ја.“

39) Ви ше о то ме у: Ми ро слав За рић, Милошевић,годинесуђења.., цит. из да ње, стр. 102.
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бе ног по ступ ка. Жал бе но ве ће Ха шког три бу на ла пре и на чи ло је 
пр во бит ну пре су ду и њо ме од ре ђе ну ка зну по ве ћа ло са пет на се-
дам на ест го ди на, то јест ви ше не го утро стру чи ло је, исто вре ме но 
од ба цу ју ћи све жал бе окри вље ног и ге не ра ла Ми ле та Мрк ши ћа, 
оп ту же ног у истом слу ча ју. Од лу ка Жал бе ног ве ћа ни је би ла за сно-
ва на ни на ка квим но вим чи ње ни ца ма, ни на ка квим, у ме ђу вре-
ме ну при ба вље ним до ка зи ма ко ји би до ве ли у пи та ње пр во бит ну 
пре су ду. Су ди је Жал бе ног ве ћа и са ме су при ме ти ле „да пре су да из 
2007. го ди не ни је ома ну ла у по гле ду чи ње нич них на ла за“. Упр кос 
то ме, ве ћи на њих (тро је од пе то ро) сло жи ла се са ту жи о цем „да је 
ка зна од пет го ди на не ра зум на и да не од ра жа ва аде кват но сте пен 
те жи не зло чи на ко ји му се ста вља ју на те рет.“40) Ње но ви ше стру ко 
по ве ћа ње Суд је оправ дао два ма раз ло зи ма. Пр во, сма трао је да је 
Шљи ван ча нин у пр во сте пе ној пре су ди по гре шно осло бо ђен оп ту-
жбе за по ма га ње и по др жа ва ње уби ства. На осно ву ни чег дру гог до 
за пи сни ка свог соп стве ног су ђе ња ко јим га је осло бо ди ло ове оп ту-
жбе, Ха шки суд га је, при ме ћу је Фи лип Хе монд (Phi lip Ha mond )41), 
са да про гла сио кри вим. Дру го, ре че но је да је ка зна од пет го ди на 
за тво ра ко ја му је до су ђе на 2007. го ди не - за по ма га ње и по др жа ва-
ње му че ња - мо ра ла би ти пре и на че на за то што ни је би ло ја сно да 
ли су су ди је, од ре ђу ју ћи јој ви си ну, у до вољ ној ме ри узе ле у об зир 
пат ње жр та ва и њи хо вих по ро ди ца.

Ни Ве се лин Шљи ван ча нин ни Ми ле Мрк шић, утвр ђе но је, ни-
су на ре ди ли, уче ство ва ли, ни ти уоп ште би ли при сут ни при ли ком 
уби ја ња за тво ре ни ка у Ов ча ри. Оп ту жба за по ма га ње и по др жа-
ва ње уби ства - од ко је је Шљи ван ча нин осло бо ђен 2007. го ди не, 
а за шта Хаг са да и ње га и Мрк ши ћа сма тра кри вим - за сни ва се 
на чи ње ни ци да је Мрк шић на ре дио по вла че ње из Ов ча ре сна га 
ЈНА ко је су тре ба ло да шти те за ро бље не Хр ва те, а да се Шљи ван-
ча нин ни је оглу шио о ту на ред бу. При ли ком са оп шта ва ња од лу ке 
о про ду же њу ка зне Шљи ван ча ни ну, Жал бе но ве ће је ис та кло да 
„иако он ви ше ни је имао dejure над ле жност над вој ном по ли ци јом 
рас по ре ђе ном у Ов ча ри, мо гао је да их оба ве сти да је Мрк ши ће во 
на ре ђе ње у су прот но сти са оба ве зу ју ћим за ко ни ма и оби ча ји ма ра-
та да се рат ни за ро бље ни ци мо ра ју шти ти ти.“42) Јер, за нас су жр-
тве нај ва жни је“, об зна нио је 1996. го ди не глав ни ту жи лац МКТБЈ 

40) Cf. Фи лип Хе монд, “Хаг: оруж је ‘ле гал не од ма зде’,www.nspm.rs/isti na-i-po mi re nje-na-
ex-ju-pro sto ri ma/hag-oruž je-le gal ne-od ma zde.html?alp ha bet=1

41) Cf. Хе монд, Фи лип, Ibid.
42) Cf. Ap pe als Cham ber Jud ge ment Sum mary, May 5, 2009(pdf)
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Ри чард Голд стон (Ric hard Gold sto ne). „Жр тве ју го сло вен ског ра та 
же ле прав ну од ма зду.“43) 

ђ)СлучајоптуженогНасераОрића

На сер Орић је то ком ве ћег де ла ра та у Бо сни и Хер це го ви ни 
био ко ман дант Осме опе ра тив не гру пе Ар ми је БиХ и ди рект но је 
ко ман до вао по хо ди ма на се ла сре бре нич ке, бра ту нач ке, ске лан ске 
и звор нич ке оп шти не. Ова је ди ни ца је 1. ја ну а ра 1995. го ди не пре-
ра сла у 28 ди ви зи ју Ар ми је БиХ, а Орић је остао њен ко ман дант. У 
овом де лу Под ри ња од 1992. до 1995. го ди не уби је но је, углав ном 
кла њем, 3260 Ср ба, а још 59 њих се во де као не ста ли. До те ме ља је 
спа ље но 136 срп ских се ла. Ори ћу је су ђе но по оп ту жни ци ко ја га 
је те ре ти ла за смрт за ро бље них Ср ба у сре бре нич кој по ли циј ској 
ста ни ци, окрут но по сту па ње пре ма при тво ре ни ци ма и без об зир-
но уни шта ва ње 12 срп ских се ла од ле та 1992. до кра ја 1993. го ди-
не. Ту жи ла штво је тра жи ло да бу де осу ђен на 18 го ди на за тво ра, 
а од бра на да бу де осло бо ђен. Пр во сте пе ном пре су дом, из ре че ном 
у ле то 2006. го ди не, Орић је про гла шен кри вим што ни је спре чио 
зло чи не над Ср би ма, на осно ву че га је био осу ђен на две го ди не 
за тво ра. Пра во сна жном пре су дом не ко ли ко ме се ци доц ни је Апе ла-
ци о но ве ће Три бу на ла је осло бо ди ло Ори ћа свих оп ту жби и до не ло 
од лу ку о ње го вом пу шта њу на сло бо ду. Ве ће је при том за кљу чи-
ло да су пр во сте пе не су ди је по гре ши ле ка да су Ори ћа про гла си ле 
кри вим, а прет ход но ни су утвр ди ле ко је тач но по чи нио зло чи не, 
да ли су по чи ни о ци би ли пот чи ње ни Ори ћу и да ли је он знао за 
зло чи не. Са оп шта ва ју ћи пре су ду, су ди ја Вол фганг Шом бург је ре-
као да је утвр ђе но да су те шки зло чи ни над Ср би ма у Сре бре ни ци 
не сум њи во по чи ње ни, али да ни је би ло до ка за на осно ву ко јих би 
се Орић мо гао осу ди ти. Ми ли во је Ива ни ше вић, ди рек тор Центра
заистраживањезлочинанадсрпскимнародом све до чи да је Три-
бу на лу до ста вље но пет ки ло гра ма ма те ри ја ла са нај ква ли тет ни-
јим мо гућ ним до ка зи ма у при лог оп ту жни це про тив Ори ћа, ко је је 
Три бу нал, очи глед но, иг но ри сао. Жр тве у овом слу ча ју ни су, као 
у Шљи ван ча ни но вом и Мрк ши ће вом, би ле „нај ва жни је“, ни ти се 
сма тра ло да „за слу жу ју прав ну ома зду“. 

43) Cf. Johnsto ne, Di a na, Fool’sCrusade, Plu to Press, Lon don, 2002, p. 96.
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е)СлучајоптуженогРамушаХарадинаја

Пре до бро вољ не пре да је МКТБЈ-у 9. мар та 2005. го ди не Ра-
муш Ха ра ди нај је оба вљао ду жност пре ми је ра са мо про кла мо ва не 
Ре пу бли ке Ко со во, а у вре ме рат них де ша ва ња на Ко со ву јед ног од 
ко ман да на та ОВК, за ду же ног за „зо ну Ду ка ђин“ ко ја је об у хва та ла 
оп шти не Пећ, Де ча ни, Ђа ко ви ца и део оп шти на Ис ток и Кли на. 
Пре ма ре чи ма ту жи о ца, сви зло чи ни у тој зо ни то ком 1998. го ди не 
до го ди ли су се због за јед нич ке зло чи нач ке на ме ре. Оп ту жни ца у 
37 та ча ка те ре ти ла је Ха ра ди на ја и дво ји цу ње го вих са рад ни ка за 
зло чи не про тив чо веч но сти и кр ше ње за ко на и оби ча ја ра то ва ња 
по чи ње но у пе ри о ду од 1. мар та до 30. сеп тем бра 1998. го ди не. У 
за вр шној ре чи Ха ра ди на је ва од бра на је твр ди ла да не ма по у зда них 
до ка за ни за је дан зло чин за ко ји је Ха ра ди нај оп ту жен. Бра ни лац 
Бен Емер сон је ре као да се оп ту жни ца са сто ји од ни за не по ве за них 
зло чи на, ко ји су се до го ди ли на раз ли чи тим ме сти ма, у раз ли чи то 
вре ме, те да по чи ни о ци ни су иден ти фи ко ва ни, што го во ри да не-
ма до ка за да је по сто јао удру же ни зло чи нач ки по ду хват. Та да шња 
глав на ту жи тељ ка МКТБЈ-а Кар ла дел Пон те је у ви ше на вра та јав-
но го во ри ла и у сво јим из ве шта ји ма упо зо ра ва ла на ве ли ке про-
бле ме са ко ји ма се ту жи ла штво су о ча ва ло у обез бе ђи ва њу све до ка 
оп ту жбе сто го што су би ли су о ча ва ни са ди рект ним прет ња ма и 
при ти сци ма, а ви ше њих је у вре ме тра ја ња по ступ ка ли кви ди ра но. 
По чет ком апри ла 2008. го ди не Суд ско ве ће Три бу на ла је осло бо ди-
ло Ха ра ди на ја, оце нив ши да ни је крив ни по јед ној тач ки оп ту жни-
це за про го не на по ли тич кој, вер ској и ра сној осно ви, уни шта ва ње 
имо ви не, окрут но по сту па ње, си ло ва ња и уби ства. Пре ма пре су ди 
ко ју је са оп штио пред се да ва ју ћи су ди ја Ал фонс Ори, ту жи о ци то-
ком су ђе ња ни су до ка за ли да су Ха ра ди нај, Ба љај и Бра хи мај би ли 
уче сни цу у за јед нич ком зло чи нач ком по ду хва ту, чи ји је циљ био 
укла ња ње срп ског и дру гог не ал бан ског ста нов ни штва са под руч ја 
око Де ча на ка ко би на ње му би ла учвр шће на кон тро ла ОВК. Срп-
ске вла сти су оп ту жни цу про тив Ха ра ди на ја под у пр ле са 400 000 
до ка за за 67 уби ста ва, на ре ђи ва ње 267 уби ста ва и за ви ше од 400 
от ми ца срп ских ци ви ла, ме ђу ко ји ма и 65 де це. Ју на 2005. го ди не 
од лу ком Пре тре сног ве ћа МКТБЈ - а Ха ра ди нај је пу штен на сло-
бо ду до по чет ка су ђе ња и до зво ље но му је „да се јав но по ја вљу је 
и ан га жу је у по ли тич ким ак тив но сти ма у ме ри у ко јој УН МИК бу-
де сма трао да је то зна чај но за по зи ти ван раз вој по ли тич ке и без-
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бед но сне ста ња на Ко со ву.“ И у овом слу ча ју „ва жност“ жр та ва за 
Три бу нал и ње го ву спрем ност да им обез бе ди „прав ну од ма зду“ је 
од ре ди ла њи хо ва, срп ска на ци о нал на при пад ност.

* 
*  *

На ова кав на чин рад но про фи ли сан, Три бу нал, из ве сно је, не-
ће до при не ти афир ма ци ји иде је ме ђу на род не прав де, већ ће пре 
учвр сти ти уве ре ње у ње ну ре ла тив ност, од но сно суб ми сив ност ин
тересимамоћ них, ко ји су се у јед ном тре нут ку пре кло пи ли са ин-
те ре си ма не ких од број них ак те ра јед ног ком плек сног бал кан ског 
др жав но-те ри то ри јал ног раз гра ни че ња. Рат ни зло чи ни тих, са ве-
знич ких ак те ра кр ва вог рас па да/раз би ја ња II Ју го сла ви је, из пер-
спек ти ве са вре ме ни ка Ха шке »прав де« ће се, чи ни се, ис по ста ви ти 
политичкиисплативимпре не го моралнокажњивимак ти ма рат не 
не ху ма но сти, а оче ки ва но по ми ре ње и вас по ста вља ње по ве ре ња 
ме ђу до не дав но за ра ће ним стра на ма уз ма ћи пред мно го из глед ни-
јим учвр шћи ва њем по сто је ћег не по ве ре ња и об на вља њем су ко ба у 
бли ској или да љој бу дућ но сти.44) 

MirjanaRadojicic
INTERNATIONALCRIMINALTRIBUNAL

FORTHEFORMERYUGOSLAVIA-BETWEEN
CULPABILITYANDCOST-EFFECTIVENESS

WARCRIME
Summary

Thepaperfocusesontheethicalaspectsoftheactivitiesof
theInternationalCriminalTribunalfortheFormerYugo
slavia(“TheHagueTribunal”).Theauthorstartsfromthe
inferencethattheeffortsofhumanitytohumanizewaras
a per definitionemmurderous human activity have been
almost twocenturiesold.Sucheffortswereaimedatre
ducing the gratuitous and from amilitary angle absurd
sufferingoftheprevailinglycivilianpopulation,banning
inhumantreatmentofcaptives,curbingextensivedevasta
tionofmaterialassets–inorderwords,definingwarfare
ethicsalbeit itmaybeminimalistically conceived, soas
tolimitthedevastatingpotentialsofthemostdestructive

44) У при лог то ме ре чи то го во ре по да ци из Га лу по вог ис тра жи ва ња спро ве де ног 2009. 
го ди не пре ма ко ји ма Ср бе сво јим не при ја те љи ма и да ље сма тра 83 од сто ко смет ских 
Ал ба на ца, 51 од сто Хр ва та, сва ки дру ги бо сан ски му сли ман, а ова ква осе ћа ња ме ђу 
ет нич ким Ср би ма су ре ци проч на. Ве ли ки број ис пи та них је из ра зио уве ре ње да ће до-
жи ве ти бар још је дан рат. Cf. Време, бр. 999, 25. фе бру ар 2010. 
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ofall formsofhumanrelationsbyapplyingsomehuma
neprinciples.The ICTYwas the third in thecomparati
velyshortlineofinstitutionalizedeffortsofhumankindin
thatdirection.First,theauthorfocusesonsomecharac
teristicsoftheactivitiesofthisinstitutionofinternational
justicewhichcastseriousdoubtonthedeclaredinterna
tionalmoralmotivationofitsfoundersandfinanciers.Ha
vinganalyzedseveralcasesofHagueTribunalindictees,
theelementsofwhichconfirmherinference,sheconcludes
thattheTribunalisnotgoingtomakeasignificantcontri
butiontotheaffirmationoftheideaofinternationaljusti
ce,butisrathergoingtostrengthenbeliefinitsrelativity
orsubjugationtotheinterestsofthepowerful,which,at
onemoment, coincidedwith the interestsof someof the
numerousparticipantsinacomplexBalkanprocessofde
marcationofterritoriesandstateborders.
Keywords:InternationalCriminalTribunalfortheFor
merYugoslavia,internationallow,internationalethics.
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Resume

Theeffortsofhumanitytohumanizewarasaperdefini
tionemmurderous humanactivity have been almost two
centuriesold.Sucheffortswereaimedatreducingthegra
tuitousandfromamilitaryangleabsurdsufferingofthe
prevailingly civilianpopulation, banning inhuman treat
mentofcaptives,curbingextensivedevastationofmate
rialassets–inorderwords,definingwarfareethicsalbe
ititmaybeminimalisticallyconceived,soastolimitthe
devastatingpotentialsofthemostdestructiveofallforms
ofhumanrelationsbyapplyingsomehumaneprinciples.
TheICTYwasthethirdinthecomparativelyshortlineof
institutionalized efforts of humankind in that direction.
ThejurisdictioninremoftheICTYrelatestotheserious
infringementsoftheGenevaConventionsof1949onthe
protectionofvictimsofwar,breachesoflawsandcustoms
ofwar,genocideandcrimesagainsthumanity.Itsjurisdic
tionwasnotlimitedbytimeas,atthemomentofthefoun
dationoftheTribunal,conflictsinformerYugoslaviawere
stillunderway.Thecourtwasformedwithadeclarative
intentofdeliveringtotheinternationalpublicsomething
differenttothejusticeofthewinner(PhilClark)orofcon
tributingwithitsdecisionstotherespectofhumanrights,
peace and international justice, or, according to Bruce
Cronin,ofbeinganinstitutiondirectedtowardsthecom
mongood,bothofregionalparticipantsintheexYugoslav
conflictandtheinternationalcommunityasawhole.
Thecentralpartofthetextisdevotedtosomecharacte
risticsof theactivitiesof this institutionof international
justicewhichcastseriousdoubtonthedeclaredinterna
tionalmoralmotivationofitsfoundersandfinanciers.As
suchTribunalisnotgoingtomakeasignificantcontribu
tiontotheaffirmationoftheideaofinternationaljustice,
butisrathergoingtostrengthenbeliefinitsrelativityor
subjugationtotheinterestsofthepowerful,which,atone
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moment,coincidedwiththeinterestsofsomeofthenume
rousparticipantsinacomplexBalkanprocessofdemar
cationofterritoriesandstateborders.

 Овај рад је примљен 10. септембра 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
11. новембра 2011. године.
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