
Г Л Е Д И Ш Т А

ЈОШ  ЈЕДН О М  О М ЕЂУНАРОДНОМ  СУДУ 
ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ*

Разлог за овај осврт je оспоравање одређених поставки у тексту 
г. Милана Вујина, „Међународни суд за ратне злочине у бившој 
Југославији (оснивање, рад, утисци)”, објављен у „Гласнику” бр. 
11/94.

Стекао сам утисак да je г. Вујин текст писао више са становишта 
званичне политике, а да je ман>е био мотивисан анализом правне 
проблематике. Овакав утисак произилази из констатације г. Вујина да 
су резолуције YH, које обавезују снаге у сукобу да се повинују 
међународном хуманитарном праву, у већини случајева садржавале 
неосновану осуду „српске стране”, да ће Међународни суд судити 
само Србима и да je функција суда да осуди Србе као искључиве 
кривде за „све оно пгго се дешавало на територији бивше Југослави-
је” .

Закључак г. Вујина, свакако je преурањен, будући да пред судом 
још ниједан поступак није окончан. Осим тога, ако ce већ сумња y 
правосуђе које није „наше”, сматрам да међународни судови уживају 
већи углед и требало би да изазивају мање подозрења од судова 
страних држава, који већ воде поступке против лица окривљених за 
ратне злочине.

Y основи, питања која треба анализирати су следећа: а) основ за 
формирање суда; б) надлежност суда; в) састав суда; г) поступак пред 
судом; д) санкција и њено извршење.

а) Г. Вујин тврди да се овакав суд може формирати само на 
основу конвенције или уговора који би заюьучиле чланице YH и да 
правни основ за формирање оваквог суда не постоји. Овде треба 
указати на чињеницу да je Југославија, као чланида и један од осни- 
вача YH (а чији je или то настоји да буде правни следбеник, без 
губитка континуитета, СРЈ), ратификовала две конвенције које су од

* Рад примљен: 13.1 1995.
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значаја за нашу проблематику. То су: Конвенција о спречавању и 
кажњавању злочина геноцида (ступила на снагу 12.1 1951) и Конвен- 
ција о незастаревању ратних злочина и злочина против човечности 
(ступила на снагу 11. X I1970). Основ за формирање суда налази се у 
првој Конвенцији, која у члану 6. предвиЬа да ће лица бита: „... предата 
на суђење надлежним судовима државе на чијој територији je одреЬе- 
но дело извршено, или МеЬународном кривичном суду, који ће бита 
надлежан за оне чланице уговорнице које буду признале ньегову 
надлежност”. Друга Конвенција у члану 3. предвиЬа обавезу држава 
уговорница да у унутраппьа права уграде механизам који ће омогући- 
ти изручење извршилаца ових дела.

Из наведеног се може закључити да постоји правни основ за 
формирање Међународног суда, а да се једино може поставити пита
ние да ли ће надлежност овог суда СРЈ призната или не.

б) Важно je истаћи да обе конвенције предвиђају одговорност за 
злочине и за органе и организације, а не само за физичка лица, како 
je Статутом предвиЬено, што значи да je у односу на круг лица која 
могу бита проглашена одговорним Статут Међународног суда рес
триктивной од важећих конвенција. Иначе, све категорије злочина 
које су обухваћене Статутом МеЬународног суда предвиЬене су и у 
Конвенцији о незастаревању ратних злочина и злочина против човеч
ности.

Примат МеЬународног суда у односу на домаће правосуЬе пред- 
виЬен je и планом 6. Конвенције о спречавању и кажњавању злочина 
геноцида, тако да ни ово овлашћење, које je дато суду, није преседан.

в) Не улазећи у оцену одредаба о саставу првостепеног и друго- 
степеног суда (број судија, одсуство пороте), сматрам да je штета што 
CPJ није имала могућности (пошто не признаје суд) да утиче на 
избор чланова већа, јер би на тај начин сигурно могла да спречи 
евентуалне злоупотребе, или би са више права могла да указује на 
злоупотребе, ако би ставила резерве на избор појединих судија. Сла- 
жем се са ставом да je потребно обезбедити могућност одбране окрив- 
љених и од стране адвоката из СРЈ, ако окривљени изразе такву жељу.

г) Поступак који омогућује праћење процеса на матерњем јези- 
ку, право на браниоца, право на предлагање доказа и право на жалбу 
обезбебује окривљеном иста права каква би имао и у нашој земљи, па 
не видим због чега би положај окривљеног пред МеЬународним су
дом био неповољнији.

д) Чињеница да МеЬународни суд за ратне злочине у бившој 
Југославији не може да изрекне смртну казну, чини овај суд блажим 
за окривљеног од домаћих судова. И начин издржавања казне затвора 
je у неким европским земљама уреЬен повољније за осуЬенике него 
што je случај у CPJ, па je и са тог становишта могућ повољнији 
третман.

Иначе, није тачац навод да Устав СРЈ забрањује изручење наших 
оптужених држављана МеЬународном суду. Члан 17. став 3. Устава 
СРЈ прописује: „Југословенски држављанин не може бита лишен
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држављанства, протеран из земље, ни изручен dpyioj држави” (подву- 
као Д. Y.). Међународни суд није „друга држава”, a ирелевантно je да 
ли суд заседа у CPJ или на територији неке друге државе.

Налазим да су неоснована страховања од „појаве сведока очеви- 
даца”. Мислим да je то проблем сваког правосуЬа, поготово у тзв. 
монтираним процесима. Добра сарадња надлежних органа СРЈ са 
браниоцима окривљених може представљати довољну препреку овак- 
вим евентуалним појавама, као што ће такву препреку представљати и 
међународни углед поступајућих судија, који, оцењујем, неће подле- 
ћи политичким притисцима. Доказ за то видим и у познатој одлуци 
бечког суда, у поступку за ратни злочин против једног Србина.

А што се тиче суђења за ратне злочине на територији CPJ, 
видели смо како изгледа суђење у Шапцу.

Данко Укропина 
адвокат у Новом Саду
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