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МEЂУНАРОДНИКРИВИЧНИСУД:
ИНСТРУМЕНТПРАВДЕИЛИ

ЗАПАДЊАЧКОГИМПЕРИЈАЛИЗМА–
АНАЛИЗАСЛУЧАЈАДАРФУР

Сажетак:ОвајраданалирарадМеђународногкривичногсудакроз
студијуслучајаДарфур.Настојимопреиспитатитврдњеунутарафричке
јавностиопристрасности,селективностиидуплимстандардимаСуда.
Штавише,свегласнијесечујуоптужбедајесудзаправоинструментим
перијализма.КључнимоменаткојијенепоправљивоуништиоодносАфри
канацаиСудајестеиздавањеналогазахапшењесуданскогпредседника.У
радуанализирамовалидносттогзахтева.Такође,какобипреиспитали
објективностананализирамофинансирањеивезеСудасаневладиниморга
низацијама.Сагледавамоефектесудаурегиону,пресвегаупогледудопри
носаупроцесупомирења.

Кључнеречи:Дарфур,МКС,геноцид,Судан,АлБашир.

1.УВОД

Идејаостварањумеђународногкривичногсуда,којибипроцесуирао
злочиненаглобалномнивоуприсутнајејошодСредњегвека.Првомеђуна
родносуђењеодигралосе1268.годинеуНапуљу,гдејевојводаодШвабије
КонрадфонХохенштауфеносуђензанепоштовањеобичајаратовања.Даља
еволуцијамеђународногкривичногсудствадогодиласе1840.године,када
јевишеоддвадесетземаљаширомсвета(укључујућисвевеликесилетог
доба)потписалозаконепротивтрговинеробљем.ЗавршетакНирнбершког
процесапокренуојеидејуунутарУНостварањусталнихмеђународних
судова.ПоследњадеценијаXXвекадонелајеследећуфазуразвојамеђуна
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роднихсудова;формиранисуспецијалниadhocтрибунализаЈугославију,
РуандуиСијераЛеоне.Међународникривичнисуд(ICC),1успостављенје
2002.годинекаорезултатРимскогстатутапотписаногјула1998.МКС,пред
стављасталнуинституцијукојапроцесуираратнезлочине,злочинепротив
човечностиигеноцид.2МКСиманемерљивзначајзамеђународнокривич
ноправо;представљапрвиуспешанпокушајформирањасталногсветског
кривичногсудасаједнакомнадлежностизасве.Јошважније,оснивачкиакт
МКС‒Римскистатутјепрвимеђународноправниакткојинијесамопобро
јаокривичнадела,већједаоињиховеодредбе.3

2.ГЕНЕЗАОДНОСАМЕЂУНАРОДНОГКРИВИЧНОГСУДА
ИАФРИЧКИХЗЕМАЉА

Удругојполовинидеведесетих,афричкедржавеигралесузначајну
улогууформирањуМКС;Африканцисуподутискомсвојеколонијалне
прошлостиверовалидајеједантакавмеђународнисуднеопходандасанк
ционишесвеевентуалнебудућенеправденамеђународномплану.Тридесет
четиридржавеАфрикесупотписницеРимскогстатутакојимсеосниваМКС.
ЗаступљеностАфриканацаусудскимструктураманијебезначајна:Фатоу
Бенсуда(FatouBensouda)jeтренутноглавнитужилацсуда,5од18судија
долазиизАфрике.4

Међутим,односиАфрикеиМКСубрзосупопочелидасепогоршава
ју.ПрофесорМахмудМамдани(MahmoodMamdani)изУгандетврдидаје
МКСинструментпутемкојегЕУиевропскиНВОсекторпокушавајуда
успоставеновуерууобластихуманитарногправа,проглашавајућисебе
одговорнимзазаштитурањивихгрупа.Мамданиповлачипаралелусаколо
нијалномепохом,наводећидасуистетеземљеподизговоромодговорности
дацивилизујуАфрикузаправовршилеколонизацијуиексплоатацију.5Ње
говутврдњуможедапотврдииизјаваРобинаКука(RobinCook),бившег

1УдаљемтекстуопштамеђународнаскраћеницазаМеђународникривичнисудICC
(InternationalCriminalCourt)бићезамењенасрпском:МКС.

2FilipSlootmans,„TheInternationalCriminalCourtinAfrica:Analysisofthecasesofthe
ICCinUganda,SudanandKenya“FEIEEI–EuropeanInstitute2015,1http://www.ieei.eu/Resso
urces/file/memoires/2015/Filip_SLOOTMANS.pdf,24.јун2017.

3БраниславРистивојевић,„ОопштимоблицимакривицеуРимскомстатуту“,Зборник
радоваПравногфакултетауНовомСаду(ЗборникрадоваПФНС)12/2007,263.

4F.Slootmans,2.
5MahmoodMamdani,“Darfur,ICCandthenewhumanitarianorder:HowtheICC’s‘re

sponsibilitytoprotect’isbeingturnedintoanassertionofneocolonialdomination”,Pambazuka
News,17September2008,Issue396,http://pambazuka.org/en/category/features/50568,25.јун2017.
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британскогминистраспољнихпослова:„МКСнијесудкојиуспостављамо
даприведеправдипремијераВеликеБританијеилипредседникаСАД.“6
ПрофесорДавемпорт(DavidDavenport)придружујесекритикаманарачун
МКС,истичућидајејавнарасправаприликомусвајањаМКСбилавеомари
гидна,функционишућипопринципу„узмиилиостави.“Такође,Давемпорта
јеизненадилаактивнаулогаНВОсекторауцеломпроцесу.Прагнеопходан
заодобравањеМКСпостављенјеизузетнониско;споразумјератификова
лотек60од189чланицаУН;засудкојипретендуједаимауниверзалну
јурисдикцијутојевеомамало.Додатно,какобисепривуклеСАД,начињен
јенизуступака;САДсусеипакповуклеизспоразума,алошарешењасуу
споразумуостала.7ЛегитимностМКСјеозбиљнопољуљанасобзиромна
тодага3од5сталнихчланицаСБУНнеподржава(САД,КинаиРусија).
МКСнепризнајуниИндија,ИндонезијаиПакистан,стогајевеомачудно
штоМКСпретендујенаглобалнујурисдикцијукадаганепризнајевишеод
70%популације.8

МногисматрајудаМКСполитизујеправду,практикуједвострукестан
дардеи.негативноутиченамировнепроцесе.УУганди,МКСизазивапо
већањеипродужењенасиљаидодатноугрожаварањивегрупестановни
штва.Многепаравојнеформацијеодбијајудасепредајузатоштосеплаше
оптужница.ПрисуствоТрибуналаизазивапојавубројнихзлочинаизосве
тенадонимакојисањимсарађују.Нејаснаполитикаодобравањаамнестије
ометамировнипроцес.Приликомдоделеамнестијеприбегавалосебланко
доделамаамнестијацелимгрупама,штојеизазивалонегодовањејавности
јерсуконкретнизлочинипојединацаостајалинекажњени.Садругестране,
Трибуналјепонекадтврдоглавоодбијаодадоделиамнестију,штопредста
вљагрешку,јерсувојнициумногимслучајевимабилидецаприсиљенада
учествујуусукобима.Објављивањеделоваистрагадократнисукобитрају
нарушавалојекрхкапримирја9.Логиканалажеда,доксукобитрају,нео
пходнојеучинитисведасеоништопресмире.Пребрзакриминализација
актеранајчешћепродужавасукобзбогстрахаодхапшења.

МКСјепореметиоимировнипроцесуСудану.Подизањеоптужнице
противАлБашираотежалојемировнипроцес,пружившиветарулеђапобу
њеницимакојинисужелелидапреговарајусапредседникомкојијеоптужен
загеноцид.

6DavidHoile,Justicedenied:TherealityofinternationalcriminalcourtinAfrica,London
2014,11.

7DavidDavenport,“TheNewDiplomacy”,PolicyReview,No.116,December2002/January
2003,19.

8D.Hoile,2122.
9TimAllen,Trialjustice:TheInternationalCriminalCourtandtheLord’sResistance

Army,London‒NewYork2006,9697.
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БилодајеМКСполитичкисудилине,какокажепрофесорТомГинсберг,
природноједасвакисудсвојомодлукомпроузрокујеодређенполитички
утицајнаинституције.10ИстомислиипрофесорЕрикЛеонард,једанод
водећихстручњакапопитањуМКС.11

3.ФИНАНСИРАЊЕМЕЂУНАРОДНОГКРИВИЧНОГСУДА

КакобисморазмотриликредибилитетинезависностСуда,морамо
узетиуобзирињеговофинансирање.Судсефинансирадоприносимадр
жавапотписница.Максимумкојиједначланицаможедаприложиизноси
22%одукупногбуџетасуда.Ипак,земљеЕУкомбинованосвакегодинеу
просекуфинансирајубуџетСудауизносуод57,7%укупнихбиџетских
средстава.НајвећифинансијерисуНемачка,ВеликаБританија,Италија,
Француска,Шпанија.СимптоматичнојетоштојеМКСотворензафинан
сирањеодстранемултинационалнихкомпанија,другихорганизацијаи
појединаца;Судчакотворенопозивазаинтересованеда„улажууТрибу
нал.“12ОзбиљнијипроблемпредстављатоштоЕУдодатнофинансираМКС
такоштодонирановацНВОсекторукојипромовишеилобираукорист
МКС;напрвомместурадисеоорганизацијамаICCNOWиCICC.Постоје
проценедасенаоваквеактивностиСудапотрошидодатних40милиона
еврамиморедовногфинансирања.13ЕУфинансирањеовихорганизација
обављапутеммеханизамаЕвропскогинститутазаљудскаправаидемокра
тијуEIHDR.14ПрограмипромоцијеМКСкојеспроводеовеНВОпоправи
луувектаргетирајумладе,талентованељудекојијошувекнемајучврсто
изграђењеставовеичијисеначинразмишљањаможелакообликовати.

БившиглавнитужилацОкампојенеколикопутапоносноговориоо
успешномекономскомпословањуСуда.Одоснивања,МКСјепотрошиооко
поламилијардеевразасамодеветокончанихсудскихпроцеса–додуше5

10ICCObserversExclusiveInterview:TomGinsberg,ProfessorofLawUniversityofChicago”,
ICCObservers,15March2009http://iccobservers.wordpress.com/2009/03/15/iccobserversex
clusiveinterviewtomginsburgprofessoroflawuniveristyofchicago,26.Jун2017.

11ICCObserversExclusiveInterview:EricLeonard,ProfessorofPoliticalScienceShenan
doahUniversity”,ICCObservers,14April2009,http://iccobservers.wordpress.com/2009/04/14/
iccobserversexclusiveinterviewericleonardprofessorofpoliticalscienceshenandoahuni
versity,26.јун2017.

12D.Hoile,17.
13AlexandraKemmerer,“LikeAncientBeacons:TheEuropeanUnionandtheInternatio

nalCriminalCourt–ReflectionsfromafaronaChapterofEuropeanForeignPolicy”,German
LawJournal,Vol.5,No.12(2004),1464.

14Детаљанприказфинанирањасвихорганизацијасапрецизнимновчанимизносима
доступанјеуD.Hoile2014,5051.
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од9пресудасузанепоштовањесуда15–такодатешкоможеморећидаје
МКСефективаниекономичан;притомМКСостајевеоманетранспарентан
попитањуалокацијефинансијскихресурса.Наосновуизнесенихчињеница,
логичнојепосумњатиунепристрасностСудасобзиромнањеговофинан
сирањеодстраненедржавнихсубјеката.Недржавнисубјектисузаправо
инвестиорисасвојимприватниминтересимакојинеморајубитиускладу
саобјективношћуиправичношћу.Далијемогућесаапсолутномсигурно
шћутврдитидатиинвеститоринисуинећеутицатинаодлукеСудакако
бисвојуинвестицијуучинилипрофитабилном,билодасерадиоекономској,
геополитичкојилинекојдругојјошапстрактнијојврстидобити?

ПрисневезеМКСиНВОкритиковаојечакиHumanRightsWatch.16
Taкође,ВилијамШабассведочикакоглавнуречнаконференцијамаокоМКС
увекводимрежаНВО.17Ипак,одсамогфинансирањапроблематичнијаје
чињеницадаМКСкористимрежупартнерскихНВОзапредистражнерад
њеиприкупљањеподатака.Заштојетопроблематично?ТипичнаНВО
најчешћеимасамоједанциљусвојојагенди,штодоводидоразвијањасин
дрома„тунелскогвида“приликомдоношењазакључака:НВОимајусвој
зацртанициљинајефикаснијимогућипутдадотогциљадођу.Позивена
објективносагледавањечињеницаиуважавањеаргуменатадругестране
НВОнедоживљавајукаоинтелектуалнииетичкиизазовскојимсенеоп
ходносуочити,већкаопрепрекунапутудоциљакојубитребалоштобрже
уклонити!Иакономиналнонепрофитне,НВОсуdefactoинтереснегрупе
којесуспремнедажртвујукомплетанвредноснисистемкакобиобезбеди
лефинансирањезасвојепројекте.НВОсеперманентноналазеустањумо
ралногхазардајерутичунамеђународнепроцесе,азаразликуодсуверених
државаоненесносеникаквуодговорност,инеподлежуникаквојврсти
контроленитирегулативе.Такође,НВОсудотанчинасавладале„медијске
игре“којеседогађајусвакипуткадајеактуеланнекимеђународнипроблем,
знајућинакојиначиндапривукуилипакодвукумедијскупажњуодкон
кретнепојаверадиостваривањасвогциљаТоихчинивеомаопаснимигра
чемкадајеупитањумеђународнопреговарањеиобластмеђународних
односауопште.18

ЗанимљивојенапоменутикакосеМКСсуочавасажестокомкритиком
локалног(афричког)НВОсектора;међутим,прозападниНВОсекторсваку
критикунарачунСудадочекујеунапредспремљеномзаменомтезадасе
критиковањемСудазаправоокрећулеђаправдииподругипутубијајужртве.

15https://www.icccpi.int/Pages/defendantswip.aspx
16HumanRightsWatch,“CourtingHistory.TheLandmarkInternationalCriminalCourt’s

FirstYears”,july2008,http://www.hrw.org/en/reports/2008/07/10,28.Јун2017.
17WilliamSchabas,AnIntroductiontotheInternationalCriminalCourt,Cambridge2001,15.
18D.Hoile,8587.
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Званичницизападнихземаља–иначезаштитнициипромотериНВОсектора
каоједногодстубовадемократије–садаоштрокритикујуафричкеНВО,
вршећипритисакдасепрестанесакритикаманарачунМКС.19

4.ВЕЗЕМЕЂУНАРОДНОГКРИВИЧНОГСУДА
ИСПОЉНЕПОЛИТИКЕЕВРОПСКЕУНИЈЕ

АфричкеземљесујединственеуставудајеМКСевропскипројекат,
инструментнеоимперијалнихамбиција,продуженарукаспољнеполитике
ЕУ,докјеЕУопетнајвећизаговорникибранилацСуда.ЕУјеклаузулуо
прихватањуМКСуврстилаусвесвојепартнерскеспоразумесадругимзе
мљама.ПоводомпрославедесетгодинаодусвајањаРимскогстатута,ЕУје
издаладекларацијуукојојсејаснокаже:„ЕУћенаставитидакористисва
доступнасредствадапромовишеМКСињеговеправнетековинеиуврстиће
достигнућаМКСусвојуполитикупревенцијеконфликта,правде,слободе
ибезбедности.20Чакиузападним„мејнстрим“медијимапреовладавами
шљењедаМКСтаргетираафричкедржавезатоштосуслабе;21амићемо
додатидајетоизатодабисескренулапажњасасукобанаБлискомистоку.

Такојеујуну2000.годинеЕвропскаУнијапотписалаКотоуспоразум
саземљамаАфрикеиЛатинскеАмерике.Споразумјетребалодаобезбеди
побољшањетрговинскеразменесаовимземљамаитонаначинкојибиомо
гућионеразвијенимземљамаАфрикеиЛатинскеАмерикедапласирају
својуробунатржиштеЕУ.Међутим,малопознатачињеницајестедајеова
„трговинскапомоћ“,оличенауКотоуспоразуму,билаусловљењаприхва
тањемРимскогстатутаиМКС.22Тодоводиупитањетврдњезаговорника
Судадајелегитимитетиподршкаовогсудабазирананадобровољнојосно
ви.Афричкеземљесубилелатентоуцењенедаподржеформирањетаквог
суда,иутренуткупотписивањанисуочекиваледаћесеСудбавитиискљу
чивопроцесуирањемАфриканаца.Додуше,ујануару2017.годинеМКСје
отвориоистрагуомогућимзлочиниманатериторијиГрузијеупериодуод
јуладооктобра2008.усукобимаруских,грузијскихиснагаЈужнеОсетије.23
Међутим,свиоптуженипредМКСидаљесуАфриканци.ИстрагауГрузији
јепокренута11годинанакондогађајакојисупредметистраге,утренутку

19Ibid.,8992.
20Ibid.,41.
21EricPosner,“TheAbsurdInternationalCriminalCourt.After10yearsandhundredsof

millionsof dollars, it has completedpreciselyone trial”,http://online.wsj.com/article/SB
10001424052702303753904577452122153205162.html,29.јун2017.

22D.Hoile,39.
23https://www.icccpi.int/georgia,25.Јун2017..
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свеопштерусофобијеназападнојхемисфери,такодасеиоваистрагаможе
посматратикаопотенцијалносредствопритисканаРусију.

ВећсмоспоменулидаМКСнастојидабаштинитрадицијусудаиз
Нимберга.Међутим,МКСконстантноодбијадаразматрапитањезлочина
агресије!СудизНимбергајепакуправотајзлочинокарактерисаокаоједан
однајопаснијихпочовечанство.ИакојепоРимскомстатутуМКСнадлежан
изазлочинагресије24применанадлежностинадовимзлочиномсеизнова
одгађазбогнаводногнејасногдефинисањазлочинаагресије.Последњирок
заотпочињањенадлежностизазлочинагресијенејасноједефинисанзапе
риоднакон2017.25ИзненађујеиодсутвожељеодстранеНВОсекторада
решипроблемувезизлочинаагресије,тенатајначинСудкомплетираи
буделакшизапромоцијуУзрокодбијањанадлежностизазлочинагресије
заправосудвострукистандардиСуда,јербиутомслучајумоглибитипро
цесуиранизваничницииофицириВеликеБританијеиФранцускезбогопе
рацијауИракуиЛибији.MKСистражујеслучајпотенцијалнихзлочина
којесупочинилидржављаниВеликеБританијеуИраку;случајјејошу
предистражнојфази,неколикопутајезакључиванипоновоотваран,идо
садајебезбилокаквихконкретнихрезултата26.

КадаговоримоодуплимстандардимаМКС,неопходнојеразмотрити
ипонашањеВеликеБританијеиФранцуске(јединедвесталнечланице
СБУНкојепризнајуМКС),којенасвеначинеконстантновршепритисакна
земљеАфрикедапризнајуисарађујусаМКС.Сдругестране,идентично
вршепритисакнаПалестинуданепостанепотписницаМКСзбогевенту
алнихистрагапротивИзраелакојебиутомслучајумоглеуследити.27Ова
кваситуацијаједодатниаргументтврдњидајеМКСполитичкисуд.

НезадовољствоМКСједуготињалоуАфрици.Преломнитренутакза
погоршањеодносабиојеналогзахапшењепредседникаСуданаОмарАл
Башира(OmarAlBashir)из2009.године.АфричкаУнијаје3.07.2009.годи
неизнелапрепорукусвојимчланицамаданесарађујусаМКС.28Налогза
хапшењеМКСјепроблематичаниздваразлога:прво,АлБаширјеутом
трнуткуобављаофункцијупредседникапасамимтимуживаимунитет;и
друго,СуданнијепотписникРимскогстатута.29

24RomeStatuteчл.5,ст.1,тач.д.
25D.Hoile,144145.
26https://www.icccpi.int/iraq,25.Јун2017.
27„WilliamHaguesaysUKmayabstaininPalestinianUNvote”,BBCNews,http://www.

bbc.co.uk/news/ukpolitics20524115,30.Јун2017.
28AssemblyoftheAfricanUnion,“DecisionontheMeetingofAfricanStatesPartiesto

theRomeStatuteoftheInternationalCriminalCourt(ICC)”,Assembly/AU/Dec.245(XIII),Sirte,
3July2009,para.10.

29F.Slootmans,3.
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5.АНАЛИЗАСЛУЧАЈАДАРФУР

ПренегоштосепозабавимодетаљноманализомслучајаДарфур,мо
рамомакаруопштенодасеупознамосапозадиномконфликта.Дугогодишње
напетостиуСудануескалиралесу2003.годинекадасудвепобуњеничке
групе(СлободарскипокретСЛМиПокретзаправдуиједнакостЈЕМ)на
палевладинеснагеиаеродромЕлФашер.Убрзопотом,војскаиполиција,
заједнозапаравојноммилицијом„Џанџавид“(Janjaweed),супокренулекон
траофанзиву.ПремаизвештајуАмнестиинтернационала,самоу2003.по
бијенојевишеод90.000људи,докјеповрхтога200.000умрлоодболести
иглади.Расељеноје2,3милионаљуди.30СаветбезбедностиУНдонеоје
Резолуцију1564којомсеуспостављаКомисијазаистрагуокршењумеђу
народногхуманитарногправауДарфуру.31Комисијајеутврдиладасувла
динеснаге,Џанџавидмилицијаипобуњеничкегрупе(даклесвестранеу
сукобу)починилеубиствацивила,мучења,киднаповања,протеривања,
паљењаселаисиловања.Међутим,комисијајезакључиладауДарфуру
нијепочињенгеноцид.32

Суданскавладаје7.јуна2005.основалапосебанкривичнисудкојије
испитиваосукобеуДарфуруикршењемеђународногхуманитарногправа.
Међутим,процесуирањезлочинауДарфурупредлоклнимправосуђемније
билозадовољавајуће–судјеподељеннатриделакојаодговарајугеограф
скојподелипровинцијеДарфур.Седиштесудабилојеротирајућеизмеђу
триграда.Процесисубилинеефикасниипревишеспори.Донесенесутек
двепреудепротивдваофицирасредњегрангазбогубиства.Покренутје
поступакпротивјошнеколиковојникаиподофицира.Међутим,главнико
мандантиЏанџавидмилицијенисунипроцесуирани.33

MKСјеподигаооптужницепротивмногихзваничникасуданскевладе
ипредседникадржавеАлБаширазазлочинепротивчовечностиизагено
цид.СамаоптужницазагеноцидпротвАлБаширајеконтрoверзнапомного
чему.НајпрејепретресновећеМКСвећиномод2према1установилоданема
основазакривичноделогеноцида,јернемадоказадасуетничкегрупеФур,
МасалитиЗагаваубијанезбогсвојеетничке,верскеинационалнеприпад
ности.Наиме,свепоменутеетничкегрупесу(антроплошкипосматрано)

30AmnestyInternational,Sudan:DisplacedinDaifur:AGenerationofAnger,https://www.
amnesty.org/en/documents/afr54/001/2008/en.,30.Јун2017.

31SCRES.1564/2004,i8Sept.2004,http://daccessdds.un.org/doc.
32TheSecretaryGeneral,ReportoftheInternationalCommissionofInquiryonDarfurto

theSecretaryGeneral:PursuanttoSecurityCouncilresolution1564(2oo4)of18September,http://
www.un.org/news/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf,27.Јун2017.

33F.Slootmans,27.
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готовоидентичне,суданскесунационалностииисповедајуислам.34Ипак,
апелационовећејесматрлодатаквотумачењенијеисправно,тенатајначин
практичноуважилоиздвојеномишљењесудијеАнитеУсака(AnitaUsacka).
СудијаУсакајеоветриетничкегрупе,којесудотадатретиранекаоразли
чите(Фур,МасалитиЗагава),посматралакаоједнујединственуетничку
групу–афричку(негроидну).Усветлуовогновогтумачења,АлБаширје
оптуженкаоиндиректнии35починилацгеноцидаииздатјеновиналогза
његовохапшење.36

ПозивајућисенаРезолуцијуСБУН1593,MKСсматрадаиманадле
жностнадАлБаширомбезобзиранатоштоСуданнијепотписникРимског
статута.ТарезолуцијадонетајеускладусапоглављемVIIповељеУН,и
тимесуУНналожилесвимдржавамачланицамаУНдасарађујусаМКСпо
питањуслучајауДарфуру.37

ДабиРезолуција1593билаобавезујућазаСудан,мораобибитииспу
њенбаремједанодтриуслова:први,даСБУНделегирасвојауторитетна
МКС;други,дапоглављеVIIповељеУНможедаобавезујеСудандапо
штујеРимскистатут;итрећи,даСБУНексплицитноуклонидипломатски
имунитетАлБаширу.38

Међутим,МКСјеоформљеннезависноодУНинеможедасепозива
наауторитетУН,поштомутајауторитетнинеможебитидодељен.Запра
во,ауторитетУНможебитиделегирансамомеђусобнимдоговоримадржа
вачланицаУНилиорганимаУН.МКСнеспаданиуједнуодовихкатего
рија(Исто).ДругамогућносностјестедаУНобавежуСуданнапоштовање
Римскогстатута.Међутим,нитонијемогућепоштојеРимскистатутусва
јанодвојеноодУН,ањиховимеђусобниуговорниодносирегулисанису
такодајеМКСнезависанодУН.39СтоганепостојеусловиподкојимаСБУН
можедаделегирасвојауторитетМКС.Суштински,кадајеМКСвећинси

34ICC02/0501/09,DecisionontheProsecution’sApplicationforaWarrantofArrestagainst
OmarHassanAhmadAlBashir,supranote7,para.204(v),https://www.icccpi.int/CourtRecords/
CR2009_01517.PDF.1.Јул2017.

35Неопходнојеиматиувидудаквалификација„индиректанпочинилацгеноцида“
нијечестотестиранаупракси.Међутим,полазисеодпретпоставкедајеуауторитарним
земљама(каквајеСудан)тренутнилидерукљученудоношењеготовосвиходлука,теје
стогазањихиодговоран(прим.аут.).

36TheProsecutorv.OmarHassanAhmadAlBashir,SecondDecisionontheProsecution’s
ApplicationforaWarrantofArrest,No.ICC02/0501/09(12July2010),www.icccpi.int/iccdocs/
doc/doc907i42.pdf.,1.Јул2017.

37(SCRES1593/200531March2005,https://www.icccpi.int/NR/rdonlyres/85FEBD1A29F8
4EC4956648EDF55CC587/283244/N0529273.pdf.,29.Јун2017.

38F.Slootmans,32.
39NegotiatedRelationshipBetweentheInternationalCriminalCourtandtheUnitedNati

ons,ICC—UN,ICCASP/3/Res.1(4October2004),http://www.un.org/en/documents/charter/
chapter16.shtml
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стираодабуденезависанодУН,неможенакнаднодасепозиванааутори
тетУН„попотреби“.Дабистварибилејасније,неопходнојеиматиувиду
кључнуразликуизмеђуМКСиadhocтрибуналазаЈугославијуиРуанду.
ОвадватрибуналауспостављенасурезолуцијамаСБУН,теуследтогаима
јуправодасепозивајунапоглављеVIIповељеУН.40

СобзиромнатоданиСБУНнијеукинуоимунитетАлБаширу,нема
основапокомбионбиоирзученМКСпоосновурезолуције1593СБУН.
Иакојетужилацнепрестанопозиваоафричкедржаведасарађујуиухапсе
АлБашира,сâмРимскистатутучлану98(1)кажедаМКСнеможеинси
стиратинасарадњидржавапотписницауколикојетасарадњапротивна
међународномправупопитањудипломатскогимунитета.41

Наконпроцедуралногразмотрићемоифактицитетилогицитетопту
жницезагеноцид.КаоузроксукобауСудануобичносенаводимаргина
лизација;међутим,независнипосматрачинајугледнијисуданскиактивиста
заљудскаправаГазиСулејман(GhaziSuleiman)тврдидајеситуацијавеома
комплексна,тедасезаправорадиосукобимаизмеђуразличитихфракција
суданскогисламистичкогпокретаразврстаногучак22побуњеничкегрупе.

ИстражитељиМКСсупосетилиКартумуфебруару2007.године.Том
приликомјепрепорученоподизањеоптужницепротивМухамедаХаруна
(AhmadMuhammadHaroun),бившегминистраунутрашњихпослова,иАли
Кушаба(AliKushayb),командантаџанџавидмилиције.Уиницијалномиз
вештајуАлБаширнијеспоменут.42Тек14.07.2008.Бившиглавнитужилац
Окампо(LuisGabrielMorenoOcampo)оптужујеАлБаширазагеноцид.
ВодећипознавалацовеобластиВилијамШабасописаojeОкамповнаступ
каоекстравагантанитеатралан,бездоказа.43

Фур,МасалитиЗагавасусамотриодмноштваафричкихетничких
групакојеживеурегијиДарфура.Акојетачнатврдњатужиоцаипретре
сногвећадајегеноцидбиоусмеренпротивафричкихетничкихгрупа,како
јемогућедапреосталеафричкеетничкегрупенисустрадале?Дабисенеко
деломоглооквалификоватикаогеноцидтоделоморадасадржиопшти
елементгеноцидненамере:„[уништењеетникескупинеили]стављањеску
пинеуживотнеусловесрачунатедадоведудоуништења,вршисесврхови
тоилинамерно.“44Међутим,тужилаштвонијеуспелодадокажецентралну
тачкусвакеоптужницезагеноцид–геноциднунамеру:кадасуСуданске
безбедноснеснагевршилемобилизацијузаконтраофанзиву,увојскусу

40F.Slootmans,39.
41RomeStatute,чл.98,ст.1.
42D.Hoile,282.
43WilliamSchabas,“WhatisGenocide?WhataretheGapsintheConvention?Howto

PreventGenocide?”,ForoRegionalsobrePrevencióndelGenocidio,BuenosAires,10–12Decem
ber2008,http://www.cancilleria.gov.ar/portal/dighu/docs/william_schabas.pdf.,1.Јул2017.

44Б.Ристивојевић,ЗборникрадоваПФНС12/2007,266.
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регрутованиприпадницисвихетичкихгрупа(иарапскеинегроидне).Та
кође,Владајеупровинцијуслаламасовнеколичинеоружијакакобиомо
гућиламештанимадалакшебранесела.Потпунојенелогичнонаоружава
ти,регрутоватиивојнообучаватиљудеакопланиратедаихпобијете.45
ГеноциднојквалификацијизлочинауДарфурууспротивиосечакитужилац
Хашкогтрибунала(ICTY)ЏефриНајс.46

Окампојенаставиосапокушајимадапотврдисвојутврдњу,наводећи
дасегеноцидзаправодогодиоукамповимазаинтернорасељеналица.Ме
ђутим,тикамповисупредстављалинајвећухуманатурнуоперацијудеце
нијеибилисуподбуднимокоммеђународниххуманитарнихорганизација,
такодагеноциднебимогаодапрођенеопажено.Тужиочеветврдњеубрзо
судемантовалиЛекарибезграница.47Окамповатезапоновонепролази
елементарнилогичкитест:уколикожелитедаизвршитегеноцидукампу
зарасељемалица,сигурноутекамповенећетедовестивеликибројмеђу
народнихпосматрача.Међутим,МКСјенаконсвегаунезавиднојситуаци
ји:јеракосадаодустанеодоптужницепротивАлБашира,употпуностиће
изгубитисвојкредибилитет!

Никретањеинтернорасељенихнеидеуприлогтезитужилаштва;на
име,избеглицесупристизалеуКартум,нисубежаливанземље.48

АфричкаУнијаиАрапскалиганеподржавајутезуогеноциду;заправо
јединадржавакојаподржаватезуогеноцидууДарфурјесуСАД.Многи
сматрајудајеразлогкомерцијалнеприроде,јерјефондацијаСпасимоДар
фур(SaveDarfur)експлоатацијомтерминагеноцидзарадила100милиона
долара.49Уосталом,познатоједасуСАДглавнипокровитељпотоњенеза
висностиЈужногСудана.Тезаогеноцидндностисуданскевладесвакакоје
олакшалатајпроцес.

6.ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

КадасумирамоефектеМКС,долазимодозакључкадајеСудјепотро
шиомногоенергијеидобревоље;ноњеговалегитимностјеупитнасобзи
ромначињеницудајеусвојенподлажнимпремисамаиекономскомуценом

45ПоређењарадиуприпремигеноцидауРуанди,припаднициХутуетничкегрупе
наоружавалисусамовлаституетничкугрупу.(прим.аут.)

46UKbarristerSirGeoffreyNicedisputesSudangenocide”,BBCHardtalk,4September
2012,http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/hardtalk/9747719.stm,29.Јун2017.

47RonyBrauman,“TheICC’sBashirIndictment:LawAgainstPeace”,WorldPoliticsRe
view,23.July2008,http://www.worldpoliticsreview.com/Article.aspx?id=2471,21.Јун2017.

48КадапоновоупоредимоситуацијусаРуандомвидећемодасуТутсиизбеглицебе
жалеизглавногградаванземљејерјебашуглавномградубионајвећипокољ.(прим.аут.)

49D.Hoile,291292.
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увидуКотоуспоразума.Друго,СудјепоказаонаклоностполитициЕУ.
Треће,Судједемонстрираонеприхватљивунеефикасности,следствено,
некомпетентностсобзиромнадуготрајностпроцесаималибројправосна
жнихпресуда.Четврто,Суднегативноутиченамировнепроцесенаафрич
комконтиненту.Пето,уместоједнакости,Судјепоказаоселектиносту
примениправде.

ДалијеМКСинструментимперијализма?Заистатакоделује,алито
незначидајеоноформљенсатимпредумишљајем.Моглибисморећида
је„путдоимперијализмапоплочандобримнамерама!“Суштинанеуспеха
СудалежиунеразумевањуАфрике.Африканциевропскуправдудоживља
вајукаоосветничку,заснованунаодмазди.Aфричкипроблемиморајусе
решаватиинтерно,унутарконтинента.Алтернативеевропскомпоимањуи
спровођењуправдемогудабудуГацацасудовиилиЈужноафричкакомисија
заистинуипомирење.Наравно,иовиконцептиимајусвојенедостатке,чију
даљуанализунедозвољаваобимовограда;алисвакакодабиресторативни
приступправдимогаобитипогоднијикадајеАфрикаупитању.

Међутим,МКСидаљенаступауоријенталистичкомнаративу:дивљак
жртваспасилац,гдејеАфриканацуулозидивљакааМКСспасилацкоји
морадаспасижртвуодсамесебе!КадабисмоморалидаискажемоставСуда
уједнојреченици,онабимогладагласи:„ХајдедаАфриканценаучимо
владавиниправа“–штозлокобноподсећанаимперијалистичкукрилатицу:
„ХајдедацивилизујемоАфриканце.“ИзгледадасесадауЕвропи(каонекада
ранијеуСАД)јављанекинови„теретбелогчовека“којиовогпута,уместо
колонизације,Африцидоносиблагодетимеђународнеправде.

Упротеклимвековимапостојаојемеханизамтрговањаробљем,саци
љемдасеАфриканциодведуизАфике.МКСјетајмеханизмобрнуо–сада
јециљдасеАфриканцимаукрадеАфрика!
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Abstract:ThisworkanalyzestheworkofInternationalCriminalCourtfo
cusingonallegedDarfurgenocide.WearetryingtoreassessallegationsofAfrican
publicwhichclaimthatICCisbiassedtowardsAfrica,selectiveandimplementing
doublestandards.FurthermoretheyclaimthattheCourtis,infact,aninstrument
ofnewWesternimperialism.ThekeymomentwhichhavebrokentheICCAfrica
relationshipbeyondrepairisarrestwarrantforSudanpresidentOmarAlBashir.
Wearequestioningthelegalityandlegitimacyofthatwarrant.Моreover,inorder
toproveordenytheobjectivityofthecourtweareanalizingthefinancingofthe
ICCanditsrelationshipwiththeNGOsector.Weexaminetheeffectsofthecourt
decisionsonthepeaceandreconciliationintheregion.
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