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Есеј о политици кажњавања хашког Трибунала "Кад правда затаји" награђен 

је од стране фондације Ђузепе Торе из Болоње 2018. године. Следеће године, 

2019, објављен је у оквиру критичке студије The Hague Tribunal, Srebrenica, 

and the Miscarriage of Justice (Unwritten History, Chicago). Аутор др. Јован 

Милојевић је професор политичких наука у САД. 

  

Међународни криминални трибунал за бившу Југославију (у даљем тексту 

”МКТБЈ” или ”Трибунал”) у Хагу, у Холандији, је био основан 19993. да би се 

судило оптуженима за ратне злочине који су били умешани у сукобе на 

територији бивше Југославије. Од 1993, до затварања, 2017, МКТЗЈ је подигао 

оптужнице против 161. особе које су припадале свим етничким групама током 

разних сукоба. Ипак, Трибунал је био умешан у контроверзе још од самог 

оснивања, и био је оптужен за етничку пристрасност, уништавање доказног 

материјала, кршење права оптужених током судског процеса, и за цензуру, да 

наведемо само неколико од оптужби. Контроверзе су досегле врхунац у 

тренутку када је изречена последња пресуда Трибунала, 4. децембра 2017, када 

је оптужени, Слободан Праљак, испио отров док је судија наглас читао 

пресуду да је крив, извршивши самоубиство у судници, које је цео свет могао 

да гледа уживо. Убрзо је и издахнуо у оближњој болници. Запањујући видео 

снимак је изазвао медијску буру. На Западу су медији тај инцидент 

окарактерисали као очајничко дело полуделог ратног злочинца, што је 

очигледно било превелико поједностављивање истог. Узимајући у обзир 



контекст инцидента, уверење бившег генерала босанских Хрвата да му је Суд 

нанео неправду је било искрено, и било је јасно да му је веома значило да то 

своје уверење о Суду подели са светом. Окончало се све тиме да је изабрао 

смрт радије него живот под уверењем да је Трибунал имао лажни ауторитет. 

Праљаков протест самоубиством засигурно није доказао његову невиност. 

Али, са друге стране, јесте бацио светлост на начин пословања Трибунала – 

нарочито на мноштво пресуда које су биле оспорене – што је можда и била 

једна од Праљакових намера. Један од врхунских примера контроверзних 

пресуда је и ослобађајућа бившем босанском војном командиру Насеру Орићу, 

који се јавно хвалио својим злочинима. Његове жртве су биле жене и деца који 

су ”били мучени и сакаћени а други су били живи спаљени у својим кућама 

(од стране Орића и његових потчињених)” (Самуели 2013: 278). 

Сведок Оптужбе, генерал Моријон, командант снага Уједињених нација у 

Босни од 1992.-93, је током свог сведочења на суђењу Милошевићу изјавио да 

је ”Орић вршио нападе током православних празника и уништавао села, 

вршећи покоље становника… (да је био) ратни вођа који је завео страховладу 

на својој територији и над становништвом… да није могао да допусти да буде 

заробљеника.” 

Шиндлер (2007:229) каже да је Орићева ”власт као команданта Сребренице 

била обележена застрашујућим зверствима према свакоме ко му се замерио. 

Орићеви злочини против Срба цивила су били међу најгорим који је ико 

починио током босанског грађанског рата, укључујући и веома распусно 

касапљење невиних жртава.” Шиндлер је навео да је фебруара 1994. Орић 

”забављао дописника Вашингтон поста показујући му видео снимак својих 

војника који су обезглављивали Србе” (229). Слично томе, Џонстон (2002) је 



закључила да је Орић имао склоност да напада Србе на српске празнике, као и 

да је волео да се хвали извештачима са Запада у вези са својим подухватима. 

Џонстонова каже: 

Орићеве харамлије су одабрали дан православног Божића, 7. јануар 1993, за 

напад на Кравице, истребљујући становништво и попаливши куће. 

Четрдесетосморо Срба је одмах побијено, неки од њих у тренутку док су 

напуштали цркву после божићне службе. (Током 1992.-94.) око 192 српска 

села су била похарана и спаљена, а преко 1300 становника је било побијено, 

док их се много више разбежало… Орић је чак позивао стране извештаче у 

свој удобан стан да им се хвали својим ”ратним трофејима”: кесетама са видео 

снимцима на којима се виде одсечене главе Срба и њихова обезглављена тела, 

спаљене куће, и гомиле лешева (111). 

Срби су изразили бес због ослобађања Орића и, као што то показује једно 

истраживање у Босни, Срби често наводе тај случај као доказ Трибуналове 

ненаклоности њиховој нацији (Кларк 2011:67). На оптужбе за пристрасност се 

не наилази само код Срба јер су и Хрвати оптуживали Трибунал као ненаклон 

њима (Кларк 2011, Саксон 2005). Ипак, Трибунал одбија такве наводе и тврди 

да његове ”пресуде показују да су све стране у сукобима починиле злочине,” 

и да Трибунал ”свој фер приступ и непристрасност сматра нечим од врхунског 

значаја.” Штавише, Трибунал наглашава да је ”допринео неоспорној 

историјској оставштини, допринео борби против негирања злочина и помогао 

етничким заједницама да се суоче са сопственом новијом прошлошћу. У целом 

региону више не може доћи до негирања злочина.” Када се узме у обзир 

ослобађајућа пресуда једном од најгорих ратних злочинаца из југословенских 

ратова, такве самохвалне изјаве постају веома сумњиве. 



Уз то, невољност Трибунала да подигне оптужнице против веома познатих 

ратних злочинаца још више долазе у сукоб са његовим изјавама. На пример, 

бивши командант Петог корпуса бошњачке армије током рата у Босни, Атиф 

Дудаковић, се сматра ратним злочинцем али је Трибуналова оптужница 

против њега изостала. Прошла је деценија од како су се појавили видео записи 

на којима се види да је Дудаковић, као и његове трупе, починио ратне злочине 

на много места (Б92 2007). Један снимак га показује како наређује погубљење 

двојице босанских муслимана, ратних заробљеника, и како честита двојици 

својих војника који су то наређење извршили. Веома је узнемирујуће да 

Трибунал није подигао оптужбе ни против једног од умешаних, а није спровео 

ни истрагу злочина. Дудаковић се данас сматра јунаком међу босанским 

муслиманима, а таквим су га проглашавали и њихови водећи политичари, што 

показује да нема основа за тврдњу Трибунала да је рад те установе довео до 

престајања негирања злочина и да је помогао етничким заједницама да се 

суоче са својом блиском прошлошћу. Управо супротно томе, како је 

Акривулис (2017:372) навео: ”Узимајући у обзир неповерење према 

Трибуналу у региону, његови резултати заправо изгледа да још више 

погоршавају већ постојеће напетости међу сукобљеним заједницама, пре него 

што је тачна тврдња да олакшавају помирење.” 

Изгледа заправо да је Трибунал имао тешкоће да постигне икоји од својих 

задатих циљева. 

Оснивачка Резолуција Трибунала, донета 1993. године од Савета безбедности 

Уједињених нација, наводи да су му основни циљеви постизање мира и правде 

за све народе бивше Југославије (Акривулис 2017: 372). Ипак, већ 1995, док је 

Трибунал био у повоју, Вудвардова (1995) је предочила увид и пророчко 

разматрање Трибуналових наводних намера, чиме је предочио његове 



недостатке. Описала је како је претња подизањем оптужнице сатеривала борце 

у ћошак и подстицала их да уточиште налазе у својим сувереним државицама, 

чиме је доведено до тога да крај борбама буде још неизвеснији – а кад се узме 

у обзир да су најгора зверства почињена баш после 1993, Вудвардовкине речи 

су добиле на тежини. ”Не узимајући у обзир овакав контрапродуктиван 

резултат-давање подстрека условима који воде ка кршењима права-они који су 

подржавали Трибунал изгледају као особе које су пре желеле да се штите 

норме него да се спречи стварање услова у којима би дошло до повећања 

жртава” (324). 

Надаље, упозорила је да због чињенице да је ”процедура била прогурана од 

стране САД, оптужнице су служиле америчкој политици у вези са сукобима, 

што је захтевало заверу ћутања у вези са зверствима почињеним од стране 

оних који нису званично били сматрани агресорима” (324). Случајеви Орића и 

Дадаковића потврђују основаност њених закључака. 

Критичари насупрот онима који подржавају Трибунал 

Вудвардова није једина која је указала на (наводне) везе између Трибунала и 

САД. Томас (2003: 171), на пример, каже: 

"Пробирљивост у манипулисању међународним системом и процесом правде 

је постала начином вођења спољне политике САД. То што су САД биле 

спонзором и подржавале Трибунал је илустрација таквог система пристрасне 

правде, у којем је главни циљ да се оптужнице подижу против Срба док се 

спречава подизање икаквих оптужница против НАТО лидера, а да се 

минимализује број оптужница подигнутих против Хрвата и муслимана." 



Блек (2000: 29-30) заступа став да је ”било неопходно дискредитовати 

постојеће вођство” Југославије како би се та држава разбила ”у квази-

независне колоније, највише Немачке и САД,” и да је ”најкорисније 

пропагандно оружје у томе, наравно, трибунал међународног карактера, којег 

ће јавност прихватити као неутрални инструмент правде, али који ће бити 

контролисан ради постизања политичких циљева.” Диксон и Јокић (2006: 355) 

предочавају да је Трибунал кршио процедурална права оптужених тиме што 

им је ”запушавао уста.” Трибунал је ишао дотле да је уклањао оптужене из 

суднице како не би ”ни видели нити чули о злу” које су НАТО лидери нанели 

Србима. 

Исто тако, Бардош (2013:15) тврди да су изјаве бившег судије Трибунала, 

Фредерика Хархофа, о политичком мешању у процес доношења одлука од 

стране бившег председника Трибунала (Американца), као и оптужбе за 

политичко мешање изазване тим изјавама, појачале виђење ”рада Трибунала 

као нечега што није било основано на стандардима непристрасне правде већ 

на политичким интересима великих сила.” Надаље, Хајден (1999) тврди да је 

Трибуналова ”правда пристрасна” јер су одлуке о подизању оптужница 

засноване на националности (етничком пореклу) оптуженог више него на 

јасним доказима о почињеним злочинима. Он остаје при тврдњи да су докази 

о пристрасности Трибунала управо то што Трибунал није извршио своју 

дужност да подигне оптужбе против лидера НАТО-а који су починили prima 

facie ратне злочине, као и злочине сличне онима за које су против других такве 

оптужнице биле подигнуте. 

Шарф (2002), на другој страни, легитимизује стварање Трибунала и 

минимализује његову блискост са САД. Он тврди да оснивање Трибунала од 

стране Уједињених нација, а не од стране победника или од стране оних који 



су били умешани у сукобе, легитимизује Трибунал јер је постојао општи 

концензус у ”међународној заједници” да је било неопходно да се оснује ad 

hoc трибунал како би дошло до мира и стабилности у региону (2002: 394). 

Ипак, та тврдња заобилази чињеницу да је улога САД у стварању Трибунала 

била интегрална – нарочито улога тадашње државне секретарке Медлин 

Олбрајт, коју сви наводе као ”мајку Трибунала” (Џонстонова 2002). 

Још прецизније, било је то петоро чланова Савета безбедности Уједињених 

нација који су основали Трибунал, иако им Повеља УН не даје таква 

овлашћења; а сам Трибунал није имао правну јурисдикцију да суди икоме за 

ратне злочине почињене на територији бивше Југославије (Лофленд 2007). Као 

што је Џонстонова (2000:164) нагласила: ”Трибунал Савета безбедности је 

погазио сва права заитересованих држава и једноставно им је наметнуо свој 

ауторитет, без њихове сагласности.” По речима Лофленда (2007), само два 

правно одржива начина постоје да се оснује међународни криминални суд: 1) 

амандманом на Повељу УН; или 2) мултирателарним уговором, а ни једно од 

то двоје се није догодило током процеса стварања Трибунала. 

Уз то, изгледало је да Трибунал ради на основу директне наредбе владе САД 

када му је наложено да подигне оптужницу против Слободана Милошевића. У 

тренутку када су САД почеле да губе подршку јавности за рат (НАТО 

бомбардовање Југославије 1999.), Трибунал је подигао оптужницу против 

Милошевића. То је био сумњив тренутак за подизање оптужнице против њега 

за ратне злочине јер је тада вођен жесток рат на територији Косова где су 

југословенске војне снаге биле у сукобу са такозваном ОВК, и јер су 

истовремено непрестано падале америчке и НАТО бомбе, што је доводило до 

потпуне немогућности да се спроведе икаква истрага у вези са наводним 

ратним злочинима. Без спровођења истраге било је немогуће прикупити 



икакав доказни материјал неопходан да се подигне оптужница. Ипак, 

Трибуналу и САД недостатак доказног материјала је била само мала техничка 

препрека. Недостатак доказног материјала није предупредио издавање 

оптужнице против Милошевића. 

Недостатак доказног материјала је све више постајао очигледан током судског 

процеса Милошевићу јер је страни оптужбе било тешко да докаже да је он 

починио кривична дела на Косову. На Трибуналову срећу, основна оптужница 

је претрпела измене па су у њу додате, пре почетка процеса, још две оптужбе: 

једна за Хрватску и друга за Босну. Очигледно је да је страна оптужбе то 

учинила надајући се да ће тако бити лакше да се исконструише случај против 

Милошевића. Као што је Лофленд (2007: 110) илустровао: 

"Екстравагантни наводи од стране НАТО-а током бомбардовања Југославије 

очигледно нису могли да опстану необорени током суђења… У недостатку 

доказног материјала за злочин националног прогањања на Косову, страна 

оптужбе је очигледно одлучила да забаци мрежу што шире може у нади да ће, 

уместо за Косово, моћи да ”улови” Милошевића због Босне и Хрватске." 

Уз то, ако би се током процеса појавила одређена информација коју Трибунал 

или САД нису одобравали да изађе у јавност, Трибунал је вршио прераду 

сведочења а понекад би цензурисао и избацио читаве делове изјава сведока. 

На пример, када је Слободан Милошевић унакрсно испитивао бившег НАТО 

команданта генерала Веслија Кларка, председавајући судија, Ричард Меј, је 

забранио Милошевићу да му постави икакво питање о НАТО бомбардовању. 

Мендел (2004: 174) каже да Милошевићу није дозвољено да унакрсно 

пропитује Кларка у вези са ”највероватнијим разлозима за ратовање или о 

легитимности и законитости истог, као и о могућем статусу самога Кларка као 



ратног злочинца, без обзира на то колико би таква питања била релевантна за 

сам процес.” Уз то, пре него што би записник био пружен на увид јавности, 

Трибунал је дозвољавао влади САД да цензурише цело сведочење генерала 

Кларка онако како би то одговарало интересима САД (Диксон и Јокић 2006, 

Лофленд 2007). 

Подизање оптужница без доказног материјала, измена сведочења, цензура 

оптужених, и кршење правила судске процедуре су само неке од контроверзи 

на које упућују критичари Трибунала. Неке од осталих контроверзи су суђења 

у одсуству оптуженог, прихватање гласина као доказног материјала, дозвола 

прихватања доказног материјала добијеног током мучења, прихватање 

сведочења од стране сведока који су доказани лажни сведоци, недозвољавање 

оптуженима да се суоче са онима који их оптужују за злочин, кршење права 

оптуженог на јавност процеса, као и давање имунитета оптуженима за ратне 

злочине као награду за сведочење против неког другог. Уз све то, Трибунал је 

затечен у чину уништавања доказног материјала за злочине почињене над 

Србима, што је јавности предочила бивша главна тужитељица Трибунала, 

Карла дел Понте (Чинг 2014, Дел Понте, Судетић, и Амато 2008). Упркос 

свему томе, велики је број академских личности које подржавају како рад 

Трибунала тако и правно наслеђе које је за собом оставио. 

Шарф (2002: 394), на пример, тврди да су ”досадашње поруке оптужница 

Међународног Трибунала, рада његовог Тужилаштва, и пресуда, муслиманима 

и Хрватима, као и Србима, да је ратни злочин ратни злочин без обзира на то 

ко га је починио. Трибунал није био на страни никога од њих.” Смит (2012: 

166) тврди нешто слично када каже: ”Не може се умањити значај чињенице да 

је дошло до ефективног процесуирања оптужених за ратне злочине без обзира 

на то ко је којој страни припадао у тим сукобима, и то је тај критичан елемент 



прогреса који је постигнут.” И Шарф и Смит тврде да начин рада Трибунала 

сведочи о његовој непристрасности и поштењу, али је вредност оваквог става 

сумњива. На пример, пресуде неким оптуженима који нису били Срби не 

наводе обавезно на закључак да ”Трибунал није стајао на страну неких од 

оптуженика,” што може да буде и тачно и нетачно. Стога таква тврдња спада 

у категорију non sequitur, што је логичка фалација. 

А када се ради о правима оптужених, Смит тврди да ”процеси Трибунала у 

Хагу изгледају управо онако како треба да изгледају процеси који доводе до 

праведне пресуде оптуженима јер су димензије и процедурално правилног 

правног поступка и суштински правилног правног поступка у смислу 

институционалних решења биле солидно конструисане. Конкретно, не може 

бити озбиљних тврдњи да оптужени нису имали право на потпуну и поштену 

могућност одбране” (2000: 163-164). Овако пажљиво бирајући речи, Смит 

дочарава утисак да је изговорио нешто мудро, али се виде два фундаментална 

проблема у вези са његовом тврдњом: 1) већ код првог читања се пали логичка 

црвена сијалица упозорења; и 2) нетачна је. Прво, не ради се о томе да ли 

оптужени заслужује право на поштену могућност одбране већ да ли заправо 

има могућност на њу. Усмеравање тврдње на речи да ”не може бити озбиљних 

тврдњи да оптужени нису имали право на потпуну и поштену могућност 

одбране” уместо на то да ”нису доживели могућност потпуне и поштене 

одбране” је заправо неискреност. Било који оптуженик који дође пред суд да 

буде процесуиран, било где на свету, треба да има право на потпуну и поштену 

одбрану, док је питање да ли ју је заправо и доживео нешто потпуно друго. 

Друго, Трибунал је на силу наметао адвокате одбране оптуженима, против 

њихове воље, што је јасно кршење права оптуженог на правилан судски 



процес, и доказ је против Смитове тврдње да је правилан судски процес у 

Трибуналу солидно конструисан (Диксон и Јокић 2006, Лафленд 2007). 

Шарф (1997) такође тврди да је правилан судски процес солидно спровођен у 

Трибуналу. Он тврди да су чињенице током процеса Тадићу биле утврђене ”од 

стране сваког појединачног сведока, који су сведочили један после другог како 

би били суочени са оптуженим током помног узајамног пропитивања од 

стране угледног адвоката одбране,” што је, тврди он, доказ да је оптуженом 

омогућено право на правилну судску процедуру, и да је, као резултат, процес 

довео до ”коначног следа догађаја и чињеница који ће издржати тест времена 

и преиспитивања” (215-216). Ипак, Шарф самом себи противречи. Само седам 

страница пре тог закључка тврди да је стратегија адвоката одбране била да 

прихвати без поговора целокупни опис злочина онако како га је предочила 

оптужујућа страна и да верзију догађаја предочену од оптужбе не доводи у 

питање ни на који начин, како би се Одбрана усредсредила на наглашавање 

чињенице да је доказни материјал сведока оптужбе ”непоуздан јер је у великом 

броју случајева то било необјективно сведочење жртава муслимана који су све 

Србе доживљавали као угњетаче” (208-209). Као што то Мендел (2004: 240) 

вешто увиђа, ”стратегија одбране уопште није била да оповргне тврдње из 

историје ’помним преиспитивањем од стране угледног адвоката одбране’ већ 

је била да прихвати верзију историје коју је предочила страна оптужбе па да 

онда баци сумњу на појединачну кривицу оптуженог.” Горе наведена тврдња 

да је правилан судски процес у трибуналу био солидно конструисан и 

спроведен нема основа. 

На крају, недавна емпиријска студија -- коју је спровео овај аутор (Милојевић 

2018) -- довела је до резултата да постоје две карактеристике да се сигурно 

предвиди Трибуналова пресуда: то су биле ”етничка припадност оптуженог” и 



”етничка припадност жртве”, из чега произилази закључак о предубеђењу на 

штету Срба. Ипак, мора се нагласити да је та анализа направљена пре пресуде 

Апелационог већа у случају Тужилац против Јадранка Прлића и других, којом 

су потврђене све првостепене пресуде против Јадранка Прлића, Бруна Стојића, 

Слободана Праљка, Миливоја Петковића, Валентина Ћорића, и Берислава 

Пушића. Дакле, те пресуде нису укључене у анализу података овог 

истраживања из 2018. године. Ипак, након завршетка ток предмета, као и 

неких других, број оптужених који су обухваћени студијом је порастао, што је 

довело до могућности додатне квантитативне анализе. Нова студија, као и 

претходна, је преиспитала чињенице сваког случаја, као и резултате у смислу 

могућег постојања предубеђења на основу етничке припадности. Дакле, на 

крају је број оптужених који су прошли кроз цео судско процес у Трибуналу 

порастао на 109, међу којима су били и они који су дочекали коначну пресуду. 

Ово повећање (броја особа обухваћених студијом) утиче и на пораст 

могућности разоткривања значајних утицаја на резултате. 

На основу налаза претходног истраживања (Милојевић 2018), предвиђено је 

да ће у Трибуналу бити повезаности између пресуде о кривици и 

националности осуђеног (Хипотеза 1 (Х1)) као и да ће се утврдити повезаност 

између дужине казне и националности кажњеника (Хипотеза 2 (Х2)). Поред 

тога, предвиђено је да ће се установити повезаност између изречене пресуде 

која потврђује кривицу и националности жртве (Хипотеза 3 (Х3)). Након 

повећања броја случајева које је студија обухватила, усредсредили смо се и на 

анализу разлика у пресудама у кривици као и на пресуде изречене 

оптуженицима који нису били Срби. То је било важно урадити јер је тада 

повећање броја случајева у којима Срби нису били оптуженици дозволило да 

се направи дубља анализа случајева без оптуженика Срба. 



Метод 

Узорак 

Трибунал је подигао оптужбе против 161-ог осумњиченог али су у студију 

укључени само случајеви у којима је оптужени прошао кроз цео судски процес 

Трибунала. Стотину и девет особа је дочекало или ослобађајућу пресуду или 

пресуду да су криви (N = 109)-и сви су обухваћени овим истраживањем. 

Остали, против којих су подигнуте оптужнице, су подељени у следеће 

категорије: 1) Оптужница је повучена (Н-20); 2) Дошло је до смрти оптуженог 

или пре или током судског процеса (Н-17); 3) Случај је био пребачен из оквира 

међународног суда у оквире сувереног судства неке државе (Н-13); или је 4) 

Дошло до поновног суђења (Н-2). До података се дошло на сајту самог 

Трибунала, у одсеку Судски случајеви. 

Кодирање 

Урађен је детаљан преглед свих Трибуналових окончаних судских случајева 

како би се утврдио коначан број пресуда о кривици, о ослобађању од кривице, 

и о броју година затвора на које су осуђени они који су проглашени кривима. 

И друге важне чињенице су утврђене: националност сваког оптуженика као и 

националност жртве (над којом се тврдило да је злочин почињен); старост 

оптуженика када је започео судски процес; којој је категорији – војној, 

политичкој или паравојној – припадао оптуженик када се догодио наводни 

злочин за који је оптужен; која врста оптужбе је била подигнута (у шта спада 

број жртава, како је оптужени био умешан у тај злочин, као и целокупан оквир 

самог злочина); и, на крају, у којем од три конфликта – хрватском, босанском, 

и/или српском (косовском) – је оптужени учествовао. 



Уз то, фактор категоричке променљивости је био укључен – за националност 

жртве. Жртве су биле подељене у две категорије: ”Срби” и ”не-Срби”. Још две 

групе фактора категоричке променљивости су биле одређене за националност 

оптуженог, при чему је у једној оптужени био одређен као ”не-Србин” (0) или 

као ”Србин” (1), а у другој као ”босански Хрват” (0), Србин (1), и ”остале 

несрпске групе” (2). Сваки од оптужених је надаље био означен као 

”ослобођен” (0) или ”осуђен” (1). ”Дужина казне” је кодирана на варијабилној 

скали од 1 до 50 година. Осуђеници који су добили доживотне казне затвора 

су означени бројком 50. 

Две категорије промењивости су установљене како би се назначила врста 

оптужбе (број жртава, својство умешаности у злочин, и општи опис злочина). 

Није било могуће одредити стални промењиви фактор за број жртава јер је око 

половине оптужених спадало у категорију оних који су ”индиректно” били 

умешани у злочине који су заведени под ”Здружени злочиначки подухват” – 

што је била правна доктрина коју је Трибунал искористио како би некоме 

приписао одговорност. Трибунал је ту доктрину, тј. оптужбу користио у 

случајевима у којима је долазило до масовних злочина као што су ”етничко 

чишћење” села, и која се суштински може разумети као концепт ”колективне 

одговорности”. 

РЕЗУЛТАТИ 

Прелиминарна анализа 

Прелиминарне анализе су извршене испитивањем могућих збуњујућих 

варијабила и коваријација, укључујући старост и пол оптужених, припадност 

одређеној групи (војна, политичка или паравојна), на којем бојишту 

грађанског рата су учествовали, као и за шта су оптужени (број жртава, начин 



на који су били умешани у злочине и целокупан контекст злочина). Резултати 

су показали значајне разлике у старости оптужених који су били Срби и оних 

који то нису били, t(107) = -4.277; p < .001. Конкретно, они који нису били Срби 

(M = 43.571; SD = 9.0612) су били знатно млађи од Срба (M = 51.970; SD = 

10.5054). Значајне разлике су се појавиле и када је упоређена припадност 

одређеним групама, F(2, 106) = 3.410, p < .05, дакле 67,2 % оптужених Срба су 

били припадници војних снага, 23,9% припадници политичких институција, а 

9% паравојних јединица. Оптуженици који нису били Срби су имали виши 

проценат припадника војних снага, 88,1% док их је 11,9% припадало 

политичким институцијама. Није било никог ко је припадао паравојним 

јединицама. Ни пол ни место учествовања у рату нису се разликовали међу 

националностима (пол: t(107) = .790, n.s.; место: х2(2) = .668, n.s.), што је 

довело до тога да се те варијабле више нису узимале у обзир. 

Коначно, Chi-squares су прорачунати како би се испитала повезаност између 

врсте оптужби (број жртава, начин умешаности у злочине, и општи контекст 

злочина) и пресуде. Прва анализа, која је проучила врсте оптужби, је поделила 

оптужене у две категорије: 1) индиректна умешаност (високи 

званичници/масовни ратни злочини); или у 2) директна умешаност 

(званичници нижег ранга/активно учествовање у извршавању злочина). Осам 

случајева је било издвојено из анализе јер је тим особама било суђено и за 

директно и индиректно учешће. Већина оптужених нису били ни високи 

команданти а ни војници најнижег ранга већ особе средњег положаја који су 

били оптужени за активно учешће у ратним злочинима, као и за ”стварање 

услова који су охрабривали и дозвољавали чињење ратних злочина”-углавном 

против затвореника у разним логорима. Резултат Chi-squares прорачуна су 



показали да није било значајних разлика у казнама које су уследиле због 

директног или индиректног учешћа; 2(1) = .619, p = n.s. 

Да би се тестирала ова повезаност на целокупном броју особа којима је суђено 

(N = 109) креирана је варијабла која је поставила оптужене у две категорије: у 

оне којима је суђено, и у оне којима није било суђено на основу доктрине о 

Здруженом злочиначком подухвату. Ово је учињено на основу очекивања 

значајне повезаности две варијабиле: категорија Здруженог злочиначког 

подухвата би била повезана са ’индиректним учешћем’ (високи 

званичници/масовни ратни злочини), док би категорија која није била 

оптужена за Здружени злочиначки подухват била повезана са ’директним 

учешћем’ (званичници нижег ранга/активно учешће у извршавању злочина). 

Прва би такође могла да се класификује као ’колективна одговорност’; а друга 

као ’лична одговорност’. Као што се и претпостављало, повезаност тих 

варијабила је била значајна; х2(1) = 38.378, p < .001; стога је још један Chi-

square прорачун урађен да би испитао повезаност врсте оптужби и пресуде али 

је коришћена варијабила ’ЗЗП/не-ЗЗП’ уместо ’дирекне/индиректне’. Резултат 

је показао да није било значајне разлике у пресудама између те две категорије; 

х2(1) = .016, p = n.s. 

Уопштено говорећи, Chi-square прорачун је показао да није било повезаности 

између врсте оптужбе и пресуде. Стога те варијабле више нису узимане у 

обзир. 

Карактеризација узорка 

Описни статистички приступ је коришћен да се карактерише дужина казне на 

основу националности (жртве и оптуженог).  



Кажњавање од стране Трибунала – 1 

 

 

Илустрација 1. Пресуде Трибунала на основу националности жртве. Јасно се 

види током свих година рада Трибунала у његовим пресудама које потврђују 

кривицу починиоца нема Срба жртава када се упореди са случајевима у којима 

су жртве које нису Срби. 

Као што се види у Илустрацији 1, 64 године затвора које су досуђене као казна, 

од укупно 1657, су добили ратни злочинци чије жртве су били Срби (3,86%), 

док је 1593 година досуђено онима који су починили злочине против жртава 



које нису били Срби (96.14%) —што је разлика од скоро 2400%. Ови 

статистички подаци су алармантни када се узме у обзир број српских жртава 

током сукоба у Хрватској, Босни и на Косову. 

  

Кажњавање од стране Трибунала – 2 

 

 

Илустрација 2. Изрицање пресуда од стране Трибунала на основу 

националности кривца. Очигледна је разлика између укупног броја година 

досуђених као затворска казна када се упореде кривци по националности. 



Илустрација бр. 2 показује чињеницу да је Трибунал Србима досудио 1302,5 

година затворске казне, од укупно 1657 досуђених, што је 78,6% од укупног 

броја, док су све друге нације укупно осуђене на 354,5 година, што је 21,4%. 

Оно што је додатно важно је да је од тог броја само 64 године досуђено заправо 

за злочине који су починиоци који нису били Срби извршили против жртава 

које су биле Срби, што показује да су злочинци који нису били Срби добили 

290,5 година затворске казне за злочине почињене против жртава које исто 

тако нису биле Срби, што је 354% више година досуђених за злочине које су 

злочинци из те категорије починили над Србима. Ови статистички подаци су 

такође алармантни када се узме у обзир да су борбе међу зараћеним странама 

које нису биле српске националности представљале само веома мали део 

ратних дејстава и конфликта. Коначно, види се да је Хрватима досуђено 80% 

(282 године) од тих 354,5 затворских година. Илустрација бр. 3 показује 

разлике у броју досуђених година затворске казне када се упореде Хрвати из 

Хрватске и они из Босне и Херцеговине. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кажњавање од стране Трибунала – 3 

 

Илустрација бр. 3. Показује разлику у броју година затворске казне које су 

досуђене Хрватима чије су жртве биле Срби и оних чије жртве нису биле Срби. 

Као што се може видети у Илустрацији бр. 3, Хрватима из БиХ је досуђено 273 

година затвора за злочине над жртвама које нису били Срби, док су за злочине 

почињене над Србима добили само 9 година-док нико од Хрвата (који су 

учествовали у сукобима у Хрватској и чије жртве су биле Срби) није био 

проглашен кривим за ратне злочине. Хрвати из Бих, чије жртве нису били 

Срби, осуђени су на 3000% више година затвора од Хрвата (и из БиХ и из 

Хрватске) чије су жртве били Срби. Све у свему, Хрвати БиХ су добили 100%, 

тј. све 282 године затвора које је Трибунал досудио кривима за ратне злочине 

а који су били хрватске националности. 



Националност жртава 

Обављене су анализи и ради утврђивања да ли је било повезаности између 

националности жртава и пресуде за злочине над њима, у случајевима када 

жртве нису били Срби (Хипотеза 3 (Х3)). Почело се са претпоставком да ће 

бити вероватније да оптужени за злочине над жртвама које нису били Срби 

буду проглашени кривима него што ће то бити они који су били оптужени да 

су починили злочине над Србима. Пре свега је извршен Фишеров егзактни тест 

како би се утврдила веза између националности жртве и пресуде, и то 

узимајући у обзир читаву популацију процесуираних у Трибуналу. 

Табела 1 

Укупан број пресуда у односу на националност жртве 

 



Примедба: 90.4% versus 40.0% respectively, p < .001, Fisher’s exact test. 

Резултат је био да постоји значајна разлика у пресудама када се упореде на 

основу националности жртве: 90.4% напрема 40.0%, p < .001, на основу 

Фишеровог егзактног теста. Као што може да се види у Табели бр. 1, 9 од 94 

оптуженика, чије жртве нису биле Срби, су дочекали ослобађајућу пресуду, 

што је 9,6%, док их је 90,4% доживело пресуду да су криви за злочине. На 

другој страни, ослобођено је 9 од 15 оптужених за злочине против Срба, што 

је 60% од укупног броја, док је 40% проглашено кривим. Уз то, од 91 укупне 

пресуде да су криви, само је 6 (6,6%) било за злочине почињене над Србима, а 

85 (93,4%) је било проглашено кривим за злочине над жртвама које нису били 

Срби. Коришћена је и Chi-square техника, да би се утврдила повезаност између 

односа пресуда које су прогласиле кривицу и оних које су биле ослобађајуће 

када се радило о оптуженима које нису били Срби (N = 42) и националности 

њихових жртава. 

Табела 2 

Укупан број пресуда које су прогласиле кривицу оптужених који нису били 

Срби у односу на националност њихових жртава 



 

Note: χ2(1) = 5.994, p < .05 

Резултати Chi-square анализе показују значајну повезаност између пресуде о 

кривици и националности жртве када се ради о оптуженима који нису били 

Срби: х2(1) = 5.994, p = .014. Као што се може видети у Табели бр. 2, од 27 

пресуда којима је установљена кривица, 6 је било за злочине почињене над 

Србима (22,2%), а 21 (77,8%) за злочине почињене над жртвама које нису биле 

Срби. Надаље, од 27-орице оптужених за ратне злочине, а који нису били 

Срби, и чије жртве такође нису били Срби, 6-орица су дочекали ослобађајућу 

пресуду. То је 22,2% ослобођених од кривице, док је 77,8% дочекало пресуду 

о кривици. У поређењу с тиме, било је укупно само 15 оптуженика који нису 

били Срби, од којих је 9 ослобођено, што даје проценат ослобађајућих пресуда 

од 60%, а 40% пресуда да су криви – дакле: 77,8%, у поређењу са 40%, када се 



ради о пресудама да су оптужени криви, и 22,2%, у односу на 60%, када се 

ради о ослобађајућим пресудама. 

Националност оптуженика 

Да би се тестирала Хипотеза 1 (Х1), коришћена је Chi-square техника како би 

се испитала повезаност између ослобађајуће пресуде и пресуде о кривици на 

основу националности оптуженог. Тачније, то је урађено како би се провериле 

разлике у пресудама које су од Трибунала добили Хрвати БиХ и оних које су 

добили остали оптужени који нису били Срби. 

Табела 3 

Укупан број пресуда на основу националности оптуженог 

 

Note: χ2(1) = 7.435, p < .01 



Резултати Chi-square технике показују значајну повезаност између пресуде и 

националности оптуженог у случајевима када нису били Срби: х2(1) = 7.435, p 

= .006. Као што се може видети у Табели бр. 4, од 27 укупних пресуда о 

кривици, 8, тј. 29,6%, су биле против припадника осталих група чији 

припадници нису били Срби, док је 19 (70,4%) било против Хрвата БиХ. Уз то, 

11 од оптужених, који нису били Срби, доживело је ослобађајућу пресуду од 

стране Трибунала, што је 57,9%, док је пресуда о кривици чинила 42,1%. 

Такође, 4 од 23-јице Хрвата БиХ је било ослобођено (17,4%), док их је 82,6% 

проглашено кривим – Пресуде о кривици: 42.1% наспрам 82,6%; Ослобађајуће 

пресуде: 57,9% наспрам 17.4%. 

Да би се све боље разумело мора се указати на то да је 64 од 67 оптужених 

Срба било проглашено кривим од Трибунала, што је 95,5% (а само их је 4,5% 

ослобођено). Додатне анализе показују да нема значајне разлике у пресудама 

о кривици када се упореде Срби и Хрвати Бих – иако се кретало у том смеру – 

95,5% Срба наспрам 82,6% Хрвата из БиХ, .068, Фишеров егзактни тест) – 

ипак, види се да постоје значајне разлике када се упореде пресуде за кривицу 

када су у питању Срби и оптужени који нису Срби, х2(1) = 18.271, p < .001. Уз 

то, Chi-square тест је урађен како би се увиделе разлике када су у питању жртве 

Хрвата БиХ и жртве које су припадале осталима који нису били Срби. 

Табела 4 

Националност жртава Хрвата БиХ и жртава осталих оптужених који нису 

били Срби 



 Note: χ2(1) = 21.787, p < .001 

Као што се види у Табели бр. 4, постоји значајна повезаност између нације 

жртве и нације оптуженог. Само је 1 Хрват БиХ (што је 4,3%) био оптужен за 

злочине почињене над Србима док их је 22 (95,7%) оптужено за злочине 

почињене над жртвама које нису били Срби. Од осталих оптужених, који нису 

били Срби, 14 (73,7%) их је оптужено за злочине над Србима, а 5 (26,3%) за 

злочине почињене над жртвама које нису били Срби. Још један статистички 

податак је значајан, а види се у Табели бр. 4, а то је да је Трибунал оптужио 

више Хрвата из БиХ (23, што је 54,8% од оптужених који нису били Срби) него 

свих других оптужених који нису били Срби (19, што је 45,2%), а међу којима 

су се нашли муслимани БиХ, припадници албанске мањине из Србије, тј. са 

КиМ, Хрвати из Хрватске, и (Северни) Македонци. Уз то, када се упореди 



читава популација, повезаност између националности оптуженог и жртве 

постаје још уочљивија. 

Табела 5 

Повезаност између националности оптуженог и жртве 

 

Као што се види у Табели бр. 5, жртве свих оптужених, осим једног Хрвата из 

БиХ и једног Србина, њих 98,9%, биле су особе које нису биле Срби. Само 1 

од 15 оптужених (6,7%), који нису били Срби, а чије жртве су били Срби, је 

био Хрват из БиХ, док је осталих 14 оптужених (93,3%) било по 

националности из група које нису биле српске. Коначно, 89-оро од 94-оро 

оптужених (94,7%), а чије жртве су биле особе које нису биле Срби, били су 

или Срби или Хрвати из БиХ. С обзиром на значајну повезаност 



националности оптуженог и националности жртава ове варијабиле су биле 

посебно анализиране користећи логичку регресију. Ово је урађено како би се 

избегла мултиколинеарност, што је нешто што се дешава у случају 

предвиђајућих варијабила, и што може да доведе до непоузданих и 

непостојаних процена регресивних коефицијената. Такође, како би се додатно 

тестирале Х1 и Х3, коришћена је бинарна логистичка регресија да се установе 

ефекти утицаја националности оптужених, као и националност жртава, старост 

оптужених, и њихова припадност одређеној групи (политичка/војна) на 

пресуде Трибунала. 

 

Може се рећи да су модели статистички значајни, Модел 1: х2(3) = 19.267, p < 

.001; Модел 2: х2(3) = 22.853, p < .001; Модел 3: х2(4) = 26.669, p < .001; и 

Модел 4: х2(3) = 18.168, p < .001. Моделом 1 је објашњена варијација од 27,4% 

(Nagelkerke R2) у вези са стопом пресуда које су утврдиле кривицу, и тиме је 

исправно класификовано 83,5% случајева. Моделом 2 је објашњена варијација 

од 32% (Nagelkerke R2) у стопи пресуда о кривици, и исправно је 

класификовано 86,2% случајева. Моделом 3 је објашњена варијација од 36,7% 



(Nagelkerke R2) у стопи пресуда о кривици, и исправно је класификовано 

88,1% случајева. Моделом 4 је објашњена варијација од 25,9% (Nagelkerke R2) 

у стопи пресуда о кривици, и исправно је класификовано 86,2% случајева. 

Као што се види из Табеле бр. 6, за оптужене чија је националност српска је 

знатно вероватније да буду проглашени кривим него што је то вероватно за 

оптужене који нису Срби (OR = 14.59), након што се изврши кориговање на 

основу старости и припадности раније поменутим групама. Када су Срби и 

Хрвати из БиХ укључени у једну групу, обе категорије су знатно повисиле 

своју вероватноћу да њихови припадници буду проглашени кривим у односу 

на остале, који нису Срби (OR = 16.08). Надаље, оптуженим Хрватима из БиХ 

(OR = 6.43) и Србима (OR = 35.16) су знатно повишене шансе да буду 

проглашени кривима у поређењу са оптуженима који нису Срби, када се 

изврши корекција у смислу старости и припадности одређеној групи. На крају, 

оптужени чије жртве нису били Срби су имали 14 пута већу шансу да буду 

проглашени кривима него они оптужени чије жртве су били Срби (OR = 

14.177). Резултати су потврдили Хипотезе 1 и 3. 

Коначно, изведена је једносмерна анализа варијације (ANOVA) и t-test да би 

се испитала Хипотеза 2 по којој су Хрвати из БиХ, када би били проглашени 

кривима за одређене злочине, имали веће шансе да добију дуже казне од оних 

које су за сличне злочине добијали оптуженици који су припадали другим 

групама чији припадници нису били Срби, као и то да је тачна генерална 

тврдња да постоји веза између националности оптуженог и врсте казне коју би 

Трибунал изрекао. Резултат добијен коришћењем анализе ANOVA показао је 

значајну повезаност, F(2, 88) = 4.330, p = .016, η2 = .09. Ипак, због мале 

популације оних који су проглашени кривима а припадали су нацији која није 

била српска (N = 7), тест има малу статистичку снагу, што, стога, доводи до 



тога да долази до знатног смањења шанси да се утврди истински ефекат. Ипак, 

резултат је показао да су осуђени Срби (M = 20.35, SD = 13.20) имали веће 

шансе да добију дуже казне него они осуђеници који нису били Срби (M = 

9.50, SD = 6.53). Разлике у казнама које су добили Хрвати из БиХ (M = 14.84, 

SD = 6.36) и припадници осталих група које нису биле српске, и између Хрвата 

из БиХ и Срба нису биле значајне, иако су показивале склоност да се иде ка 

томе. Уз то, t-test је урађен како би се проучила разлика у изреченим казнама 

Србима и онима који нису били Срби. Анализа показује да је велика 

повезаност између дужине казне и националности осуђеника, t(89) = -2.692; p 

< .01. Закључак је да су Срби (M = 20.35, SD = 13.20) имали веће шансе 

Дискусија 

 да добију дуже казне него они који нису били Срби (M = 13.13, SD = 6.74), 

чиме се потврђује општа тврдња Хипотезе 2 да је постојала веза између 

националности оптуженог и пресуде коју је изрекао Трибунал. 

Ова студија испитује да ли националност има везе са исходом судског процеса 

(пресуда о кривици или ослобађању од ње, као и о строгости изречене казне 

када се донесе пресуда о кривици) како би се добила нова сазнања у вези са 

проблемом пристрасности. Резултати снажно указују да су и националност 

оптуженог, као и националност жртве утицале на исход суђења (и на саму 

пресуду као и на строгост казне) у Трибуналу у Хагу. Резултати подржавају 

оптужбе да је Трибунал био пристрастан – на штету и Срба као, и у мањој мери 

(али ипак значајно), и Хрвата из БиХ. Генерално говорећи, Хрвати из БиХ су 

били изостављени из дискусије о могућој пристрасности Трибунала али је 

самоубиство Слободана Праљка изнова покренуло то питање и наметнуло 

разматрање и Хрвата из БиХ у тој дискусији. 



Национала припадност насупрот факторима друге природе 

Иако резултати ове студије откривају да је национална припадност утицала на 

исход суђења, и фактори друге природе су узимани у обзир. На пример: врста 

оптужбе; врста злочина; општи контекст злочина; начин умешаности у злочин 

(директан или индиректан); број жртава; пол и старост оптуженог; место где 

су почињени злочини и/или током којег сукоба је оптужени наводно починио 

злочине; припадност оптуженог некој организацији (војној, политичкој или 

паравојној); и колико је оптужени имао моћи у оквиру те организације. Све у 

свему, ниједан од ових фактора није имао утицај на пресуду као ни на строгост 

казне. Заправо је само један фактор био тај који је утицао на могућност 

предвиђања пресуде и строгости казне, а то је била национална припадност – 

како оптуженог тако и жртве. 

На пример, када су по националности упоређене пресуде о кривици које је 

досудио Трибунал, резултат је показао да су Срби били проглашавани кривим 

скоро 15 пута више од оптуженика који нису били Срби, а да су оптуженици, 

без обзира на националност, били проглашавани кривима 14 пута чешће када 

њихове жртве нису били Срби него када су им жртве били Срби. Надаље, 

Хрвати из БиХ су били проглашавани кривима 6 пута чешће од осталих 

оптужених за злочине који нису били Срби, док су оптужени за злочине, који 

су били Срби, били невероватних 35 пута чешће проглашавани кривима од 

осталих оптуженика који нису били Срби. Такође, као казна за злочине 

почињене над Србима, досуђено је само 64 године затвора (3,86%), док је 

укупан број година затворске казне био 1657. 



Надаље, стопа пресуда о кривици које су изречене Србима од стране 

Трибунала је 95,5%, док је Хрватима из БиХ 82,6%, а 42,1% осталим 

оптуженима који нису били Срби. 

Ако се исход рада Трибунала упореди са судским приликама у САД могу се 

узети у разматрање резултати недавне студије у тој земљи која је показала да 

је стопа затварања америчких црнаца у државне затворе 5,1 пута већа од оне 

за белце. Уз то, недавно објављени извештај је показао да је просечан амерички 

црнац добијао у просеку 19,1% дужу затворску казну од оне коју би за сличну 

кривицу добијао белац. Када се то примени на Трибунал и Србе, види се да су 

Срби осуђивани за упоредно сличне злочине на 55% дуже затворске казне него 

осуђеници који нису Срби. А када се упореде заједно Срби и Хрвати из БиХ 

наспрам осталих осуђеника који нису били Срби, разлика је још упадљивија. 

Хрвати из БиХ су добијали, у просеку, 56% дуже казне од осталих осуђеника 

који нису били Срби, док су Срби добијали 114% дуже казне у поређењу са 

тим осталим осуђеницима који нису били Срби, а нису били ни Хрвати из БиХ. 

Хрвати из БиХ у поређењу са Хрватима из Хрватске 

Хрвати из БиХ су добили 366% више казни затвора од укупног броја година 

затворске казне које су Трибуналовим пресудама заједно добили муслимани 

БиХ, Албанци са КиМ, и Хрвати из Хрватске. Уз то, 23-јица Хрвата из БиХ су 

прошла кроз Трибуналов судски процес у поређењу са само тројицом Хрвата 

из Хрватске, што је 667% више. Ово је значајно неуједначено с обзиром да је 

сукоб владе Хрватске са Србима (из Крајине) трајао 4,5 година (од марта 1991. 

до новембра 1995.), и однео је животе десетинама хиљада људи са обе стране 

сукоба. У поређењу са тим сукобом, хрватско-муслимански сукоб у БиХ је 

трајао краће од једне и по године (од октобра 1992. до фебруара 1994.), и 



дошло је до значајно мањег броја жртава. Уз то, Хрвати БиХ и муслимани БиХ 

су били савезници у рату против Срба БиХ и пре и после њиховог међусобног 

сукоба – а у неким деловима Босне чак и током њега (Вудворд 2000: 244). 

Временски оквир и територија сукоба, као и злочини почињени током њега су 

много већи у српско-хрватском рату у Хрватској него што су то били у рату 

Хрвата и муслимана у БиХ, а у шта је спадао и један од најозбиљнијих злочина 

– ’етничко чишћење’. 

Паренти каже (2000: 156): "Оно што и даље није најбоље схваћено на Западу 

је чињеница да етничко чишћење заправо није било чињено највише од стране 

Срба већ над Србима. Више од милион Срба је прогнано из својих предачких 

домова широм република које су се отцепиле [од Југославије – прим. прев.]." 

Надаље, Херман и Питерсон (2010: 82) кажу да је у ”Операцији Олуја 

протерано око 250,000 Срба из Крајине… побијено је неколико хиљада, међу 

којима је и неколико стотина жена и деце.” Они надаље кажу је ово ”етничко 

чишћење око 250,000 Срба био [по бројности жртава – прим. прев.] највећи 

догађај такве врсте током Балканских ратова.” За жељење је што нико за то 

није осуђен од стране Трибунала – као ни за сличне злочине који су током тих 

ратова много пре тога почињени, као они које је починио Миро Бајрамовић. 

Бајрамовић, који је бивши хрватски милицајац, је тврдио да је септембра 1991. 

његова јединица извршила наређење да ’етнички почисти’ Госпић. Он је 

проценио да је, скупа са својом јединицом, током мање од месец дана, 

’ликвидирао око 90-100 особа’, док је лично био одговоран за смрт 86. 

(Џонстонова 2002: 29-30). У вези са тиме је као на кривца указао на Томислава 

Мерчепа, паравојног вођу који је постао политичар, као и његову ”банду 

убица” познату под називом ”Хрватски витезови”. Све то је признао у својој 



исповести-сведочењу и описао је те убилачке операције у Госпићу, Лици и у 

Пакрачкој долини (Џонстонова 2002: 29-30). 

Шест месеци после тих Бајрамовићевих признања, тројица бивших хрватских 

војника су ризиковали своје животе када су у Трибунал донели доказни 

материјал о тим покољима, који је садржавао и видео снимке убијања. Војници 

су признали да су били очевици: "... десетина отмица и убистава у самом 

Госпићу као и у његовој околини… [и тврдили су да је на стотине Срба] било 

побијено и затрпано у масовним гробницама у околини Госпића од стране 

хрватске војске, паравојних јединица и полиције." Тврдили су да документи 

које су предали Трибуналу у Хагу доказују умешаност у те покоље високих 

хрватских званичника, укључујући и министра одбране Гојка Сушка (Хеџис 

1998). 

Ова открића нису изазвала готово никакву реакцију у Трибуналу, који није 

подигао ни једну оптужницу против особа које су наведена као умешане у та 

убиства, а није спроведена никаква озбиљна истрага у вези са целим случајем 

(Џонстонова 2002: 31). 

Оваква одступања од уобичајених поступака се наглашавају не како би се 

оспориле Трибуналове пресуде већ да би се осветлила чињеница да није било 

правде за одређене жртве. Јасно је да је Трибуналу било потребно да покаже 

да је донео барем неку пресуду за кривицу, и изрекао барем неку казну за 

злочине почињене од стране оптужених који нису били Срби како би барем 

изгледало да ради на непристрастан начин, али то никако није могао да уради 

оптужујући за злочине главне савезнике владе САД и пресуђујући да су криви, 

и осуђујући их на затворске казне – а то су били муслимани БиХ, Албанци са 

КиМ, и Хрвати из Хрватске, чије главне жртве су били у огромној већини 



Срби. На несрећу Хрвата из БиХ то је значило да они морају бити ’жртвени 

јарци’ како би се постигао привид непристрасности Трибунала. Нема 

оспоравања да је на свим зараћеним странама било жртава, као ни да је на 

свакој страни било починилаца недела, што чак и овако несразмерне пресуде 

Трибунала показују. Оно што треба да изазове позор је, заправо, начин на који 

се Трибунал бавио правдом, као и могуће последице такве његове политике. 

Ограничења и будући смер истраживања 

Било је одређених ограничења при рађењу квантитативне анализе у вези са 

овим проблемом, највише с обзиром на сложеност и особеност ове 

институције. На пример, Трибунал је често мењао правила судског поступка, 

некада чак и током самог процеса. Надаље, оптуженима често није било 

допуштено да изврше унакрсно испитивање сведока; велики делови судског 

процеса су често вођени без присуства јавности и нису били доступни особама 

које нису радиле за Трибунал или биле део одбране; а Трибунал је, такође, 

често прерађивао изјаве сведока и вршио цензуру особа које су се пред њим 

браниле. Коначно, тужилаштво је ”пречесто користило могућност коју им 

давало Трибуналово Правило 92бис, којим се омогућавало сведоцима да 

поднесу писмено сведочење које би онда било прихваћено као доказни 

материјал од стране Трибунала. Последица тога је било појављивање доказног 

материјала који би био прихваћен као такав а да није дошло до појављивања 

сведока пред оптуженим ради унакрсног испитивања” (Лофленд 2004: 153). У 

неким случајевима је због тога дошло до подношења стотина хиљада страница 

писменог сведочења које је прихватано као доказни материјал. Стога је дошло 

до постојања великог броја фактора који или нису могли да буду укључени у 

истраживање или није било могуће да буду обрађени анализом. 



Литература о Трибуналу је огромна; ипак, недостају истраживања која се 

усредсређују на постојање пристрасности у раду Трибунала. Ова студија би 

требало да допринесе да се та празнина попуни; без обзира на то, неопходно је 

још истраживања у вези са тим питањем. Смер будућих анализа би могао да 

буде ка упоредним испитивањима случајева који су се појавили пред 

Трибуналом, нарочито оних која би упоређивала случајеве у којима су 

заступљени Срби са онима у којима они нису заступљени. На крају, неопходно 

је спровести још истраживања у вези са утицајем Трибунала на миротворство 

и помирење у региону. 

Закључак 

Могуће негативне последице пристрасног рада међународног суда би могле да 

буду озбиљне али, можда, оне нису нигде озбиљније него у региону о којем се 

овде ради. На пример, пристрастан суд би могао да доведе до лажног 

историјског приказа рата, што би онда довело до негирања одговорности од 

стране одређених група; могло би да подстакне ревизионистичке наративе који 

би одбијале да признају постојање жртава и да маргинализују одређене групе; 

као и да негативно утичу на помирење и стварање услова за мир у региону. 

Врхунски пример нетрпељивости која постоји у региону се указао јавности 

током фудбалске утакмице за квалификовање за Светски куп, 6. октобра 2016, 

када су се сусреле екипе Хрватске и Косова. Тада су навијачи обе стране 

певали ’Убиј, убиј Србина!’, као и друге фашистичке слогане (Мејдини и 

Милекић 2016). 

Већ је прошло неколико десетлећа од када су окончани сукоби али и поред 

протока толико времена ”горка озлојеђеност, жал, мржња и неповерење – 

емоције које спречавају помирење” (Џонстонова 2015: 86) – се нису покренуле 



на боље, чак уопште није дошло до промене. Наравно, много је фактора који 

доприносе недостатку помирења на Балкану; ипак, недостатак правде која би 

свима било досуђена без пристрасности и равномерно засигурно неће 

ублажити проблем. Заправо, засигурно ће га појачати. 
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