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#KRAJ PROCESA KOJI TRAJE OD 1995. GODINE - BRAMMERTZ: MLADIĆ SPADA MEĐU
NAJGORE RATNE ZLOČINCE#
Ratni zapovjednik vojske bosanskih Srba Ratko Mladić u utorak je pravomoćno proglašen krivim
za najteže ratne zločine i osuđen na kaznu doživotnog zatvora na temelju odluke žalbenog
vijeća Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT).
Predsjednica petočlanog sudskog vijeća, sutkinja iz Zambije Prisca Matimba Nyambe, izričući
presudu Mladiću (78) kazala je kako je većina sudaca u cijelosti prihvatila zaključke i presudu
prvostupanjskog vijeća iz 2017. godine te odbacila navode iz žalbi koje su na bili podnijeli
Mladić i tužiteljstvo MICT-a.
Žalbeno vijeće odbacilo je sve prigovore Mladićeve obrane na prvostupnjsku presudu uz
konstataciju kako on ničim nije dokazao njihovu utemeljenost, a sutkinja Nyambe jedina je imala
suprotno mišljenje pri ocjeni svih navoda iz osuđenikove žalbe.
Mladić je u žalbi pokušao osporiti svoju odgovornost za sve zločine, pa tako i za genocid u
Srebrenici i za opsadu Sarajeva tvrdeći kao nije bio sudionikom zajedničkih zločinačkih planova.
Tako je opsadu Sarajeva pravdao činjenicom da je to bio "branjeni grad" kao i da fizički nije
niti bio u Srebrenici kada su provođene egzekucije nad zarobljenim Bošnjacima pa za to ne
može biti odgovoran.
"Neuvjerljiva je tvrdnja da je Mladić u Srebrenici djelovao u cilju da se civili iz Srebrenice
evakuiraju iz humanitarnih razloga", kazala je uz ostalo Nyambe iznoseći zaključke četvoro
svojih kolega iz žalbenog vijeća.
Većina sudaca odbacila je mogućnost prihvaćanja bilo kakvih olakotnih okolnosti koje bi
pridonijele smanjenju kazne, posebice imajući u vidu težinu zločina za koje je osuđen.
Žalbeno vijeće odbacilo je i zahtjev tužiteljstva MICT-a da se Mladića proglasi odgovornim i za
genocid u pet općina u BiH tijekom 1992. godine unatoč velikim razmjerama entičkog čišćenja
koje je tamo počinjeno. Uništenje zajednice bosanskih Muslimana, kako su ocijenili, nije bilo
"dovoljno relevantno" da bi utjecalo na opstanak njihove etničke skupine u cijelosti.
"Kada se osnova za genocid zasniva na namjeri da se neka etnička skupina ciljano uništi, to
mora biti znatan dio te skupine", mišljenje je tri člana sudskog vijeća kojemu su se usprotivili
suci Aminatta Lois Runeni N'gums i Seymor Panton i zbog kojega je u konačnici odbačena
žalba tužiteljstva koje je tražilo da se Mladića proglasi krivim za genocid i na području Foče,
Kotor-Varoši, Prijedora, Sanskog Mosta i Vlasenice.
Uz Nyambe, ostali članovi sudskog vijeća bili su Aminatta Lois Runeni N’gums, Seymour
Panton, Elizabeth Ibanda-Nahamya Mustapha El Baaj. Oni su uglavnom imenovani nakon što je
sud prihvatio primjedbe Mladićevih branitelja iz 2018. godine da bi prvotno određeni suci poput
iskusnih Theodora Merona i Carmela Agiusa, koji su bili aktivno angažirani u drugim važnim
postupcima protiv bivših vojnih i političkih čelnika bosanskih Srba, mogli biti pristrani.
Mladić je u konačnici ipak proglašen krivim za genocid na području Srebrenice 1995. godine i za
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progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade
na civile i uzimanje talaca.
Presudom je utvrđeno kako je on te zločine počinio sudjelujući u četiri udružena zločinačka
pothvata. Prvi je uključivao plan čiji je cilj bio da se bosanski muslimani i bosanski Hrvati trajno
uklone s područja u BiH na koja su bosanski Srbi polagali pravo.
Drugi udruženi zločinački pothvat je imao za cilj širenje terora među civilnim stanovništvom
putem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja što je dokazano na primjeru opsade
Sarajeva.
Cilj trećeg zločinačkog pothvata bilo je eliminiranje bosanskih muslimana iz Srebrenice, dok je
četvrti imao za cilj da se pripadnici mirovnih snaga Ujedinjenih naroda uzmu za taoce kako bi se
spriječilo da NATO izvede zračne napade na vojne ciljeve bosanskih Srba.
"Bosanski krvnik", kako su Mladića prozvali inozemni mediji, bio je na čelu glavnog stožera
vojske bosanskih Srba od njezina utemeljenja 12. svibnja 1992. pa do 8. studenog 1996.
godine.
Nakon što je smijenjen s te dužnosti pod pritiskom međunarodne zajednice, skrivao se u vojnim
objektima u BiH a potom u Srbiji gdje je godinama uživao zaštitu dok su na vlasti bili Slobodan
Milošević i Vojislav Koštunica.
Uhićen je tek u svibnju 2011. godine u selu Lazarevo kod Zrenjanina gdje se skrivao u kući
jednog rođaka.
Odmah nakon toga je prebačen u pritvor Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju
(ICTY) u Den Haagu gdje je i dočekao pravomoćnu presudu.
Za dovršetak suđenja trebalo je punih 530 dana, 592 svjedočenja te iznošenje gotovo 10 tisuća
dokaznih predmeta.
Niti jednog trenutka tijekom suđenja Mladić nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina a suce
je opetovano vrijeđao i optuživao za pristranost.
Brammertz: Mladić spada među najgore ratne zločince
Glavni tužitelj Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT) Serge Brammertz ocijenio
je u utorak kako je iznimno važno to što je ratni zapovjednik vojske bosanskih Srba Ratko
Mladić pravomoćno proglašen krivim za ratne zločine i osuđen na doživotni zatvor.
U izjavi objavljenoj na mrežnim stranicama MICT-a, Brammerz je nakon što je objavljena
presuda Mladiću istaknuo kako je došlo vrijeme da se prihvati istina.
"Mladić se svrstava u red najvećih ratnih zločinaca u suvremenoj povijesti", izjavio je Brammertz
podsjećajući kako je Mladić koristio svoj zapovjedni položaj za napade na nedužne civile koji su
ubijani, mučeni, silovani i protjerivani samo zbog svoje nacionalnosti i vjere.
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Kazao je i kako je osuđeni general bosanskih Srba odgovoran za raspirivanje entičke mrženje te
stoga što je u oči lagao tisućama muškaraca i dječaka u Srebrenici čiju je likvidaciju zapovjedio.
"Mladića bi trebali osuditi svi odgovorni dužnosnici u bivšoj Jugoslaviji. Njegovo ime trebalo bi
uvrstiti na popis najizopačenijih i najbrutalnijh osoba u povijesti", istaknuo je Brammertz.
Upozorio je istodobno kako to nije presuda srpskom narodu nego samo Mladiću jer je i krivnja
samo njegova a da priznanje i zašttu sada treba pružiti žrtvama, posebice onima koji su
svjedočili tijekom suđenja.
Zaključio je porukom kako bi presuda Mladiću ipak trebala biti podsjetnik na pravdu koju tek
valja postići jer diljem bivše Jugoslavije treba procesuirati na tisuće osumnjičenih za ratne
zločine, u čemu je Tužiteljstvo MICT-a spremno pomoći.
(Hina)

3/4
Phoca PDF

Ratnom zločincu Mladiću potvrđena kazna: Bit će doživotno u zatvoru
Kategorija: SVIJETAžurirano: Utorak, 08 Lipanj 2021 18:05
Objavljeno: Utorak, 08 Lipanj 2021 16:36

4/4
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

