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СЛУЧАЈЕВИ ПРЕД 
СТАЛНИМ 

МЕЂУНАРОДНИМ 
КРИВИЧНИМ СУДОМ



СТАЛНИ МЕЂУНАРОДНИ КРИВИЧНИ 
СУД

• Основан  Римским статутом – ступио на снагу 1. маја 2002. године
• Države članice ovog Statuta,
• Svesne činjenice da su svi narodi povezani zajedničkim vezama, da su njihove

kulture spojene zajedničkim nasleđem, a istovremeno zabrinute što ovaj osetljivi
mozaik može biti slomljen svakog trenutka,

• Svesne da su tokom ovog veka milioni dece, žena i muškaraca bili žrtve do sada
nezamislivih svireposti koje duboko šokiraju svest o humanosti,

• Uviđajući da tako teški zločini ugrožavaju mir, sigurnost i dobrobit sveta,
• Potvrđujući da najozbiljnija krivična dela za koje je zabrinuta međunarodna

zajednica kao celina ne smeju proći nekažnjeno, a da njihovo efikasno krivično
gonjenje njihovih izvršilaca mora biti obezbeđeno preduzimanjem odgovarajućih
mera na nacionalnom nivou i jačanjem međunarodne saradnje,

• Rešene da promene dosadašnju praksu nekažnjavanja počinilaca ovih krivičnih
dela i time doprinesu prevenciji istih….

• Председништво, Жалбени део, Претресни део и предсудећи део, уред 
тужиоца, Секретаријат

• МКС почиње са радом 1. јула 2003. године



• Злочин геноцида
• Злочин против човечности
• Ратни злочини
• Злочин агресије
• Прва оптужница подигнута 2007. године
• Приговор прихватљивости случаја



СТАЛНИ МЕЂУНАРОДНИ КРИВИЧНИ 
СУД



1. СТАЊЕ У ЦЕНТРАЛНОАФРИЧКОЈ 
РЕПУБЛИЦИ, ТУЖИЛАЦ ПРОТИВ 
JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO-A

• Две тачке злочина против човечности: УБИСТВО И 
СИЛОВАЊЕ

• Три тачке ратних злочина: УБИСТВО; СИЛОВАЊЕ; КРАЂА
• Јун 2005. године Влада Централноафричке  Републике 

доставила је документа о злочинима у периоду 2002-2003
• Налог за хапшење – 10. јун 2008
• Истрага – 10. мај 2007
• Пресуда – 21. март 2016
• Претресно веће 21. јуна 2016 – 18 година затвора
• Жалбено веће 8. јуна 2018. године га ослободило оптужби
• Судско веће је 5229 лицима одобрило статус жртава 

овлашћених да учествују у поступку



JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO



2. СИТУАЦИЈА У ДАРФУРУ, СУДАН, 
ТУЖИЛАЦ ПРОТИВ BAHAR IDRISSA

ABU GARDE
• Саизвршилац или као индиректни извршилац  за три ратна 

злочина из чл. 25 Римског статута:
• Убиство, било почињено или покушано 
• Намерно усмеравање напада на особље, инсталације, 

материјал, јединице или возила која су укључена у 
мировну мисију

• Крађа 
• Сукоб Владе Судана и неколико организованих оружаних 

група укључујући Покрет правде и равноправности (ЈЕМ)
• 29. септембра 2007. извршен је напад на мировну мисију 

Афричке уније у Судану, постројења, материјал, јединице 
и возила која су била стационирана на локацији војне 
групе Haskanita (MGS Haskanita) Umm Kadada, Darfur, 
Sudan.



• 8. фебруара 2010. године Претресно веће је 
одбило да потврди оптужбе против Abu 
Garde

• 17. септембра 2018. године Претресно веће 
га осуђује на годину дана затвора и 300.000 
евра због кривичних дела против спровођења 
правде

• 87 жртви



BAHAR IDRISS ABU GARDA



3. СИТУАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ КЕНИЈА, 
ТУЖИЛАЦ ПРОТИВ UHURU MUIGAI

KENIATTA
• Пет тачака за злочине против човечности у контексту 

послеизборног насиља у Кенији 2007-2008
• Индиректни извршилац злочина против човечности:
• Убиство
• Депортација или присилно премештање 

становништва
• Силовање
• Прогон и друга нехумана дела
• Од 24. до 28. јануара 2008. злочиначка организација 

Mungiki напад на становништво које није Kikuiu за 
које се сматра да подржава Наранџасти 
демократски покрет (ODM) у Накуру и Naivasha



• 31. марта 2010. Претресно веће одобрава 
захтев  тужилаштва за отварање истраге о 
наводним злочинима почињених између 1. 
јуна 2002. и 26. новембра 2009. године

• Предпретресно веће је 8. марта 2011. 
позвало Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai
Keniatta, Mohammeda Hussein Ali-a да се 
појаве пред Судом.

• 23. јануара 2011. године, судије су одбиле да 
потврде оптужбе против  Mohammeda Hussein 
Ali-a

• 18. марта 2013. године повучене су оптужбе 
против Francis Kirimi Muthaura

• 5. децембра 2014. године повучене су 
оптужбе против Uhuru Muigai Keniatta

• У поступку је учествовало 725 жртава





4. СИТУАЦИЈА У ДЕМОКРАТСКОЈ 
РЕПУБЛИЦИ КОНГО, ТУЖИЛАЦ 

ПРОТИВ CALLIKTEA MBARUSHIMANA
• Пет тачака за злочине против човечности: 
• Убиство, мучење, силовање, нехумана дела и 

прогон
• Осам тачака ратних злочина:
• Напади на цивилно становништво, убиства, 

сакаћења, мучења, силовања, нечовечно 
поступање, уништавање имовине и крађе

• Од 20. јануара 2009. до 31. децембра 2009. 
године, на северном и јужном Кивусу, у 
Демократској Републици Конго



• Оружани сукоб између снага Владе Демократске 
Војске подржане снагама Руандесе (RDF) или 
снагама Мисије Уједињених нација у 
Демократској Републици Конго, и Democratikues
pour la Liberation du Ruanda – Снаге бораца 
Abacunguzi (FDLR)

• FDLR трупе починиле су злочине у Busurungi и 
околним селима у марту 2009. године (убиство), 9. 
или 12. маја 2009. године (напад на цивиле, 
убиства..),  у Мању 20. јула 2009. године (напад на 
цивиле, убиства, окрутно поступање..), у 
Malembeu 11. или 16. августа 2009. године напад 
на цивиле и уништавање имовине и у Miangiu 12. 
априла 2009. године напад на цивиле, убиства и 
уништавање имовине

• 16. децембра 2011. године Претресно веће је 
одбило да потврди оптужбе за злочине против 
човечности и ратне злочине против Calliktea

• 130 особа добило статус жртве



CALLIXTE MBARUSHIMANA



5. СИТУАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ КЕНИЈИ, 
ТУЖИЛАЦ ПРОТИВ VILLIAM SAMOEI

RUTO – JOSHUA ARAP SANG
• 1. Ruto: индиректни извршилац за злочине против 

човечности: убиство, депортација или присилно 
премештање становништва и прогон

• 2. Sang: индиректни извршилац, јер је на други начин 
допринео извршењу злочина убиства, депортације 
или присилног премештања становништва и прогона

• Након објављивања резултата председничких 
избора, посебно од 30. децембра 2007. године до 16. 
јануара 2008. године извршен је напад од стране 
различитих група Калењина

• Град Turbo, веће подручје Eldoreta (Huruma, Kiambaa, 
Langas, Lamumbi), град Kapsabet и град Nandi Hills, у 
окрузима Uasin Gishu, Nandi, Република Кенија



• Напад је циљао на цивилно становништво, 
етничке групе Kikuiu, Kamba, Kisii које су 
перципиране као присталице Партије 
националног јединства (PNU)

• 5. априла 2016. године Претресно веће 
одлучује да се случај прекине

• 628 жртава учествује у поступцима



WILLIAM SAMOEI RUTO, JOSHUA 
ARAP SANG



6. САИФ АЛ-ИСЛАМ ГАДАФИ

• Две тачке злочина против човечности: убиство, прогон
• Либија, од 15. фебруара до 28. фебруара 2011. 

године
• Потерница: 27. јуна 2011.
• Либијске снаге безбедности, које обухватају 

јединице безбедносних и војних система, извеле су 
широм Либије – а посебно у Триполију, Мисрату и 
Бенгазију, као и у градовима у близини Бенгазија –
напад на цивилно становништво које учествује у 
демонстрацијама  (убијање, ранавање, хапшење и 
затварање)

• 3. марта 2011 – истрага
• 16. маја 2011 – 3 налога против Muammara Gadafija, 

Saifa Al-Islama Gadafija, Abdullaha Al-Senussija



• 22. новембра 2011 – смрт Muammara
Mohammeda Abu Miniara Gadafija

• 24. јула 2014 – окончан поступак против Abdullaha
Al-Senussija

• 1. маја 2012 – изазов прихватљивости
• 10. децембра  2014. Претресно веће донело је 

закључак о непоштовању од стране Владе Либије 
у вези са неизвршењем два захтева за сарадњу 
које је поднео МКС.

• Одлучено је да се питање упути Савету 
безбедности Уједињених нација

• Да Saifa Al-Islama Gadafija преда Суду
• Да врате одбрани Saifa Al-Islama Gadafija

оригинале докумената које су либијске власти 
одузеле бившем браниоцу Saifa Al-Islama Gadafija
у јуну 2012. године



SAIF AL-ISLAM GADDAFI



КРАЈ
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