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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
-Одељење за ратне злочинеБЕОГРАД

На основу чл. 265. ст.1. у вези чл. 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном
поступку, чл. 3. и чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у
поступку за ратне злочине, чл.39. Закона о ратификацији уговора између
Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о правној помоћи у грађанским и
кривичним стварима и чл.47. ст.3 Закона о међународној правној помоћи у
кривичним стварима, подижем

ОПТУЖНИЦУ

Против:
1. АА, син ББ и ВВ, рођен ... године у ..., држављанин ..., ..., настањен у
...,
2. ГГ, син ДД и ЂЂ, рођен ... године у ..., држављанин ..., ..., настањен у
...,
3. ЕЕ, син ЖЖ и ЗЗ, рођен ... године у ..., ЈМБГ ..., држављанин ..., ...,
настањен у ...,

Ш Т О С У:
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дана 14.06.1992.године у вечерњим часовима у Бијељини, у Босни и
Херцеговини (БиХ), као припадници добровољачке јединице у саставу Војске
Српске Републике БиХ, кршећи правила међународног права за време
оружаног сукоба који је тада постојао на простору БиХ, а није имао карактер
међународног сукоба, између наоружаних формација српског, хрватског и
муслиманског народа који живе у БиХ, противно чл. 3. ст.1. тач.1. а) и тач. 1. ц)
IV Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од
12.08.1949. године („Сл. лист ФНРЈ“ бр.24/50), и чл. 4. ст.1. и ст.2. тач.а) и тач.е)
Допунског протокола уз Женевску конвенцију о заштити жртава
немеђународних оружаних сукоба (Протокол II) од 12.08.1949. године („Сл. лист
СФРЈ“ бр. 16/78 – Међународни уговори), према цивилним лицима која не
учествују у непријатељствима, а у односу на која се мора поступати у свакој
прилици човечно, без икакве неповољне дискриминације засноване на етничкој
или верској припадности, вршили убиства, силовања и примењивали нарочито
увредљиве и понижавајуће поступке којима се вређа лично достојанство,
па су тако:
након што им је у разговору у кафићу „Треф“, мештанин ИИ (против кога
је поступак раздвојен) рекао да у граду живи муслимански екстремиста ЈЈ, да
набавља оружје за Муслимане и да у својој кући има оружја, постигли договор
да оду до његове куће, да би се затим заједно са окр. КК (против кога је
поступак раздвојен) одвезли путничким возилом марке „Застава-128“ до Новог
насеља у ул. Омладинских бригада, где им је ИИ показао кућу ЈЈ, након чега су,
наоружани дугим ватреним оружјем и униформисани, ушли у кућу тражећи
оружје од ЈЈ, па када им је исто предато, извршили претрес куће, одузели новац
и накит, да би потом уз претњу оружја, у присуству ЈЈ, његове супруге ЛЛ и
синова ЉЉ и млдб. ММ, принудили ЈЈ ћерку НН и снаху ЊЊ, супругу ЉЉ, да
са себе скину сву одећу, а затим их одвели у собу и над њима, заједно са окр.
КК (против кога је поступак раздвојен) наизменично вршили силовања и
противприродни блуд, стављајући им своје полне органе у уста, након чега је
окр. АА ставио цев аутоматске пушке у уста ошт. ЈЈ и извршио опаљење, чиме
га је лишио живота, а затим су сви окривљени, заједно са ИИ и окр. КК (против
којих је поступак раздвојен) напустили кућу, потеравши испред себе ошт. НН и
ошт. ЊЊ кроз град, голе и босе, додатно их понижавајући на тај начин, као и
ЉЉ који је био обучен, да им покажу ко има возило у комшилуку, обзиром да се
њихово возило претходно заглавило у каналу поред пута и није могло да се
покрене, па стигавши до куће ошт. ОО у ул.Тузланска цеста бб, ушли у кућу и од
исте одузели новац, накит, кључеве од возила и возило марке „Југо 55“, којим су
се удаљили са лица места, водећи са собом ошт. НН и ошт. ЊЊ, успут
оставивши ИИ у граду, након чега су наставили пут ка Брчком, да би доласком у
место зв. „Љељенча“ општина Бијељина, зауставили возило и испред возила,
заједно са окр. КК (против кога је поступак раздвојен) поново наизменично
вршили њихово силовање и противприродни блуд, стављајући им своје полне
органе у уста и у анус (чмар), да би их потом, голе и босе оставили на путу и
удаљили се са лица места,
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- чиме су извршили кривично дело ратни злочин против цивилног
становништва из чл.142. ст.1. Кривичног закона Савезне Републике
Југославије (КЗ СРЈ) у саизвршилаштву у вези чл. 22. истог Закона.

ТУЖИЛАЦ
ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Владимир Вукчевић
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