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Одељење за ратне злочине

Београд
На основу чл. 46. ст.2. тач.3., 265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку, а
у вези са одредбама из чл.3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних
органа у поступку за ратне злочине, подижем
ОПТУЖНИЦУ
Против:
АА, званог ..., рођен ...
ШТО JE:
у времену од 23.марта 1999.године до 20.јуна 1999.године, у граду Пећи и у
селима на подручју општине Пећ, Аутономне покрајине Косова и Метохије,
за време оружаног сукоба између Савезне Републике Југославије - Војске
Југославије и полицијских снага Републике Србије, са једне стране и Коалиције НАТО
снага и припадника наоружане војне организације «Ослободилачка војска Косова»
(«ОВК»или «УЧК»), са друге стране,
као припадник вода 177. Војно територијалног одреда Пећ, зв. „Шакали“, којим
је командовао покојни АБ,
стављајући се на страну српске оружане стране у сукобу, у циљу који се састојао
у протеривању албанског становништва са овог подручја и успостављању потпуне
контроле над целом територијом Косова и Метохије и стварању етнички чистог
подручја,
супротно одредби из члана 3. став 1. тачка 1.а. и д., члана 33. IV Женевске
конвенције о заштити грађанских лица за време рата, од 12.08.1949. године, члана 51,
75, 76, и 77 Допунског протокола о заштити жртава међународних оружаних сукоба, уз
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Женевске конвенције од 12.августа 1949. године о заштити жртава међународних
оружаних сукоба (Протокол I), ратификована од стране Народне скупштине ФНРЈ
1950.године;
према лицима која непосредно нису учествовала у непријатељствима, цивилном
становништу албанске националности, није поступао у свакој прилици човечно и без
икакве дискриминације засноване на националном пореклу и убеђењу, већ је вршио
оружани напад на цивилно становништво, вршећи појединачна и групна убиства,
примењивао мере застрашивања и терора уништавајући паљењем куће, пратеће објекте
и моторна возила, присвајао имовину цивила у великим размерама одузимајући од њих
новац, накит, драгоцености, моторна возила, што све није оправдано војним потребама,
силом и претњом протеривао преживело цивилно становништво из села са циљем да се
оно пресели у Републику Албанију,
па је тако:
на дан 14.маја 1999. године, у јутарњим сатима, у селу Ћушка,
спроводећи наредбу, АБу заједници са припадницима своје јединице
...оптуженима: АВ, АГ, АД, АЂ, АЕ, АЖ, осумњиченима В.П, М.С, Д.С, према којима
је кривични поступак раздвојен, те са оптуженима: АЗ и АИ, припадницима
Теритиријалне одбране (ТО) и окр.АЈ, припадником активног састава полиције, и
осталим за сада НН припадницима ... ТО и полиције, сви наоружани аутоматским
пушкама, заједно и истовремено, развили се у стрелце и распоређени у четири групе,
као вођа једне групе, делујући заједно и истовремено са припадницима своје
јединице, желећи дело као своје, поступајући свесно и вољно, извршио оружани напад
на становнике села Ћушка, на начин да је
а.) Предводећи своју групу, заједно са групом-делом јединице којом је
командовао опт.АЖ, извршио оружани напад на цивилно становништво у делу села
Ћушка, где се налази кућа Х.Г, претњом оружјем, истеривао укућане из њихових
породичних кућа, те претњом да ће убити чланове две породице Г, натерао све укућане
у том делу села да уђу у двориште Х, где је од окупљених отимао вредније ствари и
одузимао готов новац, златан накит, сатове и друге драгоцености, потом, непрекидно
пуцајући, рафалном паљбом, приморао становништво из овог дела села да напусти
своје куће, након чега је куће у том делу села запалио подметањем пожара, па су у овом
нападу лишени живота АК и АЛ,
б.) У центру села где су били присилно окупљени цивили, њих око 300, један део
у двориште А.Г, а други део у двориште Х.Г. и С.Г, вршио тријаж окупљеног
становништва, тако да је жене, децу и старце раздвојио од војноспособних мушкараца,
које је окупио на тргу код гробља и од којих је одузимао готов новац, сатове и
драгоцености, док су остали припадници јединице којој је припадао опколили и држали
на нишану све окупљене цивиле, од жена одузимали новац и златан накит, па су децу,
жене и старце претњом да ће их убити приморали да у тракторима са приколицама
формирају колону и напусте село и крену пут Албаније,
в.) Заједно са опт. АВ поступајући по АБ наређењу, затражио од мушкараца који
су издвојени да предају лична документа, новац, златан накит и све драгоцености које
поседују, што су ови и учинили и те предмете одложили на тло испред себе,
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- те приморао Љ.Е, да све драгоцености и новац у укупном износу од око 20.000
немачких марака покупи са земље, спакује у две торбе величине ђачког ранца и преда
им,
- претњом да ће их убити, натерао власнике моторних возила који су били међу
окупљним мештанима, да иста довезу и предају, што су ови и учинили,
г.) вршио групна убиства на тргу задржаног војноспособног мушког дела
становништва села-цивила, заједно са oпт. АЖ и осм. В.П., оружјем принудио групу од
12 цивила да уђу у кућу А.Г, и то: Г.Е, Г.Ј, Г.Р, Г.Х, К.И, К.С, К.Д, Љ.У, Љ.О, Д.И,
А.Г. и Г.И, где их је лишио живота пуцањем из аутоматског оружја, рафално
испаљујући пројектиле у њих, при чему је И.Г задобио прострелне ране на левој нози,
успео да побегне кроз прозор куће,
а како би злочин прикрио посмртне остатке стрељаних скупио на гомилу,
прекрио сунђерима и ћебетом и запалио, изазивајући пожар у којем су посмртни
остаци изгорели заједно са кућом,
д.) пa je у овом оружаном нападу на цивилно становништво села Ћушка лишено
живота 44 цивила, док је подметањем пожара уништено 40 породичних кућа и 40
помоћних објеката, 3 камиона, 5 путничких моторних возила и 3 трактора, одузет новац
и драгоцености, моторна возила и два камиона у неутврђеној вредности, док је из села
протерано више од 400 цивила
- чиме је као саизвршилац извршио кривично дело Ратни злочин против
цивилног становништва из чл. 142. став 1, у вези чл. 22 КЗЈ.
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