
Ponedeljak, 18. mart 2002. godine
Statusna konferencija

Otvorena sednica
Optuženi nije pristupio Sudu

Početak u 10.00h

Molim ustanite. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
zaseda. Izvolite, sedite.

SUDIJA MEJ: Gospodine Najs (Nice), optuženi nije u Sudu.
Pretresno veće je dobilo informaciju iz Pritvorske jedinice
(Detention Unit) da je bolestan. Pregledao ga je lekar, ima grip i
neće biti prisutan od tri do sedam dana. Gospodine Tapuškoviću,
naravno, reći ćete i vi šta imate, ali izgleda da nam, u njegovom
odsustvu, zaista ništa drugo ne preostaje sem da, pošto se on
sam brani, odložimo suđenje na tri dana, što znači do četvrtka
ujutro. Zatražićemo izveštaj od lekara u sredu i ako je u stanju da
dođe, nastavićemo u četvrtak ujutro, a ako ne, sve ćemo vas oba-
vestiti.

TUŽILAC NAJS: Mislim da se konkretno ništa ne može učiniti.
Obavestio sam vaše osoblje nešto pre nego što smo započeli sed-
nicu da postoji jedno bitno pitanje vezano za svedoka i pod-
nošenje zahteva za primenu Pravila 92bis, što znači da ću zapra-
vo biti u mogućnosti da pozovem svedoka tek kada taj zahtev bu-
de podnet i prihvaćen ili odbijen. Problem leži u tome što, kada
pogledate Pravilo 92bis, podparagraf (E), izgleda da Pretresno
veće može doneti odluku o tome samo posle izjašnjavanja svih
strana povodom podnetog zahteva. Nije predviđeno da amikusi
deluju po ovim pitanjima i uprkos mojoj želji da se ubrza postu-
pak oko ovog svedoka, da se podnese zahtev na koji bi eventual-
no bilo primedbi da bih ja na kraju mogao da dovedem svedoka,
ja jednostavno ne vidim da se to sve može obaviti bez prisustva
optuženog.
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SUDIJA MEJ: Izgleda da ne, ali možete bar da predate izjavu da bi
smo je mi pogledali.

TUŽILAC NAJS: Da. Sigurno ću to učiniti danas.

SUDIJA MEJ: Da. Osim ako nemate još nešto da dodate, gospodi-
ne Tapuškoviću, ako vi želite još nešto da dodate...

PRIJATELJ SUDA TAPUŠKOVIĆ: Časni Sude, ja samo mogu da se
složim sa onim što je predsedavajući sudija rekao. Sve zavisi od
lekarskog izveštaja o njegovom zdravstvenom stanju i od toga ka-
da će on ponovo moći da dođe u sudnicu. U njegovom odsustvu
nemamo šta da razmatramo, što podrazumeva i ovo o čemu je
gospodin Najs govorio, znači da sve što možemo da uradimo je
da čekamo na lekarski izveštaj kako bi videli kada će on ponovo
moći da dođe u sudnicu. Hvala vam.

SUDIJA MEJ: Hvala vam. Dobro. Odložićemo suđenje dok ne do-
bijemo lekarski izveštaj u četvrtak, ako je moguće. 

TUŽILAC NAJS: Hvala, časni Sude, upravo su me podsetili na jed-
nu stvar. Ovo je vezano za neka nerazrešena pitanja, naime sud-
sko Veće najverovatnije nije zaboravilo, već je odložilo dosijee koji
su uglavnom poznati kao seoski dosijei, to su zapravo dokumen-
ti o lokacijama koji su kod Pretresnog veća već neko vreme. 

SUDIJA MEJ: Da.

TUŽILAC NAJS: Mislim da takođe postoje nerešeni podnesci po
pitanju obima unakrsnog ispitivanja, ali je moguće da je sudsko
Veće htelo da pozove sve strane, posebno optuženog, da reaguju
po tom pitanju usmenim putem, kako bi se dopunili pisani doku-
menti. Mislim da ne postoji ništa drugo nerešeno. Ako postoje bi-
lo kakvi dokumenti, naravno, koji su potrebni da pomognu
Pretresnom veću u donošenju odluka ili razvoju slučaja, uvek ih
možemo dostaviti, možemo ih na osnovu odluke dostaviti svim
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stranama. Mislim na stvari poput bindera za određene lokacije.
Ukoliko su Pretresnom Veću potrebni još neki njih, mi ih možemo
dostaviti. 

SUDIJA MEJ: Hvala vam. Imamo još jedno pitanje, a to su moguć-
nosti i uslovi za odbranu, čime ćemo morati da se pozabavimo.
Podnesak je predat i mi čekamo na odgovor Sekretarijata
(Registry). Da. Hvala vam.
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