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ЛОНДОН - Оптужница против Ратка Младића требало би да буде преформулисана тако
да садржи само једну тачку - злочин против човечности по командној одговорности, како
би правда била спроведена "боље него што је то било у случају Слободана Милошевића",
изјавио је бивши судија за ратне злочине Уједињених нација Џефри Робертсон.

  

"Оптужница терети Младића за геноцид (који је тешко доказати и отворен је за
бескрајна техничко-правна спорења) и бројне ратне злочине током балканског сукоба.
Њу треба заменити само једном - за злочине против човечности по командној
одговорности," за убиство више од 7.000 људи у Сребреници, оценио је Робертсон у
ауторском тексту у лондонском "Индепенденту".

  

Аустралијски правни стручњак сматра да би "ограничавање суђења на овај начин
омогућило да се спроведе правда пре неминовних тврдњи о болести, старости и
неспособности да (Младић) издржи суђење". "Њих су већ изнели његови адвокати у
Београду, али Европска унија мора да инсистира да се о њима одлучује само у Хагу,
након независног и пажљиво проученог медицинског прегледа", истакао је Робертсон.

  

У чланку под насловом "Грешке које на суђењу Младићу треба избећи", Робертсон као
пример наводи суђење бившем председнику СРЈ, "који је преминуо пре него што је успео
да изнесе одбрану у предмету тужилаштва који је трајао неприхватљиве три године".

  

Робертсон проблем такође види у томе што тужиоци и судије "мисле да имају дужност да
пишу историју пре него да суде по конкретним оптужбама". Он је као пример навео да је
Милошевић био оптужен за одговорност за три различита рата у распону од 10 година и
да је уместо тога могао да буде "осуђен једноставно и брзо за етничко чишћење на
Косову".

  

Бивши судија сматра да ће "стављање у средиште пажње ратног злочина изазвати
нелогодност код оних који су могли да га спрече - посебно УН које су одбиле да одобре
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ваздушне нападе, који би спречили напредовање Младића, као и холандску владу која је
ставила вето како би "заштитила свој кукавички батаљон" који је требало да штити
Сребреницу.

  

"Ништа не треба да скрене пажњу са Младићеве командне одговорности", пише
Робертсон и додаје да уколико он "инсистира да се сам брани, а затим покуша да омете
поступак, требало би да има способан тим адвоката који ће му бити наметнут, свидело
му се то или не".

  

Робертсон, који је до 2007. године био апелациони судија у Специјалном судуе УН за
Сијера Леоне, од 2010 заступа оснивача Викиликса Џулијана Асанжа пред британским
судом у процесу изручења Шведској,која га тражи због оптужби за сексуалне
злоупотребе.

  

(Танјуг)
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