Република Србија
ТУЖИЛАШТВО
ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
КТO бр.4/2018
12.09.2018.године
Београд
СР/ИП

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
-Одељење за ратне злочинеБЕОГРАД
Сходно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународно правне помоћи
у кривичним стварима, према законима Републике Србије, уређујем потврђену
оптужницу Тужилаштва Брчко дистрикта Босне и Херцеговине број Т 18 0 КТРЗ 00 11999
18 од 24.01.2018. године, тако што на основу чл. 331. ст.1. и 2 и члана 332 Законика о
кривичном поступку у вези чл. 43. ст.2. тач.5. Законика о кривичном поступку и чл. 3. и
чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине,
подижем
OПТУЖНИЦУ
Против:
АА, од (...), рођен (...), у (...) (решењем Одела за јавни регистар (...) од (...) године
променио име из AБ у AA), држављанин (...), са пријављеним пребивалиштем у
(...),(...)БиХ, тренутно настањен на адреси (...), ЈМБГ (...), писмен, завршио ..... школу, по
занимању ...., неосуђиван, не води се кривични поступак пред Вишим судом у Београду
због другог кривичног дела,
Што је:
За време унутрашњег (немеђународног) оружаног сукоба на територији Босне и
Херцеговине, који се водио у периоду од 1992. до 1995. године између оружаних
формација на страни српског, бошњачког и хрватског народа, као припадник српске
оружане стране у сукобу, јединице тзв."Црвене Беретке" кршећи правила међународног
права и то члан 3. IV Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од
12.08.1949. године, ратификоване од Народне скупштине ФНРЈ („Сл.лист ФНРЈ“ бр.24/50)
и противно члану 4. став 1. и став 2. тачка е) и члану 13. II Допунског протокола уз ову
Конвенцију, извршио силовање цивила бошњачке националности тако што је:

Дана 20. јуна 1992. године, у тадашњој улици (...) у Брчком, заједно са још два
непозната униформисана војника, обучен у маскирну војну униформу и наоружан
пиштољем, дошао у породичну кућу AВ, те пред истом извадио пиштољ и напунио га
мецима и вратио назад у свој џеп, а што је код AВ изазвало осећај страха за властити
живот, те затим AВ наредио да му преда злато и новац који има, па када је то исто
учинила, у намери да над телом AВ изврши насилну пенетрацију, искористивши том
приликом окружење присиле, са пиштољем при себи пришао јој, узео је за руку и
наредбодавно рекао „Хајде са мном“, одвео је у купатило и закључао врата, а потом је
ухватио за главу, оборио и клечећи положај, те својим полним органом извршио оралну
обљубу, након чега јој је скинуо доњи део тренерке, те својим полним органом извршио и
вагиналну обљубу, знајући да је при том чину AВ имала осећај изгубљености и била у
стању шока, па када се иста окренула и сагнула према лавабоу да се умије, својим полним
органом покушао продрети у њен анални отвор, а након вриске AВ да то не чини престао
је, извео је из купатила, а потом је одвео у спаваћу собу, при чему је све време држао
пиштољ у руци, легао на кревет, те оштећеној AВ наредио са скине доњи део тренерке и
легне на њега, након чега је поново својим полним органом извршио вагиналну обљубу, а
при том чину му је AВ тражила да је убије, на шта је осумњичени одговорио да он није
задужен за то, док су за то време остала два војника извршила преметачину и полупали
ствари по кући, да би након извршеног силовања над AВ са непознатим војницима
напустио кућу и удаљио се у непознатом правцу, а којом приликом је AВ претрпела тешке
душевне болове, што је за последицу довело до посттрауматског стресног поремећаја
хроничног ток (ПТСП) и дугогодишњег лечења,
- чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва
из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.
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