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ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
-Одељење за ратне злочинеБЕОГРАД
На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о
кривичном поступку, све у вези са одредбама из члана 3. и члана 4. Закона о
организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем,
ОПТУЖНИЦУ
Против:
АА, од оца ... и мајке ..., рођене ..., ЈМБГ ..., рођен ... у ..... , са
пребивалиштем у ..., ...., држављанин ....., по занимању ....., ....., , са завршеном ..... .....,
без ... , неосуђиван.
због постојања оправдане сумње да је:
За време унутрашњег (немеђународног) оружаног сукоба, који се у периоду од
1992. године до 1995. године водио на територији Републике Босне и Херцеговине
(БиХ), између Војске Републике Српске и Армије БиХ, као припадник интервентног
вода резервног састава полиције Брчко, у саставу Војске Републике Српске, кршећи
правила садржана у члану 3. став 1. тачка 1. под а) и ц) IV Женевске конвенције о
заштити грађанских лица за време рата од 12. августа 1949. године и члана 4. став 1. и
став 2. под а) Допунског протокола уз Женевске конвенције од 12. августа 1949. године
о заштити жртава немеђународног оружаног сукоба (Протокол II), почев од половине
маја до јула 1992. године, према муслиманским цивилима у Брчком:
1. примењивао мере застрашивања и терора

Дана 27.5.1992. године, у Брчком, најпре рањеника ББ довезао из логора „Лука“,
у стан ВВ, ......., у ком су се налазили ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ,ЕЕ, ЖЖ, ЗЗ, тада мал. ИИ, тада
мал. ЈЈ, сада пок. КК, да би потом све присутне постројио и пребројао, затим питао ЖЖ
како се зове, те му је након одговора упућивао претње, говорећи му да ће га убити и
чудећи се откуд му српско име, да би му потом задао ударац отвореном шаком у
пределу главе, те држећи пушку у рукама, уз вику саопштио присутнима да ће их
наредног јутра када дође пребројати и, уколико сви не буду у стану, да ће их побити,
што је код присутних лица, а нарочито деце, изазвало страх великог интензитета, да би
у наредним данима у више наврата долазио у наведени стан и присутнима уз вику
упућивао претње.
2. нечовечно поступао
Неутрвђеног дана у периоду од 10.5.1992. године до 12.5.1992. године, у
просторијама за испитивање притворених у логору „Лука“, Брчко, заједно с другим
униформисаним лицима која су обезбеђивала наведени логор (војницима и
полицајцима), наредио ЛЛ да задаје ударце отвореном шаком брату ММ, који је такође
био притвореник наведеног логора, те како није био задовољан јачином међусобних
удараца ММ ударио шаком у пределу лица, да би потом просуо сок по тепиху и
приморао ЛЛ да полиже тј. попије тај сок са пода, да би га потом хефт машином
погодио у пределу главе и ножем му, уз вређање и претње да ће га заклати, нанео
посекотину у пределу врата, да би их затим принудио да један над другим врше fellatio
(уснама стимулишу полни орган-орални секс).

3. силовао
У периоду мај-јун 1992. године, НН, коју је познавао пре рата, одвео из стана
који се налазио у „Еш“ насељу у Брчком, а у ком је именована боравила са својим
братом, у кућу Фарука Рејзовића, у којој су боравили припадници интерветног вода, уз
објашњење да им треба и да пође са њим, након чега је НН више од двадесет дана
провела у поменутој кући, коју је чистила и где је слушала наређења присутних
припадника интерветног вода, и где су је готово свакодневно принуђивали на сексуалне
односе, између осталих и окривљени.
- чиме је учинио кривично дело ратни
становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.
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