
Predmet br. 29. kolovoza 2005.

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br.

         TUŽITELJICA
MEĐUNARODNOG SUDA

PROTIV

MARIJANA KRIŽIĆA

OPTUŽNICA

Tužiteljica Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (u
daljnjem tekstu: Međunarodni sud), na osnovu svojih ovlaštenja iz članka
18 Statuta Međunarodnog suda i pravila 77 Pravilnika o postupku i
dokazima Međunarodnog suda, optužuje:

MARIJANA KRIŽIĆA

za NEPOŠTIVANJE MEĐUNARODNOG SUDA kažnjivo na osnovu
ovlasti inherentnih Međunarodnom sudu, pravila 77(A), pravila 77(A)(ii)
i pravila 77(A)(iv) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog
suda.

OPTUŽENI

Marijan Križić (u daljnjem tekstu: KRIŽIĆ).  Sve vrijeme na koje se
odnosi ova Optužnica KRIŽIĆ je bio glavni urednik Hrvatskog slova.
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OPTUŽBE

TOČKA 1
NEPOŠTIVANJE MEĐUNARODNOG SUDA

1) Dana 16. ožujka 1998. na Međunarodnom sudu je svjedočio zaštićeni
svjedok u predmetu br. IT-95-14-A, Tužitelj protiv Tihomira
BLAŠKIĆA (u daljnjem tekstu: predmet BLAŠKIĆ). Iskaz je dat na
zatvorenoj sjednici u skladu s usmenim nalozima Raspravnog vijeća i
pismenom odlukom Raspravnog vijeća da će svjedok dati iskaz na
zatvorenoj sjednici i uz upotrebu pseudonima.

2) Dana 26. studenog 2004. zagrebački tjednik Hrvatsko slovo, koji izlazi
u nakladi HKZ-Hrvatsko slovo d.o.o., objavio je izvatke iz iskaza tog
svjedoka i otkrio njegov identitet. U Hrvatskom slovu se navodi da je
izdanje od 26. studenog 2004. prvo u nizu od deset izdanja koja će
objavljivati takve izvatke.

3) Tim objavljivanjem prekršena su tri postojeća sudska naloga:

a) Odluka Raspravnog vijeća I po zahtjevima Tužiteljstva od 12. i 14.
svibnja 1997. u vezi sa zaštićenim svjedocima, izdana 6. lipnja
1997.

b) Usmeni nalog za održavanje zatvorene sjednice koji je Sud izdao
prvog dana svjedočenja zaštićenog svjedoka na Međunarodnom
sudu. Taj nalog se spominje svakog dana svjedočenja, što je
zabilježeno na transkriptu njegovog svjedočenja koje je trajalo
četiri dana; i

c) Nalog Raspravnog vijeća za trenutačni prestanak zaštitnih mjera za
svjedoke, od 1. prosinca 2000.

4) Od 26. studenog do 17. prosinca 2004. nakladnik Hrvatskog slova bio
je Stjepan ŠEŠELJ (u daljnjem tekstu: ŠEŠELJ), a glavni urednik je
bio KRIŽIĆ .

5) U izdanju Hrvatskog slova od 26. studenog 2004. priznaje se da su
objavljeni izvaci uzeti iz transkripata iskaza datih na sjednicama
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Međunarodnog suda zatvorenim za javnost. Objavljeni transkripti
sadrže usmeni nalog da se iskaz da na zatvorenoj sjednici.

6) Dana 1. prosinca 2004. Tužiteljstvo je dežurnom sucu podnijelo Hitni
zahtjev za trenutačni prestanak kršenja zaštitnih mjera za svjedoke. U
svom zahtjevu Tužiteljstvo od dežurnog suca traži da izda Nalog
protiv HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., ŠEŠELJA i Domagoja
MARGETIĆA (u daljnjem tekstu: MARGETIĆ) (pogrešno smatrajući
da je on još uvijek glavni urednik) da obustave objavljivanje i da
odustanu od daljnjeg objavljivanja izjava i iskaza dotičnog svjedoka,
kao i svakog drugog zaštićenog svjedoka.

7) Dana 2. prosinca 2004. dežurni sudac je udovoljio zahtjevu
Tužiteljstva i naložilo da HKZ-Hrvatsko slovo i svi njegovi
zaposlenici, kao i ŠEŠELJ i MARGETIĆ prestanu u Hrvatskom slovu
objavljivati i da odustanu od objavljivanja izjava i iskaza dotičnog
svjedoka, kao i svih drugih zaštićenih svjedoka (Nalog za obustavu i
odustajanje). Republika Hrvatska je upućena da dostavi Nalog za
obustavu i odustajanje HKZ-Hrvatsko slovo d.o.o., ŠEŠELJU i
MARGETIĆU.

8)  Dana 3. prosinca 2004. Hrvatsko slovo je ponovno objavilo izvatke iz
iskaza zaštićenog svjedoka na zatvorenoj sjednici.

9) Dana 3. prosinca 2004. Stjepan ŠEŠELJ je, po primitku Naloga za
obustavu i odustajanje, uputio pismo Upravi za suradnju s
međunarodnim kaznenim sudovima pri Ministarstvu pravosuđa, u
kojem je naveo da će Hrvatsko slovo postupiti po Nalogu za obustavu
i odustajanje.

10) U izdanju od 10. prosinca 2004. Hrvatsko slovo je objavilo Nalog za
obustavu i odustajanje, neposredno pokraj članka u kojem ponovno
odaje identitet zaštićenog svjedoka, čime je izravno prekršilo sudski
nalog (otisnut neposredno pokraj članka).

11) U izdanju od 17. prosinca 2004. Hrvatsko slovo je ponovno objavilo
članak u kojem ponovno odaje identitet zaštićenog svjedoka, čime je
izravno prekršilo sudski nalog.

12) KRIŽIĆ je svjesno i hotimično omeo provođenje pravde
objelodanjivanjem sljedećeg:
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a) identiteta zaštićenog svjedoka;
b) izvadaka iz iskaza koji je dat na zatvorenoj sjednici;
c) činjenice da je zaštićeni svjedok svjedočio na Međunarodnom sudu

na sjednici zatvorenoj za javnost.

13) Tim djelima i propustima, KRIŽIĆ je počinio ili je pomagao i
podržavao u počinjenju:

Točka 1: nepoštivanje Međunarodnog suda, kažnjivo na
osnovu ovlasti inherentnih Međunarodnom sudu, pravila 77(A),
pravila 77(A)(ii) i pravila 77(A)(iv) Pravilnika o postupku i
dokazima Međunarodnog suda.

S dužnim poštovanjem podneseno 29. kolovoza 2005.

/potpis na originalu/
Carla Del Ponte,
tužiteljica

U Den Haagu,
Nizozemska

[žig Tužiteljstva MKSJ-a]


