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DOSADAŠNJI TOK POSTUPKA
1.

Dana 14. ožujka 2011. Vijeće je najavilo da će se izricanje presude u ovom

predmetu održati 15. travnja 2011. u Sudnici 1.1
2.

Dana 12. travnja 2011. Gotovinina obrana je zatražila od Vijeća da naloži

Sekretarijatu da obrani dodijeli isti broj sjedećih mjesta u dijelu Sudnice 1 namijenjenom
obrani koji se obrani obično dodjeljuje (18 sjedećih mjesta).2 Alternativno, obrana je
zatražila od Vijeća da naloži Sekretarijatu da dostavi argumentirano objašnjenje o tome
zašto je odstupilo od utvrñene prakse dodjele sjedećih mjesta.3 Gotovinina obrana tvrdi
da je Sekretarijat "jednostrano i bez objašnjenja" odlučio da broj sjedećih mjesta u dijelu
sudnice namijenjenom obrani ograniči na 12.4 Obrana navodi da se njezin tim sastoji od
više od četiri člana i da bi svi članovi tima trebali imati mogućnost sjediti u sudnici i biti
prisutni za vrijeme izricanja presude, što je vrhunac njihova dugogodišnjeg rada na
"predmetu Gotovina".5 Nadalje, Gotovinina obrana ukazuje na raniju praksu, konkretno
na rasprave u ovom predmetu, kao i na izricanje presude u predmetu Haradinaj, kada je
obrana imala na raspolaganju 18 sjedećih mjesta u Sudnici I.6
3.

Istog dana, nakon što je Vijeće neslužbenom komunikacijom zatražilo dodatne

informacije o tom pitanju, Tajništvo je dostavilo interni dopis u kojem je objasnilo svoju
odluku da ograniči broj sjedećih mjesta u Sudnici 1 za vrijeme izricanja presude 15.
travnja 2011.7 Tajništvo je navelo da se, nakon izricanja presude u predmetu Haradinaj,
zbog sigurnosnih razloga, pojavila potreba za odreñena ograničenja za vrijeme posebnih
sjednica, izmeñu ostalog i ograničenja u vezi s raspoloživošću sjedećih mjesta.8

1

Nalog o rasporedu za izricanje presude, 14. ožujka 2011.
Hitni zahtjev Ante Gotovine za nalog Sekretarijatu u vezi s dodjelom mjesta za sjedenje u sudnici, 12.
travnja 2011. (dalje u tekstu: Zahtjev), par. 1, 6.
3
Zahtjev, par. 6.
4
Zahtjev, par. 1.
5
Zahtjev, par. 2, povjerljivi Dodatak A.
6
Zahtjev, par. 3-6.
7
Dodatne informacije u vezi s brojem sjedećih mjesta dodijeljenih obrani za vrijeme izricanja presude u
predmetu Gotovina i drugi, 12. travnja 2011. (dalje u tekstu: Dopis Tajništva).
8
Dopis Sekretarijata, str. 1.
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DISKUSIJA
4.

Na samom početku Vijeće je uzelo u obzir da priroda Zahtjeva ne predviña reakciju

drugih stranaka u ovom predmetu.
5.

Vijeće će u praktičnim, sigurnosnim mjerama u sudnici intervenirati samo u

izvanrednim okolnostima, na primjer ako je takva intervencija nužna za voñenje
pravičnog suñenja. U Dopisu Tajništva obrazloženi su razlozi ograničenja pri dodjeli
sjedećih mjesta u sudnici i navedene razlike izmeñu rasprave na kojoj se izriče presuda i
redovnih rasprava. Nadalje, obrazloženo je i to da je izvršena nova procjena sigurnosne
situacije nakon presude u predmetu Haradinaj.
6.

Vijeće konstatira da se Dopisom Tajništva udovoljava molbi za alternativno pravno

sredstvo iz Zahtjeva. Usprkos tome, Vijeće smatra da ne postoje nikakve izvanredne
okolnosti koje bi opravdale intervenciju Vijeća. Ograničenje broja sjedećih mjesta u
sudnici za članove obrane za raspravu 15. travnja 2011. ni na koji način ne ugrožava
pravičnost suñenja.
7.

Iz gorenavedenih razloga, Vijeće ODBIJA Zahtjev.

Sastavljeno na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

/potpis na originalu/
sudac Alphons Orie,
predsjedavajući

Dana 13. travnja 2011.
u Haagu,
Nizozemska
[pečat Meñunarodnog suda]
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