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Prijevod 

Gotovinina obrana je 1. travnja 2009. od Vijeca zatrazila da se Vladi, Drzavnom 

odvjetnistvu i sudovima Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Hrvatska) izda sudska 

zabrana kojom im se nalaze obustavljanje svih kaznenih postupaka i progona proizaslih iz 

radnji koje su u vezi s ispunjavanjem duznosti Gotovinine odbrane pred Medunarodnim 

sudom, ukljucujuci one protiv g. Marina Ivanovica, odvjetnika koji radi za Gotovininu 

obranu, i g. Jurice Sare, moguceg svjedoka Gotovinine obrane. 1 Gotovinina obrana je 

svoj podnesak dopunila 2. travnja 2009. i 3. travnja 2009.2 Tuziteljstvo je 9. travnja 

2009. od Vijeca zatrazilo da Zahtjev odbaci.3 Dana 29. travnja 2009., na poziv Vijeca, 

Hrvatska je dostavila pismene podneske u vezi sa Zahtjevom.4 Vijece je 5. svibnja 2009. 

odobnlo zahtjev Gotovinine obrane da podnese repliku na Odgovor i Podnesak i zahtjev 

da prekoraci ogranicenje i podnese repliku od 3.500 rijeci, i 0 tome obavijestilo strane u 

postupku neformalnim putem.5 Dana 12. svibnja 2009., Gotovinina obrana je podnijela 

repliku na Odgovor i Podnesak.6 

2. Udruzenje branitelja koji postupaju pred Medunarodnim sudom za bivsu 

Jugoslaviju (dalje u tekstu: Udruzenje branitelja pred MKSJ-om) podnijelo je zahtjev za 

odobrenje za postupanje u svojstvu amicus curiae u vezi sa Zahtjevom.7 Udruzenje 

branitelja pred MKSJ-om tvrdi da pitanje koje se iznosi u Zahtjevu "predstavlja 

neposrednu opasnost za mogucnost branitelja i clanova timova da na odgovarajuCi nacin 

I Zahtjev optuzenog Ante Gotovine za izdavanje sudske zabrane Republici Hrvatskoj na temelju pravila 54, 
I. travnja 2009. 
2 Dopunski podnesak optuzenog Ante Gotovine u prilog njegovom zahtjevu za izdavanje sudske zabrane 
Rcpublici Hrvatsk()j, 2. travnja 2009.; Podnesak koji sadrzi akreditivno pismo Tajnistva za g. Marina 
Ivanovica, 3. travnja 2009. Za podneske od I., 2. i 3. travnja 2009. koristit ce se zajednicki naziv: 
"Zahtjev" . 
J Odgovor tuziteljstva na Gotovinin zahtjev za izdavanje sudske zabrane Republici Hrvatskoj, 9. travnja 
2009. (dalje u tekstu: Odgovor). 
j Poziv Hrvatskoj da dostavi podnesak u vezi sa zahtjevom optuzenog Ante Gotovine za izdavanje sudske 
zabrane Republici Hrvatskoj, 15. travnja 2009.; Podnesak Hrvatske u vezi sa zahtjevom optuzenog Ante 
Gotovinc za izdavarue sudske zabrane, 29. travnja 2009. (dalje u tekstu: Podnesak). 
i Vidi: Zahtjev optuzenog Ante Gotovine za podnosenje replike na Odgovor tuziteljstva na zahtjev generala 
Gotovinc za izdavanje sudske zabrane Republici Hrvatskoj, 14. travnja 2009.; Zahtjev Gotovinine obrane 
za odobrenje za podnosenjc rep like na odgovor Republike Hrvatske na zahtjev general a Gotovine za 
lzdavanje sudskc zabrane Republici Hrvatskoj, 1. svibnja 2009. 
o Replika optuzcnog Ante Gotovine u prilog zahtjevu za izdavanje sudske zabrane Republici Hrvatskoj na 
temelju pravila 54, 12. svibnja 2009. 
I Zahtjev Udruzenja branitelja pred MKSJ-om za odobrenje za postupanje u svojstvu amicus curiae, 20. 
svibnja 2009. (dalje u tekstu: Zahtjev). 
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Prijevod 

brane optuzene osobe na MKSJ-U".8 Stoga je iznijelo tvrdnju da je primjereno da 

Udruzenje branitelja pred MKSJ-om, kao predstavnicko tijelo svih branitelja koji 

postupaju pred Medunarodnim sudom sluzbeno priznato od strane Tajnistva, dobije 

priliku da se ocituje 0 tom pitanju.9 

" Prema pravilu 74 Pravilnika 0 postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik), 

vijece moze, ukoliko to smatra pozeljnim za pravilno presudivanje 0 predmetu, da pozove 

drZavu, organizaciju iii osobu, iIi da im odobri, da mu pristupe i iznesu stavove 0 bilo 

kojem pitanju koje vijece odredi. 

4. Vijeee smatra da zahtjev za postupanje u svojstvu amicus curiae treba odobriti 

ako drZava, organizacija iii osoba koje traze takav status mogu pomoei Vijeeu u 

razmatranju pitanja koje rjesava. 10 To pretpostavlja da podnositelj zahtjeva raspolaZe 

infomlacijama kojima moze dopuniti informacije i argumente koje su strane u postupku 

podnijele i ima to namjeru uciniti. Kao sto je opisano u paragrafu 1, Vijeee je primilo 

brojne podneske Gotovinine obrane, Hrvatske i tuzitelja u vezi stirn pitanjem. U svom 

Zahtjevu, Udru2enje branitelja pred MKSJ-om ne objasnjava kako njihove informacije i 

argumenti mogu predstavljati dodatnu pomoe Vijeeu, uz ono sto su strane u postupku i 

Hrvatska vee dostavile. Prema tome, Vijeee zakljucuje da Udruzenje branitelja pred 

MKSJ-om nije pokazalo da bi za pravilno presudivanje 0 tom pitanju bilo pozeljno da mu 

se dft odobrenje za postupanje u svojstvu amicus curiae. 

5. Iz gore navedenih razloga i na temelju pravila 74 Pravilnika, Vijeee ODBIJA 

Zahtjev, bez odricanja budueih prava. 

; !hid .. par. 4. 
) ihid .. par. 3. 
to Tuiill'lj protiv Radoslava Brdanina, predmet be IT -99-36-A, Odluka po zahtjevu udruzenja branilaca za 
ucesce u usmenom iznosenju argumenata, 7. studenog 2005., str. 5. 
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Sastavljeno na engleskom i francuskomjeziku, pri cemuje mjerodavna engleska verzija. 

Dana 9. lipnja 2009. 
U Den Haagu, 
Nizozemska 
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