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Др Војислав Шешељ пред Хашким трибуналом

Судски процес који је против др Војислава Шешељa вођен у Хашком трибуналу од првог дана 
притвора, 24. фебруара 2003. године, до привременог пуштања на слободу, 12. новембра 2014. 
године, обележило је систематско кршење његових основних људских и процесних права.  Огромно 
интересовање јавности за овај судски процес на најбољи начин осликава чињеница да је више од 
милион и двеста хиљада пунолетних грађана Србије потписало петицију којом је од РТС-а захтевано 
да се суђење др Војиславу Шешељу директно преноси.

Директни преноси и снимци суђења, који су често емитовани до раних јутарњих сати, често су 
били најгледанији програм о коме се причало и који се препричавао. Историјску и правну вредност 
бриљантне Шешељеве одбране, фасцинантног правничког знања, али и незаборавних реплика који-
ма је српски јунак показивао супериорност над хашким тужиоцима препознавали су сви, од доктора 
правних наука до обичног народа.

Како би свој хашки тријумф овековечио, др Шешељ је, како је суђење одмицало, у десет томова обја-
вио део по део судских списа, тако да је свака реч изговорена у судници остала забележена. Књиге 
посвећене хашком процесу садрже комплетне изјаве свих сведока, све поднеске судских већа, тужи-
лаштва, секретаријата и оптуженог, како у главном, тако и у три поступка за непоштовање суда.  

Уз Шешељеве бравуре током сопственог процеса, посебну вредност  има  његово сведочење у про-
цесу који је у Хагу вођен против Слободана Милошевића. Захваљујући том искреном, чињеницама 
поткрепљеном сведочењу, Слободан Милошевић би, да је жив дочекао пресуду, био ослобођен свих 
оптужби које су му хашки тужиоци стављали на терет.



Научна дела др Војислава Шешеља

РИМОКАТОЛИЧКИ ЗЛОЧИНАЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ВЕШТАЧКЕ ХРВАТСКЕ НАЦИЈЕ

Рецензенти: проф. др Мирко Зу-
ровац и др Никола Жутић

Студија проф. др Војислава Ше-
шеља написана у Хашком трибу-
налу. Ово ауторско дело осветља-
ва наум Ватикана и западних сила 
да, креирајући такозвану хрват-
ску нацију, створе инструмент за 
уништење српског народа. Тежња 
да се Срби поунијате, покатоличе 
или потпуно физички ликвидирају 
представља основну идеју овог 
злочиначког пројекта. Књига је 
објављена је на енглеском и руском 
језику.

ИДЕОЛОГИЈА СРПСКОГ НАЦИОНАЛИЗМА

Монографија проф. др Војисла-
ва Шешеља о научном и публици-
стичком делу Лазе М. Костића. 

Својеврсни уџбеник српског на-
ционализма, у којем су обухваће-
не и систематизоване историјске 
чињенице, научни искази, тео-
ријске елаборације, националне 
идеје и политички циљеви на који-
ма је изграђен српски национали-
зам. Ова књига је објављена и на 
енглеском језику.
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Научна дела др Војислава Шешеља

ГОВОР МРЖЊЕ КАО ЗЛОЧИН ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ

Рецензенти: проф. др Коста Чавошки, 
проф. др Јован Ћирић и проф. др Миле Ра-
кић

У књизи, која представља драгоцену 
историјску и правну грађу, аутор на при-
меру сопственог суђења на најсликовитији 
начин обелодањује накарадне методе рада 
Хашког трибунала.

Проф. др Војислав Шешељ обрађује појам 
говора мржње, који се у правној пракси као 
кривично дело злочина против човечности 
први пут појављује у Хашком трибуналу, са 
циљем да како-тако подупре климаву, неу-
темељену и неаргументовану оптужницу.

Први део књиге садржи експертизе не-
стручних и пристрасних хашких наводних 
експерата са којима аутор полемише и које 
аргументовано раскринкава. 

Затим, ту су јавни наступи др Војислава 
Шешеља, а део књиге посвећен је примери-
ма неупоредиво оштријег, нечувеног гово-
ра мржње упереног против српског народа 
од стране свих српских непријатеља, који 
никада нико није санкционисао.

ХАШКА 
АНТИСРПСКА 
ГИЉОТИНА

Рецензенти: академик др Коста 
Чавошки, проф. др Ратко Марковић 
и доц. др Бранко Ракић

Правна и политичка анализа 
проф. др Војислава Шешеља о 
раду Хашког трибунала у бројним 
процесима везаним за учеснике 
ратних дејстава на простору бивше 
Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије.
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Научна дела др Војислава Шешеља

СРПСКИ НАРОД МОРА ДА ОСЛОБОДИ
 КОСОВО И МЕТОХИЈУ

Рецензенти: проф. др Милован 
Бојић и проф. др Ратко Марковић

Ова књига је сведочанство о теш-
ком времену борбе српског народа за 
очување Косова и Метохије у грани-
цама Србије, времену у коме су запад-
не силе наставиле прекрајање грани-
ца и распарчавање Србије, помажући 
својим пионима, шиптарским теро-
ристима, у отимању територије једне 
суверене државе.

Систематично и хронолошки, на-
учно објективно и документовано, 
аутор нас упознаје са историјом овог 
вековног српског подручја, сежући 
до најстаријих писаних извора и пра-
тећи судбину Косова и Метохије све 
до новијег времена, у којем западне 
силе и даље не одустају од одузимања 

ове, непобитно српске територије. 
Аутор преноси  ставове истакнутих светских интелектуалаца о НАТО 

агресији на нашу земљу и наводи примере других аутономија у свету и 
за њих донетих решења. Анализира извештаје Дика Мартија и других 
страних посматрача о трговини органима и стравичном страдању неал-
банског становништва са Косова и Метохије, у којима се наводе чињенице 
скриване иза кулиса званичне западне пропаганде.

У другом делу књиге дата је анализа свих хашких пресуда по косовској 
оптужници, како оних челницима ОВК, шиптарским терористима, тако 
и у процесима вођеним против Милана Милутиновића, Николе Шаино-
вића, Драгољуба Ојданића, Небојше Павковића, Владимира Лазаревића, 
Сретена Лукића и Властимира Ђорђевића.

Из ауторове објективне, непристрасне и аргументоване анализе хаш-
ких пресуда јасно се види изразито антисрпски карактер Хашког трибу-
нала, који је ослобађао шиптарске терористе, виновнике најокрутнијих 
злочина над цивилним становништвом, а представнике српског држав-
ног, војног и полицијског врха, махом невине, осуђивао на дугогодишње 
затворске казне.
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Научна дела др Војислава Шешеља

СРПСКИ НАРОД МОРА ДА ОСЛОБОДИ 
РЕПУБЛИКУ СРПСКУ КРАЈИНУ

Рецензент: др Слободан П. Орловић
Аутор на почетку књиге описује околности 

настанка, трајања и престанка постојања 
Републике Српске Крајине. 

У блиској вези са овом темом је детаљна 
и дубинска анализа десет важних пресуда 
Хашког трибунала: 

Милану Мартићу, Павлу Стругару, Милету 
Мркшићу, Мирославу Радићу и Веселину 
Шљиванчанину, Анти Готовини, Ивану 
Чермаку и Младену Маркачу, Момчилу 
Перишићу,  Милану Лукићу  и Средоју Лукићу, 
Расиму Делићу, Љубету Бошкоском и  Јохану 
Тарчуловском, Ивици Рајићу званом Виктор 
Андрић и Драгану Зеленовићу.

Поред тога, књига садржи и критички 
опис поступака и пресуда због непоштовања 
суда сведоцима у предмету против Милана и 
Средоја Лукића Зухдији Табаковићу и Јелени 
Рашић, као и сведоцима у оквиру процеса 
Слободану Милошевићу: К-12, Душку 
Јовановићу, Кости Булатовићу, Флоренс 
Артман и Милки Маглов.
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Научна дела др Војислава Шешеља

СИСТЕМАТСКО КРШЕЊЕ ПРОЦЕСНИХ ПРАВА 
СЛОБОДАНА МИЛОШЕВИЋА ТОКОМ ХАШКОГ СУЂЕЊА

Рецензенти: др сц. јур. Никола Мемедовић 
и доц. др Бранислав Ристивојевић

Ова књига представља темељан 
теоријски приказ појма међународног 
кривичног права и садржи детаљну 
анализу основних нормативних аката 
сталног Међународног суда, као и ад хок 
трибунала, уз посебан осврт на пресуде 
Међународног кривичног суда за Руанду 
које се тичу геноцида, као вербалног 
деликта, односно деликта мишљења.

Аутор своје аргументе заснива на 
мишљењима најистакнутијих светских и 
домаћих правних ауторитета.

ХАШКИ ГЛОБАЛИСТИЧКИ ОБРАЗАЦ 
ТОТАЛИТАРНОГ ПРАВОСУЂА

Рецензент: академик др Коста 
Чавошки

Тематски подељена у четири 
целине, књига садржи ауторову 
обраду документарних показатеља 
кршења процесних права Слободану 
Милошевићу, процесних перипетија 
у току доказног поступка оптужбе 
по косовској оптужници, извођење 
доказа оптужбе по хрватској и 
босанској оптужници и сведочанства 
о континуираном ометању доказног 
поступка одбране.



BROJ 3584.

ХАШКО ИНАУГУРИСАЊЕ ГОВОРА МРЖЊЕ 

Рецензент: др Дејан Мировић
Књига представља научноистра-

живачко дело проф. др Војислава 
Шешеља састављено из три основ-
на дела. У првом делу аутор обрађује 
сав материјал до којег је дошао про-
учавајући релевантну литературу о 
правним аспектима третирања гово-
ра мржње као кривичног дела. 

У другом делу др Шешељ наводи 
искуство са хашком правдом коју 
је искусио на личном примеру кроз 
бројна кршења његових основних 
права као оптуженог. Комплетан до-
казни спис представљен је у трећем 
делу књиге, у којем је аутор изнео сав 
доказни материјал тужилаштва, суд-
ског већа и одбране.

Научна дела др Војислава Шешеља
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Сабрана дела др Војислава Шешеља
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Сабрана дела др Војислава Шешеља
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Сабрана дела др Војислава Шешеља
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Сабрана дела др Војислава Шешеља
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Сабрана дела др Војислава Шешеља
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Сабрана дела др Војислава Шешеља
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Сабрана дела др Војислава Шешеља
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Сабрана дела др Војислава Шешеља
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Сабрана дела др Војислава Шешеља
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Сабрана дела др Војислава Шешеља
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Сабрана дела др Војислава Шешеља
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Сабрана дела др Војислава Шешеља
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Сабрана дела др Војислава Шешеља
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Сабрана дела др Војислава Шешеља
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Полицијски досије др Војислава Шешеља

Од обнављања вишестраначја у Србији, а посебно током деведесетих година XX века, 
скоро да није било битнијег опозиционог политичара који није тврдио да је на удару 
„служби“, пре свих „озлоглашеног ДБ-а“. Упркос томе, период након петооктобарске 
булдожер револуције обележило је утркивање највиђенијих досманлија у томе ко ће пре 
доћи до свог полицијског досијеа, али не како би га презентовали јавности и доказали на 
каквим су „мукама“ били, већ како би своје досијее уништили и тако из историје избрисали 
прљаве работе у којима су учествовали! 

Током вишегодишњег чекања на почетак суђења, хашко тужилаштво је, покушавајући 
да дође до било каквог доказа против Шешеља, без ограничења користило архив Државне 
безбедности, из кога је прибавило одређена документа ради поткрепљивања оптужнице.

Војислав Шешељ је од државних органа Републике Србије захтевао да му доставе 
комплетан његов полицијски досије. Такође, Шешељ је од Војно-безбедносне агенције 
затражио досије који је војна служба безбедности о њему водила још од сарајевских 
дисидентских дана. Влада Србије је Војиславу Шешељу доставила полицијски досије, а 
ВБА је одговорила да не располаже његовим досијеом.

Уз полицијски досије, под ознаком „строго поверљиво“, Шешељ је од Владе добио 
и строго упозорење да га ван Хашког трибунала не може користити ни на који начин. 
Међутим, настављајући да руши табуе и пркоси, како хашким тамничарима, тако и 
њиховим слугама у Београду, др Војислав Шешељ, недуго потом, свој полицијски досије, 
у изворном облику, без икакве цензуре, објављује на више од четири хиљаде страна 
сабраних у четири тома.
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Српска слободарска мисао

Српска радикална странка је почетком 2000. године, у оквиру своје издавачке 
делатности покренула часопис за филозофију, друштвене науке и политичку 
критику под називом „Српска слободарска мисао“. Препознајући научни 
значај „Српске слободарске мисли“, Министарство за науку, технолoгију и 
развој Републике Србије овај часопис је прогласило публикацијом од посебног 
интереса за науку. 

Током шеснаест година излажења, у „Српској слободарској мисли“. научне 
радове објављивали су академици Михајло Марковић, Богумил Храбак, Славко 
Гавриловић и Радмило Петровић, више од две стотине универзитетских 
професора, међу којима су Загорка Јекић, Мирко Зуровац, Коста Чавошки, Милан 
Шкулић, Ратко Марковић, Оливер Антић, Сима Аврамовић, Веселин Ђуретић, 
Миленко Крећа, Зоран Аврамовић, Слободан Панов, Христивоје Пејчић, Зоран 
Милошевић, Радмило Маројевић...  

Своје научне радове у „Српској слободарској мисли“ објављивали су доктори 
наука и еминентни научници попут Славенка Терзића, Јелене Гускове, Драгољуба 
Петровића, Бранка Надовезе, Николе Жутића и многих других.

Поред радова из области економске, правне и политичке, историјске 
и социолошке науке, у часопису су објављивани осврти и прикази, као 
и документарна сведочанства нашег времена. Објављивањем у „Српској 
слободарској мисли“, за будућа покољења сачувани су, поред осталог, комплетни 
стенограми са суђења Слободану Милошевићу у Хашком трибуналу и извештај 
анкетног одбора Скупштине СРЈ формираног поводом убиства министра 
одбране Павла Булатовића, којим је председавао проф. др Војислав Шешељ.
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Репринти новина „Велика Србија” 1888-1926.

Председник Српске радикалне странке проф. др Војислав Шешељ лично се анга-
жовао на изради репринта издања часописа „Велика Србија” који је излазио крајем 
XIX и почетком XX века. Идеја Војислава Шешеља била је да сачува од заборава 
вредну историјску грађу која се односи на сам зачетак идеје о уједињењу свих Срба 
у заједничку државу. До сада су урађена три репринта, а у току је прикупљање грађе 
за још један репринт новинских издања „Велике Србије“ из тог времена. Објављи-
вање ових репринта је од изузетног културног, историјског и националног значаја. 
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Књиге др Николе Жутића
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Сабрана дела Лазе М. Костића

“Кра јем се дам де се тих го ди на, као млад аси стент, пун ен ту зи ја зма, пре ко па ва ју ћи по за пу ште-
ној и пра шња вој би бли о те ци Фа кул те та по ли тич ких на у ка у Са ра је ву, на и шао сам на не ко ли ко 
књи га про фе со ра Ла зе Ко сти ћа. Књи ге су об ра ђи ва ле го ру ћу на ци о нал ну про бле ма ти ку на осно-
ву ис тра жи ва ња нај плод ни јег срп ског еми грант ског пи сца свих вре ме на. Ко зна ка ко су се на шле 
у би бли о теч ком фон ду, јер је њи хо во рас ту ра ње у отаџби ни би ло за бра ње но под прет њом дра-
кон ских санк ци ја. У пред го во ру књи ге „Кул тур не при ли ке Бо сне и Хер це го ви не”, на пи са ном на 
Ви дов дан 1970. го ди не, Ла зо Ко стић о то ме све до чи: „До бих кра јем мар та и апри ла две не сва ки-
да шње на руџби не из зе мље: ком плет књи га о БиХ на ру чу је Фа кул тет по ли тич ких на у ка у Са ра је-
ву и Ре пу блич ка кон фе рен ци ја рад ног на ро да БиХ. По ште но су их и пла ти ли. У исто вре ме не ки 
про фе со ри уни вер зи те та из Са ра је ва, ја мач но му сли ма ни, тра же књи ге о на род но сти му сли ма на. 
Та ко су се ове књи ге ипак до ста про ши ри ле у БиХ”. И лич но сам убе ђен да су на ру чи о ци мо ра ли 
би ти му сли ман ски ин те лек ту ал ци из ре жим ских струк ту ра мо ћи, јер са мо то мо же об ја сни ти не-
ве ро ват ну па сив ност ко му ни стич ке Слу жбе др жав не без бед но сти ко ја је у Бо сни и Хер це го ви ни 
би ла нај на пад ни ја и нај ри го ро зни ја у про го ну сва ке сло бод ни је ми сли, по го то во оне ко ја је на сто-
ја ла да објек тив но тре ти ра срп ско на ци о нал но пи та ње.

Про чи тао сам у јед ном да ху укуп но пет књи га ко је су те мат ски тре ти ра ле про бле ма ти ку ет нич-
ких и вер ских од но са у Бо сни и Хер це го ви ни. На ред них го ди на до шао сам до још де се так бро шу-
ра, а 1989. го ди не, у то ку тро ме сеч не пре да вач ке тур не је по Ка на ди, Аме ри ци и Аустра ли ји, као и 
јед но и по ме сеч не по За пад ној Евро пи, оби ла зе ћи ско ро це ло куп ну срп ску ди ја спо ру, уз не се бич ну 
по моћ при ја те ља, ус пео сам да на ба вим све пре о ста ле Ко сти ће ве књи ге. Пун ко фер еми грант ских 
књи га за пле њен ми је на бе о град ском аеро дро му 9. ок то бра 1989. го ди не при по врат ку из Лон до-
на, а не ки ме сец ка сни је и ве ли ки па кет слич не са др жи не, при сти гао из Сид не ја. По ли ци ја је би ла 
из не на ђе на упор но шћу с ко јом сам по тра жи вао те књи ге, а у скло пу оп штег ото пља ва ња по ли-
тич ке ат мос фе ре у Ср би ји, по чет ком 1990. го ди не, све су ми вра ти ли...

...Кости ће ве еми грант ске сту ди је у це ло сти су по све ће не срп ском на ци о нал ном пи та њу, и у исто-
ри ји на ше на у ке си гур но је да ни је би ло ауто ра ко ји је све о бу хват ни је и де таљ ни је од Ко сти ћа об-
ра дио све кључ не еле мен те угро жа ва ња срп ског на ци о нал ног би ћа и афир ми сао ње го ву ви тал-
ност, из др жљи вост и ода ност иде ји са мо стал не и де мо крат ске срп ске др жа ве ко ја ће об у хва ти-
ти све срп ске зе мље. Мо же се са мо за ми сли ти ко ли ко ме је уз бу ђе ње об у зи ма ло са сва ком но вом 
бро шу ром с про бле ма ти ком за ко ју по ла ве ка јед но став но у отаџби ни, у на уч ним кру го ви ма, ни је 
би ло ни хра бро сти ни мо гућ но сти да се об ра ђу је, ко ли ко ме је за до вољ ство об у зи ма ло кад сам на 
стра ни ца ма Ко сти ће вих де ла пре по зна вао дав но за пре та не иде је због чи јег сам ре а фир ми са ња и 
ожи вља ва ња ро би јао као по ли тич ки осу ђе ник под ти то и змом.”

из предговора књиге проф. др Војислава Шешеља
Идеологија српског национализма
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Књиге Салиха Сeлимовића

Салих Селимовић је рођен у Тешњу, Босна и Херцего-
вина, где је завршио основну школу и гимназију. Студије 
историје и географије је завршио у Сарајеву. Посебно се 
бави пореклом, исламизацијом, миграционим и демо-
графским процесима у Старој Рашкој. Аутор је једана-
ест књига и око 90 публицистичких, стручних и науч-
них  радова. Стални је сарадник зборника и годишњака 
неких музеја и архива, као и ревије Савиндан. 

Проф. Селимовић је редовни члан Матице српске, 
дописни члан Развојне академије Србије (РАС) и члан 
Удружења књижевника Србије.

За свој рад је добио значајна признања. Добитник је 
Вукове награде за 2013. годину као историчар истра-
живач, награде „Гордан Ранитовић“ ХО „Стара Рашка“ 
за 2014. и Велике награде задужбине „Нићифоровић“ 
за 2016. годину. 

Добитник је и Грамате Милешевске епархије, као и 
многих других признања.

Живи и ради у Сјеници.

„Дуго сам био у дилеми око наслова ове књиге. Писао сам 
наслове и брисао их. На крају сам се одлучио за овај наслов 
„Рашка или Санџак” с обзиром да се кроз све моје књиге и 
друге радове провлаче ти појмови, а збивања у Старој Рашкој, 
по ко зна који пут, актуелизују и разјашњење и историјску 
утемељеност та два имена. 

Православни Срби углавном употребљавају термин Рашка, 
Рашка област, а муслимани и Бошњаци користе турско име 
Санџак. 

Први део ове књиге је настао избором неких раније публи-
кованих радова, које сам у међувремену допунио новим по-
дацима, чињеницама, мапама и фотографијама. Код неких је 
дошло и до извесних промена у насловима, што није проме-
нило основни текст, његову замисао и концепцију. 

Други део књиге је избор текстова који су публиковани у 
дневном листу „Политика” и неким електронским медијима 
или сајтовима. Они су у овој књизи представљени онако како 
су објављени, без икаквих накнадних интервенција. 

Трећи део књиге чине интервјуи који су давани новинским 
агенцијама, магазинима и ревијама. И они су у књигу унесени 
онакви какви су и раније публиковани, без икаквих допуна и 
измена.“

Салих Селимовић
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Књиге Веселина Ђуретића

Књиге Момира Крсмановића
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