TABLIČNI PREGLED PRAĆENIH RASPRAVA U POSTUPCIMA ZA KAZNENA DJELA RATNIH ZLOČINA NA ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA U REPUBLICI
HRVATSKOJ U RAZDOBLJU SIJEČANJ – TRAVANJ 2014. GODINE

Postupci u kojima su donijete prvostupanjske presude

1.

Slučaj / stadij
postupka

Optužnica / kazneno djelo /
zastupnik optužbe

Zločin na
brdu
Bršljenovica
kod Plaškog

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Karlovcu broj K-DO-9/02 od
8. lipnja 2011.

Završen
prvostupanjski
postupak.

Ratni zločin protiv ranjenika i
bolesnika
Zastupnik optužbe:
Doris Hrast, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Rijeci

Sud / vijeće

Županijski sud u
Rijeci
Vijeće za ratne
zločine:
sutkinja Ika Šarić,
predsjednica Vijeća

Okrivljenici /
pripadnost
postrojbama /
pritvor

Dušan Kovačević
Pripadnik srpskih
postrojbi
Nedostupan.
Postupak se vodi u
njegovoj odsutnosti.

Presuda

Dana 14. siječnja 2014.
godine Vijeće za ratne zločine
Županijskog suda u Rijeci
Dušana Kovačevića
proglasilo je krivim i izreklo
mu kaznu zatvora od 15
godina.

Žrtve

Žrtva - ubijen:
Zdravko Bionda

Primjedbe / problemi /
pitanja od važnosti za
pravično suñenje

Optuženiku je suñeno u
odsutnosti.

2.

Ubojstvo u
Budačkoj
Rijeci1
Pravomoćno
okončan
postupak.

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Karlovcu broj Kt-12/97 od 17.
lipnja 1999.
Poticanje na ubojstvo - čl. 34
st. 2. toč. 5. KZRH, u svezi
čl. 21
Zastupnici optužbe:
Mladen Krajačić i Gordana
Križanić, zamjenik i
županijska državna
odvjetnica u Karlovcu

3.

Zločin na
Olajnici u
Vukovaru
Okončan
prvostupanjski
postupak.

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Osijeku broj K-DO-88/12 od
18. veljače 2013.,
izmijenjena 25. travnja 2014.
Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva
Zastupnik optužbe:
Miroslav Šarić, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Vukovaru

1

Županijski sud u
Karlovcu
Vijeće:
sudac Ante Ujević,
predsjednik Vijeća;
sudac Mladen Kosijer,
član Vijeća;
suci porotnici Jasna
Požar, Ivan Brozović i
Ivan Gradišar, članovi
Vijeća

Županijski sud u
Osijeku
Vijeće za ratne
zločine:
sudac Krunoslav Barkić,
predsjednik Vijeća;
sudac Ninoslav
Ljubojević, član
Vijeća;
sudac Zvonko
Vekić, član Vijeća

Mile Dakić
Uhićen je 26. svibnja
2011. godine na
temelju meñunarodne
tjeralice u BiH.
Hrvatskoj je izručen
10. kolovoza 2011.
godine

Dana 16. siječnja 2014.
godine Županijski sud u
Karlovcu je, nakon
prekvalifikacije kaznenog
djela iz optužnice na oružanu
pobunu, primjenom Zakona o
općem oprostu obustavio
kazneni postupak protiv opt.
Dakića.

Žrtve:
- ubijeni: Mile
Butina, Josip Milčić i
Zlatko Škrlec
- zadobio teške
tjelesne ozljede:
Nikola Rakocija

Okrivljenik je ranije u
odsutnosti bio osuñen na
20 godina zatvora. Nakon
uhićenja u BiH i izručenja
Hrvatskoj bio je pritvoren,
da bi potom umjesto
pritvora bile odreñene
mjere opreza.
Zbog izmjene sastava
Vijeća ili dužeg razdoblja u
kojemu nije nastavljena,
glavna je rasprava više
puta započinjala iznova.

Milan ðekić
Pripadnik srpskih
postrojbi
Do objave
prvostupanjske
presude nalazio se u
pritvoru.

Dana 30. travnja 2014.
godine Vijeće za ratne zločine
Županijskog suda u Osijeku
zbog nedostatka dokaza
oslobodilo je opt. Milana
ðekića optužbe.

Žrtva - ubijen:
Aleksandar Laba

Iako se ne radi o djelu kvalificiranom ratnim zločinom, postupak smo pratili zbog povezanosti predmeta postupka s počecima ratnih dogañanja na širem području Vojnića.

Postupci u kojima su glavne rasprave u tijeku

Slučaj / stadij
postupka
1.

Zločin u
Gruborima
Prvostupanjski
postupak u tijeku.
Glavna rasprava
započela je 24.
studenoga 2011.
godine.

2.

Optužnica / kazneno djelo
/ zastupnik optužbe
Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Zagrebu broj K-DO-358/09
od 15. prosinca 2010.
Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva
Zastupnik optužbe:
Robert Petrovečki, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Zagrebu

Zločin u
Pakračkoj Poljani
i na Zagrebačkom
velesajmu

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Zagrebu broj K-DO-406/10
od 8. lipnja 2011.

Prvostupanjski
postupak u tijeku.

Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva

Glavna rasprava
započela je 9.
veljače 2012.
godine.

Zastupnik optužbe:
Silvio Sušec, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Zagrebu

Sud / vijeće

Županijski sud u
Zagrebu

Okrivljenici / pripadnost
postrojbama / pritvor
Frano Drljo i Božo Krajina
Pripadnici hrvatskih postrojbi

Vijeće za ratne
zločine:
sudac Zdravko
Majerović,
predsjednik Vijeća;
sudac Mirko Klinžić,
član Vijeća;
sudac Marijan Garac,
član Vijeća

Županijski sud u
Zagrebu
Vijeće za ratne
zločine:
sudac Zdravko
Majerović,
predsjednik Vijeća;
sudac Petar Šakić,
član Vijeća;
sudac Ratko Šćekić,
član Vijeća

Brane se sa slobode. Nalazili su
se u pritvoru, no tijekom
rasprave pritvor je ukinut.

Tomislav Merčep
Pripadnik hrvatskih postrojbi
Pritvor je ukinut jer je
izvanraspravno vijeće
Županijskog suda u Zagrebu
smatralo da okrivljeniku, s
obzirom na uvjete u Bolnici za
osobe lišene slobode, nije
moguće pružiti adekvatnu
liječničku skrb i potrebnu
fizikalnu terapiju.

Žrtve

Primjedbe / problemi / pitanja od
važnosti za pravično suñenje

Žrtve – ubijeni:
Milica Grubor, Marija
Grubor, Jovo Grubor,
Jovan Grubor pok.
Damjana, Miloš Grubor i
ðuro Karanović

Optužnica je podignuta i protiv Igora
Benete, no postupak je u odnosu na njega
obustavljen zbog smrti. Bilo je sporno je li
on izvršio samoubojstvo, no MUP je utvrdio
da se radilo o suicidu.

Žrtve:
- ubijeni: M.C., P.I., O.S.,
S.I., M.V., Lj.V., Lj.H.,
T.K., B.V., M.I., R.P.,
M.G., V.M., M.M., V.S.,
nepoznata muška osoba
nadimkom S., M.Z., M.Z.,
A.Z. i 24 neidentificirane
osobe;
- zlostavljani i nestali:
P.R., K.R. i M.R.
- zlostavljani: ð.G., N.M.,
D.M., S.B., N.P. i B.V.

Glavna rasprava često je održavana u
premaloj sudnici.

Izabrana odvjetnica drugooptuženoga, u
nemogućnosti pristupa na ročišta, većinom
odreñuje zamjenske branitelje, koji su često
pasivni, pa branjenik postavlja
samoinkriminirajuća pitanja. Iako je
optuženikovo pravo na obranu u formalnopravnom smislu ispunjeno, ukazujemo na
propust u zastupanju.

Neki svjedoci-oštećenici nisu upozoreni na
mogućnost postavljanja imovinsko-pravnog
zahtjeva.

3.

Zločin na
Miljevačkom
platou
Prvostupanjski
postupak u tijeku.
Glavna rasprava
započela je 2.
listopada 2012.
godine.

4.

Zločin u Osijeku
Prvostupanjski
postupak u tijeku.
Glavna rasprava
započela je 29.
listopada 2012.
Postupak protiv
okr. Sivića zbog
njegove procesne
nesposobnosti
zbog bolesti ranije
je razdvojen od
postupka protiv
Branimira Glavaša i
ostalih, sada već
pravomoćno
osuñenih osoba.

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Šibeniku broj K-DO-16/02
od 6. lipnja 2011.
Ratni zločin protiv ratnih
zarobljenika
Zastupnik optužbe:
Sanda Pavlović Lučić,
zamjenica županijske
državne odvjetnice u
Šibeniku

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Osijeku broj K-DO-2/11 od
16. travnja 2007. godine,
usklañena u odnosu na okr.
Sivića 27. listopada 2011.
Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva
Zastupnik optužbe:
Miroslav Kraljević, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Osijeku

Županijski sud u
Splitu

Ante Babac i Mišo Jakovljević

Žrtva - ubijen: Miroslav
Subotić

Pripadnici hrvatskih postrojbi
Vijeće za ratne
zločine:
sudac Bruno Klein,
predsjednik Vijeća;
sudac Davor Svalina,
član Vijeća;
sutkinja Marica
Šćepanović, članica
Vijeća

Županijski sud u
Osijeku

Nalaze u pritvoru

Mirko Sivić
Pripadnik hrvatskih postrojbi

Vijeće za ratne
zločine:
sudac Krunoslav
Barkić, predsjednik
Vijeća;
sudac Miroslav
Rožac, član Vijeća;
sudac Darko Krušlin,
član Vijeća

Brani se sa slobode

Žrtve - ubijeni: nepoznati
muškarac te Alija
Šabanović

Tijekom izvještajnog razdoblja nije održano
niti jedno ročište glavne rasprave pa će se
s glavnom raspravom morati započeti
iznova.

5.

Zločin u
Medačkom džepu
Prvostupanjski
postupak u tijeku.
Glavna rasprava
započela je 5.
ožujka 2013.
godine.

6.

Zločin u
Medačkom džepu
Prvostupanjski
postupak u tijeku.
Glavna rasprava
započela je 17.
lipnja 2013. godine.

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Zagrebu broj K-DO-84/12
od 31. kolovoza 2012.
Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva
Zastupnik optužbe:
Jurica Ilić, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Zagrebu

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Zagrebu broj K-DO-84/12
od 20. prosinca 2012.
Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva i ratni zločin
protiv ratnih zarobljenika
Zastupnik optužbe:
Jurica Ilić, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Zagrebu

Županijski sud u
Zagrebu

Velibor Šolaja

Žrtva - ubijena: jedna
ženska osoba

Pripadnik hrvatskih postrojbi
Vijeće za ratne
zločine:
sudac Ivan Turudić,
predsjednik Vijeća;
sudac Zdenko
Posavec, član Vijeća;
sudac Ratko Šćekić,
član Vijeća

Županijski sud u
Zagrebu
Vijeće za ratne
zločine:
sudac Ratko
Šćekić, predsjednik
Vijeća;
sudac Petar Šakić,
član Vijeća;
sudac Zdenko
Posavec, član Vijeća

Brani se sa slobode

Josip Krmpotić
Pripadnik hrvatskih
postrojbi
Brani se sa slobode

Žrtve – ubijeni:
četvorica
neidentificiranih
pripadnika tzv. Vojske
RSK

U optužnici je navedeno da se inkriminirani
dogañaj odvio u rujnu 1993. godine, tijekom
vojne akcije "Džep 93", no nije naveden
točan datum.
Akcija "Džep 93" po nalazima pravomoćne
presude u predmetu Rahima Ademija i
Mirka Norca odvijala se od 10. do 17. rujna
1993. godine.

7.

Zločin u
Drinovcima
Prvostupanjski
postupak u tijeku.
Glavna rasprava
započela je 11.
rujna 2013. godine.

8.

Zločin u mjestu
Čanak
Prvostupanjski
postupak u tijeku.

9.

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Splitu broj K- DO-103/11 od
14. studenoga 2012.
Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva
Zastupnik optužbe:
Zvonko Ivić, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Šibeniku
Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Gospiću broj KT-23/97 od
16. listopada 2009.

Glavna rasprava
započela je 4.
studenoga 2013.
godine.

Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva

Zločin u Dugoj
Resi

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Zagrebu broj K-DO-455/11
od 16. rujna 2013.

Prvostupanjski
postupak u tijeku.
Glavna rasprava
započela je 25.
veljače 2014.
godine.

Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva
Zastupnik optužbe:
Gordana Križanić,
županijska državna
odvjetnica u Karlovcu

Županijski sud u
Splitu
Vijeće za ratne
zločine:
sudac Zoran Kežić,
predsjednik Vijeća;
sudac Mlañan
Prvan, član Vijeća;
sudac Davor Svalina,
član Vijeća

Županijski sud u
Rijeci

Boban Arsić
Pripadnik srpskih postrojbi
Nedostupan

Željko Žakula

Žrtve:
- ubijeni:
Mate Bačić i Marija Bačić
- zlostavljani:
Ana Bačić pok. Jakova,
Milka Bačić pok. Ante i
Ana Bačić pok. Pavla

Opt. Arsiću sudi se u odsutnosti.

Žrtva – ubijen: Blaž
Grbac

Opt. Žakuli sudi se u odsutnosti.

Pripadnik srpskih postrojbi
Vijeće za ratne
zločine:
sutkinja Ika Šarić,
predsjednica Vijeća

Županijski sud u
Zagrebu
Vijeće za ratne
zločine:
sudac Tomislav
Juriša, predsjednik
Vijeća;
sutkinja Rajka
Tomerlin Almer,
članica Vijeća;
sudac Petar Šakić,
član Vijeća

Od 4. studenoga 2013. godine nije održano
niti jedno ročište glavne rasprave pa će se
sa raspravom morati započeti iznova.

Nedostupan

Josip Boljkovac
Pripadnik
Narodnooslobodilačke vojske
Jugoslavije
Brani se sa slobode

Žrtve – ubijeni:
Petar Gračan, Stjepan
Bernadić, Mijo Vrbanić,
Josip Ritz, Ivan
Starešinić, Petar Katić,
Stjepan Šušlje te još 14
nepoznatih osoba

10.

Zločin u Banskom
Grabovcu
Prvostupanjski
postupak u tijeku.
Glavna rasprava
započela je 10.
ožujka 2014.
godine.

11.

Zločin u Baranji
Prvostupanjski
postupak u tijeku.
Glavna rasprava
započela je 12.
ožujka 2014.
godine.

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Sisku broj K-DO-8/09 od 9.
svibnja 2011.
Ratni zločin protiv ratnih
zarobljenika
Zastupnik optužbe:
Jurica Ilić, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Zagrebu

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Osijeku broj KT-136/94 od
3. travnja 2001. godine,
precizirana u odnosu na
opt. Kovačevića 10. ožujka
2014.
Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva
Zastupnik optužbe:
Miroslav Dasović, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Osijeku

Županijski sud u
Zagrebu

Mirko Korelija, Miroslav
Peškir i Ranko Šimulija

Vijeće za ratne
zločine:
sudac Tomislav
Juriša, predsjednik
Vijeća;
sudac Mirko Klinžić,
član Vijeća;
sudac Petar Šakić,
član Vijeća

Pripadnici srpskih postrojbi

Županijski sud u
Osijeku

Ibrahim Kovačević

Nedostupni. Sudi im se u
odsutnosti.

Pripadnik srpskih postrojbi
Vijeće za ratne
zločine:
sudac Zvonko Vekić,
predsjednik Vijeća;
sudac Miroslav
Rožac, član Vijeća;
sudac Darko Krušlin,
član Vijeća

Žrtva – ubijen: Mladen
Brleković

Uhićen u Njemačkoj u listopadu
2013. godine te izručen
Hrvatskoj. Nalazi se u pritvoru.

Žrtve:
– tučeni i zlostavljani:
Franjo Joh, Franjo Verner
i Mišo Balatinac
- protjerani:
članovi obitelji Marñetko

Optuženicima se sudi u odsutnosti.

12.

Zločin u selima uz
Unu kod Hrvatske
Kostajnice
Četvrti (treći
ponovljeni)
prvostupanjski
postupak u tijeku.
Glavna rasprava
započela je 2.
travnja 2014.
godine.

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Sisku broj K-DO-10/09 od 5.
studenoga 2009.
Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva
Zastupnik optužbe:
Robert Petrovečki, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Zagrebu

Županijski sud u
Zagrebu

Pero ðermanović, Dubravko
Čavić i Ljubiša Čavić

Vijeće za ratne
zločine:
sudac Zdravko
Majerović,
predsjednik Vijeća;
sutkinja Tatjana
Ivošević Turk, članica
Vijeća;
sudac Tomislav
Juriša, član Vijeća

Pripadnici srpskih postrojbi
Optuženi Pero ðermanović se
nalazio u pritvoru od 6. svibnja
2009. do 12. studenoga 2012.
Obligatorni pritvor protiv njega
je odreñen nakon objave
osuñujuće presude 26. ožujka
2013. , no ukinut je nakon što je
VSRH 9. listopada 2013. ukinuo
prvostupanjsku presudu.

Žrtve:
- protupravno zatvoren,
mučen i ubijen: Vladimir
Letić
- zapaljene kuće: Steve
Karanovića i Ive
Karanovića

Prvostupanjske presude kojima su
optuženici proglašavani krivima VSRH već
je tri puta ukidao.

Žrtve – ubijeni: najmanje
30 osoba

Optuženik je presudom Županijskog suda u
Zadru 24. travnja 1997. godine, zajedno sa
još 18 drugih optuženika, u odsutnosti
proglašen krivim i osuñen na 14 godina
zatvora.

Posljednji puta, 9. listopada 2013. godine,
VSRH je ukinuo prvostupanjsku osuñujuću
presudu i predmet vratio prvostupanjskom
sudu na ponovno suñenje, pred potpuno
izmijenjeno raspravno vijeće.

Dubravko Čavić je u bijegu.
Sudi mu se u odsutnosti.
Ljubiša Čavić se brani sa
slobode.

13.

Zločin
granatiranjem
Zadra i bliže
okolice

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Zadru broj KT-49/92 od 2.
listopada 1996. godine

Obnovljeni
postupak u tijeku.

Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva

Glavna rasprava
započela je 2.
travnja 2014.
godine.

Zastupnik optužbe:
Goran Troskot, zamjenik
županijskog državnog
odvjetnika u Zadru

Županijski sud u
Splitu

Aleksandar Lazarević
Pripadnik JNA

Vijeće za ratne
zločine:
sudac Zoran Kežić,
predsjednik Vijeća;
sutkinja Marica
Šćepanović, članica
Vijeća;
sudac Zoran
Matulović, član Vijeća

Krajem listopada 2013. godine
uhićen u BiH te potom izručen
Hrvatskoj. Nalazi se u pritvoru.

14.

Zločin u Domu za
preodgoj u Glini
Prvostupanjski
postupak u tijeku.

Optužnica Županijskog
državnog odvjetništva u
Sisku broj KT-63/93 od 13.
listopada 2010. (K-DO64/12)
Ratni zločin protiv civilnog
stanovništva i ratni zločin
protiv ratnih zarobljenika
Zastupnik optužbe:
Stipe Vrdoljak, županijski
državni odvjetnik u Sisku

Županijski sud u
Zagrebu

Miroslav Hašić i Zoran
Dmitrović

Vijeće za ratne
zločine:

Pripadnici srpskih postrojbi
Nedostupni, sudi im se u
odsutnosti.

Žrtve
– fizički i psihički
zlostavljani
civili: Stjepan Milošić,
Joso Mlañenović, Ivo
Kocmanić, Pavao
Štajduhar, Stjepan
Branković, Branko Žilić,
Vojislav Skendžić
– civil podlegao
ozljedama od
zlostavljanja: Ivo Palaić
– fizički i psihički
zlostavljani ratni
zarobljenici: Josip Čačić,
Željko Grbić, ðuro
Kovačević, Boris Piršek
- ratni zarobljenici
podlegli ozljedama
uslijed
zlostavljanja: Stjepan
Šmisl, Ivo Gregurić

TABLIČNI PREGLED PRAĆENIH ŽALBENIH SJEDNICA NA VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE U POSTUPCIMA ZA KAZNENA DJELA RATNIH
ZLOČINA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – TRAVANJ 2014. GODINE
Slučaj / stadij
postupka

1.

Zločin na brdu
Pogledić kod Gline
Postupak pravomoćno
okončan
oslobañajućom
presudom.

Optužnica / kazneno
djelo / zastupnik
optužbe
Optužnica
Županijskog državnog
odvjetništva u Sisku
broj K-DO-03/06 od 4.
rujna 2006.,
izmijenjena 9. svibnja
2007.

Sud / vijeće

Sjednica
Žalbenog
vijeća
VSRH
održana je
21. siječnja
2014.
godine.

Rade Miljević

Sjednica
Žalbenog
vijeća
VSRH
održana je
11. ožujka
2014.
godine.

Milorad Momić

Ratni zločin protiv
civilnog stanovništva

2.

Zločin u Berku (opt.
Milorad Momić)
Ukinuta prvostupanjska
presuda i predmet
vraćen
prvostupanjskom sudu
na ponovno suñenje.

Optužnica
Županijskog državnog
odvjetništva u
Vukovaru broj K-DO42/01 od 5. travnja
2006. (protiv 35
osoba), precizirana u
odnosu na optuženika
12. listopada 2011. te
izmijenjena 31.
kolovoza 2012.
Ratni zločin protiv
civilnog stanovništva

Okrivljenici / pripadnost
postrojbama / pritvor

Pripadnik srpskih
postrojbi
Brani se sa slobode. U
pritvoru se nalazio od
ožujka 2006. do prosinca
2010.

Pripadnik srpskih
postrojbi
Nalazi se u pritvoru.
Izručen je iz Francuske 2.
rujna 2011.

Presuda / Rješenje
Žrtve

VSRH je 21. siječnja
2014. godine potvrdio
presudu Vijeća za ratne
zločine Županijskog
suda u Sisku od 22.
studenoga 2012. godine
kojom je Rade Miljević u
trećem (drugom
ponovljenom)
prvostupanjskom
postupku osloboñen
optužbe.

Žrtve – ubijeni civili:
Janko Kaurić, Milan
Litrić, Borislav Litrić i
Ante Žužić

Žalbeno vijeće
Vrhovnog suda
Republike Hrvatske
ukinulo je
prvostupanjsku presudu
Vijeća za ratne zločine
Županijskog suda u
Vukovaru kojom je opt.
Momić proglašen krivim
i osuñen na kaznu
zatvora u trajanju od tri
godine.

Žrtve:
- po prvotnoj
optužnici:
- ubijena: Kata
Garvanović;
- tučene: Anña
Rušnov, Danica
Rušnov i Mara
Kujundžić
- po optužnici
izmijenjenoj 31.
kolovoza 2012.:
- zlostavljan:
Stanko Penavić

Primjedbe / problemi / pitanja od
važnosti za pravično suñenje

Radi Miljeviću je je povrijeñeno pravo
na suñenje u razumnom roku.
VSRH dva je puta ukidao
prvostupanjske osuñujuće presude,
kojima je Miljević bio osuñen na 14,
odnosno 12 godina zatvora.
Miljević je bio pritvoren 4 godine i 9
mjeseci. Pritvor je ukinut po isteku
zakonom maksimalno dopuštenog
vremena koje okrivljenik može provesti
u pritvoru za vrijeme suñenja.

Loše provedena istraga te neprecizna
optužnica nepotkrijepljena dokazima
protiv okrivljenih za zločine počinjene u
Berku.
Za vrijeme glavne rasprave optužnica
protiv opt. Momića je izmijenjena.
Inkriminacije koje mu se stavljaju na
teret potpuno su izmijenjene, pa ga se
umjesto usmrćenja jedne i zlostavljanja
tri ženske osobe izmijenjenom
optužnicom tereti zbog zlostavljanja
jednog muškarca.

3.

Zločin u Kninu
Ukinuta prvostupanjska
presuda i predmet
vraćen
prvostupanjskom sudu
na ponovno suñenje.

4.

Zločin u Prokljanu i
Mandićima
Preinačen osuñujući
dio presude, potvrñen
oslobañajući te ukinut
odbijajući dio presude.
Prethodno je Županijski
sud u Splitu Bačelića
osudio na jedinstvenu
kaznu zatvora od 5
godina i 10 mjeseci, a
Mamića i Ravlića
oslobodio je optužbe
za sudjelovanje u
usmrćenju ratnog
zarobljenika. Optužbu
protiv Mamića, Vuke i
Ravlića za pomaganje
počinitelju nakon
usmrćenja dvoje civila
Županijski sud u Splitu
je odbio.

Optužnica Okružnog
državnog odvjetništva
u Šibeniku broj KT15/92 od 2. lipnja
1992.
Ratni zločin protiv
ratnih zarobljenika

Optužnica
Županijskog državnog
odvjetništva u
Šibeniku broj K- DO45/01 od 1. ožujka
2002. i 11. svibnja
2007.
Ratni zločin protiv
civilnog stanovništva i
ratni zločin protiv
ratnih zarobljenika

Sjednica
Žalbenog
vijeća
VSRH
održana je
12. veljače
2014.
godine.

Nikša Beara

Sjednica
Žalbenog
vijeća
VSRH
održana je
27. ožujka
2014.
godine.

Božo Bačelić, Ante
Mamić, Luka Vuko i
Jurica Ravlić

Pripadnik srpskih
postrojbi
Nalazi se u pritvoru

Pripadnici hrvatskih
postrojbi
Božo Bačelić nalazi se u
pritvoru. Uhićen je u
Njemačkoj u veljači 2012.
godine. Hrvatskoj je
izručen u travnju 2012.
godine.
Ostali okrivljenici brane se
sa slobode. Bili su
pritvoreni do isteka roka
maksimalnog trajanja
pritvora.

Žalbeno vijeće VSRH
ukinulo je
prvostupanjsku
presudu, donesenu u
obnovljenom postupku,
kojom je okrivljenik
proglašen krivim i
osuñen na kaznu
zatvora u trajanju od 3
godine i 10 mjeseci.

Žrtve – fizički
zlostavljani:
Željko Mrkonjić, Mirko
Gogić, Ante Cvitković
i Ante Topić

Presudom Okružnog suda u Šibeniku
od 29. rujna 1993. godine Petar Krivić,
Nikša Beara, Željko Bjedov i Dušan
Novaković u odsutnosti su osuñeni zbog
zlostavljanja zarobljenika u kninskim
zatvorima. Kriviću, Beari i Bjedovu
izrečene su kazne zatvora od po 6
godina, a Novakoviću od 10 godina.
Bjedov je kasnije u obnovljenom
postupku osloboñen optužbe.

Vrhovni sud preinačio je
osuñujuću presudu
protiv opt. Bože
Bačalića u odluci o
kazni, pa ga je u
konačnici osudio na
kaznu zatvora u trajanju
od 7 godina. Potvrñen
je dio presude kojom su
Mamić i Ravlić
osloboñeni optužbe za
ratni zločin nad ratnim
zarobljenicima. Ukinut
je dio presude kojom je
odbijena optužba protiv
Mamića, Ravlića i Vuke
za počinjenje ratnog
zločina protiv civilnog
stanovništva te je
predmet u tom dijelu
vraćen
prvostupanjskom sudu
na ponovno suñenje.

Žrtve - ubijeni:
Milica Damjanić i
Nikola Damjanić
(civili) i Vuk Mandić
(ratni zarobljenik)

Kazneni postupak vodi se od 2001.
godine. Okrivljenici su se nalazili u
pritvoru do donošenja prvostupanjske
oslobañajuće presude 11. rujna 2002.
godine. Nakon ukidanja presude od
strane VSRH u travnju 2007. godine,
Mamić, Vuko i Ravlić su pritvoreni, a
Bačelić je pobjegao. Postupak protiv
Mamića, Vuke i Ravlića nije proveden
jer nije doneseno rješenje o suñenju u
odsutnosti Bože Bačelića niti je
doneseno rješenje o razdvajanju
postupka.
Bačeliću je za počinjenje kaznenih djela
ratnog zločina protiv civilnog
stanovništva i ratnog zločina protiv
ratnih zarobljenika prvostupanjski sud
izrekao minimalne kazne. To nije dobro
primljeno od strane porodica ubijenih i
nestalih civila tijekom i nakon VRA
„Oluja“. No kaznu možemo promatrati i
u kontekstu općenito niskih kazni koje
se izriču za kaznena djela ratnih
zločina.

5.

Zločin u Borovom
Selu (okr.Milan
Marinković)
Održana sjednica
Žalbenog vijeća VSRH
po žalbama na presudu
Vijeća za ratne zločine
Županijskog suda u
Osijeku od 1. veljače
2012. godine kojom je
opt. Marinković
proglašen krivim i
osuñen na kaznu
zatvora u trajanju od 3
godine i 6 mjeseci.

Optužnica
Županijskog državnog
odvjetništva u Osijeku
broj K-DO-28/11 od
10. svibnja 2011.
godine, nakon
razdvajanja postupka
u odnosu na
nedostupne
okrivljenike usklañena
u odnosu na okr.
Marinkovića 17.
siječnja 2012.
Ratni zločin protiv
ranjenika i bolesnika
te ratni zločin protiv
ratnih zarobljenika

Sjednica
Žalbenog
vijeća
VSRH
održana je
10. travnja
2014.
godine.

Milan Marinković
Pripadnik srpskih
postrojbi
Nalazio se u pritvoru od
11. studenoga 2010. do
objave prvostupanjske
presude 1. veljače 2012.

Odluka Žalbenog vijeća
VSRH nije nam
poznata.

Žrtve - tučeni:
Zvonimir Meković i
Dalibor Križanović

Optužnicom ŽDO u Osijeku optužena
su petorica optuženika. Postupak protiv
prisutnog Marinkovića razdvojen je od
postupka protiv nedostupnih Jovana
Jakovljevića, Dragana Rakanovića,
Milenka Mihajlovića i Jovice
Vučenovića.

6.

Zločin u zatvorima u
Gajevoj ulici u
Zagrebu i u
Kerestincu
Održana sjednica
Žalbenog vijeća VSRH
po žalbama na presudu
Vijeća za ratne zločine
Županijskog suda u
Zagrebu kojom su 31.
listopada 2012.
optuženici proglašeni
krivima i osuñeni na
kazne zatvora: Klarić
na 3 godine i 6
mjeseci, Ivančin na 2
godine, a Pavlović,
Živec i Štrukelj na po
godinu dana.

Optužnica
Županijskog državnog
odvjetništva u
Zagrebu broj K-DO384/10 od 18.
studenoga 2011.
Ratni zločin protiv
ratnih zarobljenika

Sjednica
Žalbenog
vijeća
VSRH
održana je
16. travnja
2014.
godine.

Stjepan Klarić, Dražen
Pavlović, Viktor Ivančin,
Željko Živec i Goran
Štrukelj
Pripadnici hrvatskih
postrojbi
Svi su lišeni slobode 22.
studenoga 2010. godine.
Klarić, Pavlović i Ivančin u
pritvoru su se nalazili do
objave prvostupanjske
presude 31. listopada
2012. godine. Živec se
nalazio u pritvoru do 16.
srpnja 2012. godine, a
Štrukelj do 14. veljače
2012. godine te potom od
16. svibnja 2012. do 16.
srpnja 2012.

Odluka Žalbenog vijeća
VSRH nije nam
poznata.

Žrtve – fizički,
psihički i/ili
seksualno
zlostavljani/e: ðorñe
Jovičić, Dobroslav
Gračanin, Milka
Badrić, Milena
Adamović, Danica
Vuruna, Danica
Poznanović, Zorka
Hrkić, Pantelija Zec,
Slobodan Kukić,
Tomislav Božović,
Damir Kalik, Branko
Zeljak, Milorad
ðuričić, Branimir
Skočić, Miodrag
Nikolić, Petra Došen,
Vid Ninić, Slobodan
Jasenski, Ljuban
Grab, Dušica Nikolić,
Borivoj Rogić, Nenad
Filipović, Nebojša
Kostadinović, Vojkan
Živković, Nada Grab,
jedna neutvrñena
muška osoba, Nada
Miličević, Milorad
Blagojević, Miloš
Crnković i Rajka
Majkić

U prvostupanjskom postupku ročišta su
održavana u neadekvatnim sudnicama neki optuženici sjedili su tik uz članove
svojih obitelji s kojima su se konzultirali i
komentirali postupak.
Pri odmjeravanju kazne, Vijeće za ratne
zločine optuženima je uzelo u obzir
čitav niz olakotnih okolnosti: primjereno
držanje pred sudom, neosuñivanost,
sudjelovanje u Domovinskom ratu,
značajan doprinos u ratu i činjenicu da
su bez imovine, što je u konačnici
dovelo do izricanja kazni znatno nižih
od donje granice propisane za kazneno
djelo ratnog zločina protiv civilnog
stanovništva.
Prilikom izricanja kaznene sankcije nije
adekvatno valorizirano postojanje
silovanja i seksualnog zlostavljanja
oštećenika, kao modusa počinjenja
kaznenog djela ratnog zločina.

