IZVJEŠTAJ SA JAVNE SJEDNICE ŽALBENOG VIJEĆA VRHOVNOG SUDA
REPUBLIKE HRVATSKE
Sjednica Vijeća održana dana 27. ožujka 2014. godine
Vijeće:
Sutkinja Zlata Lipnjak-Bosanac, predsjednica Vijeća
Sutkinja Ileana Vinja, sutkinja izvjestiteljica, članica Vijeća
Sutkinja Melita Božičević Grbić, članicaVijeća
Sudac Žarko Dundović, član Vijeća
Sudac Miroslav Šovanj, član Vijeća
Tužiteljstvo: Jasmina Dolmagić, zamjenica glavnog državnog odvjetnika RH
Branitelji: Tomislav Jonjić, branitelj I. optuženog, Marko Marinović, branitelj II. optuženog,
Mijo Jeličić, branitelj IV. optuženog
Sutkinja izvjestiteljica detaljno je izložila prijašnji kazneni postupak proveden pred Županijskim
sudom u Šibeniku, koji je okončan oslobađajućom presudom u odnosu na svu četvoricu
okrivljenika, a zatim i ponovljeni postupak vođen pred Županijskim sudom u Splitu. Potonji je
okončan osuđujućom presudom u odnosu na I. okr. Božu Bačelića za oba kaznena djela stavljena
mu na teret (za kazneno djelo pod točkom I. optužnice - ratni zločin protiv civilnog stanovništva i
točkom II. optužnice - ratni zločin protiv ratnih zarobljnika) te oslobađajućom presudom u
odnosu na II. okr. Mamića i IV. okr. Ravlića (za kazneno djelo pod točkom II. optužnice - ratni
zločin protiv ratnih zarobljenika), odnosno presudom kojom je optužba odbijena u odnosu na II.
okr. Mamića, III. okr. Luku Vuku i IV. okr. Ravlića (za kazneno djelo pod točkom I. optužnice
-ratni zločin protiv civilnih stanovnika).
U nastavku sjednice iznijeti su razlozi na koje upiru žalbe podnesene kako na osuđujući dio tako i
na oslobađajući dio odnosno odbijajući dio.
Na osuđujući dio presude žalbu je podnio:
-

I. okr. Božo Bačelić osobno te putem svog branitelja odvjetnika Tomislava Jonjića i to
zbog svih žalbenih razloga: zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka; zbog
pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja; zbog povrede kaznenog zakona;
zbog odluke o kaznenoj sankciji;

-

Županijsko državno odvjetništvo zbog odluke o kaznenoj sankciji.

Na odbijajući dio presude žalbu je podnio:
-

Optuženi Mamić zbog bitne povrede Zakona o kaznenom postupku (prekoračenje
optužbe čl. 367 st.1 t. 9 ZKP-a);
Optuženi Luka Vuko zbog bitne povrede Zakona o kaznenom postupku (prekoračenje
optužbe čl. 367 st.1 t. 9 ZKP-a);
Županijsko državno odvjetništvo zbog povrede Zakona o kaznenom postupku.

Na oslobađajući dio presude žalbu je uložilo Županijsko državno odvjetništvo i to zbog pogrešno
i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.
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Izvještava sa sjednice: Maja Kovačevć Bošković, Građanski odbor za ljudska prava
Sjednicu je pratila i: Jelena Đokić Jović, Documenta, Zagreb
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