Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću | Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek
| Građanski odbor za ljudska prava | Pravda Bjelovar

Praćenje suđenja za ratne zločine
_________________________________________________________________________
Zagreb, 23. rujna 2016
POČETAK SUĐENJA DRAGANU VASILJKOVIĆU
20. rujna je na Županijskom sudu u Splitu, pred vijećem kojim predsjedava sudac Damir Romac,
započela glavna rasprava u kaznenom postupku protiv Dragana Vasiljkovića, započetom još u
prosincu 2005.
Istraga i ekstradicijski postupak:
Ekstradicijski postupak protiv Vasiljkovića, imatelja dvojnog, srpskog i australskog
državljanstva, započeo je u siječnju 2006. Australske vlasti tada su ga lišile slobode pa je
u pritvoru proveo gotovo 9 i pol godina.
Najveći dio ovog perioda pokriven je tek rješenjem o provođenju istrage Županijskog suda u
Šibeniku, izdanom 12. prosinca 2005., sto je bio temelj pokretanja ekstradicijskog postupka
Hrvatskoj.
Vasiljković je izručen Hrvatskoj u srpnju 2015. Istraga koju je hrvatsko pravosuđe vodilo vise od
10 godina okrunjena je optužnicom 08. siječnja 2016.
Optužnica:
Vasiljkoviću se u tri točke optužnice na teret stavlja počinjenje ratnog zločina nad ratnim
zarobljenicima i ratnog zločina nad civilima.
1) Temeljem zapovjedne odgovornosti tereti ga se za nesprječavanje podređenih pripadnika
jedinice za posebne namjene, ustrojene unutar para postrojbi SAO Krajine, u mućenju ratnih
zarobljenika i civila ( 9 osoba), u improviziranom zatvoru na Kninskoj tvrđavi.
2) izdavanje zapovjedi za likvidaciju dvojice zarobljenih pripadnika HV-a, 24./25. veljače
1993., u Bruškoj kod Benkovca.
3) sudjelovanje u izradi plana napada na policijsku postaju u Glini, prigradsko naselje Jukinac,
sela Gornji i Donji Viduševac, u svojstvu zapovjednika postrojbe za posebne namjene, koji je
rezultirao oštećenjem tridesetak kuća, gospodarskih objekata, ubojstvom dvojice civila,
ranjavanjem civila, protjerivanjem brojnih mještana Jukinca.
Program podržavaju Veleposlanstvo Sjedinjenih američkih država u
Hrvatskoj, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva te
Fondacija C.S. Mott .

Glavna rasprava:
Započela je čitanjem optužnice. Optuženik se o krivnji očitovao negativno.
Uvodne rijeci optužbe, obrane i optuženika više su nalikovale završnim govorima.
Optuženik je propisno upozoren i upućen u procesna prava.
Zadovoljeni su tehnički ( suđenje se odvija u reprezentativnoj sudnici) te sigurnosni standardi
( dupla sigurnosna provjera, na ulazu u Sud te na ulazu u sudnicu, sedmorica pravosudnih
policajaca nazoči suđenju).
Nastavak suđenja zakazan je za 18.,19. i 20. listopada 2016., sve s početkom u 9,00h. Tada bi se
trebalo ispitati 12 svjedoka.
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