Broj: I Kž 700/12-4

U IME REPUBLIKE HRVATSKE
PRESUDA
Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Ane
Garačić, kao predsjednice vijeća, te Miroslava Šovanja, Damira Kosa, Ranka Marijana i
Vesne Vrbetić, kao članova vijeća i sudske savjetnice Martine Ljevačić, kao zapisničara,
u kaznenom predmetu protiv opt. I. P., zbog kaznenog djela iz članka 120. st. 1. OKZRH,
odlučujući o žalbi državnog odvjetnika podnesenoj protiv presude Županijskog suda u
Zagrebu od 09. svibnja 2012. br. K-rz-10/12, u sjednici održanoj dana 06. svibnja 2014.,

presudio

j e:

Odbija se žalba državnog odvjetnika kao neosnovana i potvrđuje prvostupanjska presuda.
Obrazloženje
Pobijanom presudom Županijski sud u Zagrebu na temelju čl. 354. toč. 3. Zakona o
kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02,
62/03 i 115/06 – dalje u tekstu: ZKP/97), oslobodio je od optužbe opt. I. P. da je počinio
kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, iz čl. 120. st. 1. Osnovnog
Krivičnog zakona Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 53/91, 39/92, 91/92,
31/93, 35/93, 108/95, 16/96 i 28/96 – dalje u tekstu: OKZRH), na način pobliže opisan u
izreci te presude.
Na temelju čl. 123. st. 1. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 110/97,
27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03 – pročišćeni tekst i 115/06 – dalje u tekstu:
ZKP/97), odlučeno je da troškovi kaznenog postupka padaju na teret proračunskih
sredstava suda.
Protiv te presude žalbu je podnio državni odvjetnik zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog
stanja, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu
na ponovno odlučivanje.
Zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, vraćajući spise prema čl.
373. st. 1. i 2. ZKP/97, predložio je da se žalba prihvati.
Sjednica vijeća održana je u odsutnosti državnog odvjetnika budući da nije pristupio iako
je uredno izvješten o sjednici vijeća, sukladno odredbi čl. 374. st. 4. ZKP/97.
Žalba je neosnovana.

Protivno žalbenim tvrdnjama da je činjenično stanje u pobijanoj presudi pogrešno
utvrđeno, prvostupanjski sud je nakon svestrane analize provedenih dokaza, uključujući i
obranu optuženika, pravilno zaključio da nije dokazano da bi optuženik počinio kazneno
djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, iz čl. 120. st. 1. OKZRH.
Pogrešno smatra žalitelj da je iskaz svjedoka D. L. uvjerljiv, životan, logičan i istinit, te
kao takav podoban za zaključak da je optuženik „…u navedenoj kući ubio dvoje civila,
odnosno starca i staricu…“ . Upravo suprotno, prvostupanjski sud pravilno cijeni iskaz
svjedoka D. L. kao nedovoljno uvjerljiv, kontradiktoran, nelogičan i proizvoljan, te da
svjedok zapravo iznosi svoje neutemeljene zaključke o posljedicama navodnih postupaka
optuženika, koji su subjektivni i neutemeljeni jer nisu potvrđeni niti jednim izvedenim
dokazom, budući da svjedoci N. G., D. P. i I. C. F., nemaju saznanja o predmetnom
događaju iako su kao pripadnici … Hrvatske vojske, sudjelovali zajedno s optuženikom i
svj. D. L. u oružanom sukobu tijekom kojeg je optuženik navodno počinio predmetno
kazneno djelo, te i po ocjeni Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog
suda, provedenim dokazima zapravo nije utvrđeno niti vrijeme, niti mjesto događaja
(neutvrđenog dana u rujnu i listopadu 1995., u nepoznatom selu u okolici M. G.), niti je
poznat identitet navodnih žrtava (NN muška i ženska osoba), kako to pravilno zaključuje
i prvostupanjski sud i za to daje dostatne, uvjerljive i valjane razloge koje u cijelosti
prihvaća i Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud i na njih upućuje
žalitelja radi izbjegavanja nepotrebnog ponavljanja.
Budući da žalba državnog odvjetnika iz navedenih razloga nije osnovana, niti su pri
ispitivanju pobijane presude nađene povrede odredaba kaznenog postupka ili kaznenog
zakona, iz čl. 379. st. 1. ZKP/97, na koje drugostupanjski sud pazi po službenoj dužnosti,
valjalo je odlučiti kao u izreci, na temelju čl. 387. ZKP/97.
U Zagrebu, 06. svibnja 2014.
Zapisničar:
Martina Ljevačić, v.r.
Predsjednica vijeća:
Ana Garačić, v.r.

