Kazneni postupak protiv opt. Jovana Radana zbog kaznenog djela ratnog zločina
protiv civilnog stanovništva, čl. 120.st.1. OKZ RH
Izvještaj sa suđenja
Dana 24. veljače 2020. godine
Suđenje prati: Veselinka Kastratović, pravna savjetnica Centar za mir, nenasilje i ljudska
prava Osijek
Nakon što je Predsjednica Vijeća otvorila raspravu, upoznala stranke u postupku sa
sastavom Vijeća za ratne zločine, na čiji sastav nije bilo primjedbi, predstavnik Županijskog
državnog odvjetništva iz Vukovara (ŽDO Vukovar) pročitao je optužnicu br. K-DO-45/04, od
12. veljače 2007. godine, preciziranu 2008. godine.
Kako okrivljenik nije nazočan, sudi mu se u odsutnosti, nije se mogao očitovati o optužnici.
Otvoren je dokazni postupak. Na današnjoj raspravi u dokaznom postupku iskaze su dala 3
svjedoka, od toga 2. svjedoka oštećenika i 1 svjedokinja.
Svjedokinja supruga žrtve Dauta Ziberija, koja je na raspravu došla u pratnji mlađeg sina, koji
je bio osoba od povjerenja i nazočan u sudnici tijekom njezina iskazivanja, ujedno je i
oštećenica. Svjedok brat žrtve je također dao iskaz, i u ulozi je oštećenika. Niti jedno od njih
dvoje nemaju neposrednih saznanja o točnoj sudbini žrtve, jer nisu bili nazočni stradavanju
žrtve.
Treća svjedokinja nema neposrednih saznanja o kritičnom događaju. Iskazala je da ju je sada
pokojna svjedokinja navela da je vidjela nešto što nije mogla vidjeti iz zgrade gdje je bila
zatočena s ostalim ženama i djecom na Veleprometu. Svjedokinja je iskazala da je svaki poziv
za nju stresan te da je srčani bolesnik.
Predstavnik ŽDO iz Vukovara predložio je da se na sljedeću raspravu pozove svjedok, za koga
smatra da ima neposredna saznanja o kritičnom događaju. Taj svjedok bio je pozvan i na
današnju raspravu, no, ispričao se da je na Kosovu, gdje njeguje bolesnog roditelja.
Nova rasprava zakazana je za dan 1. travnja 2020. godine u 9,00 sati.

Podsjećamo, prema navodima optužnice, okrivljenik je dana 19. studenoga 1991. godine, u
Vukovaru, u krugu poduzeća Velepromet, kamo je nakon okupacije grada od strane JNA i
paravojnih postrojbi doveden veći broj civila, kao pripadnik paravojnih postrojbi, protivno
čl.3.st.2.t.a Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rada, jednom rukom
uhvatio za glavu Dauta Ziberi, a drugom rukom, u kojoj je držao nož, istim mu prerezao vrat,
te ga usmrtio,
dakle, kršeći odredbe međunarodnog prava za vrijeme okupacije ubijao civilno stanovništvo,
čime je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, opisano i kažnjivo
po čl.120.st.1. OKZ RH.

