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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Пословни број К-По 2 8/2014

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

ВР

З

Са главног претреса од 12.05.2014. године
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К-По 2 бр.8/14
Транскрипт аудио записа
са главног претреса одржаног дана 12. маја 2014. године
Председник већа:

10
98

Председник већа отвара заседање и објављује главни претрес у раздвојеном
кривичном поступку Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду К-По2 8/2014
против оптуженог Љубана Деветака због кривичног дела ратни злочин против цивилног
становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ у саизвршилаштву у вези члана 22 КЗ СРЈ, а
по оптужници тужиоца за ратне злочине КТРЗ 7/07 од 28.11.2007. године, измењене
дана 14.12.2007. године, 18.12.2011. године и прецизиране 23.04.2012. године.

Веће поступа у саставу: председник већа судија Винка Бераха Никићевић и
судијe чланова већа: судијa Снежана Николић Гаротић и Вера Вукотић.
Утврђује се да су на главни претрес приступили:

Заменик тужиоца за ратне злочине Веселин Мрдак, пуномоћник оштећених
адвокат Марина Кљајић, бранилац оптуженог Љубана Деветака, адвокат Милорад
Константиновић.
Присутни су и судски вештаци професор доктор Гордана Оцић, професор доктор
Александар Јовановић и професор доктор Нада Јанковић.
Суд доноси

З

Р Е Ш Е Њ Е
Да се главни претрес одржи без присуства оптуженог Љубана Деветака у смислу
члана 383 ЗКП.

ВР

Главни претрес је јаван.

Констатује се да се врши аудио снимање главног претреса, а транскрипт аудио
записа биће саставни део записника.

Добро, само укратко да изложим на припремном рочишту био је раздвојен
поступак у односу на оптуженог Љубана Деветака имајући у виду налаз и мишљење
судских вештака који смо добили, тако да због тога и није позиван на овај главни
претрес, па би ја у том смислу и замолила судске вештаке да нам укратко изложе, Ви
сте нам дали у писаном облику овај налаз од 17.03.2014. године. Из налаза произилази
да је оптужени Љубан Деветак тешко нарушеног здравственог стања, да има тежак
душевни поремећај па би замолила неког од вас, професорку докторку Гордану Оцић.
Изволите молим Вас дођите за овај пулт. Ви сте лекар неуропсихијатар?
Судски вештак проф. др Гордана Оцић: Ја сам неуролог, неуропсихијатар.
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Председник већа: И неуролог. Добро. Хоћете испред комисије вештака је ли
тако?
Судски вештак проф. др Гордана Оцић: Да, да.
Председник већа: Уколико буду била потребна нека питања да вам се поставе
Ви ћете се онда такође укључити.
Суд доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
Да се испита судски вештак професор доктор Гордана Оцић.

Упозоравају се присутни вештаци у смислу члана 401 ЗКП да давање лажног
налаза и мишљења или исказа представља кривично дело и да су дужни да тачно и
потпуно изнесу свој налаз и мишљење.
Такође Вас упозоравам и на заклетву коју сте положили.

Изволите. Ви остајете је ли тако код овог налаза од 17.03.2014. године?
Судски вештак проф. др Гордана Оцић: У потпуности.

Председник већа: Ја бих вас молила да нам укратко објасните, мислим ваше
опсервације и да нам само кажете, Ви сте били у... Изволите.

ВР

З

Судски вештак проф. др Гордана Оцић: У кућној посети сам прегледала
болесника 12.03.2014. године када сам на основу непосредног прегледа и увида у
расположиву медицинску документацију могла да закључим да он има одузетост леве
стране тела, да је то његов главни хендикеп, а настао је услед последњег можданог
удара који се одиграо 01. априла 2014. године. То је био један велики мождани удар у
десној хемисфери мозга који је од четири мождана режња захватио три и довео до
одузетости левих удова, губитка вида за леву страну простора и психичких промена
које су карактеристичне за десну хемисферу, а то су поремећај телесне схеме и
поремећаји просторне орјентације. Међутим, Љубан Деветак је имао и претходне
мождане ударе 1996. први мождани удар са слабошћу десне ноге што значи да се
инфаркт одиграо у левој хемисфери а потом је још неколико пута лечен у неколико
установа и у Војно медицинској академији, и у Клиничком центру Србије и на
Ургентном одељењу Клиничког центра Србије и рехабилитован је, значи он је
захваљујући тим, понављам, мањим можданим ударима до овог великог можданог
удара остао тако тешко хендикепиран у погледу покретљивости, значи он је потпуно
везан за постељу, не може сам да седи, не може да стоји и психички је измењен у
смислу једне деменције тешког степена, што значи да има говорне поремећаје, да има
просторне поремећаје, да има поремећај памћења, пажње, концентрације и да се
заправо од њега никаквих релевантни подаци о његовој историји болести нису могли
добити. Он је, осим тога, потпуно изгубљеног увида у сопствено стање, значи
апсолутно нема никакав увид. Он мисли да може да седи, трчи, хода без икакавих
проблема. Не само да има одузетост те леве стране тела него он потпуно игнорише леву
страну тела. Када га додирнем на некој тачци леве половине тела он то доживљава као
да сам му додирнула десну половину тела.
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Дакле, због веома ограничене комуникације која је, нефункционалне језичке
комуникације која се своди на понављање неких стереотипних безначајних фраза и
апсолутно се са њим не може комуницирати на један релевантан начин могла сам да
закључим да уопште не региструје ни стимулусе у левој половини простора, да
игнорише ту леву половину тела. Осим тога његов говор је измењен и у погледу
изражавања у смислу једне поремећене артикулације. На основу свега тога сам
закључила да болесник има бројне инфаркте у обе хемисфере мозга, а нарочито велики
инфаркт у десној половини мозга односно у десној хемисфери, да има деменцију која се
може приписати тим инфарктима и тиме је изазвана, а инфаркти захватају и кору и
поткору мозга, да има левострану одузетост и да је то његово стање таквог степена да
се може закључити да Деветак Љубан није способан да учествује у овом кривичном
поступку и да разуме појединце процесне радње и њихове последице тако сам написала
и да су сви ови његови хендикепи условљени мулфиинфарктима, односно бројним
инфарктима мозга.
Председник већа: Да ли то значи да је трајно неспособан?

Судски вештак проф. др Гордана Оцић: То стање је трајно. Досадашњи сви
покушаји рехабилитације у Младеновцу, у Београду нису уродили никаквим полодом.
Зашто? Зато што су оштећене обе хемисфере мозга. У случају оштећења једне
хемисфере друга здрава може да преузме неке функције, али код њега није тај случај
јер су обе хемисфере мозга оштећене.
Председник већа: Добро, захваљујем, да ли можда професор Јовановић и
доктор Нада Јанковић имају нешто да допуне? Немате. Добро, да ли има питања за
професорку?

З

Заменик тужиоца: Само једно питање професорка уважена, чисто процесног
карактера. Према вашем дефинитивном налазу и мишљењу оптужени Љубан Деветак је
процесно трајно неспособан да присуствује суђењима, да ли то трајно подразумева у
медицинском смислу апсолутно трајно или релативно трајно, с обзиром на неку наду
или евентуалну наду, исчекивања да би у неком времену будућем се то стање могло
поправити и довести у ситуацију да буде процесно способан?

ВР

Судски вештак проф. др Гордана Оцић: Ја мислим да је код Деветак Љубана
протекло довољно времена од почетка болести а нарочито од овог великог масивног
инфаркта у десној хемисфери, да се то стање може прогласити трајним и да нема
никакве наде да ће он бити боље.
Заменик тужиоца: Хвала.

Председник већа: Захваљујем, да ли ви имате неко можда питање? Немате ни
ви. Добро, ја вам се захваљујем што сте дошли, да ли имате трошковник сада или ћете
га накнадно приложити? Ако имате можете, наравно, наравно. Добро, можете.
Констатује се да судски вештаци проф.др Јовановић и доктор Нада Јанковић
прилажу суду трошковник за излазак у суд и давање мишљења.
Професорка др. Гордана Оцић накнадно ће доставити трошковник.
Ја вам још једном захваљујем, можете ићи, довиђења.
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Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Врши се увид у налаз и мишљење судских вештака од 17.03.2014.године.
Да ли има још неких предлога? Нема. Да ли има још неко нешто да каже?
Адв.Милорад Константиновић: Нема, ја ћу поновити предлог само са...
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Председник већа: Изволите.

Адв.Милорад Константиновић: Поновићу предлог са прошлог главног
претреса да због овог трајног душевног стања у коме се Љубан Деветак налази, суд
донесе решење о одбацивању оптужнице у смислу члана 416 став 3 ЗКП-а. Хвала.
Председник већа: Захваљујем.

На основу члана 416 став 1 тачка 3 ЗКП-а, суд доноси
РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ СЕ оптужница тужиоца за ратне злочине против оптуженог Љубана
Деветака због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана
142 став 1 КЗ СРЈ у саизвршилаштву у вези члана 22 КЗ СРЈ која је измењена дана
14.12.2007. године, 28.12.2011. године и прецизирана дана 23.04.2012. године.
Довршено у 12,00 часова.

ВР

З

Записничар

Председник већа-судија

