СЛУЧАЈ „ПОТОЧАРИ“: Почетак
суђења заказан за 28. мај
Београд, 27.03.2018. – Виши суд у Београду заказао је за 28.
мај почетак суђења члановима нашег синдиката који су
осумњичених за наводно одавање службене тајне у вези са
акцијом полиције Србије у БиХ Поточари 2015. године.
Ова одлука је донета након што је окончано припремно рочиште
које је било затворено за јавност.
Одбрана захтева да суђење буде јавно, док је тужилаштво
супротног мишљења. У наставку суђења ће окривљени бивши
полицијски службеници – Милан Думановић и Младен Трбовић имати
прилику да детаљно изнесу своје одбране.
У овом случају Трбовића и Думановића браниће десет бранилаца,
који их по сопственој вољи заступају pro bono. Авокатски тим
чине врхунски адвокати Сеад Спаховић, Владимир Тодорић,
Владимир Гаљак, Јелена Петровић, Никола Баровић и Милош
Павловић.
Више тужилаштво терети Милана Думановића и Младена Трбовића за
кривично дело одавање службене тајне.
Они су ухапшени 31. децембра 2016, а 7. фебруара су пуштени да
се бране са слободе. Трбовић се тренутно налази на привременом
раду у иностранству с обзиром да је у међувремену добио отказ,
као и Думановић. Слобода кретања им није условљена.
Тужилаштво сматра да је реч о поверљивим информацијама које се
тичу безбедности тадашњег председника Владе. Уколико суд
одлучи да суђење буде јавно, може се очекивати да са једног
дела суђења јавност буде буде искључена док се пресуда по
правилу увек објављује јавно. Став одбране је да суђење
апсолутно мора бити јавно због демократичности и великог
интересовања јавног мњења, као и стручне јавности.
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Тужилаштво је тражило да јавност буде искључена из овог
процеса те да се не саслушавају високи полицијски функционери,
чему се одбрана успротивила.
„Суд може искључити јавност, али не може искључити расправу, а
то тужилац хоће. Не постоји ниједан разлог због кога би суд
могао искључити расправу“, истакао је адвокат одбране Сеад
Спаховић.
„Ако нам суд допусти да изводимо доказе, ми ћемо се лако
одбранити. Јер, ту нема дела. То је осветничка кампања против
људи чија сврха је искључиво застрашивање осталих“, рекао је
Спаховић.
Медији преносе да детаљи оптужнице још нису јавно саопштени,
али се сумња да су Трбовић и Думановић у изјавама за Ал Џазиру
Балканс 11. октобра навели да су као полицијски службеници, по
усменом наређењу старешина, без легитимација и наоружања,
послати на тајни задатак у Поточаре, 11. јула 2015. године
када се догодио напад на тадашњег премијера Александра Вучића.
Адвокати одбране су у припремном рочишту Суду доставили све
релевантне материјалне доказе које је прикупио овај синдикат.
У међувремену, директор полиције Владимир Ребић депешом је
наложио уништење свих Изјава о чувању тајности података, које
су прикупљене од запослених, с обзиром да је утврђено да су на
незаконит начин прикупљене. Правни став о томе дало је
Министарство правде док је поступак надзора преузео Заштитник
грађана.
Ове изјаве, између осталог, послужиле су тужилаштву да на
основу њих оптуже Думановића и Трбовића за одавање службене
тајне. Налогом директора полиције да се све изјаве униште,
ствара простор за евентуалну злоупотребу и манипулацију таквим

материјалним доказима које је у поседу тужилаштва и суда,
конкретно на изјава које гласе на име Трбовића и Думановића.
Опширниј на сајту Синдиката полиције “Слога”. /линк/
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