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Općinsko državno odvjetništvo u Puli podignulo je optužnicu protiv 37-godišnjeg policajca zbog
nanošenja tjelesne ozljede i krivotvorenja službene isprave. Terete ga da je djevojku udario
nekoliko puta u glavu, a potom to nije napisao u službenom izvješću, javlja Dnevnik Nove TV.
Optužnica 37-godišnjeg policajca iz Pule tereti da je 16. studenoga prošle godine nekoliko puta
šakom udario 18-godišnju djevojku u predjelu lica i nanio joj tjelesnu ozljedu. "Nakon toga to
udaranje nije opisao u službenom izvješću koje je dao na daljnje postupanje nadležnima u
postupku ocjene opravdanosti primjene sredstava prisile", priopćeno je iz državnog odvjetništva.
Kazneni zakon za nanošenje tjelesne ozljede koje počini službena osoba predvidio je kaznu
zatvora do tri godine. Za krivotvorenje službene isprave predviđena je kazna zakona u trajanju
do pet godina.
Nakon što ju je policajac izudarao, završila na pet dana u zatvoru
Iz PU istarske prošle goodine u studenom upućeno je izvješće kako je pulska policija provela
kriminalističko istraživanje i utvrdila sumnju da je 18-godišnjakinja počinila kazneno djelo
prijetnja zbog čega je pet dana završila u zatvoru.
- Provedenim izvidima utvrđeno je kako je 18-godišnjakinja 16. studenoga nakon 3 sata, na
raskrižju Laginjine i Anticove ulice u Puli, na naročito drzak način narušavala javni red mir
bacajući prometne znakove. Kada ju je redar upozorio na ponašanje, djevojka ga je počela
vrijeđati te je srušila metalnu ogradu, a dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja
nastavila je s protupravnim ponašanjem. Policijski službenici su je uhitili, no 18-godišnjakinja ih
je nastavila vrijeđati te je jednom policijskom službeniku uputila ozbiljne prijetnje.
Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 18-godišnjakinji je
rješenjem nadležnog suda određeno zadržavanje u zatvoru u trajanju od pet dana, a po isteku
zadržavanja nad njom je provedeno kriminalističko istraživanje te je 20. studenoga u večernjim
satima privedena u pritvorsku jedinicu PU istarske, izvijestila je tada PU istarska.
(iPress)
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