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27-LATEK ODPOWIE ZA KIEROWANIE GRÓŹB, NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI I ZNIEWAŻENIE
Zarzut znieważenia interweniujących policjantów oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednego z nich i kierowanie wobec policjanta gróźb pozbawienia życia usłyszał 27-letni sprawca.
Funkcjonariusze zostali wezwani do mężczyzny, po tym jak otrzymali zgłoszenie, że awanturuje się on w jednym z lokali. W trakcie prowadzonych czynności będąc pod wpływem alkoholu zakłócał
także porządek publiczny, używał nieprzyzwoitych słów w miejscu publicznym oraz nie okazał dokumentu uprawnionym organom.W poniedziałek wieczorem policjanci z Sopotu otrzymali zgłoszenie,
z którego wynikało, że w jednym z lokali awanturuje się mężczyzna. Dyżurny natychmiast skierował na miejsce funkcjonariuszy z referatu patrolowo-interwencyjnego. Gdy mundurowi przyjechali na
miejsce, mężczyzna nadal był agresywny i nie stosował się do wydawanych przez nich poleceń. Ponadto krzyczał i wymachiwał rękoma. Funkcjonariusze wyczuli od niego silną woń alkoholu. W
trakcie interwencji agresja mężczyzny cały czas narastała i funkcjonariusze zmuszeni byli użyć wobec niego siły fizycznej oraz kajdanek. Wezwano też karetkę pogotowia. Podczas prowadzonych
czynności na miejscu i po doprowadzeniu do komendy mężczyzna wielokrotnie znieważał interweniujących policjantów. Ponadto kopnął jednego z funkcjonariuszy i groził mu pozbawieniem
życia. Funkcjonariusze znaleźli przy zatrzymanym dowód osobisty, którego nie chciał okazać policjantom. Okazało się, że jest to 27-latek. Zaraz po zatrzymaniu trafił on do policyjnego
aresztu. Sprawca, gdy wytrzeźwiał, na podstawie zebranych dowodów usłyszał cztery zarzuty dotyczące znieważenia interweniujących policjantów, naruszenia nietykalności cielesnej jednego z nich
oraz kierowania wobec policjanta gróźb pozbawienia życia. Ponadto funkcjonariusze sopockiej komendy przedstawili mu zarzuty dotyczące wykroczeń zakłócania porządku publicznego pod
wpływem alkoholu, używania nieprzyzwoitych słów w miejscu publicznym oraz nie okazania dokumentu. Za te wykroczenia 27-letni sprawca dobrowolnie poddał się karze w postaci grzywny.Za
znieważenie funkcjonariusza Policji w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych grozi do roku pozbawienia wolności. Naruszenie jego nietykalności to przestępstwo zagrożone karą
do nawet 3 lat pozbawienia wolności. Za kierowanie gróźb karalnych grozi do 2 lat więzienia.
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