
Тужилаштво о оптужбама Хркаловић: Такви иступи немају доказну снагу и не могу се сматрати релевантним и веродостојним
уторак, 21 јун 2022 14:40

 Тужилаштво за организовани криминал је, одговарајући на питања поводом јавних
оптужби које је изнела некадашња државна секретарка у Министарству унутрашњих
послова (МУП) Дијана Хркаловић, одоговорило да такви јавни иступи немају никакву
доказну снагу те да се не могу сматрати релевантним и веродостојним, објавила је
Нова.рс.

  

Тужилаштво наводи да је Хркаловић одбила да одговара на питања тужилаштва у
поступку који се води против ње.

  

  

Хркаловић је у интервју за Објектив оптужила Небојшу Стефановића да је лично штитио
клан Вељка Беливука и Марка Миљковића. Она је некадашњег министра полиције
оптужила да је прислушкивао председника Александра Вучића и читао транскрипте, као
и да је афера Јовањица такође његових руку дело.

  

На питање да ли ће реаговати поводом ових оптужби из Тужилаштва за организовани
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криминал наводе да то не може бити доказ на суду.

  

"Током истражног поступка окривљена Дијана Хркаловић се бранила ћутањем, док је на
главном претресу изнела одбрану, уз одбијање да одговара на питања тужиоца.
Одбијањем да одговара на питања тужиоца окриивљена је покушала да отежа
утврђивање истине и потпуно ресветљавање свих околности и чињеница кривичних
дела која јој се стављају на терет, пред судом и у судском поступку", наводе у
Тужилаштву.

  

Оцењују и да је у последње време "иступање окривљених у јавности, ван суднице, и
изношење сопственог виђења догађаја за које су оптужени је постало готово уобичајена
пракса".

  

"Таква иступања немају никакву доказну снагу нити се могу сматрати релевантним и
веродостојним за кривични поступак пред судом", кажу у ТОК, објавила је Нова.рс.

  

Хркаловић се терети се за кривично дело трговине утицајем у случају убиства каратисте
Властимира Милошевића у Београду, односно да је утицала на бившег начелника
Службе за специјалне истражне методе Дејана Миленковића да не достави
благовремено поједине извештаје надлежном тужилаштву у вези са тим тешким
кривичним делом.

  

Она је негирала кривично дело и током изношења одбране истакла да је све радила по
налогу тадашњег министра МУП Небојше Стефановића.

  

(Нова.рс-Н1)
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