Δολοφονία Μάρκο Μπουλάτοβιτς
Στις 23 Οκτωβρίου 1998, ένας αστυνομικός με πολιτική περιβολή, ο Κυριάκος
Βαντούλης, πυροβόλησε στο στήθος και τραυμάτισε θανάσιμα τον Μάρκο
Μπουλάτοβιτς, 17χρονο μαθητή από τη Σερβία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για
τη σύλληψη ενός τσαντάκια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ιδιοκτήτρια της
τσάντας είχε, σύμφωνα με αναφορές, πληροφορήσει την αστυνομία ότι ο κλέφτης
μιλούσε σερβικά. Ο Μάρκο Μπουλάτοβιτς επισκεπτόταν τη Θεσσαλονίκη σε
σχολική εκδρομή. Ήταν άοπλος και, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, δεν
είχε διαπράξει την κλοπή. Μετά από αυτό το περιστατικό ο Κυριάκος Βαντούλης
συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Την επόμενη ημέρα η Αστυνομική
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης έδωσε στη δημοσιότητα δήλωση, στην οποία
υποστήριζε ότι ο Μάρκο Μπουλάτοβιτς και οι συμμαθητές του είχαν
«ασκήσει πίεση» στον αστυνομικό με αποτέλεσμα να εκπυρσοκροτήσει
τυχαία το πιστόλι του.
Στις 24 Οκτωβρίου ξεκίνησε ΕΔΕ και ο Κυριάκος Βαντούλης τέθηκε σε
διαθεσιμότητα. Στις 27 Οκτωβρίου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του με τις
κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και της
παράνομης οπλοχρησίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Κυριάκος Βαντούλης
είπε στις εισαγγελικές αρχές ότι το πιστόλι του εκπυρσοκρότησε τυχαία
ενώ το κρατούσε στο ένα χέρι και άπλωσε και τα δύο χέρια για να
εμποδίσει τον Μάρκο Μπουλάτοβιτς να διαφύγει. Οδηγήθηκε σε ανακριτή και
αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Τον Νοέμβριο του 1999, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε να
παραπεμφθεί ο Κυριάκος Βαντούλης σε δίκη με την κατηγορία της
ανθρωποκτονίας από αμέλεια και όχι της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με
ενδεχόμενο δόλο. Η οικογένεια του Μάρκο Μπουλάτοβιτς, που επιδίωξε τη δίκη
του με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο,
προσέφυγε ανεπιτυχώς κατά αυτής της απόφασης.
Στη δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, δικηγόροι που
ενεργούσαν υπέρ της οικογένειας του Μάρκο Μπουλάτοβιτς υποστήριξαν ξανά ότι
ο Κυριάκος Βαντούλης ήταν ένοχος ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο
δόλο. Παρουσιάστηκαν αποδεικτικά στοιχεία, που συντάχθηκαν από
Σέρβους ιατροδικαστικούς και βαλλιστικούς εμπειρογνώμονες, τα οποία,
σύμφωνα με αναφορές, συμπέραιναν ότι το πιστόλι που χρησιμοποίησε ο
Κυριάκος Βαντούλης δεν εκπυρσοκρότησε τυχαία. Σύμφωνα με αυτά τα
στοιχεία, ο Κυριάκος Βαντούλης ακινητοποίησε τον Μάρκο Μπουλάτοβιτς και πίεσε
στο στήθος του το πιστόλι, οπλισμένο και απασφαλισμένο, πριν τραβήξει τη
σκανδάλη. Μάρτυρες, εντούτοις, μεταξύ των οποίων άλλοι αστυνομικοί,
βεβαίωσαν ότι το πιστόλι εκπυρσοκρότησε τυχαία όταν ο Κυριάκος Βαντούλης
δέχτηκε σπρώξιμο.
Στις 28 Ιουνίου 2000, το δικαστήριο έκρινε τον Κυριάκο Βαντούλη ένοχο
ανθρωποκτονίας από αμέλεια και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 27
μηνών με τριετή αναστολή. Μετά από αίτημα της οικογένειας του Μάρκο
Μπουλάτοβιτς, ο Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης άσκησε προσφυγή
τον Ιούλιο του 2000, ζητώντας την επιβολή υψηλότερης ποινής. Στις 3
Απριλίου 2002 αυτή η προσφυγή απορρίφθηκε και επιβεβαιώθηκε η
αρχική ποινή. Διοικητικό δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση σε μέλη της
οικογένειας του Μάρκο Μπουλάτοβιτς.

Ο Σέρβος μαθητής όπως διαπιστώθηκε αργότερα δεν είχε διαπράξει
ποτέ την κλοπή.

