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ZATRZYMANI ZA POBICIE ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM
Data publikacji 28.11.2014

Do 10 lat więzienia grozi dwóm osobom zatrzymanym przez sądeckich policjantów w związku ze
śmiercią 54-letniego mieszkańca Nowego Sącza. Śledczy zakładają, że jego śmierć mogła
nastąpić w skutek wcześniejszego pobicia.

23 listopada po godzinie 18.00 oﬁcer dyżurny sądeckiej Policji otrzymał informację o zgonie 54-letniego mężczyzny w
jednym z domów przy ulicy Reja w Nowym Sączu. Na miejscu policjanci ustalili, że dzień wcześniej pomiędzy nim a
dwoma innymi osobami doszło do awantury, podczas której 54-latek najprawdopodobniej został pobity.
Na miejscu przez wiele godzin pracowała grupa dochodzeniowa pod nadzorem prokuratora i naczelnika Wydziału
Kryminalnego sądeckiej komendy. By ustalić okoliczności w jakich doszło do śmierci 54-latka, jak również ustalić czy
zgon nastąpił z przyczyn naturalnych czy też ktoś przyczynił się do śmierci mężczyzny, policjanci przeprowadzili bardzo
wiele czynności. Dzięki przeprowadzonym przez technika kryminalistyki szczegółowym oględzinom miejsca zdarzenia i
ciała zmarłego, zabezpieczono wiele śladów, a wiele wątków sprawy wyjaśniono podczas przesłuchań osób, które dzień
wcześniej przebywały w budynku przy ulicy Reja. Policjanci przesłuchali też wielu mieszkańców okolicznych domów.
Prokurator zarządził również przeprowadzenie sekcji zwłok.
Zebrany przez sądeckich policjantów obszerny materiał dowodowy, pozwolił na zatrzymanie w tej sprawie 21-letniego

mężczyzny i 19-letniej kobiety. Oboje usłyszeli zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym, za co - zgodnie z treścią art.
158 par. 3 kodeksu karnego - grozi do 10 lat więzienia.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego sądeckiej komendy zwrócili się do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec
zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku i zgodnie
z jego decyzją 19-latka i jej 21-letni kolega, w oczekiwaniu na wyrok, traﬁą na 3 miesiące za kraty.
Nad tą sprawą w dalszym ciągu intensywnie pracują sądeccy policjanci, co pozwoli dokładnie określić w jakich
okolicznościach i z jakiej przyczyny zmarł 54-letni sądeczanin.
(KWP w Krakowie / mj)

