KPP W OTWOCKU
http://kppotwock.policja.waw.pl/po/aktualnosci/81913,Tymczasowy-areszt-dla-podejrzanego-o-usilowanie-zabojstwa.html
2018-10-17, 05:43

TYMCZASOWY ARESZT DLA PODEJRZANEGO O USIŁOWANIE
ZABÓJSTWA
Policjanci z posterunku w Sobieniach Jeziorach obezwładnili i zatrzymali 35-letniego obywatela
Ukrainy, który prawdopodobnie zaatakował siekierą trzech mężczyzn na skwerze przy ulicy Duży
Rynek w tej właśnie miejscowości. W wyniku tego zdarzenia, poszkodowanych zostało dwóch z nich,
trzeci zdążył uciec. Zatrzymany przez policjantów podejrzany został doprowadzony do Prokuratury
Rejonowej w Garwolinie gdzie usłyszał między innymi zarzuty karne podwójnego usiłowania
zabójstwa, próby popełnienia rozboju, uszkodzenia ciała oraz gróźb karalnych. Na wniosek
prokuratury, sąd wydał postanowienie o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowy aresztu. Za
samo tylko usiłowanie zabójstwa grozi mu teraz kara 25 lat pozbawienia wolności, a nawet kara
dożywotniego więzienia.
Interwencja policjantów, którzy przyjechali na skwer w centrum miejscowości Sobienie
Jeziory, uniemożliwiła ucieczkę mężczyźnie, który - jak wstępnie ustalono,
prawdopodobnie siekierą zaatakował znajdujących się tam mieszkańców w wieku 43,
52 i 60 lat. Dwóch z nich ranił, powodując obrażenia w postaci urazu głowy u 52-latka i
urazu ucha u 43-latka. Skutków ataku zdołał uniknąć 60-latek, który uciekł z miejsca.
Poszkodowani trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej i opatrzono Policjanci podczas doprowadzenia
rany.
do sądu 35-letniego podejrzanego
Policjanci obezwładnili i zatrzymali podejrzanego, zabezpieczyli też siekierę, którą
mężczyzna prawdopodobnie zaatakował pokrzywdzonych. Podejrzanym okazał się
35-letni Andrij V. z Ukrainy. Mężczyznę osadzono w policyjnym areszcie.
Przy sprawie wspólnie pracowali policjanci oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Garwolinie. Zebrano materiał
dowodowy, który wstępnie uprawdopodobnił popełnienie poważnych przestępstw przez cudzoziemca.
Podejrzanego doprowadzono do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty karne dotyczące między innymi: usiłowania zabójstwa
dwóch mężczyzn, usiłowania popełnienia rozboju, uszkodzenia ciała oraz gróźb karalnych.
Na wniosek prokuratury, postanowieniem sądu w Garwolinie wobec podejrzanego zastosowano tymczasowy areszt.
Za usiłowanie zabójstwa grozi teraz 35-latkowi kara 25 lat pozbawienia wolności, a nawet kara dożywotniego więzienia.
Śledztwo jest jeszcze w toku.
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