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Prokuratura: Jest śledztwo ws. śmiertelnego postrzelenia
21-latka w Koninie (opis)
 
Prokuratura Okręgowa w Koninie (Wielkopolskie) wszczęła w piątek śledztwo ws. śmiertelnego
postrzelenia przez policjanta 21-letniego mężczyzny. Zdarzenie miało miejsce w czwartek
przed południem w Koninie.
 
Postępowanie dotyczy nieumyślnego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego
i nieumyślnego spowodowania śmierci.
 
W czwartek przed południem na jednym z konińskich osiedli patrol policji próbował
wylegitymować 21-latka i dwóch 15-latków; najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według
informacji policji 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go
funkcjonariusz użył broni; policja utrzymuje, że był do tego zmuszony. Postrzelony 21-latek
zmarł. Wiadomo, że śledczy dysponują m.in. nagraniem z monitoringu, na którym
zarejestrowano przynajmniej część zdarzenia.
 
Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koninie prok. Aleksandra Marańda poinformowała w
piątek PAP, że w związku ze śmiertelnym postrzeleniem 21-latka wszczęte zostało śledztwo.
 
"Wszczęte dziś postępowanie prowadzone jest w sprawie nieumyślnego przekroczenia
uprawnień, skutkujących wyrządzeniem istotnej szkody w interesie prywatnym, w trakcie
wykonywania wobec ustalonej osoby czynności służbowych poprzez użycie wobec niej, w
trakcie pościgu, służbowej broni palnej. W następstwie tego doszło do nieumyślnego
spowodowania śmierci tej osoby" – podała rzeczniczka.
 
Prok. Marańda poinformowała, że dotąd przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca
zdarzenia. W oględzinach brał udział biegły z dziedziny balistyki. W piątek przeprowadzana
jest sekcja zwłok.
 
Przesłuchano świadków w tym jednego z funkcjonariuszy policji. "Nie jest możliwe wykonanie
jakichkolwiek czynności z udziałem policjanta, który oddał strzał z uwagi na jego stan
zdrowia"- podała rzeczniczka.
 
Śledczy zabezpieczyli nagranie z monitoringu, na którym, jak podała rzeczniczka, przynajmniej
częściowo zarejestrowano przebieg zdarzenia. Na razie prokuratura nie podaje szerszych
informacji na temat szczegółów prowadzonego postępowania.
 
Przy ciele mężczyzny znaleziono w czwartek nożyczki i woreczek foliowy z białym proszkiem.



Nie wiadomo, czy 21-latek zaatakował goniącego go policjanta nożyczkami, bądź groził mu
nimi. Na razie nie wiadomo też, jaką substancję miał przy sobie mężczyzna.
 
Konińska prokuratura zwraca się z prośbą o kontakt do wszystkich osób, które były świadkami
zdarzenia, mają istotne informacje na temat jego przebiegu. (PAP)
 
autor: Rafał Pogrzebny
 
rpo/ robs/

 
Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.


