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ARESZT ZA UGODZENIE NOŻEM
Dzięki pracy gdańskich policjantów oraz prokuratorów odpowiedzialności karnej nie uniknie dwóch obywateli Gruzji. Mężczyźni kilka dni temu zaatakowali nożem
dwóch mężczyzn z Ukrainy, którzy z obrażeniami ciała trafili do szpitala. 27-latek i 37-latek usłyszeli już zarzut za popełnione przestępstwo. Wczoraj zgodnie z
dyspozycją sądu policjanci przewieźli 27-latka do aresztu, w którym spędzi najbliższe trzy miesiące. 37-latek został objęty policyjnym dozorem. Za pobicie przy
użyciu niebezpiecznego narzędzia grozi do 8 lat pozbawienia wolności.20 października o godziny 20.00 dyżurny Policji otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało,
że chwilę wcześniej dwóch mężczyzn zostało zaatakowanych nożem przy ul. Kartuskiej. Na miejsce natychmiast pojechali funkcjonariusze z komisariatu na
Suchaninie oraz Oruni. Podczas przeprowadzanej interwencji ustalili, że do trzech mężczyzn podeszło dwóch obywateli Gruzji. Między mężczyznami doszło do
sprzeczki. W pewnym momencie jeden z nich wyciągnął nóż i zaatakował nim dwóch mężczyzn. Po tym zdarzeniu sprawcy uciekli. Pokrzywdzeni obywatele
Ukrainy z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala, na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.Podczas gdy policyjne patrole sprawdzały
okolice, szukając sprawców tego przestępstwa, a policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wykonywali oględziny i zabezpieczali ślady, kryminalni przeglądali
zapisy monitoringu, rozmawiali ze świadkami. Dzięki zdobytym informacjom ustalili rysopis sprawców tego przestępstwa i zaczęli sprawdzać miejsca, w których
mogli się ukryć. Funkcjonariusze sprawdzali hostele, pomieszczenia, budynki gospodarcze, pokoje pracownicze. Jeszcze tego samego dnia policjanci ustalili
tożsamość mężczyzn podejrzewanych o to przestępstwo, którzy ukrywali się przed policjantami.22 października, policjanci z wydziału operacyjnorozpoznawczego z komendy miejskiej wspólnie z policjantami kryminalnymi z Suchanina weszli do jednego z mieszkań w rejonie gdańskiej Moreny, w którym
zatrzymali dwóch mężczyzn. 27- latek i jego 37-letni kolega wiedzieli, że są poszukiwani przez policjantów dlatego zmienili swój wygląd obcinając włosy. Podczas
przeszukania mieszkania, w którym zostali zatrzymani poszukiwani mężczyźni, policjanci znaleźli i zabezpieczyli nóż, którym najprawdopodobniej ugodzeni
zostali pokrzywdzeni.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, w której 27-latek usłyszał zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a sąd na wniosek prokuratora
aresztował go na najbliższe trzy miesiące. 37 -latek usłyszał zarzut pobicia, a prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się do
pokrzywdzonych.Za te przestępstwa górna granica kary to 8 lat pozbawienia wolności.
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