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PRZEŁOM W SPRAWIE ZABÓJSTWA SPRZED LAT
Data publikacji 24.11.2011

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Szczecinie i Prokuratura Rejonowa w
Gryﬁnie doprowadzili do wykrycia sprawcy zabójstwa sprzed 12 lat. Stawiane od lat pytanie o
tożsamość sprawcy znalazło odpowiedź dzięki wnikliwości śledczych.
Ta od lat wyglądająca na niemożliwą do wykrycia zbrodnia została wyjaśniona dzięki wnikliwości i dużemu
zaangażowaniu policjantów z Zespołu Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo Śledczego KWP w Szczecinie.
Ten zespół, zwyczajowo nazywany Archiwum X, zajmuje się najpoważniejszą kategorią przestępstw sprzed lat, które
zostały umorzone lub zawieszone. Rozwój technologii, którą dysponuje aktualnie Policja, oraz nowe informacje to
główne podstawy do podejmowania starych spraw. Ślady i dowody zabezpieczone lata wstecz, teraz - w oparciu o
najnowszą fachową wiedzę z zakresu różnych nauk - mogą doprowadzić śledczych do ﬁnału wielu kryminalnych
zagadek.
Tak właśnie było w przypadku zbrodni sprzed 12 lat, do której doszło w Gryﬁnie. Nieustalony sprawca w nocy z 5 na 6
marca 1999 roku włamał się do mieszkania na parterze jednego z bloków, a następnie dokonał zabójstwa obecnej w
mieszkaniu 33-letniej kobiety.
Bezpośrednio po popełnionej zbrodni, jak również jeszcze długi czas później, szereg policjantów i prokuratorzy
wykonywali wszelkie możliwe czynności procesowe oraz operacyjne. Pomimo początkowych typowań co do tożsamości
sprawcy, żaden trop nie był na tyle mocny, aby doprowadzić do sformułowania zarzutów wobec konkretnej osoby.
Śledczy, wykonując oględziny na miejscu tej zbrodni, zabezpieczyli wiele śladów, jednak 10 lat temu chciażby dostępna
technologia nie umożliwiała na odpowiednie wskazanie na ich podstawie sprawcy. Z tego względu to zabójstwo
pozostawało od lat umorzone z powodu niewykrycia sprawcy.
Wiosną bieżącego roku policjanci z Archiwum X zachodniopomorskiej komendy wojewódzkiej wzięli akta tego
postępowania do analizy. Początkowo bez większych nadziei postanowili wrócić do śladów zabezpieczonych w
mieszkaniu oﬁary zbrodni. Zostały one ponownie przekazane do biegłych z zakresu medycyny sądowej. Okazało się, że
aktualnie dostępne narzędzia i wiedza doprowadziły do wytypowania na ich podstawie danych zabójcy. Z takim
materiałem śledczy rozpoczęli na nowo poszukiwanie sprawcy.
Okazał się nim 32-letniego Marcina J., który popełnił inne przestępstwa - z tego względu aktualnie przebywał on w
zakładzie karnym w Goleniowie. To tam dotarli policjanci prowadzący śledztwo w sprawie zabójstwa 33-latki z Gryﬁna.
Teraz wszystkie wykonane czynności dały Prokuraturze Rejonowej w Gryﬁnie podstawę do przedstawienia Marcinowi J.
zarzutu zabójstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Podejrzany odmówił złożenia wyjaśnień.

Grozi mu kara 25 lat lub dożywotniego pozbawienia wolności.
(KWP w Szczecinie / mg)

Film Przełom w sprawie zabójstwa sprzed lat
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