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Sąd utrzymał w mocy decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie
dotyczącej zabezpieczenia śladów i dowodów w domu B. Blidy
Sąd Rejonowy w Siemianowicach Ślaskich, rozpoznający zażalenie
pełnomocnika rodziny B. Blidy, utrzymał w mocy decyzję Prokuratury Okręgowej w Łodzi
z dnia 4 kwietnia 2011r. o umorzeniu postępowania w sprawie, dotyczącej niedopełnienia
obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych, uczestniczących w
czynnościach związanych z zabezpieczeniem śladów i dowodów, dotyczących zdarzeń,
jakie rozegrały się w dniu 25 kwietnia 2007r. w domu Barbary Blidy i działania przez to
szkodę interesu publicznego - wobec braku znamion czynu zabronionego.
Postępowanie to prowadził Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
Było ono konsekwencją wyłączenia w dniu 10 listopada 2009r,. do odrębnego
postępowania, materiałów dowodowych ze śledztwa, w toku którego badane były
okoliczności śmierci B. Blidy.
Na dowody zgromadzone w sprawie składają się, oprócz materiałów
wyłączonych, przede wszystkim zeznania osób obecnych w miejscu zdarzenia, a więc w
domu B. Blidy, a także biegłych przeprowadzających badania kryminalistyczne zlecone w
śledztwie, dotyczącym jej zgonu.
Czynione ustalenia dotyczyły przedziału czasowego : od momentu postrzelenia
się B. Blidy w łazience swojego domu, do przejęcia postępowania przez Prokuraturę
Okręgową w Łodzi, co nastąpiło 27 kwietnia 2007r.
Szczegółowej analizie poddano etap związany z zabezpieczeniem miejsca
zdarzenia – do czasu rozpoczęcia oględzin, a także stadium zabezpieczania śladów i
dowodów podczas oględzin miejsca zdarzenia i zwłok.
Całokształt zebranych dowodów nie dostarczył podstaw do stwierdzenia, by po
śmierci B. Blidy zacierane były ślady i dowody, związane ze zdarzeniem.
Ocenia zgromadzonego materiału dowodowego dała prokuratorowi podstawy do
wyciągnięcia wniosku, że brak jest także przesłanek do przyjęcia, że doszło do
niedopełnienia obowiązków ze strony funkcjonariuszy publicznych ( policjantów,
prokuratorów ), realizujących zadania związane z zabezpieczeniem i oględzinami miejsca
zdarzenia oraz oględzinami zwłok B. Blidy.
Postanowienie o umorzeniu zaskarżone zostało przez pełnomocnika rodziny B.
Blidy. Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich rozpoznający zażalenie, uznał decyzję
prokuratury za zasadną, utrzymując ją w mocy.
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