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Peter porco reddit

10 Ağustos 2006'da Christopher Porco, babası Peter Porco'nun öldürülmesi ve annesi Joan Porco'nun ağır yaralanması ve çirkinliği ile ilgili olarak ikinci derece cinayet ve ikinci derece cinayete teşebbüsten suçlu bulundu. Cinayetler 15 Kasım 2004'te Delmar, New York'taki Peter ve Joan Porco'nun evinde işlendi. Cinayet
davası 15 Kasım 2004'te, 52 yaşındaki Temyiz Mahkemesi yetkilisi Peter Porco, Delmar, New York'taki evinde ağır kafa yaralanmalarından ölü bulundu. [1] Eşi Joan Porco (née Balzano), çocuk konuşma patolog,[1] şiddetli kafa travması ile çiftin kana bulanmış yatakta yatarken bulundu; Saldırıdan sağ kurtulmuş, ancak
kafatasının bir gözünü ve bir kısmını kaybetmiş ve ciddi yüz şekil bozukluğu yaşamış. Saldırıda kullanılan aileye ait bir balta çiftin yatak odasında bulundu. Beytüllahim polisi kısa sürede araştırmalarını, çiftin 230 mil uzaklıktaki Rochester Üniversitesi'nde öğrenci olan iki oğlunun en küçüğü olan Christopher Porco üzerine
yoğunlaştı. [3] Christopher Porco ailesi keşfedildiğinde Rochester Üniversitesi'ndeydi. Daha sonra saldırıyı bir muhabirden öğrendiğini söyledi. [4] O akşam Delmar'a döndü. [5] Kasım 2004'ün sonlarında, görevde olan bölge savcısı Paul Clyne, Christopher Porco'nun cinayetteki ifadesini dinlemek üzere büyük jüriyi
çağırdı. Basına kapalı duruşmada ifade verdiği bildirilenler arasında Porco'nun üniversiteden arkadaşları, bir üniversite kampüsü güvenlik görevlisi ve eski bir kız arkadaşı da vardı. [6] Büyük jüri, saldırılardan bir yıl sonra Kasım 2005'te Christopher aleyhindeki bir iddianameyi teslim etmeden önce birkaç kez ifade verecek.
[2] Yetkililer, yaptıkları soruşturma sırasında Porco'nun ailesinin evine zorla girmeyi de içeren bir antisosyal davranış geçmişi olduğunu belirlediler. 2005'te Beytüllahim'deki polis dedektifleri, Christopher Porco'nun 21 Temmuz 2003'te bir hırsızlık olayıyla ailesinden çaldığı bir dizüstü bilgisayarı almak için San Diego,
Kaliforniya'ya gitti. Porco eBay'de dizüstü bilgisayar sattı. Polis, sekiz ay önce, 28 Kasım 2002'de Christopher'ın ailesinin evinde bir soygun düzenlediğini ve macintosh dizüstü bilgisayar ve dell dizüstü bilgisayar çaldığını iddia etti. Çiftin ön bahçesinde niçin içeri girilirken kaybolan bir kamera bulundu. [7] Saldırıdan bir ay
önce Christopher ve Johnathan Porco aynı Delmar adresini paylaştıkları için eBay hesaplarını dondurdular. Christopher birkaç müşteriye hesabından ödedikleri öğeleri göndermedi. Soruşturma sırasında savcılar Christopher'ın kendi kardeşini taklit ettiğini ve müşterilere e-posta gönderdiğini keşfetti. yanlış, kardeşinin
öldüğünü ve öğeleri teslim edemeyeceğini belirterek. [8] Hırsız alarm sürecinin ifadeleri, 15, 2004, Porco ailesinin gizli kodu evlerinde güvenlik sistemini devre dışı etmek için kullanıldı. Birkaç saat sonra, Porco evinin önündeki telefon hattı kesildi. Savcılar, Christopher Porco' nun alarmı çözüp daha sonra ailesinin evinin
işgalini soygun gibi görülmek için telefon hattını kestiğini söylediler. [3] Financial Problems and Fores, Mart 2004'te İngiltere'ye yaptığı bir gezisırasında Christopher, Joan Porco'nun hesabından bir e-posta aldı ve Troy, NY'deki Hudson Valley Community College'da ders almadığı için onu azarladı. Mesajda, Joan ve Peter
oğullarına şikayet: Sen sadece sol ve (biz) ben geçici rapor bakmak gibi (bizim gözleri) inanamıyorum. Derler, üç tekme ve sen çıkarsın. Kendini açıkla. E-postanın konusunun başlığı Failing Grades-You tekrar yaptım oldu! [9] Birkaç gün sonra Christopher babasına bir mesaj gönderdi. Devlet koleji kayıt suçlayarak, diye
yazdı, [B]ut, belli ki, onlar yanlış ... Ben var en düşük notu bir fizik testinde B oldu ... Hemen sonuca varma, ben iyiyim. [10] Porco, HVCC'nin sahte bir transkripti ile Rochester Üniversitesi'ne geri kabul edildi. Yargıç Berry, savcıların Christopher Porco aleyhindeki ceza davasında sahte transkriptleri delil olarak
kullanmalarına izin vermedi. [11] Saldırıdan önce Christopher Porco ve ailesi arasında para konusunda gerginlik yaşandı. 2003 sonbahar döneminden sonra, Rochester Üniversitesi yetkilileri Christopher Porco'yu düşük notlar nedeniyle geri çekilmeye zorladı. Ertesi yıl tekrar seçildiğinde, masraflarını karşılamak için
31.000 dolar borç aldı ve babasının imzacısı olarak adını tahrif etti. Ailesinin haberi olmadan Christopher, 2004 sonbaharında öğrenim ücretini kredi parasıyla ödemeye çalıştı. Sonbaharın başlarında, ailesine, rochester Üniversitesi'nin öğrenim ücretlerini karşıladığını çünkü bir öğretmenin bir önceki güz döneminde final
sınavını kaybettiğini söyledi. [12] Öldürülmeden iki hafta önce Peter Porco, oğluyla bir e-postadaki sahtekârlığına karşı çıktı: İmzamı ortak imza olarak mı taklit ettin? ... Ne halt ediyorsun? Konuşmak için beni aramalıydın... Bu sabah Citibank'ı arayıp ne yaptığını öğreneceğim. [13] Ertesi gün Peter Porco'ya Christopher'ın
Jeep Wrangler'ı finanse etmek için Citibank'tan bir kredi hattı aldığı ve yine babasının adını yardımcı madde olarak kullandığı bildirildi. Peter ona bir tane daha yazdı. haftalardır ailesinin telefonlarına cevap vermeyen oğlu: Eğer kredimi bir daha suistimal ederseniz, sorumluluğumu geri almak için yanlış beyanda bulunmak
zorunda kacağımı bilmenizi isterim ve bu Citibank Citibank Koleji için geçerlidir. Eğer yeniden etkinleştirmek veya başka bir kredi almak için benim kredi kullanmaya çalışırsanız. [14] E-posta şu sonuca vardı: Sizi hayal kırıklığına uğratabiliriz, ama annen ve ben hala seni seviyoruz ve geleceğini önemsiyoruz. [15]
Johnathan Porco'nun kardeşi Johnathan duruşmada ifade verdi. Albany Times Birliği'ne göre, Johnathan'ın ifadesi jüriyi etkiledi; kardeşine karşı davranışları dondurulmuştu ve ilişkilerini gergin olarak tanımladı. [4] Porco'nun karakteri, Polis Christopher Porco'nun davranışının psikopati veya sosyopati tanısıyla tutarlı
olduğunu savundu, benzer iki benzer, aynı olmasa da, patolojik aldatma, başkalarının aldatması ve sahtekarlığı ile karakterize bozukluklar, vicdan ya da vicdan azabı eksikliği. Örneğin, Porco hem bir araba hem de okul ücreti ödemeleri almak için yalan söyledi. [16] Ayrıca okyanus kıyısında evleri olan zengin bir aileden
gelmiş gibi görünmesi için meslektaşlarına yalan söyledi. [5] Peter Porco ile çalışan avukat Michele McKay, en küçük oğlunu olarak tanımladığını söyledi. [17] Profesör Frank Perri, Christopher Porco ile yapılan polis görüşmelerinin ciddi şekilde kusurlu olduğunu, çünkü polis sorgulama prosedürlerinin Porco'nun olası
psikopati olduğunu açıklayamadığını savundu. [6] Porco Christopher Porco'nun hareketleri müfettişlere 14 Kasım gecesi uyumak için bir yurt odasına gittiğini ve ertesi sabah uyandığını söyledi. [18] Polis teorisine göre 15 Kasım'ın erken saatlerinde ailesine saldırmak için Albany'ye üç saatten fazla araba sürdü. [7]
Rochester dışında bir New York State Thruway paralı toplayıcı büyük lastikler ile sarı bir Jeep Wrangler yaklaşık 14 Kasım'da istasyonu ndan geçti söyledi .m. ve Albany tabanlı bir koleksiyoncu kısa bir süre önce gişe pazarına yaklaşan sarı jeep Wrangler aşırı hız hatırladı 2a.m Kasım'da. [19] Rochester Üniversitesi'ndeki
dört güvenlik kamerası, Porco gibi sarı bir Jeep Wrangler'.m ın 14 Kasım'da saat 22:30'da kampüsten ayrıldığını ve 15 Kasım'da saat 20:30'da geri döndüğünü .m 15 Kasım'da, savcıların domuzun saldırıya uğradığını iddia ettiği zaman ait olduğunu kaydetti. [20] Porco ailesinin bir komşusu daha sonra duruşmada
porco'nun sarı cipini saldırı gecesi ailenin evinin önünde gördüğünü itiraf etti. [10] Rochester Üniversitesi öğrencileri de saldırı gecesi Porco'yu yatak odasında uyurken görmediklerini ifade ettiler. [11] Veteriner kliniğinin işçi siydi, veteriner John Kearney, duruşmada verdiği ifadede Porco'nun hayvan operasyonlarından
sonra temizlik eğitimi almış olduğunu söyledi. Duruşmadan sonra, jüri üyeleri bu ifadenin Polis saldırıdan sonra Porco'nun aracında kan bulamadı. [4] Bethlehem polis dedektifi Christopher Bowdish'in tanıkların kimliği, sağlık personeli Joan Porco'ya evinde katılırken, ona Saldırganı teşhis edebilir. Bowdish, Joan'a bir aile
üyesinin suçu işledi mi diye sorduğunda Joan'ın evet demek için kafasını kullandığını söyledi. Bowdish, güney Carolina'da görev yapan en büyük oğlu Johnathan olup olmadığını sorduğunda başını salladığını iddia etti. Ancak, Memur Bowdish oğlu Christopher sorumlu olup olmadığını sorduğunda, o evet belirten, yukarı
ve aşağı başını başını başını söyledi. [21] Ayrıca diğer ayrı sorulara benzer şekilde cevap verdi. [12] Joan Porco tıbben komaya girdikten sonra saldırıyı hatırlayamadığını ve oğlu Christopher'ı masum gördüğünü belirtti. [13] Aralık 2004'te büyük jüriye sunulan videoya kaydedilmiş ifade sırasında Joan ailesi hakkında ifade
verdi ancak oğlunu saldırgan olarak tanımlamadı. [22] Dokuz ay sonra Albany Times Union'da yayınlanmak üzere bir mektup yazdı ve yetkililerden Christopher'ı rahat bırakmalarını ve Peter'ın gerçek katilini ya da katilini aramalarını istedi böylece o huzur içinde yatabilecek, oğullarım ve ben de güvenli bir şekilde
yaşayabiliriz. [23] Savunma avukatı Terence Kindlon, Beytüllahim Polis Departmanı'nın Christopher Porco'yu ailesine yapılan saldırıyla ilişkilendiren fiziksel bir kanıtı olmadığına dikkat çekti. Olay yerinde bulunan baltada parmak izi bulunamadı. [24] Basına ve cezai işlemlere verdiği ifadelerde Kindlon, Beytüllahim Polis
Departmanı'nın Christopher Porco'nun suçunu daha önce sonuçladığını öne sürdü. 27 Haziran 2006'da jüriye yaptığı açılış konuşmasında Kindlon, Bethlehem Polisini ciddi bir suç soruşturmasına aşina olarak tanımladı ve onları kaykaycıları 7-11'den kovalayan bir departman olarak tanımladı... Biz FBI değiliz. [25]



Kindlon'un yardımcı avukatı ve eşi Laurie Shanks, polisin Peter Porco'nun ölümünün New York'taki Bonanno ailesinin kaptanı olan amcası Frank Porco'ya yapılan misillemelerden kaynaklandığı ihtimalini denetlediğini savundu. Frank Porco kredi ve şantajdan iki yıl hapis yattı, ancak Shanks jüriye bir suça karışmakla
suçlandığını söyledi. Shanks, Frank Porco'nun çeteyle lakabının, bulunan cinayet silahıyla bir ilgisi olabilir İtfaiyeci olduğunu söyledi. New York İtfaiyesi'nde görev yapmış. [26] Porco Davası'nın duruşması, mahkumiyeti ve mahkumiyeti 27 Haziran 2006'da başladı. [14] Dava, Albany bölgesindeki medyanın yoğun yayını
nedeniyle Orange County'de gerçekleşti. [27] 2 Ağustos 2006'da, iddia makamı Porco aleyhindeki davasını tamamladı ve çok daha kısa olan savunma davası başladı. 10 Ağustos 2006 sabahı, jüri görüşmelere başladı. Aynı günün ilerleyen saatlerinde, Porco ikinci dereceden cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu
bulundu. [16] [16] 12 Aralık 2006'da Yargıç Jeffrey Berry, Porco'ya her bir suçtan 50 yıl hapis cezası veremiş ve toplamda en az 50 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yargıç Berry'nin 15 Kasım sabahı erken saatlerde olanların tekrar olabilecek bir şey olmasından çok korkuyorum. [17] Porco Aralık 2052'de şartlı tahliye ye hak
kazanacaktır. [18] Christopher Porco Clinton Islah Tesisinde hapsedildi. [19] Temyiz Mahkemesi, Üçüncü Daire ve New York Temyiz Mahkemesi'ne başvurdu, ancak her iki mahkeme de temyiz başvurusunu reddetti. [20] [21] Dava, Adli Dosyalar'ın bir bölümünde[22] sunuldu. 2006'da Porco davası CBS'in 48 saatlik
bölümünün bir buçuk saatlik bölümüne konu oldu. [23] 2013'te Lifetime, Romeo Killer: The Chris Porco Story; [24] Porco, filmin gösterime girmesi için dava açtı. [25] Referanslar ^ Joan Porco. Times Birliği. 2006-06-23. Erişim tarihi: 2015-02-21. ^ Lyons, Brendan (5 Kasım 2005). Porcos'un oğlu suçlandı. Times Birliği. ^
Lyons, Brendan (6 Temmuz 2006). Porco davası: Savcılar alışılmadık alarm kayıtlarına işaret ediyor. Times Birliği. ^ a b Lyons, Brendan (17 Ağustos 2006). Zaman çizelgesi, veterinerin sözleri Porco için ayıp oldu. Times Birliği. ^ Lyons, Brendan (18 Nisan 2006). EVET borçlu Porco diyor. Times Birliği. ^ Perri, Frank S.
(2011). VAKA ÇALIŞMASI: Psikopat bir katilin yanlış röportajı: Ne yanlış gitti? Journal of Investigative Psychology and Offerers Profiling 8: 41-57 (2011) DOI: 10.1002/jip.128 ^ Cuozzo, Jim (18 Temmuz 2006). Suç etrafında zaman çizelgesi kısa mesajlar, çıkış ücretleri içerir. Spotlight.com. ^ Cuozzo, Jim (26 Temmuz
2006). EZ-Pass, sahte transkriptler ifadeye odaklanıyor. Spotlight.com. ^ Cuozzo, Jim (20 Temmuz 2006). Jüri üyeleri kampüsten ayrılan sarı cipin videosunu izliyorlar. Spotlight.com. ^ Karlin, Rick (10 Ağustos 2006). Yargıç Porco davasını jüriye verir. Times Birliği. ^ Cuozzo, Jim (29 Temmuz 2006). Dna uzmanı Porco
Amca ifade verecek. Spotlight.com. ^ Cuozzo, Jim (27 Temmuz 2006). Dedektif tanıklık ediyor. Spotlight.com. ^ Lyons, Brendan (1 Ağustos 2006). Joan Porco öfkeden besler. Times Birliği. ^ Lyons, Brendan (27 Haziran 2006). Uzak bir mahkeme salonunda bilinmeyen bir yüz. Times Birliği. ^ Cuozzo, Jim (3 Ağustos
2006). Cipi gören eski komşusu ifade verdi; kovuşturma yer almaktadır. Spotlight.com. ^ Cuozzo, Jim (11 Ağustos 2006). Jüri hızlı bir karar verir; Porco anne yok. Spotlight.com. ^ Cuozzo, Jim (12 Aralık 2006). Christopher Porco maksimum ceza alır; Hüküm giymiş katil ilk kez konuşuyor. Spotlight.com. ^ Piggy durumda
TV film drama için grist olduğunu. dailygazette.com. Alındı 2014-04-02. ^ Gavin, Robert (17 Haziran 2016). Katil Christopher engelli annesi emeklilik davasını kaybedersiniz. Times Birliği. ^ Chris Porco'nun itirazı reddedildi. ÖNCE ROCHESTER. 12 Mart 2010. ^ Lyons, Brendan (19 Ekim 2011). Mahkeme Porco'ya hayır
diyor. Times Birliği. ^ Adli Dosyalar, Sezon 13, 13, 25: Aile bağları. ^ UR Porco'nun hikayesinde yer aldı. Kampüs saatleri. 9 Aralık 2006. ^ Lowry, Brian (21 Mart 2013). TV İnceleme: 'Romeo Killer: Chris Porco Hikayesi'. Variety.com. ^ Gavin, Robert (23 Şubat 2017). Christopher Porco TV film davasında küçük bir
mahkeme zaferi kazandı. Times Birliği. Dış bağlantılar Christopher Porco Murder Trial özel rapor timesunion.com-Içerir transkript, biyografiler, fotoğraflar, ve ilgili video süreci. Spotlight Newspapers kapsama Porco Deneme hikayeleri, fotoğraflar, videolar ve belgeler. Cinayetin Hatırası- 48 Saat Mystery Porco Deneme
Arşivi CBS 6'dan CBS6Albany.com Arşivlenmiş Video'da Porco davasıyla ilgili Porco Davası'nın TruTV Suç Kütüphanesi Makalesi arşivlendi. alınmıştır
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