RZECZPOSPOLITA POLSKA
PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI

Łódź, dnia 1 września 2014 r.

RZE CZNIK P RASOWY
ul. Kilińskiego 152
90-322 Łódź
tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607
e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl

INFORMACJA PRASOWA

24 - latek podający się za policjanta oskarżony o usiłowanie rozboju na
szkodę 16 – letniej dziewczyny

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście skierowała akt oskarżenia
przeciwko 24 letniemu mężczyźnie, oskarżając go o przestępstwo rozboju oraz o
czyn polegający na nieprawdziwym podawaniu się za policjanta. Grozi mu kara
pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.
Do zdarzenia doszło w dniu 18 czerwca br., w godzinach wieczornych.
Pokrzywdzona zaatakowana została przez oskarżonego, w czasie gdy szła ul.
Konstytucyjną. Miała przy sobie telefon komórkowy wraz z zestawem słuchawek.
Napastnik podszedł do niej i oznajmiając, że jest z policji, zażądał, aby udała się z nim
do radiowozu. Dziewczyna odmówiła, prosząc o okazanie dokumentów. To
spowodowało, że mężczyzna zaczął ją ciągnąć za ramię, w kierunku pobliskich zarośli
w rejonie ul. Narutowicza. Szarpał ją przy tym za włosy, krzyczał by się uspokoiła i
groził użyciem kajdanek. Kiedy 16 – latka zaczęła wzywać pomocy, kilkakrotnie
została uderzona pięścią w twarz.
Zdarzenie zauważone zostało przez znajdujących się przy pobliskich blokach
mężczyzn, którzy ruszyli pokrzywdzonej na pomoc. To spłoszyło napastnika - zaczął
uciekać. Po krótkim pościgu udało się go ująć. Został on przekazany w ręce policji, a
następnie na wniosek śródmiejskiej prokuratury tymczasowo aresztowany. W dalszym
ciągu przebywa w areszcie.
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Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przyznał się do tego, że
zaatakował dziewczynę, ponieważ chciał jej ukraść telefon komórkowy ze
słuchawkami. Zaprzeczył jednak, by podawał się za funkcjonariusza policji.
W śledztwie poddany został badaniom sądowo – psychiatrycznym. Biegli nie
dopatrzyli się podstaw do kwestionowania jego poczytalności.
Mimo młodego wieku był już wcześniej karany i działał w warunkach
recydywy.
W wyniku zdarzenia pokrzywdzona doznała obrażeń głowy i barku.
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