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INFORMACJA PRASOWA
Wniosek o tymczasowe aresztowanie 32 – letniego mężczyzny,
podejrzanego o dokonanie rozboju na szkodę 49 - latka
Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście skierowała do sądu wniosek
o tymczasowe aresztowanie 32 – letniego mężczyzny, który usłyszał zarzut
dokonania rozboju na szkodę 49 – latka. Jego łupem padły przedmioty o wartości
3000 złotych i pieniądze w obcej walucie. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia
wolności w wymiarze do lat 12 lat.
Do zdarzenia doszło w dniu 12 lipca 2017 roku, w godzinach porannych
w Parku Moniuszki w Łodzi. 49 – letni mężczyzna wyszedł ze swojego mieszkania na
spacer z psem. W pewnym momencie podbiegł do niego od tyłu nieznany mu
mężczyzna, objął go ramieniem za szyję i złapał za koszulę. Napastnik powiedział, że
wyszedł z więzienia i grożąc pokrzywdzonemu, że go zabije zażądał aby 49 – latek,
podał mu swój numer telefonu. Gdy mężczyzna spełnił jego żądanie, podejrzany
zadzwonił pod wskazany numer, aby sprawdzić, czy jest poprawny. Następnie, zmusił
pokrzywdzonemu, aby ten zaprowadził go do swojego domu. Gdy 49 – latek zaczął
stawiać opór, napastnik wykręcił mu rękę i przewrócił na ziemię. Mężczyźni udali się
do domu pokrzywdzonemu. Na klatce schodowej podejrzany uderzył pokrzywdzonego
głową w nos, zerwał mu z szyi złoty łańcuszek z krzyżykiem o wartości 3000 złotych
i powiedział, że odda mu go, jak otrzyma za niego pieniądze. Następnie, oboje weszli
do mieszkania 49 – latka. Pokrzywdzony wyciągnął kopertę z pieniędzmi, z której
wyjął banknot i dał 32 – latkowi. Ten jednak domagał się kolejnych. Gdy 49 – latek
sięgnął po drugi banknot, podejrzany wyrwał mu kopertę z pieniędzmi i uciekł.
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49 – letni mężczyzna zawiadomił policję. W wyniku przeprowadzonych
czynności, funkcjonariusze zatrzymali 32 – latka.

Prokurator wystąpił do sądu

z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna był już wcześniej karany.
Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.
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