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ZARZUTY ZA ROZBÓJ
Data publikacji 12.05.2016

Zaledwie kilka godzin potrzebowali policjanci z Gniezna, aby zatrzymać dwóch mężczyzn i dwie
kobiety podejrzanych o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia i pozbawienie wolności ze
szczególnym udręczeniem. Podejrzani usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Wobec kobiet
zastosowano policyjny dozór, a wobec mężczyzn sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Grozi im
kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło 8 maja br. wieczorem w centrum Gniezna i w lesie w okolicy Strzyżewa Kościelnego. Sprawcy
samochodem osobowym zajechali drogę 26-latkowi. Następnie przy użyciu przemocy wepchnęli mężczyznę do środka
auta i odjechali w nieznanym kierunku w stronę lasu. Na miejscu dręczyli swoją oﬁarę, na koniec kradnąc mu 900
złotych. Wystraszonego mężczyznę zostawili w nocy w lesie. Pokrzywdzony doszedł do najbliższego zabudowania w
okolicy Strzyżewa Kościelnego, skąd wezwał pomoc.
Poinformowani o rozboju gnieźnieńscy policjanci natychmiast podjęli działania, które doprowadziły do zatrzymania
czterech sprawców. Mundurowi zabezpieczyli samochód, którym się poruszali oraz pieniądze, które posiadali przy sobie
zatrzymani. Sprawcami tego czynu są mieszkańcy Gniezna w wieku od 23 do 35 lat. Zatrzymani traﬁli do policyjnego
aresztu. Zebrany przez policjantów kryminalnych materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie
zatrzymanym:
- 23-letniej kobiecie zarzutu dokonania pozbawienia wolności 26-latka, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności;
Prokurator zastosował podejrzanej policyjny dozór,
- 35-letniej kobiecie zarzutu podżegania do wymuszenia rozbójniczego za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności;
Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji i poręczenie majątkowe,
- 22-latkowi i 28-latkowi zarzutów rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, pozbawienia wolności ze szczególnym
udręczeniem, usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz wpływania groźbą i przemocą na świadka.
Sąd po zapoznaniu się z materiałami postępowania podjął decyzję, że najbliższe trzy miesiące mężczyźni spędzą za
kratami.
Za popełnione przestępstwa zgodnie z kodeksem karnym grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.
(KWP w Poznaniu / dpb)
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