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TYMCZASOWY ARESZT DLA PODEJRZANYCH O WYMUSZENIE
ROZBÓJNICZE, POZBAWIENIE WOLNOŚCI I POBICIE
Data publikacji 04.08.2016

Nawet do 15 lat pozbawienia wolności grozi dwóm mężczyznom, ustalonym i zatrzymanym przez
wrocławskich policjantów, a podejrzanym o wymuszenie rozbójnicze, pozbawienie wolności innej
osoby i pobicie. Sprawcy wywieźli m.in. pokrzywdzonego samochodem typu chłodnia do lasu.
Funkcjonariusze zabezpieczyli samochód, którym sprawcy wywieźli pokrzywdzonego i odzyskali
utracone mienie. Podejrzani usłyszeli już zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani na 3
miesiące. Zarzuty w tej sprawie usłyszała też zatrzymana przez policjantów kobieta, która
współdziałała z napastnikami.
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w wyniku prowadzonych działań operacyjnych, wytypowali, a
następnie zatrzymali 3 osoby podejrzane o wymuszenie rozbójnicze, pozbawienie wolności innej osoby i pobicie.
Zatrzymani, to dwaj mężczyźni w wieku 22 i 30 lat oraz 23 – letnia kobieta. Wszyscy podejrzani, to mieszkańcy
Wrocławia. Zatrzymani traﬁli do policyjnego aresztu. Postępowanie w tej sprawie prowadzą obecnie funkcjonariusze z
Komisariatu Policji Wrocław – Osiedle.
Do zatrzymania doszło po tym, jak policjanci otrzymali informację, że w jednym z mieszkań napastnicy pobili
pokrzywdzonego i grozili mu, chcąc wymusić wydanie pieniędzy, a następnie pozbawiając go wolności, wywieźli do lasu
zamykając w samochodzie typu chłodnia. Tam napastnicy ponownie pobili mężczyznę i pozostawili go. W wyniku
przestępstwa, pokrzywdzony utracił też laptopa.
Prowadząc intensywne działania operacyjne, policjanci zatrzymali podejrzanych, zabezpieczyli samochód, którym sprawcy
wywieźli pokrzywdzonego i odzyskali w jednym z lombardów utracone mienie. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał
dowodowy dał podstawę do przedstawienia zatrzymanym zarzutów w tej sprawie.
Na wniosek policji i prokuratury, sąd po zapoznaniu się z materiałami, wobec dwóch podejrzanych mężczyzn zastosował
już środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za czyny, o które są oni podejrzani,
grozi im w świetle kodeksu karnego nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław – Osiedle w dalszym ciągu wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności
tej sprawy.
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