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Przed  sądem  odpowiedzą  za  rozboje.  Podejrzani  w  wieku  13,  15  i  17  lat,  ustaleni  i  zatrzymani
przez  policjantów  z  Kamiennej  Góry,  działając  w  grupie  grozili  nożem,  bili  i  okradali
pokrzywdzonych.  Najstarszy  z  nich  decyzją  sądu  już  został  tymczasowo  aresztowany  na  3
miesiące.  15-latek,  będzie  odpowiadał  również  jako  dorosły  z  uwagi  na  kwalifikacje  czynów
zagrożonych  surową  karą,  natomiast  13-latkiem  zajmie  się  sąd  dla  nieletnich.

Funkcjonariusze  Wydziału  Kryminalnego  z  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Kamiennej  Górze,  w  wyniku  prowadzonych
działań,  ustalili  i  zatrzymali  trzy  osoby  podejrzane  o  cztery  rozboje,  do  których  doszło  na  terenie  tego  miasta.
Zatrzymani,  to  chłopcy  w  wieku  13,  15  i  17  lat.

Jak  wynika  z  ustaleń  policjantów,  sprawcy  podchodzili  do  wcześniej  upatrzonych  i  obserwowanych  przez  nich  osób,  a
następnie  działając  w  trójkę  obezwładniali  je,  przewracali  na  ziemię,  bili,  kopali  oraz  przykładali  nóż  do  gardła,  grożąc
pozbawieniem  życia.  Pokrzywdzonym  zabierali  telefony  komórkowe,  dokumenty  oraz  pieniądze.

Podejrzani  zostali  zatrzymani  w  jednym  z  mieszkań  na  terenie  Kamiennej  Góry,  w  którym  się  ukrywali.  Najstarszy  z
nastolatków  usłyszał  już  zarzuty,  do  których  się  przyznał.  Kolejny  zatrzymany  15-latek,  będzie  odpowiadał  także  jako
dorosły  z  uwagi  na  kwalifikacje  czynów  zagrożonych  surową  karą,  natomiast  13-latek  za  swoje  czyny  odpowie  przed
sądem  dla  nieletnich.

Ponadto  policjanci  udowodnili  zatrzymanym  inne  przestępstwa  -  kradzieże  i  włamania.  Wobec  najstarszego  z
zatrzymanych  sąd  już  zastosował  środek  zapobiegawczy  w  postaci  tymczasowego  aresztowania  na  3  miesiące.  15-latek
został  umieszczony  w  Policyjnej  Izbie  Dziecka  do  czasu  przydzielenia  miejsca  do  odbycia  kary  pozbawienia  wolności.
Natomiast  o  losie  najmłodszego  zdecyduje  sąd  rodzinny.

Przypomnijmy,  że  za  rozbój  z  użyciem  niebezpiecznego  narzędzia  grozi  kara  nawet  do15  lat  pozbawienia  wolności.
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