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ARESZT DLA MĘŻCZYZNY PODEJRZANEGO O ZGWAŁCENIE
MŁODEJ KOBIETY
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Kara do 12 lat pozbawienia wolności grozić może mężczyźnie zatrzymanemu przez policjantów z
wrocławskiej komendy miejskiej, podejrzanemu o przestępstwa na tle seksualnym, w tym
zgwałcenie młodej kobiety. Funkcjonariusze potwierdzili, że do zdarzeń z udziałem mężczyzny
dochodziło w obrębie terenów zielonych na południu Wrocławia. Obecnie policjanci pracują nad
tą sprawą, wyjaśniają okoliczności i przebieg zdarzeń. Na bazie dotychczas zgromadzonych przez
funkcjonariuszy materiałów, sąd podjął już decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego
na 3 miesiące.
Policjanci pionu kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu działając z funkcjonariuszami z komisariatu na
wrocławskich Krzykach, zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu wrocławskiego podejrzanego o związek ze
zdarzeniami na tle seksualnym. Do przestępstw doszło w rejonie osiedli na południu Wrocławia. Sprawca był bardzo
agresywny i używał przemocy wobec przypadkowo napotkanych kobiet.
Obecnie, na bazie dotychczas zgromadzonych materiałów, potwierdzono dwa zdarzenia o charakterze seksualnym, a
sąd podjął wobec mężczyzny decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
Zatrzymanie podejrzanego było efektem szeroko zakrojonych działań operacyjnych oraz szczegółowej analizy wszystkich
okoliczności zajść. Czynności te, a także sprawdzenia każdego wątku w sprawie i sygnałów wpływających od
mieszkańców, doprowadziły do ustalenia podejrzanego. 29-latka policjanci zatrzymali w jednym z mieszkań na terenie
miasta. Chwilę później był już w policyjnym areszcie.
Funkcjonariusze wyjaśniają nadal wszystkie okoliczności tej sprawy. Zebrany do chwili obecnej materiał dowodowy dał
już podstawę do przedstawienia mężczyźnie zarzutów za dwa tego typu czyny, a okoliczności trzeciego są nadal
wyjaśniane. Policjanci nie wykluczają, że 29-latek może mieć związek jeszcze z innymi tego typu zdarzeniami.
Sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. Za przestępstwa, o które jest on
podejrzany, grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.
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