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Wnioski o areszt wobec czterech mężczyzn w wieku od 21 do 29 lat podejrzanych
o kierowanie gróźb z powodu przynależności narodowej

Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna zarzuciła czterem mężczyznom w
wieku od 21 do 29 lat przestępstwo polegające na kierowaniu gróźb karalnych
wobec pięciu osób, ze względu na ich przynależność narodową. Dwaj z
podejrzanych w wieku 21 i 24 lat pozostają ponadto pod zarzutem kierowania
gróźb, w celu zmuszenia pokrzywdzonych do wycofania lub nie składania zeznań
w postępowaniu karnym.
Do zdarzenia doszło w dniu 5 października 2013 roku około godziny 18. Pod
okna mieszkania zajmowanego przez pokrzywdzonych, podeszła grupa kilku
mężczyzn, którzy trzymając w rękach kije, pałki i pręty, zachowywali się agresywnie i
wulgarnie. Zaczęli się dobijać do okien i drzwi mieszkania. Kierowali wobec
znajdujących się w nim czterech kobiet i mężczyzny groźby pozbawienia życia i
zdrowia. Wydawane przy tym okrzyki nie pozostawiały wątpliwości, że tłem
agresywnego zachowania i kierowanych gróźb była narodowość pokrzywdzonych.
Pozostającym w mieszkaniu osobom udało się zawiadomić o zaistniałej sytuacji
policję. Jeden z napastników grożąc podpalił trzymany w ręku kawałek materiału,
dlatego o zdarzeniu powiadomiono także straż pożarną.
W bezpośrednim pościgu policjanci zatrzymali dwóch napastników, pozostałym
udało się zbiec.
Niebawem zostało zatrzymanych dwóch kolejnych.
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Jak ustalono, byli to mężczyźni, którzy jeszcze tego samego dnia pojawili się
ponownie pod oknami pokrzywdzonych i grożąc pozbawieniem życia chcieli zmusić
ich do wycofania lub też nie składania zeznań w związku ze zdarzeniem, które
rozegrało się kilka godzin wcześniej.
Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. Po
przesłuchaniu, z uwagi na zachodzącą obawę matactwa prokurator wystąpił do sądu z
wnioskami o ich tymczasowe aresztowanie. Będą one rozpatrywane w dniu
dzisiejszym.
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