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Wniosek prokuratury o wykonanie ENA wobec obywatela Polski podejrzanego  

o kradzieże sprzętu budowlanego na terenie Belgii i Francji 

 

 

 

 Prokuratura Okręgowa w Łodzi wystąpiła do miejscowego sądu 

okręgowego z wnioskiem o przekazanie belgijskiemu sądowi obywatela Polski, 

który poszukiwany jest Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez 

Sędziego Śledczego w Antwerpii. Mężczyźnie zarzuca się liczne kradzieże, 

których miał on dokonać na terenie Belgii i Francji. Zarzucone podejrzanemu 

czyny zagrożone są karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. 

 Podejrzany to 40-letni mężczyzna – mieszkaniec jednej z podłódzkich 

miejscowości. Zarzucane czyny dotyczą okresu od 6-12.03.2013 roku i szeregu 

kradzieży sprzętu budowlanego, transportowanego dostawczymi samochodami, do 

których doszło w różnych miastach Belgii i we francuskim mieście Lille.  

 Jak wynika z dokonanych ustaleń strony belgijskiej, do wnętrza ciężarówek 

sprawcy włamywali się wybijając szyby lub zrywając siłą zamki. Ich łupem padły 

przedmioty o łącznej wartości około 10 tysięcy euro.  

 Poszukiwany ENA Polak, w dniu 12.03.2013 roku został wylegitymowany na 

terenie Niemiec, gdy jechał samochodem marki Peugeot. W pojeździe tym znalezione 

zostały towary pochodzące z kradzieży dokonanych na terenie Belgii.  

 Dnia 11 października br. około godziny 20, policjanci zatrzymali 40-latka na 

stacji benzynowej w Głownie. Następnie po przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej 

w Łodzi prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Łodzi z wnioskiem o jego 

tymczasowe aresztowanie, w celu prawidłowej realizacji ENA. 
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 Sąd aresztował mężczyznę na okres 7 dni. Dzisiaj mają zapaść dalsze decyzje w 

sprawie 

 Wniosek prokuratora dotyczy wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania 

pod warunkiem, że obywatel Polski zostanie odesłany na terytorium RP po 

prawomocnym zakończeniu postępowania w Belgii. 
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