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INFORMACJA PRASOWA 

 

 

Dwaj obywatele Armenii oskarżeni o udział w pobiciu z użyciem 

niebezpiecznych przedmiotów.    

   

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście oskarżyła dwóch obywateli 

Armenii w wieku 22 i 45 lat o udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznych 

przedmiotów w postaci pałki teleskopowej i ręcznego miotacza gazowego. 

Oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8. Starszy z 

nich działał warunkach recydywy. 

Do zdarzenia doszło w dniu 18 czerwca 2014r. przy ul. Piotrkowskiej, około 

godz.  8.45.  

Jak wynika z dokonanych ustaleń około godz. 8.15, w okolicy posesji nr 98, 

między grupą osób doszło do drobnej szarpaniny. Po interwencji straży miejskiej 

sytuacja uspokoiła się. Uczestnicy zajścia rozeszli się.  

Do pół godzinie z udziałem tych samych osób doszło do incydentu w Pasażu 

Rubinsteina. Miał on znacznie poważniejszy przebieg.  Pokrzywdzony został 

zaatakowany przez oskarżonych, którzy bili go po całym ciele. Jeden z nich używał 

pałki teleskopowej, drugi natomiast ręcznego miotacza gazu.   

Napastnicy zostali obezwładnieni przez funkcjonariuszy straży i przekazani w 

ręce policji.  Na wniosek prokuratury śródmiejskiej zostali tymczasowo aresztowani. 

Pokrzywdzony doznał obrażeń głowy, kończyn i okolicy lędźwiowej.  

Przesłuchani w charakterze podejrzanego zatrzymani mężczyźni nie przyznali 

się do zarzutów, podnosząc, że to oni zostali zaatakowani. Taka wersja przebiegu 
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wydarzeń nie znajduje jednak odzwierciedlenia w zebranych dowodach, w tym w 

zeznaniach przesłuchanych świadków. 

Przy jednym z mężczyzn znaleziony został nóż – nie był on użyty podczas 

zajścia. 

Obydwaj poddani zostali badaniom sadowo – psychiatrycznym. Biegli nie 

dopatrzyli się podstaw do kwestionowania ich poczytalności.  

45 - latek odbywał już kary pozbawienia wolności za rozboje i wymuszenia 

rozbójnicze.  
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