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INFORMACJA PRASOWA

Dwaj mężczyźni podejrzani o dokonanie rozboju na szkodę 14 - latka

Prokuratura Rejonowa Łódź Widzew przedstawiła dwóm mężczyznom
w wieku 20 i 22 lat zarzuty, dotyczące dokonania rozboju na szkodę 14 – letniego
chłopaka. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.
Do zdarzenia doszło w dniu 26 listopada bieżącego roku, około godziny 16.
Pokrzywdzony jechał autobusem linii 82 w kierunku Widzewa. Korzystając
ze słuchawek, słuchał muzyki z telefonu komórkowego. Nie zorientował się,
że jest obserwowany przez dwóch, podróżujących z nim mężczyzn. Gdy wysiadł
z autobusu, napastnicy ruszyli za nim i zaatakowali go, gdy znajdował się na ulicy
Węgierskiej. Jeden z nich zaczął dusić chłopca i przewrócił go na ziemię. Następnie,
kopnął go w brzuch, zabrał telefon o wartości około 500 złotych i wraz z drugim
mężczyzną uciekł. 14 – latek poinformował policję, jednak ze względu na to,
że miejsce zajścia nie było objęte monitoringiem, a w pobliżu nie było żadnych
świadków, początkowo nie udało się ustalić sprawców.
W dniu 4 grudnia bieżącego roku funkcjonariusze dotarli do mieszkań 20 i 22 –
letnich mężczyzn, których typowali na sprawców innego zdarzenia. U pierwszego
z nich odnaleźli telefon komórkowy, który jak się okazało, należał do pobitego
14 – latka. Ustalono, że to prawdopodobnie ci dwaj mężczyźni dokonali rozboju
na szkodę chłopca.
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Młodszy z mężczyzn działał w warunkach recydywy. Sąd zastosował wobec
niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Z kolei
22 – latek, którego rola w zdarzeniu była podrzędna, objęty został dozorem
policyjnym. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.
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