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INFORMACJA PRASOWA
Wniosek o tymczasowe aresztowanie 37 – latka podejrzanego o rasizm,
dyskryminacje i spowodowanie obrażeń u 25 - latki

Wniosek

o

tymczasowe

aresztowanie

37

–

latka

podejrzanego

o przestępstwa dyskryminacji, rasizmu i spowodowania u 25 – letniej studentki,
obywatelki Algierii, obrażeń ciała. Zarzuty łączą się z dwoma zdarzeniami, do
których doszło 14 i 31 maja 2016 roku. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia
wolności w wymiarze do lat 5. Podstawą wniosku jest obawa ponownego
popełnienia przestępstwa.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, pokrzywdzona – studiująca w Polsce 25 –
letnia obywatelka Algierii, została dwukrotnie zaatakowana przez nieznanego sobie
wcześniej mężczyznę. Pierwszy atak nastąpił na przystanku tramwajowym, u zbiegu
ulic Żeromskiego i Mickiewicza. Napastnik zaczął kierować w stosunku do młodej
kobiety słowa obelżywe oraz szarpać ją za ramiona. Wypowiedziane słowa
i zachowania wskazywały na to, że powodem ataku są jego uprzedzenia na tle
narodowym i wyznaniowym. Kolejny atak miał miejsce 31 maja. Z relacji
pokrzywdzonej wynika, że robiąc zakupy w jednym z supermarketów zauważyła
mężczyznę, przez którego kilkanaście dni wcześniej została zaatakowana. Udała się na
przystanek tramwajowy. Tam doszło do kolejnego ataku. Napastnik znieważał kobietę
i kilkukrotnie ją kopnął, powodując obrażenia, które nie naruszyły czynności
narządów ciała na czas powyżej 7 dni.
Za zgodą prokuratora doszło do opublikowania zarejestrowanego wizerunku,
prawdopodobnego sprawcy. Przedwczoraj policjanci zatrzymali 37 – latka, który
wczoraj w prokuraturze poleskiej, usłyszał zarzuty. Podczas przesłuchania podejrzany
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przyznał się do zarzutu. Jego postawa i treść złożonych wyjaśnień dają podstawy do
przypuszczeń, że zachodzi realna obawa ponownego popełnienia przez niego
przestępstwa.
37 – latek był już wcześniej karany za kradzież. Przebywał w Wielkiej Brytanii
. Do Polski wrócił we wrześniu 2015 roku.
Z jego wyjaśnień wynika, że ataki na 25 – latkę to nie jedyny przejaw agresji
wobec wyznawców islamu. Jak podał, jego zachowanie wynika z niechęci do
wyznawców tej religii i strach o ich zachowanie. W śledztwie planowane jest poddanie
podejrzanego badaniom sądowo – psychiatrycznym, których celem będzie
w szczególności ustalenie czy jest on poczytalny i czy z jego strony realnie zachodzi
poważne zagrożenie ponownym popełnieniem przestępstwa.
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