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INFORMACJA PRASOWA

Postępowanie prokuratury poleskiej w związku z pobiciem obywatela
Pakistanu
Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie wraz z policją wyjaśnia okoliczności
pobicia w nocy z 2 na 3 stycznia br. w Ozorkowie 44 – letniego obywatela
Pakistanu. W wyniku zdarzenia pokrzywdzony doznał obrażeń twarzy, klatki
piersiowej – utracił także telefon komórkowy. W związku ze zdarzeniem do
dyspozycji prokuratora zatrzymanych pozostaje czterech mężczyzn w wieku od
18 do 37 lat.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, około północy 44 – latek i jego kolega
zakończyli pracę w jednej z placówek gastronomicznych w Ozorkowie. Następnie się
rozstali. Pokrzywdzony skierował się do znajdującego się nieopodal salonu gier
zręcznościowych. Po około godzinie wyszedł stamtąd, udając się do pobliskiego
sklepu nocnego celem zakupu papierosów. Przy okienku, przez które prowadzona była
sprzedaż został zaczepiony przez czterech napastników. Wznoszone przez nich
okrzyki i zadawane pokrzywdzonemu pytania wskazują, że atak mógł mieć tło
„rasistowskie”. 44 – latek był bity pięściami po głowie, a gdy upadł, kopany po całym
ciele. W wyniku zdarzenia odniósł obrażenia w postaci złamania nosa, wybicia zębów,
ogólnych obrażeń głowy i klatki piersiowej. Utracił także telefon komórkowy.
Personel sklepu powiadomił policję, napastnikom jednak udało się zbiec.
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Pokrzywdzony przewieziony został do szpitala w Zgierzu, gdzie udzielono mu
pomocy medycznej. Aktualnie nie jest już hospitalizowany.
Dzisiaj jeszcze ma być wydana opinia, co do stanu jego zdrowia i doznanego
uszczerbku. W związku ze zdarzeniem policjanci zatrzymali czterech mężczyzn
w wieku od 18 do 37 lat. Dwaj z nich byli w stanie nietrzeźwości – stężenie alkoholu
w ich organizmach przekraczało nieznacznie 1 promil. Zatrzymana została także
kobieta, jednak decyzją prokuratora po przesłuchaniu w charakterze świadka została
zwolniona. Na jutro zaplanowano czynności procesowe z udziałem pokrzywdzonego –
dotychczas jego przesłuchanie nie było możliwe, ze względu na barierę językową.
Prawdopodobnie jutro także w Prokuraturze Rejonowej Łódź – Polesie odbywać się
będą czynności z udziałem zatrzymanych.
Aktualnie nie sposób jednoznacznie przesądzać o kwalifikacji prawnej
zdarzenia. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z przestępstwem
polegającym na stosowaniu przemocy ze względu na przynależność narodową
i wyznaniową, co jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności
w wymiarze do lat 5. W sytuacji natomiast, gdyby potwierdziły się ustalenia,
wskazujące na to, że podczas ataku napastnicy skradli telefon, będą podstawy ku temu
by ich zachowanie rozpatrywać w kategoriach przestępstwa rozboju, co jest zagrożone
karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.
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