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INFORMACJA PRASOWA

Dwóch mężczyzn aresztowanych pod zarzutem kradzieży z włamaniem

Dzisiaj, na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Widzew, sąd
aresztował dwóch 33 – letnich obywateli Gruzji, którzy usłyszeli zarzuty,
dotyczące dokonania, w dniu 12 grudnia 2017 roku, kradzieży z włamaniem do
jednego z mieszkań na terenie Łodzi. Ich łupem padły przedmioty o łącznej
wartości blisko 29 000 złotych. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności
w wymiarze do lat 10.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, w dniu 12 grudnia 2017 roku
funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KWP zatrzymali mężczyzn, bezpośrednio po
tym jak dokonali oni kradzieży z włamaniem do mieszkania na terenie osiedla
Widzew. Sprawcy dostali się do jego wnętrza po uprzednim wyłamaniu wkładki
dwóch zamków. Policjanci ujawnili przy nich sprzęt fotograficzny oraz biżuterię,
a także pojemnik z gazem pieprzowym, nóż, wkrętarki, klucz francuski, rękawiczki
i obcęgi.
Mężczyźni

usłyszeli

już

prokuratorskie

zarzuty,

dotyczące

wyżej

wymienionego czynu. Ponadto, jeden z 33 – latków podejrzany jest o usiłowanie
kradzieży z włamaniem, do którego doszło w październiku br. Podejrzany wyłamał
wówczas zamki w drzwiach mieszkania, dostając się do jego wnętrza, ale nie dokonał
przywłaszczenia z uwagi na brak przedmiotów zainteresowania.
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Podczas przesłuchania, tylko jeden ze sprawców przyznał się do dokonania
zarzucanych mu czynów. Drugi natomiast nie przyznał się i złożył wyjaśnienia
sprzeczne z dokonanymi ustaleniami faktycznymi.
Sąd, na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanych środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi
im kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.
Postępowanie ma charakter rozwojowy. Nie jest wykluczone, że przedstawione
podejrzanym zarzuty ulegną poszerzeniu.
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