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INFORMACJA PRASOWA

26 – latek podejrzany o czynną napaść na funkcjonariuszy policji

Prokuratura Rejonowa w Zgierzu zarzuciła 26 – latkowi przestępstwo
polegające na stosowaniu wobec policjantów przemocy, w celu uniemożliwienia
swojego zatrzymania. Ponadto, mężczyzna podejrzany jest o prowadzenie pojazdu
pod wpływem środka odurzającego w postaci marihuany, a także o jej posiadanie.
Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.
Do zdarzenia doszło w dniu 18 maja 2018 roku w jednej z miejscowości na
terenie gminy Stryków. Jak wynika z dokonanych ustaleń, funkcjonariusze policji
zauważyli przemieszczający się samochód marki Fiat, którego kierowca wykonywał
nieskoordynowane manewry. Policjanci podjęli próbę zatrzymania pojazdu. Kierujący
nie reagował jednak na ich polecenia i podejmował działania, które miały na celu
uniemożliwienie jego zatrzymania. Gdy funkcjonariusze wyprzedzili jego samochód
i zatarasowali mężczyźnie drogę ucieczki, ten zaczął cofać, po czym zatrzymał pojazd i
z impetem ruszył w kierunku radiowozu, uderzając w niego. Następnie, wraz
z pasażerem opuścił pojazd i zbiegł.
Wkrótce policjanci zatrzymali 26 – letniego kierowcę fiata i jego 25 – letniego
pasażera. W samochodzie 26 – latka ujawniono 2,65 grama środka odurzającego
w postaci marihuany.
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Mężczyzna usłyszał zarzuty czynnej napaści z użyciem niebezpiecznego
przedmiotu w postaci kierowanego przez siebie samochodu na dwóch funkcjonariuszy
policji oraz o stosowanie tzw. czynnego oporu w celu zmuszenia policjantów do
zaniechania jego zatrzymania. Ponadto, podejrzany jest o posiadanie marihuany
i kierowanie pojazdu pod jej wpływem. Prokurator skierował do sądu wniosek o jego
tymczasowe aresztowanie. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.
Sąd zastosował areszt warunkowy – określając, że w przypadku wpłaty poręczenia
majątkowego w kwocie 14 000 złotych, podejrzany będzie mógł opuścić areszt.
Co do 25 – letniego pasażera podejrzanego o posiadane marihuany zastosowano
wolnościowe środki zapobiegawcze.
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