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GROZIŁ PARTNERCE SĄSIADOM ZNISZCZYŁ DRZWI
Groźby pozbawienia życia wobec partnerki, uszkodzenie jej ciała, zniszczenie drzwi do mieszkania sąsiadki, kradzież rzeczy to tylko cześć zarzutów jakie jakie
ciążą na 32-latku zatrzymanym przez policjantów z komisariatu V. W związku z tym, że zatrzymany popełnił te przestępstwa w warunkach recydywy za
kierowanie gróźb karalnych może mu grozić do 3 lat pozbawienia wolności, a za uszkodzenie mienia nawet do 7,5 roku. Wczoraj sędzia aresztował 32-latka na
trzy miesiące.
W miniony wtorek oficer dyżurny z komisariatu V otrzymał zgłoszenie o tym, że w jednym z bloków przy ul. Tysiąclecia jakiś mężczyzna zniszczył drzwi do
mieszkania zgłaszającej. Agresywny mężczyzna miał też grozić pozbawieniem życia swojej partnerce.
Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z ogniwa interwencyjnego, którzy zatrzymali 32-latka zanim zdążył uciec z budynku.
Policjanci, którzy przeprowadzali interwencję w rozmowie z pokrzywdzonymi oraz mieszkańcami ustalili, że zatrzymany 32-latek awanturował się w miejscu
zamieszkania, a potem zaczął niszczyć drzwi sąsiadów, którzy zareagowali na agresję mężczyzny.
Agresywny mieszkaniec został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów, którzy doprowadzili go do policyjnego aresztu.
Nad sprawą pracowali kryminalni oraz policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy ustalili, że 32- latek już od jakiegoś czasu stosował przemoc wobec
swojej partnerki m.in. bił ją, groził pozbawieniem życia, kradł karty płatnicze, a sąsiadowi próbował ukraść rower.
Wczoraj zatrzymany mężczyzna został przesłuchany i usłyszał w sumie siedem zarzutów m.in. zniszczenia mienia, gróźb karalnych, uszkodzenia ciała, kradzieży.
W związku z tym, ze popełnił przestępstwa w warunkach recydywy może mu teraz grozić, za kierowanie gróźb karalnych do 3 lat pozbawienia wolności, a za
uszkodzenie mienia kara może wynieść nawet 7,5 roku pozbawienia wolności.
Wczoraj sąd na wniosek prokuratora i komendanta komisariatu V aresztował mężczyznę na najbliższe trzy miesiące.
Policjanci przypominają, że każdy ma prawo złożyć w komendzie, komisariacie Policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec
osoby, która krzywdzi ją lub całą rodzinę. Przemoc domowa rzadko jest incydentem jednorazowym. Jeżeli wobec sprawcy nie podejmie się natychmiastowych,
stanowczych działań - przemoc się powtórzy.
Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj! Powiadom Policję, Straż Miejską lub najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadzwoń!
/0-22/ 668 70 00 to specjalny numer telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia.
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