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POSZUKIWANY EUROPEJSKIM NAKAZEM ARESZTOWANIA ZA
11 PRZESTĘPSTW W AUSTRII, WPADŁ NA KRADZIEŻY W
OTWOCKIM MARKECIE
Policjanci z zespołu patrolowo-interwencyjnego karczewskiego komisariatu, osadzili w policyjnym
areszcie 20-letniego obywatela Rumunii, który próbował wynieść ze sklepu przy ulicy Kołłątaja w
Otwocku artykuły spożywcze. Jak ustalono, miał już na koncie jedną kradzież w tym samym sklepie.
Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że jest podejrzany o 11 kradzieży i włamań
popełnionych w Austrii. 20-latek usłyszał już zarzut podwójnej kradzieży w otwockim markecie. Na
mocy postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa Praga został tymczasowy aresztowany do czasu
wykonania procedury deportacyjnej. Za przestępstwa popełnione w Austrii grozi mu kara do 10 lat
pozbawienia wolności.
W jednym z otwockich sklepów, pracownicy ochrony ujęli mężczyznę, który z
reklamówkami pełnymi artykułów spożywczych, próbował wyjść ze sklepu nie płacąc za
zakupy.
Na miejsce interwencji sklepowej pojechała policyjna załoga prewencyjna z
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karczewskiego komisariatu. Funkcjonariusze wylegitymowali podejrzanego o kradzież,
a następnie sprawdzili mężczyznę w policyjnych bazach danych. Okazało się, że
legitymowany przez policjantów 20-letni obywatel Rumunii jest poszukiwany przez
austriacki wymiar sprawiedliwości. Z Europejskiego Nakazu Aresztowania, który
wydany został w celu ścigania 20-latka, wynikało że jest on podejrzany o 11
przestępstw, w tym włamań do domów, ﬁrm, garaży i różnych obiektów na terenie
Austrii.
Zatrzymany traﬁł najpierw do policyjnego aresztu w otwockiej komendzie. Podczas kolejnych czynności dochodzeniowcy
zebrali dowody, które wstępnie wykazały, że 20-latek dwukrotnie dopuścił się kradzieży w tym samym markecie w Otwocku.
Ostatecznie obywatelowi Rumunii przedstawiono zarzut popełnienia podwójnej kradzieży. Po przesłuchaniu w charakterze
podejrzanego, 20-latka doprowadzono do Sądu Okręgowego Warszawa Praga, który zastosował tymczasowy areszt do czasu
deportacji.
20-latek traﬁł już do zakładu karnego, w którym będzie oczekiwał na konwój deportacyjny do Austrii, gdzie stanie
prawdopodobnie przed sądem. Za przestępstwa tam popełnione grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

ea/dn

Ocena: 4.3/5 (4)

Tweet
współpraca międzynarodowa,
włamania, kradzieże
kradzieże, ENA
ENA,
międzynarodowa włamania
zatrzymania poszukiwanych,
poszukiwanych kradzież sklepowa,
sklepowa poszukiwany
ENA

