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INFORMACJA PRASOWA 

 
54-letni mężczyzna oskarżony o zabójstwo byłej żony 

 

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi akt 

oskarżenia przeciwko 54-letniemu mieszkańcowi Łowicza, który w dniu 23 stycznia br. 

zabił swoją byłą żonę, zadając jej liczne ciosy nożem kuchennym. Spowodował tym 

u pokrzywdzonej wiele ran. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zginęła na miejscu. 

Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. 

 Z dokonanych w śledztwie ustaleń wynika, że konflikt pomiędzy małżonkami trwał od 

2009 roku, po tym jak pokrzywdzona odnowiła relacje ze swoim dawnym znajomym, 

a później z nim zamieszkała. Oskarżony nie pogodził się z odejściem żony i zaczął ją nękać 

obraźliwymi SMS-ami. Kobieta złożyła do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew o rozwód 

i w maju 2012 sąd rozwiązał ich małżeństwo. 

 Kobieta prowadziła salon kosmetyczny, do którego przychodził jej były mąż. 

Już w czasie jednej z poprzednich jego wizyt widziano, że nosił przy sobie nóż. Feralnego 

dnia mężczyzna uzbrojony w nóż kuchenny udał się do salonu kosmetycznego kobiety i zadał 

jej łącznie kilkadziesiąt ciosów w różne części ciała powodując obrażenia wewnętrzne, 

w wyniku których pokrzywdzona zmarła. 

 W toku prowadzonego śledztwa zabezpieczono nóż, którym mężczyzna się posłużył 

oraz jego kurtkę. Na obu przedmiotach znajdowały się ślady krwi ofiary. 

 W chwili zdarzenia zarówno ofiara jak i jej oprawca byli trzeźwi. Ponadto oskarżony 

został poddany badaniu sądowo-psychiatrycznemu, które wykazało, że w chwili popełnienia 

zarzuconego mu czynu był on poczytalny. 

 Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego mężczyzna przyznał się do 

zarzucanego mu czynu. 
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