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Trzech mężczyzn w wieku od 29 do 39 lat oskarżonych o pobicie z użyciem
noża, do którego doszło w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście skierowała do sądu akt
oskarżenia przeciwko trzem obywatelom Republiki Armenii w wieku od 29
do 39 lat. Oskarżeni oni zostali o pobicie, w nocy z 6 na 7 lipca br. z
użyciem noża dwóch mężczyzn w wieku 25 i 28 lat.
Jeden z 29-latków oskarżony został nadto o spowodowanie tej samej
nocy, przy użyciu noża obrażeń ciała u przypadkowego przechodnia, a także o
szereg przestępstw na szkodę konkubiny, zwłaszcza o znęcanie się i kierowanie
wobec niej gróźb pozbawienia życia.
Do pobicia z użyciem noża doszło na klatce schodowej jednego z
bloków przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, w czasie gdy pokrzywdzeni wracali z
z klubu.
W przebiegu zajścia napastnicy bili ofiary pięściami po twarzy i całym
ciele. Starszy z zaatakowanych mężczyzn został nadto ugodzony nożem w
prawe udo i przedramię.
Jeszcze tej samej nocy, jeden z 29-letnich oskarżonych zaatakował
nożem przy ulicy Nawrot przypadkowo napotkanego 26-letniego mężczyznę.
Uderzył go nożem w klatkę piersiową, brzuch i prawe udo.
Na szczęście spowodowane w przypadku obu zajść rany nie naruszały
czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni.
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Ten sam 29-latek znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją
konkubiną. Po ustaniu konkubinatu, w czasie gdy pokrzywdzona przebywała w
mieszkaniu swojego brata zaatakował ją, znieważając słowami powszechnie
uznawanymi za obraźliwe, groził jej pozbawieniem życia, kilkukrotnie uderzył
dłonią i pięścią w twarz, rzucał nią o ścianę, przykładał jej nóż do twarzy i szyi
oraz zabrał należący do niej dowód osobisty.
Oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8.
W śledztwie przyznali się do stawianych im zarzutów.
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