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Akt oskarżenia w sprawie, dotyczącej usiłowania zabójstwa i kradzieży

Prokuratura Rejonowa Łódź – Widzew skierowała do łódzkiego sądu
okręgowego akt oskarżenia przeciwko 20 – letniemu mężczyźnie, oskarżając go o
usiłowanie zabójstwa swojego znajomego oraz dokonanie kradzieży na jego
szkodę. Oskarżonemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło w dniu 21 marca ubiegłego roku. 20 marca 2013 roku
około godziny 20 pokrzywdzony opuścił jedno z mieszkań przy ulicy Wodnej i udał
się do swoich znajomych, którzy zamieszkiwali w centrum Łodzi. Spożywał wraz z
nimi alkohol. Następnie udał się na dworzec kolejowy Łódź – Kaliska, gdzie spotkał
oskarżonego.
20 – letni mężczyzna przyjechał do Łodzi z Gdańska. Na dworcu oczekiwał na
pociąg do Swędowa, gdzie miał zgłosić się do pracy.
Gdy pokrzywdzony spotkał się tam z oskarżonym zaproponował mu wspólne
spożywanie alkoholu w swoim mieszkaniu. Mężczyzna przystał na propozycję i razem
udali się do mieszkania przy ulicy Wodnej, gdzie mieszkał pokrzywdzony.
W jednym z pokoi spał inny mężczyzna. Pokrzywdzony wyprosił go i zaczął z
oskarżonym spożywać alkohol. Doszło również między nimi do zbliżenia.
Po wyjściu z mieszkania trzeciego mężczyzny, oskarżony będąc w kuchni
rozpylił gaz paraliżujący a następnie zaatakował nożem do warzyw pokrzywdzonego,
który wówczas nie był ubrany. W sumie napastnik zadał pokrzywdzonemu 27 ran.
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Mężczyzna próbował się bronić, usiłował wyrwać oskarżonemu z rąk nóż. Gdy to się
nie udało pokrzywdzony uciekł na dach sąsiedniego budynku. Zaczął wzywać pomoc.
W ślad za nim podążył oskarżony.
Świadek zdarzenia wezwał policję. Wtedy oskarżony wrócił do mieszkania i
ukradł laptopa należącego do pokrzywdzonego.
Służby ratownicze wezwane na miejsce zdarzenia udzieliły niezbędnej pomocy
pokrzywdzonemu. W wyniku odniesionych obrażeń trafił on do szpitala. W
mieszkaniu, w którym doszło do zdarzenia ujawniono ślady krwi.
Podczas przeszukania oskarżonego funkcjonariusze znaleźli przy nim laptopa
należącego do pokrzywdzonego.
Podczas przesłuchania oskarżony przyznał się tylko do kradzieży laptopa,
natomiast zaprzeczył jakoby usiłował zabić pokrzywdzonego.
W śledztwie został poddany badaniu sądowo – psychiatrycznemu, a także
obserwacji sądowo – psychiatrycznej, które wykazały, że jest on poczytalny.
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