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Tymczasowy areszt wobec 35 – letniego mężczyzny, podejrzanego o usiłowanie 

zabójstwa 

 

 

 Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty sąd aresztował na 3 

miesiące 35 – letniego mężczyznę, który usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa  

55 – letniego konkubenta swojej matki. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego 

pozbawienia wolności. 

 Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu z piątku na sobotę tj. w nocy 24/25 

stycznia br.  

 Podejrzany zamieszkiwał w dwupokojowym mieszkaniu przy ulicy 

Franciszkańskiej. Jeden pokój zajmowała jego matka ze swoim konkubentem.  

W drugim natomiast przebywał on ze swoją 22 – letnią konkubiną.  

 Krytycznego wieczora obie pary pozostając  w swoich pokojach spożywały 

alkohol. Ponieważ podejrzany zachowywał się głośno, jego matka ze swoim partnerem 

podjęli działania, żeby temu przeciwdziałać. Dlatego też pojawili się w 

pomieszczeniu, w którym znajdował się podejrzany. Doszło do szamotaniny. 35 – 

latek uderzył matkę ręką w twarz. Odpowiedzią były natomiast uderzenia tłuczkiem i 

pięścią w głowę.  

 Kiedy starsza z par powróciła do siebie, nieoczekiwanie podejrzany chwycił 

nóż kuchenny o długości ostrza około 10 cm, podszedł do fotela, w którym siedział 55 

– latek i bez słowa ugodził go w klatkę piersiową w okolicę dziewiątego żebra, 

powodując w ten sposób ranę o głębokości około 6 cm. Następnie, napastnik wraz ze 
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swoją konkubiną opuścili mieszkanie udając się do znajomych zamieszkałych przy 

sąsiedniej ulicy, gdzie dalej spożywali alkohol.  

 W tym czasie na miejscu zbrodni pojawiło się wezwane przez konkubinę 

pokrzywdzonego pogotowie. Mężczyzna trafił do szpitala.  

 35 – latek około 1:30 został zatrzymany. Był wówczas nietrzeźwy, poziom 

alkoholu w jego organizmie określono na około 2,5 promila.  

 Podczas przesłuchania w prokuraturze przyznał się do zarzutu stwierdzając, że 

nie  przypomina sobie przebiegu zdarzenia. 
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