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42 – latek oskarżony o spowodowanie obrażeń ciała u znajomego mężczyzny

Prokuratura Rejonowa Łódź - Śródmieście skierowała do sądu akt
oskarżenia przeciwko 42 – latkowi, oskarżając go o spowodowanie obrażeń ciała
znajomego, z którym wcześniej spożywał alkohol. Podejrzanemu grozi kara
pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, w dniu 7 lutego 2013 roku w mieszkaniu
przy ulicy Północnej w Łodzi znaleziono zwłoki mężczyzny. Przybyły na miejsce
lekarz pogotowia ratunkowego nie wykluczył udziału osób trzecich. Lekarz medycyny
sądowej, uczestniczący w oględzinach zwłok, podzielił jego zdanie, ujawniając na
ciele zmarłego liczne obrażenia, zlokalizowane głównie na jego twarzy. W oparciu o
rozpytanie sąsiadów zmarłego, a także przesłuchania świadków, w tym znajomej
pokrzywdzonego, mieszkającej u niego na przełomie grudnia 2012 roku i stycznia
2013 roku, ustalono że w okresie od 1 do 5 lutego 2013 roku znaleziony mógł zostać
pobity przez oskarżonego, byłego konkubenta kobiety. W dniu 7 lutego 2013 roku, 42
latek został zatrzymany. Znaleziono przy nim czapkę należącą do zmarłego
mężczyzny, a w jego mieszkaniu zabezpieczono telefon komórkowy pokrzywdzonego.
W toku dalszych ekspertyz kryminalistycznych potwierdzono obecność śladów
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papilarnych 42 – latka w mieszkaniu pokrzywdzonego. Na odzieży podejrzanego
ujawniono także pochodzący od denata materiał biologiczny.
Ze względu na konieczność ustalenia jakie były okoliczności, przyczyny i
mechanizm śmierci zlecono przeprowadzenie jego sekcji zwłok. Z informacji
przekazanych przez medyka sądowego, wynika iż w obrębie głowy i na powłokach
zewnętrznych ujawniono liczne obrażenia w postaci obrzęków, sińców i otarć, a także
złamań koron zębów i rozchwiania zęba. Wygląd obrażeń, w szczególności w obrębie
jamy ustnej, wskazywał na to iż powstały one w okresie poprzedzającym śmierć
pokrzywdzonego, która mogła nastąpić około dwóch – trzech dób przed sekcją. Mimo
przeprowadzenia szczegółowych badań, także w Instytucie Ekspertyz Sądowych w
Krakowie, niestety nie udało się ustalić przyczyny zgonu pokrzywdzonego. Tym
samym

nie

było

możliwe

wykazanie

związku

przyczynowego

pomiędzy

stwierdzonymi obrażeniami, a śmiercią mężczyzny.
Dlatego też 42 – latkowi przedstawiono zarzut jedynie spowodowania obrażeń
ciała, które naruszyły czynności narządów i spowodowały rozstrój zdrowia na czas
powyżej 7 dni. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu.
Został on poddany jednorazowemu badaniu sądowo – psychiatrycznemu. Biegli nie
dopatrzyli się podstaw do kwestionowania jego poczytalności. Był już wcześniej
karany i zarzuconego mu czynu dopuścił się w warunkach recydywy.
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