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38 – latek oskarżony o drastyczne znęcanie się nad babcią i doprowadzenie jej do 

próby samobójczej 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty skierowała do Sądu Rejonowego 

Łódź – Śródmieścia, akt oskarżenia przeciwko 38 – letniemu mieszkańcowi Łodzi, 

zarzucając mu przestępstwa znęcania się nad własną babcią, konsekwencją 

którego było targnięcie się kobiety na własne życie oraz nad konkubiną. 

Zarzucono mu także czyn polegający na zabiciu, stanowiącej własność 

konkubiny, świnki morskiej. Oskar żonemu grozi kara pozbawienia wolności w 

wymiarze do lat 12. Od listopada 2013 roku jest tymczasowo aresztowany.  

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, oskarżony zamieszkiwał ze swoją 80 – letnią 

babcią w okresie od września 2012 roku do listopada 2013 roku. W tym okresie w 

drastyczny sposób znęcał się nad kobietą – wszczynał awantury, ubliżał, bił, groził 

pozbawieniem życia, niszczył sprzęt wyposażenia domowego. Stosowana przemoc 

osiągnęła apogeum w dniu 22 listopada ubiegłego roku. W przebiegu kolejnej 

awantury, starsza kobieta zażyła znaczną ilość leków nasennych. Przez sąsiadkę 

wezwane zostało pogotowie. Służby medyczne uzyskały od pokrzywdzonej 

informacje, że chciała targnąć się na własne życie, ze względu na zachowanie wnuka. 

Była w złym stanie, wycieńczona. Na jej głowie widoczne były kilkudniowe sińce, zaś 

na szyi otarcia naskórka. W mieszkaniu panował ogólny nieład. Na podłodze 

znajdowały się połamane i zniszczone sprzęty, butelki po alkoholu, szkło i jedzenie. 
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Powybijane były szyby w drzwiach i potłuczone lustra. Odzież z szaf wyrzucona była 

na podłogę. Starsza kobieta przewieziona została do szpitala. Znajdowała się w stanie 

ogólnym ciężkim. Była przytomna, ale w ograniczonym kontakcie słowno – 

logicznym. Udzielona pomoc medyczna pozwoliła na uratowanie jej życia. Oskarżony 

został wówczas zatrzymany, a następnie na wniosek bałuckiej prokuratury, trafił do 

aresztu.  

 Jak ustalono, sąsiedzi niejednokrotnie wcześniej słyszeli odgłosy awantur i 

wezwania o pomoc starszej kobiety. Podczas awantur, przez okno wyrzucane były 

przedmioty osobiste oraz elementy wyposażenia. Z relacji jednego ze świadków 

wynika także, że kobieta spała w kuchni, gdzie miała rozłożone posłanie. Miały 

miejsce interwencje policyjne, jednakże pokrzywdzona kategorycznie odmawiała 

złożenia zawiadomienia o przestępstwie. W śledztwie prowadzony przez bałucką 

prokuraturę ostatecznie odmówiła składania wyjaśnień.  

 Przez 7 miesięcy wraz z oskarżonym i jego babcią, zamieszkiwała opiekunka 

starszej kobiety, która okresowo pozostawała z 38 – latkiem w konkubinacie. Nad 

swoją partnerką, oskarżony także w tym okresie znęcał się. Niejednokrotnie wszczynał 

awantury, podczas których znieważał ją, bił i wyrywał włosy. Już po ustaniu pożycia, 

oskarżony przyszedł do mieszkania swojej byłej konkubiny, gdzie wywołał kolejną 

awanturę. W jej przebiegu, na oczach kobiety chwycił, stanowiącą jej własność, 

świnkę morską i aby zrobić jej na złość wyrzucił zwierzę przez okno.  

 W złożonych w śledztwie wyjaśnieniach, co prawda przyznał się, że odepchnął 

babcię i uderzył konkubinę, negował jednak okoliczności, w których takie sytuacje 

miały miejsce. Oskarżony był już wcześniej wielokrotnie karany za przestępstwa 

przeciwko mieniu. Badający go, na zlecenie prokuratora, biegli nie dopatrzyli się 

podstaw do kwestionowania poczytalności.  
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