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33 – latek oskarżony o spowodowanie obrażeń ciała oraz usiłowanie zabójstwa
mężczyzny i kierowanie wobec niego gróźb

Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna skierowała do sądu akt oskarżenia
przeciwko 33 – latkowi, oskarżając go o spowodowanie obrażeń ciała oraz
usiłowanie zabójstwa mężczyzny, a także kierowanie wobec niego gróźb.
Podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, ofiara 33 – latka to obecny partner jego żony,
z którą oskarżony pozostaje w separacji i jest w trakcie sprawy rozwodowej. 33 –
latek mimo trwającego postępowania rozwodowego nie akceptował tego, że żona
spotyka się z innym mężczyzną. W czasie gdy oskarżony odwiedzał w mieszkaniu
kobietę oraz ich wspólne dziecko, wielokrotnie groził, że pobije i zabije mężczyznę.
W dniu 24 kwietnia 2013 roku pokrzywdzony przywiózł kobietę do szpitala,
gdzie miała mieć przeprowadzone badania. Gdy oczekiwał na nią przed szpitalem,
oskarżony podszedł do niego i zaczął z nim rozmawiać pytając o żonę. Gdy
mężczyzna odpowiadał mu na pytanie, oskarżony zaatakował go, uderzając pięściami
kilkukrotnie w głowę i przewracając na ziemię. Następnie, zadał pokrzywdzonemu
kilka ciosów pięścią oraz kopnął go w tułów. Ponadto oskarżony groził mu
pozbawieniem życia, jeżeli ten nadal będzie spotykał się z jego żoną.
Do drugiego zdarzenia doszło w dniu 20 lipca 2013 roku. Pokrzywdzony po
wyjściu z mieszkania kobiety, stwierdził że jego samochód ma uszkodzone lusterko i
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spuszczone powietrze z dwóch opon. Zawiadomił żonę oskarżonego oraz policję. W
czasie gdy oczekiwał na policyjny patrol, podbiegł do niego oskarżony i zadał mu cios
nożem w brzuch, a następnie uderzył go w twarz, przewracając na ziemię.
Pokrzywdzony leżąc na ziemi, dalej był atakowany przez 33 – latka. Próbował bronić
się przed nim, zasłaniając rękami i odpychając nogami, w które napastnik kilkukrotnie
ugodził go nożem. Po chwili na miejsce zdarzenia przybiegła kobieta, a oskarżony
uciekł.
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pokrzywdzonemu i przewiozło do szpitala, gdzie poddano go operacji. Mężczyzna w
wyniku zdarzenia doznał wielomiejscowego uszkodzenia jelit, a także ran ciętych uda,
barku oraz ręki . Fachowa i skuteczna pomoc medyczna uchroniła go przed ciężkimi
skutkami urazu i śmiercią.
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pokrzywdzonego nożem, jednak zanegował aby działał w zamiarze pozbawienia go
życia. Nie przyznał się do popełnienia innych zarzucanych mu przestępstw. W toku
postępowania, przeprowadzono obserwację psychiatryczną. Biegli stwierdzili, iż
oskarżony jest poczytalny.
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