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INFORMACJA PRASOWA
Zarzuty dotyczące znęcania się nad ojcem oraz jego śmiertelnego pobicia

Prokuratura

Rejonowa

Łódź

–

Polesie

przedstawiła

31-letniemu

mężczyźnie zarzuty, dotyczące znęcania się, na przestrzeni ostatnich 2 lat, nad 60letnim ojcem i spowodowanie u niego obrażeń ciała, które doprowadziły do jego
śmierci. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.
Na wniosek prokuratora został on tymczasowo aresztowany.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzany zamieszkiwał wspólnie z ojcem
w mieszkaniu na terenie Dzielnicy Łódź-Polesie. Od czasu śmierci partnerki
pokrzywdzonego, 31-latek w przebiegu licznych awantur wielokrotnie bił ojca po
twarzy, kopał po całym ciele i mu ubliżał. Sąsiedzi niejednokrotnie słyszeli odgłosy
awantur wszczynanych przez podejrzanego. Widzieli także obrażenia na ciele
pokrzywdzonego, zwłaszcza na twarzy. Wszystko wskazuje także na to, że syn
ograniczał ojcu dostęp do pożywienia, który niejednokrotnie, w tajemnicy przed
podejrzanym, prosił sąsiadów o jedzenie.
Mężczyźni korzystali z pomocy opieki społecznej. Z relacji przedstawiciela tej
instytucji wynika jednak, że nie stwierdził przejawów stosowania przemocy,
a pokrzywdzony nigdy nie skarżył się na zachowanie syna.
Do kolejnej, tragicznej w skutkach, awantury doszło 29 lipca br. Podejrzany
dotkliwie pobił ojca, w szczególności kopał go po głowie i klatce piersiowej. Nożem
spowodował 5 ran kłutych na plecach. Jak wynika z sądowo-lekarskiej sekcji zwłok,
rany te nie pozostają w związku przyczynowym ze zgonem, a jego przyczyną były
rozległe obrażenia głowy i klatki piersiowej. Po pobiciu, podejrzany opuścił
mieszkanie. Zamknął drzwi wejściowe. Udał się do pomocy społecznej po talony
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żywnościowe, zrobił zakupy, powiadomił telefonicznie o śmierci ojca jego siostrę.
Kiedy wrócił do domu, na miejscu pracowała już policyjna epika.
Prokurator z udziałem biegłych i policjantów, przeprowadził oględziny zwłok
i miejsca zdarzenia. Zabezpieczone zostały ślady do dalszych badań. 31-latek został
zatrzymany, a następnie usłyszał zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad
ojcem, a także spowodowania u niego obrażeń, które doprowadziły do jego śmierci.
Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się do zarzutów. Potwierdził, że
dochodziło do sytuacji podczas, których stosował wobec ojca przemoc. Wyjaśnił, że
powodem nieporozumień był fakt, że jego ojciec nie pracuje i nadużywa alkoholu.
Na wniosek poleskiej prokuratury sąd aresztował 31-latka na najbliższe
3 miesiące .
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