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INFORMACJA PRASOWA 
 

 

Wniosek o internację i przymusowe leczenie mężczyzny podejrzanego 

o pozbawienie konkubiny wolności 

 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście skierowała do sądu wniosek 

o umorzenie postępowania przeciwko 29-latkowi, podejrzanemu o pozbawienie, 

ze szczególnym udręczeniem, wolności konkubiny i o umieszczenie go na 

internacji w zakładzie psychiatrycznym.    

 Do zdarzenia doszło w nocy z 11 na 12 maja br. w jednym z hosteli przy ulicy 

Kościuszki. Policjanci otrzymali zgłoszenie, dotyczące zaatakowania nożem kobiety. 

Na miejscu stwierdzili, że mężczyzna, który wynajął jeden z pokoi, zamknął się w nim 

z młodą kobietą. Kiedy policjanci usiłowali otworzyć drzwi, mężczyzna nakazał im 

odejście, grożąc, że w przeciwnym wypadku zabije kobietę. Polecił także, aby 

policjanci wyszli z hostelu, tak aby mógł ich zobaczyć przez okno. Po wyjściu na 

zewnątrz funkcjonariusze widzieli stojącego w oknie mężczyznę, który w prawej dłoni 

trzymał nóż i jednocześnie przytrzymuje kobietę, krzyczał, że ją zabije. Na miejsce 

zdarzenia wezwany został zespół policyjnych negocjatorów, pogotowie ratunkowe 

i straż pożarna. Mimo wielokrotnych prób negocjacji nie udało się nakłonić 

mężczyzny do opuszczenia pokoju. Z tych właśnie względów, podjęto decyzję 

o siłowym wejściu do pomieszczenia. Na miejscu pojawili się policyjni antyterroryści. 

Z hostelu ewakuowano wszystkich gości oraz zamknięto przed hostelem ruch 

pieszych. Przed godziną 9:00 grupa bojowa dokonała siłowego wejścia. Napastnik 

został zatrzymany, zaś kobietę przewieziono do szpitala.  
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 Zdarzenie rozpoczęło się około godziny 1:00. Do czasu wejścia do pokoju 

policjantów, podejrzany wielokrotnie groził kobiecie pozbawieniem życia, przystawiał 

przy tym jej do szyi ostrze noża, a także uciskał szyję rękoma. Po zdarzeniu na ciele 

pokrzywdzonej stwierdzono liczne powierzchowne urazy, rany kłute prawego uda 

spowodowane przez ugodzenie nożem. Jak ustalono pokrzywdzona była konkubiną 

podejrzanego. Do zdarzenia doszło w czasie gdy przyszła odwiedzić go w wynajętym 

pokoju. 29-latek podczas przesłuchania w śledztwie potwierdził fakt zranienia nożem 

kobiety, stwierdził, że zażywa tzw. dopalacze, po użyciu, których  ma omamy i pod 

ich wpływem był także w czasie zdarzenia. Najprawdopodobniej kierowały nim 

obawy dotyczące porzucenia przez partnerkę. 

 Badający 29-latka psychiatrzy stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanego 

mu czynu był niepoczytalny i, że stwarza on poważne zagrożenie dla porządku 

prawnego. W związku z treścią opinii podejrzany nie może ponosić odpowiedzialności 

karnej.  Dlatego prokurator wniósł o umorzenie postępowania i umieszczenie go 

tytułem środka zabezpieczającego w zakładzie psychiatrycznym oraz poddanie 

leczeniu odwykowemu.   
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