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Tymczasowe aresztowanie 59-latka podejrzanego o groźby pozbawienia życia 

żony i znęcanie się nad nią 

 

 

 Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Pabianicach tamtejszy sąd 

aresztował na 3 miesiące 59-latka, który usłyszał zarzut znęcania się nad swoją 

żoną i kierowania wobec niej gróźb pozbawienia życia. 

 Podejrzany zatrzymany został przez policję 5 sierpnia br. po godzinie 6:00, 

w związku z kolejną awanturą, która rozegrała się w jednej z miejscowości w pobliżu 

Pabianic, gdzie zamieszkuje wraz z żoną, dwoma synami i ich rodzinami. W przebiegu 

awantury, 59-latek groził żonie pozbawieniem życia. W czasie gdy domownicy spali, 

odkręcił gaz twierdząc, ze zrobił to ponieważ chciał wysadzić w powietrze dom. Takie 

sytuacje zdarzały się również w przeszłości, prawdopodobne, że nawet od 10 lat. 

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, będąc pod wpływem alkoholu, podejrzany 

wszczynał awantury, podczas których stosował wobec pokrzywdzonej przemoc 

fizyczną, a zwłaszcza bił ją rękoma, kopał, wykręcał ręce, podduszał poduszką, rzucał 

w kierunku żony różnymi przedmiotami. Ponadto ubliżał kobiecie, groził jej 

pozbawieniem życia i zdrowia, używając przy tym niebezpiecznych przedmiotów 

takich jak widelec, siekiera, czy nóż. Na ciele pokrzywdzonej niejednokrotnie 

widoczne były ślady pobicia w postaci zasinień i ran. 

 Kilkukrotnie dochodziło też do sytuacji, że nocą odkręcał gaz, co stwarzało 

zagrożenie nie tylko dla jego żony, ale także pozostałych domowników. Zarzucone 
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podejrzanemu przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze do 

lat 5. 

 Całokształt ustaleń, zwłaszcza zaś okoliczności zatrzymania, wskazują, że 

zachodzi realna obawa spełnienia gróźb. Dlatego też, prokurator wystąpił do sądu 

z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd podzielając te argumenty, aresztował 

podejrzanego na najbliższe 3 miesiące. 
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