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37 – letnia kobieta odpowie przed sądem za usiłowanie zabójstwa męża 

 

 

 Prokuratura Rejonowa w Pabianicach skierowała do Sądu Okręgowego w 

Łodzi akt przeciwko 37 – letniej kobiecie, oskarżając ją o usiłowanie zabójstwa 

męża. Grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności.   

 Do zdarzenia doszło w dniu 31 marca br. w jednej z miejscowości w gminie 

Dłutów. Jak wynika z dokonanych ustaleń, pomiędzy małżeństwem 37 - latków już 

wcześniej dochodziło do sytuacji konfliktowych i awantur. Krytycznego dnia miała 

miejsce interwencja policji.  Po jej zakończeniu sytuacja na pewien czas uspokoiła się. 

Po godzinie 19.00 doszło jednak do kolejnej awantury. W jej przebiegu oskarżona 

wyjęła z szuflady największy z kuchennych noży i krzycząc, że zabije męża ugodziła 

go w klatkę piersiową. Pokrzywdzony w tym czasie znajdował się przy kuchennym 

blacie. Odepchnął napastniczkę i wybiegł z domu, a następnie udał się do sąsiadów, 

którzy udzielili mu pierwszej pomocy. Silnie krwawił. Wezwano policję, a także 

pogotowie, które zabrało mężczyznę do szpitala celem hospitalizacji. Funkcjonariusze 

policji udali się do domu pokrzywdzonego i zatrzymali kobietę, która była silnie 

pobudzona, nie wykonywała poleceń i stawała silny opór.  

Prokurator zarzucił kobiecie zbrodnie usiłowania zabójstwa. Następnie trafiła 

ona do aresztu, gdzie w dalszym ciągu przebywa. 

 W śledztwie podejrzana nie przyznawała się do winy, utrzymując, że mąż 

przypadkowo nadział się na ostrze noża. Biegły z zakresu medycyny sądowej, w 
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wydanej opinii, wykluczył jednak taką wersję, stwierdzając jednoznacznie, że rana 

musiała powstać od ruchu wyprowadzonego uniesioną ręką. 

Kobieta poddana została badaniom sądowo – psychiatrycznym. Biegli nie 

dopatrzyli się podstaw do kwestionowania jej poczytalności.  
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