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18-latka oskarżona o zabójstwo 32-letniego mężczyzny

Prokuratura Rejonowa w Kutnie skierowała do Sądu Okręgowego
w Łodzi, akt oskarżenia przeciwko 18-letniej kobiecie, zarzucając jej zabójstwo
32-letniego mężczyzny. W oparciu o dokonane ustalenia, prokurator przyjął, że
działała

ona

pod

wpływem

silnego

wzburzenia,

usprawiedliwionego

okolicznościami. Grozi jej kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat10.
Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 marca 2014r. w jednej z miejscowości
w pobliżu Kutna.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, kierowca samochodu, jadący trasą Kutno –
Płock, zauważył stojącą przy drodze, częściowo obnażoną, młodą kobietę. Na jej
dłoniach i nogach widoczne były ślady krwi – nie posiadała widocznych urazów.
Jej zachowanie wskazywało na to, że jest pod wpływem alkoholu. Prosiła o wezwanie
pogotowia i policji. Widząc potrzebującą pomocy kobietę, świadek powiadomił
pogotowie. Karetka przewiozła ją do szpitala. Podczas przyjmowania do SOR poziom
alkoholu w jej organizmie wynosił 2,17 promila. Przekazała informację, że kogoś
zabiła. Niezwłocznie podjęto czynności mające na celu odtworzenie przebiegu
wydarzeń. Przekazane przez kobietę dane doprowadziły do ujawnienia w domu,
położonym w odległości około 200 – 300 metrów od miejsca gdzie ją odnaleziono,
obnażonych

zwłok

zamieszkującego

tam

samotnie

32–latka.

Prokurator,

funkcjonariusze policji, policyjni eksperci i biegły medyk sądowy, przeprowadzili

2

oględziny zwłok i miejsca zdarzenia. Na ciele denata ujawnione zostały rany kłute
klatki piersiowej i pleców, głowy i twarzy.
W wyniku sądowo-lekarskiej sekcji zwłok stwierdzono, że przyczyną śmierci
była rozległa rana kłuta okolicy mostkowej, która doprowadziła do tamponady serca.
Po udzieleniu pomocy medycznej, młoda kobieta została zatrzymana. Następnie
usłyszała zarzut zabójstwa. Wyjaśniła, że powodem agresji z jej strony był fakt, że
mężczyzna usiłował nakłonić ją do odbycia stosunku płciowego. Nie znała go
wcześniej. Do jego domu przyjechała 27 marca około godziny 18:00. Był on
znajomym mężczyzny – kierowcy busa – którego poznała w Kutnie, w czasie gdy stała
na przystanku autobusowym – zaproponował jej, że podwiezie ją do domu. Wcześniej
skręcił do domu pokrzywdzonego. Przez pewien czas przebywali tam w trójkę.
Dziewczyna i 32-latek spożywali alkohol. Około 21:00 kierowca busa odjechał do
domu. Oskarżona, będąc już pod wpływem znacznej ilości alkoholu zasnęła. Kiedy się
przebudziła, zauważyła stojącego przed nią 32-latka. Jego zachowanie młoda kobieta
odebrała jako próbę zmuszenia do obcowania płciowego. Odmowa z jej strony
skutkowała agresją napastnika. Oskarżona zdołała się wyrwać i chciała uciec z domu.
W pewnym momencie chwyciła nóż leżący na stole i kilkukrotnie ugodziła nim
pokrzywdzonego. Wybiegła z domu, kierując się do pobliskiego sklepu. Dobijała się
prosząc o pomoc. Ponieważ nie powidło się to, pobiegła drogą, próbując zatrzymać
jakiś samochód. Wówczas spotkała mężczyznę, który wezwał pogotowie.
18-latka poddana została badaniu sądowo-psychiatrycznemu. Biegli nie
dopatrzyli się podstaw do kwestionowania jej poczytalności. Treść wydanej opinii,
a także dokonane ustalenia faktyczne doprowadziły do przyjęcia, iż działała ona pod
wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego agresywnym zachowaniem
pokrzywdzonego.
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