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40-latek oskarżony o spowodowanie ciężkich obrażeń ciała u partnera i atak na
policjanta

Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty skierowała akt oskarżenia przeciwko
40-letniemu mężczyźnie, oskarżając go o spowodowanie obrażeń ciała u partnera
oraz o naruszenie nietykalności cielesnej interweniującego policjanta.
Do zdarzenia doszło 15 października 2014 roku w mieszkaniu zajmowanym
przez pokrzywdzonego i oskarżonego. W czasie gdy wspólnie spożywali alkohol,
doszło do kłótni w przebiegu której oskarżony ugodził partnera nożem w klatkę
piersiową. Pokrzywdzony doznał złamania czwartego żebra bez przemieszczenia,
odmy opłucnej lewostronnej i uszkodzenia płuca lewego. Są to obrażenia realnie
zagrażające życiu.
Pokrzywdzony, ugodzony nożem, skierował się do swoich sąsiadów, do których
zwracał się wcześniej, podczas poprzednich awantur. Sąsiad ofiary próbował
zatamować krew używając do tego gazy. Jego małżonka w tym samym czasie udała
się do koleżanki, by zadzwonić po pomoc.
W toku przesłuchań, pokrzywdzony nie był w stanie podać dokładnie w jakich
okolicznościach doszło do ugodzenia. Pamiętał tylko, że stał odwrócony do napastnika
i nagle poczuł cios zadany w bok, w okolice pleców.
Motywem przestępstwa, zdaniem pokrzywdzonego, były pieniądze. Jeden z
przesłuchanych świadków wskazał inną przyczynę kłótni, do której wówczas doszło –
była nią zazdrość oskarżonego. Pokrzywdzony miał rzekomo „romansować” z jedną z
ich sąsiadek.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, oskarżony pozostawał w związku z
pokrzywdzonym od około 15 lat. Zamieszkiwali razem prowadząc wspólne
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gospodarstwo domowe. Często dochodziło do awantur, podczas których stosowana
była przemoc. Niejednokrotnie mężczyźni byli widywani z lekkimi obrażeniami na
widocznych częściach ciała.
Jeden z zarzutów ujętych w akcie oskarżenia dotyczy zdarzeń jakie miały
miejsce 5 października, gdy oskarżony ugodził pokrzywdzonego nożem w kark.
Kolejny zarzut natomiast dotyczy okoliczności zatrzymania podejrzanego w
dniu 15 października 2014 roku. Jak wynika z zebranych dowodów, 40-latek był
wówczas agresywny, naruszył nietykalność cielesną policjanta.
W śledztwie oskarżony przyznał się do zarzutów i zadeklarował chęć
dobrowolnego poddania się karze 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.
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