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40 – latek oskarżony o usiłowanie zabójstwa  konkubenta swojej matki 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty skierowała do Sądu Okr ęgowego w 

Łodzi akt oskarżenia przeciwko 40 – letniemu mężczyźnie, zarzucając mu 

usiłowanie zabójstwa konkubenta matki. Oskarżonemu grozi kara nawet 

dożywotniego pozbawienia wolności. Działał on w warunkach recydywy. 

 Jak wynika z dokonanych w sprawie ustaleń, matka oskarżonego zamieszkiwała 

wspólnie z konkubentem, natomiast 40 – latek mieszkał nieopodal sam na terenie 

dzielnicy Łódź – Bałuty. Do zdarzenia doszło 10 stycznia 2015 roku, przed godziną 20 

kiedy wyżej wymienieni oraz ciotka oskarżonego w mieszkaniu jego matki wspólnie 

spożywali alkohol. 

 W pewnym momencie 40 – latek niespodziewanie wstał od stołu. Poszedł do 

kuchni, skąd zabrał nóż, którego ostrze przyłożył następnie do szyi pokrzywdzonego. 

Takie zachowanie było zaskoczeniem dla wszystkich trzech świadków obecnych w 

mieszkaniu. Nic bowiem nie zapowiadało agresji ze strony 40 – latka. 

 W wyniku zdarzenia, spowodował on u konkubenta matki 15 centymetrową 

ranę ciętą szyi, zlokalizowaną w pobliżu naczyń krwionośnych, których przecięcie w 

krótkim czasie mogło doprowadzić do śmierci. 

 Następnie oskarżony chwycił drugi nóż, leżący na kredensie krzycząc przy tym, 

że zabije pokrzywdzonego. Szybka reakcja ze strony ofiary i towarzyszących mu 

kobiet uniemożliwiła realizację dalszych działań zmierzających do realizacji zamiaru. 

Niebawem 40 – latek wybiegł z mieszkania, gdzie rozegrało się zdarzenie.  

O zaistniałej sytuacji jego matka powiadomiła policję i pogotowie. Pokrzywdzony 

trafił do szpitala. 
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 W krótkim czasie funkcjonariusze zatrzymali oskarżonego. Był on agresywny, 

nadal krzyczał, że w przyszłości skutecznie pozbawi życia konkubenta matki i , że 

żałuje, że tym razem mu się nie udało, a chciał „obciąć” pokrzywdzonemu głowę. Był 

nietrzeźwy. Stężenie alkoholu w jego organizmie wynosiło 2,3 promila. Na wniosek 

bałuckiej prokuratury został tymczasowo aresztowany. 

 W złożonych wyjaśnieniach podał, że został sprowokowany przez 

pokrzywdzonego, co nie znajduje odzwierciedlenia w pozostałych dowodach. 

Stwierdził, że chciał by matka wyprowadziła się od konkubenta i przeniosła się do 

niego. Z zeznań świadków wynika, że był zazdrosny o relację matki z jej partnerem. 
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