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Wniosek o internację ( przymusowe leczenie ) kobiety podejrzanej  

o spowodowanie u męża ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 

 

 

 

 Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej skierowała do miejscowego 

sądu wniosek o umorzenie postępowania przeciwko 58 - letniej kobiecie, 

podejrzanej o spowodowanie u męża, poprzez amputację jednego jądra, ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu. Z opinii wydanej przez biegłych, wynika bowiem, że jest 

ona całkowicie niepoczytalna i stwarza zagrożenie ponownego popełnienia 

przestępstwa.  

  Do zdarzenia doszło  5 września 2014 roku. Jak wynika z dokonanych ustaleń, 

58 – latka związała sznurkiem ręce i nogi męża, gdy ten, będąc pod wpływem alkoholu 

zasnął. Następnie używając żyletki okaleczyła go, wycinając jedno jądro. 

Spowodowała tym samym u niego, jak wynika z opinii powołanego biegłego,  ciężki 

uszczerbek na zdrowiu. Wyciętą część ciała oraz żyletkę wyrzuciła do toalety. 

Uprzątnęła ślady krwi. Pokrzywdzony trafił do szpitala.   

W toku postępowania przygotowawczego sąd na wniosek prokuratora poddał 

kobietę obserwacji sądowo – psychiatrycznej, po jednorazowym badaniu biegli nie 

byli bowiem w stanie odnieść się do kwestii jej poczytalności. W opinii sporządzonej 

po zakończeniu obserwacji stwierdzili natomiast, że kobieta w czasie popełniania 

zarzucanego jej czynu miała zniesioną zarówno możność zrozumienia swojego 

działania jak i pokierowania swoim postępowaniem – co oznacza, że nie może ponosić 

odpowiedzialności karnej. Ponadto wskazali, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo, 
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że ponownie popełni ona czyn o znacznej społecznej szkodliwości.  Dlatego uznali,  

iż wymaga ona leczenia w warunkach zakładu psychiatrycznego o podstawowym 

zabezpieczeniu. Wobec powyższego prokurator wniósł do sądu o umorzenie śledztwa  

i orzeczenie środka zabezpieczającego.                                                                                     
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