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  27 - latek aresztowany pod zarzutem usiłowania zabójstwa  

 

 Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Polesie tymczasowo 

aresztowany został 27- latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa rówieśnika, 

współpracownika w tej samej firmie.  Zarzucony podejrzanemu czyn zagrożony  

jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności. 

 

 Do zdarzenia doszło w dniu 8 października 2015r., w jednej z firm 

informatycznych z siedzibą na terenie dzielnicy Łódź – Polesie, w czasie 

odbywającego się spotkania służbowego. 

 Jak wynika z dokonanych ustaleń, w spotkaniu uczestniczyło czterech 

pracowników jednego z działów. Około godz. 15.00. w pomieszczeniu w którym się 

odbywało, pojawił się pracownik innego działu, który stojąc z tyłu za pokrzywdzonym 

przysłuchiwał się rozmowie. Po upływie około 30 minut, niespodziewanie, nic nie 

mówiąc, zaatakował nożem rówieśnika, doprowadzając do powstania rozległej rany 

ciętej policzka. Kiedy pokrzywdzony upadł na podłogę, napastnik wymierzył mu dwa 

uderzenia w podbródek i szyję.  Kolejne cztery ciosy padły także w okolicę głowy, 

spowodowały jednak jedynie rany rąk, którymi  ofiara próbowała się zasłaniać. Dalszy 

atak powstrzymali obecni w pokoju mężczyźni. O zdarzeniu powiadomione zostało 

pogotowie i policja. Pokrzywdzony trafił do szpitala – aktualnie jego życie nie jest 

zagrożone. Napastnik został zatrzymany. W parciu o zebrane dowody, zwłaszcza 

uwzględniając nasilenie agresji, a także fakt, iż uderzenia zadawane były w okolice, 

których uraz mógł doprowadzić do śmierci, prokurator przedstawił 27 – latkowi zarzut 

usiłowania zabójstwa. Przesłuchany w charakterze podejrzanego potwierdził on udział 
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w zdarzeniu, zanegował jednakże, by chciał pozbawić kolegę życia. W dużej części 

zasłonił się niepamięcią. Nie wyjaśnił motywów swojego zachowania. Z relacji 

przesłuchanych osób wynika, że było ono zaskoczeniem. Mężczyźni w relacjach 

służbowych często ze sobą współpracowali. W jednej firmie zatrudnieni byli od kilku 

lat. Prawdopodobnie nie dochodziło między nimi do sytuacji konfliktowych.  

Planowane jest poddanie podejrzanego badaniom sądowo – psychiatrycznym, których 

celem będzie ustalenie stanu jego poczytalności. 
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