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27 – letni mężczyzna podejrzany o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na 

zdrowiu u 24 – latki 

 

 

   

Prokuratura Rejonowa Łódź Śródmieście przedstawiła 27 – letniemu 

mężczyźnie zarzuty, dotyczące spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu  

u 24 – letniej kobiety. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności  

w wymiarze do lat 10. 

Do zdarzenia doszło 5 grudnia bieżącego roku, około godziny 22 w jednym  

z mieszkań w centrum Łodzi. Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze policji, 

zastali w mieszkaniu trzech mężczyzn, w tym podejrzanego. Ich stan wskazywał  

na spożycie alkoholu. Jeden z nich oświadczył, że 27 - latek bez powodu uderzył 

nożem jego 24 – letnią konkubinę. Wcześniej zadał jej uderzenie w twarz.  

Wezwane na miejsce służby ratunkowe, udzieliły pomocy zarówno 

pokrzywdzonej jak i  podejrzanemu. Jak bowiem ustalono, gdy partner kobiety 

zorientował się, że została ugodzona nożem, uderzył kilkukrotnie podejrzanego pięścią 

w twarz. 

 Pokrzywdzona wymagała natychmiastowej hospitalizacji i została 

przewieziona do szpitala. W wyniku zdarzenia doznała rany kłutej na granicy klatki 

piersiowej i jamy brzusznej z uszkodzeniem wątroby i nerki.  
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Podczas przesłuchania, podejrzany przyznał się do popełnionego czynu. 

Zasłonił się niepamięcią. Nie potrafił podać przyczyny swojego zachowania, 

tłumacząc, że powodem incydentu mogła być jedynie nadmierna ilość alkoholu, jaką 

spożył. Stwierdził, że żałuje tego co się stało, tym bardziej ze ofiara była jego 

koleżanką. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci 

dozoru policyjnego, zobowiązując go do stawiennictwa trzy razy w tygodniu we 

właściwej jednostce policji oraz zakazując zbliżania się do pokrzywdzonej. 26 – latek 

był już wcześniej karany. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. 
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