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INFORMACJA PRASOWA 

 

Tymczasowy areszt dla 41 – latki, podejrzanej o spowodowanie obrażeń  

u  konkubenta 

   

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia na wniosek poleskiej prokuratury 

tymczasowo aresztował 41 – letnią kobietę podejrzaną o spowodowanie obrażeń 

ciała u swojego konkubenta. Podejrzanej grozi kara pozbawienia wolności  

w wymiarze do lat 10.  

Jak wynika z dokonanych ustaleń, do zdarzenia doszło w dniu 12 marca 2016 

roku, w jednym z mieszkań w Łodzi. Podejrzana wspólnie ze swoim partnerem,  

a także dwójką znajomych, spożywała alkohol. W czasie, gdy konkubent i pozostali 

uczestnicy spotkania poszli spać, do drzwi mieszkania zapukali sąsiedzi. Chcieli 

zakupić alkohol od kobiety. Ta oświadczyła, że im go nie sprzeda. Następnie, 

niespodziewanie wzięła do ręki siekierę, udała się do pokoju, w którym spał 

konkubent i zadała mu cios w głowę. Mężczyzna zaczął silnie krwawić. Przestraszona 

kobieta zawiadomiła pogotowie ratunkowe, które zabrało pokrzywdzonego do szpitala 

celem hospitalizacji. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał rany tłuczonej okolicy 

czołowo – ciemieniowej, a także krwotoku w płacie czołowym lewym mózgu.  

41 - latka została zatrzymana. Z relacji przesłuchanych świadków wynika, że 

nie był to pierwszy przypadek stosowania przez nią przemocy w stosunku do 

konkubenta. W złożonych wyjaśnieniach podała bowiem, że bywa agresywna, gdy 

wypiję alkohol. Planowane jest poddanie podejrzanej badaniom sądowo – 

psychiatrycznym, których celem będzie ustalenie jej stanu poczytalności.  

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie kobiety, 

bowiem zachodzi realna obawa, że pozostawienie jej na wolności będzie zakłócało 
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prawidłowy tok postępowania.  Sąd podzielając te argumenty, aresztował podejrzaną 

na 3 miesiące.  
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