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Tymczasowy areszt wobec 22 – latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 

innego mężczyzny 

   

Sąd Rejonowy w Skierniewicach, na wniosek tamtejszej prokuratury, 

tymczasowo aresztował 22 – latka, który usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 

innego mężczyzny. Podejrzanemu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia 

wolności.  

Do zdarzenia doszło w nocy z 28 na 29 maja 2016 roku przy ulicy Racławickiej 

w Skierniewicach.  

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, iż konflikt pomiędzy 

mężczyznami rozpoczął się od rozmowy telefonicznej. Podejrzany zadzwonił do 

swojej dziewczyny, której telefon odebrał pokrzywdzony. W trakcie rozmowy doszło 

do utarczki słownej. Mężczyźni umówili się więc na spotkanie w celu wyjaśnienia 

rozbieżności. Pokrzywdzony przyjechał w umówione miejsce wraz ze swoimi 

znajomymi. Niemal od razu pomiędzy nim, a podejrzanym doszło do przepychanki,  

w trakcie której 22 – latek wyjął z lewej kieszeni spodni nóż i lewą ręką zadał jeden 

cios nożem w prawą boczną część szyi mężczyzny. Następnie, zbiegł z miejsca 

zdarzenia, a pokrzywdzony został przewieziony przez swoich kolegów do szpitala, 

gdzie udzielono mu pomocy medycznej.  W wyniku zdarzenia doznał on rany kłuto – 

ciętej szyi, drążącej do gardła z uszkodzeniem ślinianki, gardła i naczyń tętniczo – 

żylnych.  

22 – letniego mężczyznę zatrzymano. W miniony poniedziałek usłyszał zarzut 

usiłowania zabójstwa. Podczas przesłuchania przez prokuratora, mężczyzna przyznał 
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się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Wyjaśnił jednak, iż bronił się przed atakiem 

pokrzywdzonego, który uderzył go metalową rurką w rękę. Ze względu na obawę 

ucieczki, a także grożącą podejrzanemu surową karę, prokurator wystąpił do sądu  

z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd podzielił te argumenty i aresztował 

22 – latka na okres trzech miesięcy.  
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