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INFORMACJA PRASOWA

Zarzuty w związku z atakiem nożownika w tramwaju

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście przedstawiła zatrzymanemu
wczoraj 22-latkowi zarzuty dotyczące usiłowania ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu u 38-letniego pasażera tramwaju oraz spowodowania u niego obrażeń,
które nie naruszyły czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni. W związku
obowiązującymi od kilku dni zmianami kodeksu karnego podejrzanemu grozi
kara pozbawienia wolności od lat 3 do 15, gdyż zarzucony mu czyn stanowi
zbrodnię.
Do zdarzenia doszło 18 lipca 2017r., ok. godz. 6.00 w rejonie przystanku
tramwajowego u zbiegu ulic Kilińskiego i Narutowicza. Kiedy 38-latek wychodził z
tramwaju, przepuścił przed sobą dwie kobiety. Następnie podbiegł do niego młody,
nieznany mu mężczyzna i bez powodu, dwukrotnie ugodził go nożem w okolice
podbrzusza, po czym zbiegł. Pokrzywdzony trafił do szpitala. Na szczęście nie doszło
do powstania poważnych skutków zdrowotnych, a dwie rany cięte, mają jedynie
powierzchniowy charakter i zdaniem biegłego nie naruszyły czynności narządów ciała
na czas powyżej 7 dni. Napastnik godził z umiarkowaną siłą. Nie ulega natomiast
wątpliwości, co także podkreślił biegły, że użycie noża w sytuacji, która miała
charakter dynamiczny, mogło doprowadzić u pokrzywdzonego do powstania
poważniejszych skutków w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, z czym
podejrzany, co najmniej powinien się godzić. Policjanci podjęli szereg działań,
mających na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie młodego mężczyzny, który
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zaatakował pokrzywdzonego. Pomocne w tym zakresie były zapisy monitoringu.
Wytypowany został 22-latek, rozpoznany następnie przez pokrzywdzonego. Wczoraj
mężczyzna został zatrzymany. Aktualnie trwa jego przesłuchanie. Do ataku
podejrzany użył składanego noża o długości ostrza ok. 7,5 cm. Po zakończeniu
czynności prokurator podejmie decyzję co do środków zapobiegawczych. Przeciwko
22-latkowi toczy się także postępowanie w prokuraturze bałuckiej, gdzie podejrzany
jest o spowodowanie w marcu 2017r., u swojej babci obrażeń głowy i dokonanie na jej
szkodę kradzieży. Kolejne przedstawione mu zarzuty dotyczą kilkukrotnych kradzieży
na szkodę jednego z marketów. Na zlecenie Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty
podejrzany poddany był badaniom sądowo-psychiatrycznym. Biegli nie byli w stanie
wypowiedzieć się co do stanu poczytalności, wskazując na konieczność poddania go
obserwacji sądowo-psychiatrycznej.
Także w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę śródmiejską mężczyzna
zostanie poddany badaniom sądowo-psychiatrycznym.
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi
Krzysztof Kopania

