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INFORMACJA PRASOWA 

 

 

Tymczasowy areszt wobec 31 – latka podejrzanego o zabójstwa mężczyzny 

   

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Śródmieście, sąd aresztował 31 

– letniego mężczyznę, podejrzanego o zabójstwo 67 – latka, którego zwłoki 

ujawniono w dniu 5 lutego 2018 roku w jednym z mieszkań przy ulicy Wigury  

w Łodzi. Mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. 

Zarzuty w tej sprawie usłyszała również 25 – letnia kobieta. Jest podejrzana  

między innymi o utrudnianie postępowania karnego poprzez zacieranie śladów 

przestępstwa. Grozi jej kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.  

Jak wynika z dokonanych ustaleń, w dniu 5 lutego 2018 roku funkcjonariusze 

policji otrzymali zgłoszenie o ujawnieniu w jednym z mieszkań zwłok 67 – letniego 

mężczyzny. Informacja pochodziła od mieszkającej gdzie indziej żony 

pokrzywdzonego, która zaniepokojona brakiem kontaktu z nim udała się do jego 

miejsca zamieszkania. Kiedy weszła do lokalu, odkryła leżące na podłodze ciało męża 

z widocznymi obrażeniami. Przybyły na miejsce zdarzenia prokurator wraz  

z funkcjonariuszami policji oraz biegłym przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia 

oraz zwłok. Zabezpieczono także nagrania z monitoringu. Policyjne działania 

doprowadziły do ustalenia, że sprawcą może być 31 – letni mieszkaniec Piotrkowa 

Trybunalskiego.  Wszystko wskazuje na to, że w dniu 3 lutego 2018 roku, 

pokrzywdzony wraz z 31 – latkiem i jego 25 – letnią znajomą wspólnie spożywali 

alkohol w mieszkaniu 67 - latka. W pewnym momencie pomiędzy 31 – latkiem i 

kobietą doszło do kłótni, w trakcie której 25 – latka opuściła lokal. Podejrzany 

pozostał  
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w mieszkaniu pokrzywdzonego. Prawdopodobnie doszło między nimi do konfliktu  

w przebiegu, którego 31 – latek w brutalny sposób pobił mężczyznę. W wyniku 

zdarzenia 67 – latek doznał obrażeń twarzoczaszki, złamania żeber, uszkodzeń 

wątroby oraz nerki. Doprowadziły one do jego śmierci. Następnego dnia, gdy 

podejrzany zorientował się, że 67 – latek nie żyje, opuścił jego mieszkanie. Zadzwonił 

do swojej znajomej i poinformował ją, że najprawdopodobniej zabił mężczyznę. Udał 

się do mieszkania 25 – latki i wspólnie z nią podjął działania mające na celu zatarcie 

śladów przestępstwa. Kobieta wyprała zabrudzone krwią ubranie mężczyzny.  

W dniu 6 lutego 2018 roku 31 – latek został zatrzymany. Z uwagi na skalę 

stwierdzonych obrażeń, usłyszał zarzut dokonania zbrodni zabójstwa. Podczas 

przesłuchania przyznał się do popełnienia zbrodni zabójstwa i złożył obszerne 

wyjaśnienia. Zasłonił się niepamięcią. Ze względu na grożącą mu surową karę, 

prokurator skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Zarzuty 

usłyszała również 25 – letnia znajoma mężczyzny. Jest podejrzana między innymi  

o utrudnianie postępowania karnego poprzez zacieranie śladów przestępstwa. 

Prokurator zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci dozoru 

policyjnego.  
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