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24 – latek aresztowany pod zarzutem usiłowania zabójstwa matki 

 

 

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej, tamtejszy sąd 

aresztował 24 – letniego mężczyznę pod zarzutem usiłowania zabójstwa swojej 

matki. Ponadto, 24 – latek podejrzany jest o fizyczne i psychiczne znęcanie się 

nad kobietą oraz swoim rodzeństwem. Mężczyźnie grozi kara nawet 

dożywotniego pozbawienia wolności.  

Jak wynika z dokonanych ustaleń, w dniu 30 lipca br. mężczyzna zażył około 2 

gram amfetaminy i wypalił marihuanę. Prawdopodobnie, pomiędzy nim, a matką 

doszło do nieporozumienia w trakcie którego zadał kobiecie około pięciu uderzeń 

nożem w szyję oraz jedno uderzenie w rękę. Pokrzywdzonej udało się uciec. W 

wyniku zdarzenia doznała obrażeń ciała w postaci rany ciętej połowy szyi.  

24 – latek został zatrzymany. Całokształt dokonanych ustaleń doprowadził do 

przedstawienia mu zarzutu usiłowania zabójstwa matki, a także znęcania się nad nią i 

rodzeństwem. Z zebranych dowodów wynika bowiem, że  24 – latek począwszy od 

stycznia 2014 roku do lipca 2018 roku znęcał się fizycznie i psychicznie nad matką 

oraz siostrami, w ten sposób że wielokrotnie bił je rękoma po ciele, dusił, popychał 

oraz groził im pozbawieniem życia.  

Podczas przesłuchania w rawskiej prokuraturze mężczyzna nie przyznał się do 

popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, że rodzina go denerwowała.  Z uwagi 

na grożącą mu surową karę oraz zachodzącą obawę matactwa, prokurator skierował do 
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sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku i 

aresztował mężczyznę na okres trzech miesięcy. Grozi mu kara nawet dożywotniego 

pozbawienia wolności.  
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