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INFORMACJA PRASOWA

45-letni mężczyzna oskarżony o zabójstwo matki i okaleczenie siostry
Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna oskarżyła 45-letniego
mężczyznę o zabójstwo matki i spowodowanie obrażeń ciała u siostry. Akt
oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi. Mężczyźnie
grozi dożywocie.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, oskarżony w nocy 26/27 lipca 2012
roku około godziny 3:00, zadzwonił do swojej siostry i poinformował ją o tym,
że ich matka nie żyje. Z jego relacji wynikało, że znalazł kobietę leżącą na
podłodze, a gdy do niej podszedł zorientował się, że już nie żyje. Zdecydował,
że nie będzie powiadamiał pogotowia.
Po telefonie, do domu denatki przyjechała siostra oskarżonego, która
zorientowała się, że jej matka została pobita.
Jednak dopiero koło 8.00 rano zgłosiła się do przychodni lekarskiej,
gdzie powiadomiła o śmierci matki. Do tego czasu w jej mieszkaniu, wraz z
bratem spożywała alkohol.
Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz niezwłocznie powiadomił policję.
Zatrzymano oskarżonego wraz z siostrą. Oboje byli nietrzeźwi. W jego
organizmie stwierdzono ponad 3, a w jej - 4 promile alkoholu.
Oskarżony od dłuższego czasu nadużywał alkoholu. Był osobą
bezrobotną, mieszkał razem z matką i utrzymywał się z jej emerytury, która
wypłacana jej była 25. każdego miesiąca. Od tego momentu wpadał w ciąg
alkoholowy. W sytuacji, gdy matka odmawiała mu wydania pieniędzy, był
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wobec niej agresywny i stosował przemoc fizyczną. Pokrzywdzona była osobą
chorą, poruszała się o jednej kuli.
Wieczorem 26 lipca 2012 roku doszło do kolejnej awantury. Oskarżony
dotkliwie pobił matkę, zadając jej, przede wszystkim w głowę kilkanaście
uderzeń pięścią. Jeszcze tej samej nocy, kobieta zmarła.
W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok u zmarłej stwierdzono liczne
krwiaki i urazy głowy (w tym stłuczenie mózgu), stłuczenie wargi oraz kilku
żeber. Kobieta zmarła na skutek urazów głowy. W chwili śmierci denatka
znajdowała się pod wpływem alkoholu.
Oskarżony potwierdził, że w dniu 26 lipca 2012 roku spożywał z matką
alkohol. Podczas szarpaniny zadał jej kilka uderzeń, ale nie chciał jej zabić.
Jak ponadto ustalono, na przełomie czerwca i lipca 2012, w czasie
pobytu w mieszkaniu matki, oskarżony zażądał od siostry pieniędzy. Gdy ta
odmówiła, uderzył ją tasakiem w nogę, powodując rozległą ranę.
W toku śledztwa oskarżony poddany został obserwacji sądowopsychiatrycznej. Biegli nie dopatrzyli się podstaw do kwestionowania jego
poczytalności.
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