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Pozbawił życia konkubinę, przebieg zbrodni opisał w zeszycie

Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie skierowała do Sądu Okręgowego
w Łodzi akt oskarżenia przeciwko 45 – letniemu mężczyźnie, oskarżając go o
zbrodnię zabójstwa. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, oskarżony i jego ofiara pozostawali w
konkubinacie od 5 lat.
W dniu 22 lipca 2013 roku pomiędzy partnerami doszło do kłótni. Kobieta
poleciła konkubentowi, aby się wyprowadził ze wspólnie zajmowanego mieszkania.
Wyjęła ze zlewu nóż i próbowała nim ugodzić partnera w klatkę piersiową. Oskarżony
wyrwał nóż, po czym kilkukrotnie ugodził konkubinę w klatkę piersiową. Ofiara
upadła na podłogę. Kiedy napastnik stwierdził, że kobieta już nie żyje, przemieścił jej
zwłoki z kuchni do pokoju, umył je, podobnie jak narzędzie zbrodni. Następnie,
wyszedł z mieszkania, zakupił cztery butelki wódki, o pojemności 0,5 l każda. Po
powrocie do mieszkania pił alkohol i przystąpił do pisania w zeszycie listu
pożegnalnego, w którym zrelacjonował przebieg zbrodni.
Jak wyjaśnił w śledztwie, próbował popełnić samobójstwo, nacinając skórę w
okolicy lewego nadgarstka.
Około 4:45 poinformował telefonicznie swoją matkę o zabójstwie konkubiny, ta
jednak nie uwierzyła. Po dwóch godzinach zadzwonił do matki ponownie. Tym razem
zareagowała. Niebawem pojawiła się w miejscu zbrodni.
Zastała w mieszkaniu liczne ślady krwi. Oskarżony spał na stojącej obok zwłok
kanapie. Na stole leżał otwarty zeszyt z opisem zabójstwa.
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Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zaopatrzono ranę. Poziom alkoholu w jego
organizmie określono na 4,12 promila.
Na ciele zmarłej stwierdzono pięć ran kłutych klatki piersiowej. Zgon nastąpił
na skutek doznanych obrażeń wewnętrznych.
W ocenie biegłych uderzenia nożem były zadawane z dużą siłą.
Oskarżony przyznał się do zbrodni i złożył obszerne wyjaśnienia.
Bezpośrednio po ujawnieniu zabójstwa mężczyzna został zatrzymany, a
następnie trafił do aresztu, gdzie w dalszym ciągu przebywa.
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