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INFORMACJA PRASOWA

Tymczasowy areszt dla 18 – latki, podejrzanej o brutalne zabójstwo 32 – letniego
mężczyzny

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kutnie, w minioną sobotę sąd
aresztował na okres trzech miesięcy, 18 – latkę podejrzaną o zabójstwo 32 –
letniego mężczyzny w jednej z miejscowości pod Kutnem. Kobiecie grozi kara
dożywotniego pozbawienia wolności.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, kierowca samochodu przejeżdżający przez
jedną z małych miejscowości w pobliżu Kutna, zauważył stojącą przy drodze,
częściowo obnażoną młodą kobietę. Miała ona zakrwawione ręce. Powiadomione
zostało pogotowie, a następnie policja. 18 – latkę przewieziono do szpitala. Była
nietrzeźwa. Podczas przyjmowania do SOR, poziom alkoholu w jej organizmie
określony został na 2,17 promila. Niezwłocznie podjęto czynności mające na celu
odtworzenie przebiegu wydarzeń. Przekazane przez kobietę informacje doprowadziły
do ujawnienia w domu, położonym w odległości około 200 – 300 metrów od miejsca
gdzie ją odnaleziono, obnażonych zwłok zamieszkującego tam samotnie 32 – latka.
Prokurator, funkcjonariusze policji, policyjni eksperci i biegły medyk sądowy,
przeprowadzili oględziny zwłok i miejsca zdarzenia. Na ciele denata ujawnione
zostały rany kłute klatki piersiowej i pleców. W mieszkaniu znajdowały się liczne
ślady krwi. Zabezpieczono materiały do dalszych badań. Po udzieleniu pomocy
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medycznej, młoda kobieta została zatrzymana. Podczas przesłuchania przez
prokuratora potwierdziła dokonane ustalenia. Wyjaśniła, że powodem agresji był fakt,
iż mężczyzna usiłował zmusić ją do odbycia stosunku płciowego. Wcześniej nie znała
32 – latka. Trafiła do niego, przywieziona przez kierowcę busa, który zaproponował
jej podwiezienie do domu, w czasie gdy stała na przystanku autobusowym. Wcześniej
jednak zamierzał odwiedzić swojego kolegę. Przez pewien czas przebywali w trójkę.
Wspólnie spożywali alkohol. Następnie, kierowca busa opuścił dom znajomego.
Podana przez podejrzaną wersja przebiegu wydarzeń będzie przedmiotem
wnikliwej weryfikacji.
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