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INFORMACJA PRASOWA

23-latek oskarżony o usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu, przy jednym z łódzkich klubów

Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście skierowała do Sądu Okręgowego
w Łodzi akt oskarżenia przeciwko 23-letniemu mężczyźnie, oskarżając go
o usiłowanie zabójstwa, starszego o 10-lat mężczyzny oraz o spowodowanie
u niego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W akcie oskarżenia sformułowano
także zarzut, dotyczący spowodowania obrażeń ciała kobiety towarzyszącej
pokrzywdzonemu. Oskarżonemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło w nocy z 22 na 23 grudnia 2012 roku, przy wejściu do
jednego z klubów przy ulicy Moniuszki. Pokrzywdzony w towarzystwie trojga swoich
znajomych świętował w tym lokalu swoje urodziny. Około godziny 2:00, gdy z niego
wychodził został zaatakowany przez stojącego przed drzwiami wejściowymi
oskarżonego, który zachowywał się agresywnie i był napastliwy. Wcześniej ze
względu na zachowanie, przez pracowników ochrony, nie został wpuszczony do
klubu.
W przebiegu zdarzenia pokrzywdzony chciał załagodzić sytuację i w tym celu
podszedł do 23-latka. Wówczas oskarżony wyjął nóż i pięciokrotnie, z dużą siłą
ugodził nim, wówczas 31-letniego mężczyznę, po czym z dwoma kolegami zaczął
oddalać się w kierunku pasażu Rubinsteina. Do napastnika podbiegła jedna z kobiet
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towarzyszących

pokrzywdzonemu. Została ugodzona w dłoń nożem, trzymanym

w dalszym ciągu przez oskarżonego.
Do 31-latka wezwane zostało pogotowie, które po udzieleniu mu pierwszej
pomocy, przetransportowało go, w stanie skrajnie ciężkim, do szpitala. W wyniku
ciosów zadanych nożem pokrzywdzony doznał pięciu ran kłutych tułowia, kończyny
górnej lewej i rozległych obrażeń u ofiary. W szpitalu długo walczył o życie.
Powołany biegły ocenił, że doszło do spowodowania ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu. Kobieta natomiast doznała rany ciętej skóry prawej ręki, która spowodowała
naruszenie czynności narządu na czas poniżej 7 dni. Prokurator objął ściganie tego
czynu z urzędu.
Napastnik zdołał zbiec z miejsca zdarzenia, a następnie ukrywał się przed
organami ścigania. Przez 6 miesięcy był ścigany listem gończym.
W śledztwie 23-latek poddany był badaniu sądowo-psychiatrycznemu,
a następnie obserwacji. Ostatecznie biegli stwierdzili, że w chwili czynu jego
poczytalność była ograniczona w stopniu znacznym. Podczas przesłuchania, nie
przyznał się do zarzutów podając, ze działał w obronie koniecznej, co jednakże nie
znajduje odzwierciedlenia w zeznaniach przesłuchanych osób, zapisach monitoringu
i obrazie spowodowanych uszkodzeń ciała.
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