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INFORMACJA PRASOWA

Tymczasowy areszt wobec 28-latka, podejrzanego o zabójstwo ojca

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Pabianicach tamtejszy sąd
aresztował na 3 miesiące, 28-latka, który pozostaje pod zarzutem zabójstwa 66letniego ojca. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło w miniony czwartek, 12 czerwca, w jednym z domów
jednorodzinnych w Pabianicach. 28-latek zamieszkiwał tam wraz z rodzicami.
Począwszy od końca maja br., przestał pracować. Rodzinie podawał jednak
nieprawdziwe informacje - wychodząc z domu mówił, że idzie do pracy. Tak było
również w dniu zdarzenia. Po kilku godzinach, tj. między 10:00 a 11:00, wrócił jednak
do domu. W tym czasie był tam tylko jego ojciec. Podejrzany powiedział mu, że
wcześniej skończył pracę. W kuchni rozpoczęli rozmowę podczas, której 28-latek
poprosił ojca o pieniądze. Ten jednak odmówił, zaczął wyrzucać synowi, że ten nie
pracuje i nadużywa alkoholu. To wprowadziło podejrzanego w zdenerwowanie.
Z przedpokoju wziął siekierę i zadał ojcu uderzenie w tył głowy, w czasie gdy ten był
jeszcze w kuchni. Następne dwa uderzenia zadał gdy pokrzywdzony przeszedł do
przedpokoju, a kolejne gdy upadł na podłogę. Gdy 28-latek zobaczył, że ojciec nie
daje oznak życia, przeniósł go do jednego z małych pomieszczeń w piwnicy i przykrył
kocem. Następnie wykąpał się, zabrał z domu telewizor i odjechał samochodem ojca.
Telewizor sprzedał, a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczył na zakup alkoholu
i tzw. dopalaczy. Spotkał się ze swoim kolegą, z którym wspólnie spożywał alkohol.
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Zwłoki 66-latka odnalazła, jeszcze tego samego dnia, po powrocie do domu
rodzina. W mieszkaniu widoczne były liczne ślady krwi. Zabezpieczono narzędzie
zbrodni. Udało się odzyskach skradziony telewizor. Podejrzenia padły na syna ofiary.
Policjanci rozpoczęli jego poszukiwania. W piątek rano w jednej z pobliskich
miejscowości, w pobliżu lasu znaleziony został samochód pokrzywdzonego.
Rozpoczęło się wielogodzinne przeczesywanie terenu. Poszukiwania prowadzili nie
tylko policjanci, ale także służby leśne i strażacy. Przed 15:00 w piątek młodego
mężczyznę udało się zatrzymać. Był wtedy sam. Wcześniej rozstał się ze swoim
znajomym. Nie powiedział mu o tragedii, która wydarzyła się w jego domu. Jak
ustalono, ukrywając się, 28-latek podjął próbę samobójczą. Po zatrzymaniu prokurator
przedstawił mu zarzut zabójstwa.
Podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia tej zbrodni. Ze względu na
grożącą mu surową karę, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe
aresztowanie. Sąd wniosek uwzględnił. Najbliższe 3 miesiące podejrzany spędzi
w areszcie.
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