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INFORMACJA PRASOWA

29 – latek podejrzany, w związku z pobiciem 32 – letniego mężczyzny
Prokuratura Rejonowa Łódź Śródmieście przedstawiła 29 – letniemu
mężczyźnie zarzut spowodowania u 32 - latka obrażeń głowy, które naruszyły
czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni. Kilka godzin po zdarzeniu
pokrzywdzony zmarł. Jak dotychczas, nie udało się jednak wykazać związku
pomiędzy obrażeniami, a zgonem. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia
wolności do lat 5.
Do zdarzenia doszło nad ranem 28 listopada bieżącego roku. Jak wynika
z dotychczasowych ustaleń, pokrzywdzony wraz ze swoją konkubiną spożywali
alkohol w jednym z łódzkich pubów. Oprócz nich w lokalu przebywała także grupa
kilku mężczyzn, w tym podejrzany 29 - latek. Między pokrzywdzonym, a 29 – latkiem
wywiązała się dyskusja, dotycząca kwestii rzekomo odbywanej służby wojskowej
w ramach misji zagranicznych. Niebawem wywiązał się ostry konflikt, podczas
którego podejrzany zaproponował pokrzywdzonemu, aby wyszli na zewnątrz. Po
opuszczeniu

lokalu, mężczyźni skręcili do najbliższej bramy. Tam 29 – latek

zaatakował pokrzywdzonego, zadając mu ciosy pięściami obydwu rąk w głowę, klatkę
piersiową i brzuch na skutek których pokrzywdzony stracił równowagę i upadł
na ziemię. Po zajściu napastnik wrócił do pubu. Po chwili próbował też powrócić
pokrzywdzony. Mocno krwawił, nie został wpuszczony do środka. Obecne w pubie
osoby wezwały pogotowie. Kiedy karetka pojawiła się w miejscu zdarzenia, 32 - latka
już tam nie było. Taksówką pojechał do domu. Jego partnerka pozostała w lokalu, a do
domu wróciła dopiero po pewnym czasie. Wówczas zastała pokrzywdzonego
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w ciężkim stanie. Zawiadomiła pogotowie. Mimo reanimacji podjętej przez służby
ratownicze, mężczyzna zmarł. Policjanci zdołali ustalić uczestników zajścia. 29 – latek
został zatrzymany.
Przeprowadzono sądowo – lekarską sekcję zwłok. Wstępne ustalenia nie
doprowadziły jednak do ustalenia przyczyny zgonu. Nie dostarczyły też podstaw
do wnioskowania, że doznane przez pokrzywdzonego obrażenia głowy i twarzy,
pozostają w związku przyczynowym ze śmiercią. Dlatego też, na obecnym etapie
można było zarzucić 29 – latkowi jedynie przestępstwo polegające na spowodowaniu
uszkodzeń ciała. Zakładowi Medycyny Sądowej zlecone zostały szczegółowe badania.
Być może doprowadzą one do wykazania związku, pomiędzy atakiem ze strony
napastnika, a śmiercią pokrzywdzonego. Pozwoli to wówczas na przypisanie
29 – latkowi skutku w postaci śmierci.
29 – latek przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do zarzutów
i opisał przebieg zdarzenia. Osadzony został w zakładzie karnym, był bowiem
poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.
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