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INFORMACJA PRASOWA
Wniosek o internację mężczyzny, podejrzanego o śmiertelne pobicie konkubiny
Prokuratura Rejonowa Łódź – Widzew skierowała do sądu wniosek
o umorzeniu śledztwa przeciwko 53 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu
o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u swojej konkubiny, który
skutkował jej śmiercią. Ponadto, wniosła o zastosowanie wobec mężczyzny
środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zamkniętym zakładzie
psychiatrycznym. Z opinii biegłych wynika bowiem, że 53 – latek był
niepoczytalny, co oznacza, że nie może on ponosić odpowiedzialności karnej. Jak
stwierdzili biegli, zachodzi konieczność internacji, z uwagi na stwarzane przez
mężczyznę zagrożenie.
Ciało kobiety ujawniono w dniu 2 czerwca 2015 roku, w jednym z mieszkań na
Widzewie, które należało do 53 – letniego mężczyzny. Zmarła była jego konkubiną.
Oboje nadużywali alkoholu. W toku śledztwa, przesłuchany w charakterze
podejrzanego mężczyzna przyznał się do pobicia kobiety i wyjaśnił, że powodem jego
zachowania była zdrada, jakiej rzekomo miała się dopuścić. Wpadł w szał i bił
partnerkę na podłodze w kuchni, zadając jej ciosy rękoma i nogami. Położył ją
w łóżku i rozebrał. Następnie, zorientował się, że nie oddycha.
Oględziny i sekcja zwłok wykazały, że kobieta doznała licznych i rozległych
obrażeń powłok głowy, klatki piersiowej, w tym wielomiejscowych złamań żeber
z uszkodzeniami lewego płuca oraz śledziony, które spowodowały znaczną utratę
krwi. Następstwem spowodowanych obrażeń był zgon.
Z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do stanu poczytalności, w toku
śledztwa, mężczyzna został poddany obserwacji sądowo – psychiatrycznej. Jak
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stwierdzili biegli, w chwili popełnienia czynu 53 –latek nie mógł rozpoznać jego
znaczenia, ani pokierować swoim postępowaniem. Prokurator skierował do sądu
wniosek o umieszczenie go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, z opinii
wynika bowiem, że po stronie mężczyzny, istnieje wysokie prawdopodobieństwo
ponownego popełnienia poważnego przestępstwa.
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