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INFORMACJA PRASOWA

50 – latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa 35 – letniego sąsiada
Prokuratura Rejonowa w Kutnie przedstawiła 50 – latkowi zarzut
usiłowania zabójstwa 35 – letniego sąsiada – oddany przez podejrzanego strzał z
broni palnej w klatkę piersiową doprowadził do powstania rany przestrzałowej.
Mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, około godziny 15:00. Obydwaj
mężczyźni wykonywali ciągnikiem, prace polowe, w jednej z miejscowości
w powiecie kutnowskim. Już wcześniej między mężczyznami dochodziło do sporów.
W lutym 2016 roku, w stosunku do 35 – latka zapadł wyrok skazujący za kierowanie
gróźb karalnych wobec sąsiada na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności
z jednoczesnym zakazem kontaktowania się z 50 – latkiem i zbliżania się do niego na
odległość mniejszą niż 50 metrów.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, w dniu 2 kwietnia 2016 roku podczas
wykonywania prac polowych, po raz kolejny doszło do sytuacji konfliktowej.
Prawdopodobnie, 35 – latek wszedł na teren sąsiedniej działki i podszedł do ciągnika,
w którym znajdował się sąsiad. Ten miał z sobą broń palną, na którą jak ustalono
posiadał zezwolenie. Po wymianie zdań oddał jeden strzał, ze ślepego naboju w górę,
a drugi już z naboju ostrego w okolice klatki piersiowej 35 – latka. Kiedy
pokrzywdzony zaczął się oddalać, podejrzany zaczął kontynuować prace polowe. 35 –
latek udał się w stronę swoich zabudowań, po drodze jednakże upadł i stracił
przytomność. Pogotowie lotnicze przetransportowało go do jednego z łódzkich
szpitali. Pocisk przeszył jego ciało na wylot, omijając na szczęście aortę. Okoliczności
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użycia broni przez 50 – latka, a zwłaszcza lokalizacja oddanego strzału uzasadniały
przedstawienie mu zarzutu usiłowania zabójstwa. Po przesłuchaniu prokurator
podejmie decyzje, co do środków zapobiegawczych, w tym co do ewentualnego
wniosku o tymczasowe aresztowanie.
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