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Zarzuty w związku z oblaniem kwasem 39 – letniej kobiety
Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście przedstawiła 50 – letniemu
mężczyźnie zarzut, dotyczący usiłowania spowodowania u 39 – letniej kobiety
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i doprowadzenia u niej do oparzeń, które
naruszyły czynności narządów na czas powyżej 7 dni. Zarzuty łączą się ze
zdarzeniem do jakiego doszło wczoraj w budynku Sądu Rejonowego Łódź –
Śródmieście.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, wczoraj przed Sądem Rejonowym dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi po raz kolejny miała się odbyć rozprawa przeciwko 50 – latkowi,
który w marcu bieżącego roku, został oskarżony przez prokuraturę śródmiejską
o nękanie 39 – letniej kobiety. Pokrzywdzona i oskarżony nie są spokrewnieni, nie
łączyły ich także żadne bliższe relacje. Okresowo zamieszkiwali w pobliżu.
Akt oskarżenia dotyczy nękania w okresie od stycznia do września 2015 roku,
które polegać miało na umieszczaniu wpisów i komentarzy w Internecie, a także
wysyłaniu obraźliwych maili i sms - ów i podejmowania prób nawiązania połączeń
telefonicznych. Wcześniej trzykrotnie już planowane były terminy rozpoczęcia
rozprawy. Wczoraj miało nastąpić odczytanie aktu oskarżenia. W czasie gdy
pokrzywdzona oczekiwała na wywołanie sprawy siedząc na krześle przed salą
rozpraw, nieoczekiwanie podszedł do niej oskarżony i oblał jej twarz kwasem
siarkowym. Następnie, nic nie mówiąc, zapalił papierosa. Z relacji świadków wynika,
że stwierdził, iż zrobił to co zaplanował wcześniej i że to jedna z czterech kar jakie
przewidział dla kobiety. Żrąca substancja doprowadziła do spowodowania rozległych
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poparzeń twarzy, oka, klatki piersiowej oraz tułowia. Kobietę przewieziono do
jednego z łódzkich szpitali, a następnie przetransportowano do Centrum Leczenia
Oparzeń
w Siemianowicach Śląskich.
Przeprowadzona ekspertyza fizyko – chemiczna potwierdziła, że użyta przez
mężczyznę substancja żrąca to kwas siarkowy. Podejrzany wniósł ją na teren sądu
w posiadanym przy sobie słoiku po kawie o pojemności 250 ml.
Z opinii biegłego wynika, że bez wątpienia doznane przez kobietę obrażenia
doprowadziły do naruszenia narządów czynności ciała na czas powyżej 7 dni.
Jednoznaczna ocena skutków zdrowotnych możliwa będzie jednakże dopiero po
zakończeniu leczenia i gojeniu się blizn, co może potrwać nawet 10 miesięcy.
Niewątpliwe natomiast jest, że mężczyzna skrupulatnie realizował wcześniej
opracowany plan, a jego sposób działania i użyta substancja, wskazują na to, że celem
jego działania było spowodowanie u 39 – latki ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
w postaci trwałego zeszpecenia i pozbawienia wzroku. Czyn ten zagrożony jest karą
pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.
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zapobiegawczych, w tym co do ewentualnego wniosku o tymczasowe aresztowanie.
50 – latek był już wcześniej karany. W chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem
alkoholu. W toku postępowania badane będzie także, czy nie doszło do niedopełnienia
obowiązków ze strony służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie sądu.
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