RZECZPOSPOLITA POLSKA
PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI

Ł ó d ź , d n i a 1 4 gr u d n i a 2 0 1 6 r .

RZE CZNIK P RASOWY
ul. Kilińskiego 152
90-322 Łódź
tel.: (42) 67-68-771, fax.: (42) 67-68-607
e-mail : rzecznik@lodz.po.gov.pl

INFORMACJA PRASOWA
36 – latek podejrzany o zabójstwo, uszkodzenie 6 samochodów i naruszenie
nietykalności cielesnej 5 osób
Prokuratura

Rejonowa

Łódź

–

Polesie

wydała

postanowienie

o przedstawieniu zarzutów 36 – latkowi, który przedwczoraj na przejściu na
pieszych przy ulicy Traktorowej, śmiertelnie potrącił 59 – letniego mężczyznę.
Zarzucone mu przestępstwa to zbrodnia zabójstwa, a także spowodowanie
uszkodzeń 6 samochodów oraz naruszenie nietykalności cielesnej 5 osób.
Przyjęto, że zarzucone występki miały charakter chuligański. Dzisiaj jeszcze
skierowany zostanie wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
Sformułowane zarzuty to efekt ustaleń, zwłaszcza zaś analizy zapisu
monitoringu i zeznań przesłuchanych świadków, które dają podstawy do stwierdzenia,
że spowodowanie śmierci 59 – letniego mężczyzny to nie efekt niezachowania reguł
ostrożności, ale zamierzonego działania. Prokurator przyjął także, że poruszając się po
ulicach miasta, podejrzany, celowo z zamiarem uszkodzenia, uderzał swoim pojazdem
w napotkane samochody. Uderzając następnie ręką w poruszającego się z małą
prędkością osiedlową ulicą Volkswagena, uszkodził zewnętrzne lusterko. Ofiarami
ataku 36 – latka stało się łącznie 5 osób. Przyjęto, że 36 – latek naruszył ich
nietykalność cielesną, prawdopodobne jest jednak, że po ustaleniu stopnia obrażeń,
w odniesieniu do poszczególnych osób zarzuty mogą ulec zaostrzeniu.
Podejrzany przebywa w szpitalu. Jak wynika z opinii lekarzy, nie może być
przesłuchany. Może natomiast przebywać w warunkach szpitala więziennego. Ze
względu na surowe zagrożenie karne i obawę ponownego popełnienia przestępstw,
jeszcze dzisiaj prokurator wystąpi do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
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Wniosek rozpoznawany będzie jutro. Wszystko wskazuje na to, że kluczowe
znaczenie w tej sprawie będzie miało ustalenie poczytalności, czy w chwili
popełnienia zarzucanych mu przestępstw, mężczyzna był poczytalny. Po uzyskaniu
opinii w tym zakresie, w sprawie podejmowane będą dalsze decyzje.
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