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INFORMACJA PRASOWA

Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 31 – latka
podejrzanego o usiłowanie zabójstwa

Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty skierowała do sądu wniosek
o tymczasowe aresztowanie 31 – letniego mieszkańca Łodzi, który usłyszał zarzut
usiłowania zabójstwa osiem lat starszego mężczyzny. W wyniku zdarzenia
pokrzywdzony doznał 11 ran kłutych okolic klatki piersiowej, z których część
realnie zagrażała jego życiu.

Podejrzanemu grozi kara nawet dożywotniego

pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło w dniu 10 marca 2018 roku w mieszkaniu
pokrzywdzonego na terenie dzielnicy Łódź – Bałuty. Tego dnia odbywało się tam
spotkanie towarzyskie. W pewnym momencie w lokalu pojawiła się kobieta, z którą
39 – latek był wcześniej związany. Zaraz za nią przyszło dwóch znajomych, w tym 31
– latek, który posiadał przy sobie nóż.
Pomiędzy podejrzanym, a 39 – latkiem wywiązał się konflikt, na tle relacji
z kobietą. Początkowo doszło tylko do wymiany ciosów zadawanych pięściami.
Sytuacja na chwilę uspokoiła się. Mężczyzna który przyszedł z podejrzanym zabrał
mu nóż i wyszedł na balkon. Niebawem 31 – latek pobiegł za nim, odebrał mu go,
a następnie kilka razy ugodził nim pokrzywdzonego, celując w okolice klatki
piersiowej. Kiedy 39 – latek upadł na podłogę, napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia.
Obecni na miejscu świadkowie, wezwali policję i pogotowie ratunkowe.
Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy

medycznej. W wyniku zdarzenia doznał 11 ran kłutych okolic klatki piersiowej.
Doszło także do przebicia płuca.
Podjęte w sprawie czynności doprowadziły do zatrzymania 31 – latka. Niestety,
nie udało się odnaleźć narzędzia zbrodni.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna, przyznał się do
popełnienia zarzucanego mu czynu. Ze względu na grożącą mu surową karę i obawę
matactwa, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.
Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
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