У асноўным прычынай забойства з'яўляецца алкаголь і эмоцыі,
падагрэтыя спіртным. Пры ўчыненні ў стане алкагольнага ап'янення бытавых
злачынстваў узрастае жорсткасць, паводзіны вінаватага парой не паддаецца
логікі і разумнаму тлумачэнню.
У адной з вѐсак Ашмянскага раѐна жылі сумесна мужчына і жанчына.
Кшталту сям'я, кшталту вядуць сумесную гаспадарку, аднак у судовым
пасяджэнні было вызначана, што абодва жылі ў сваѐ здавальненне, не
працавалі, сумесна выкарыстоўвалі спіртныя напоі, і такое здавальненне
перарастала ў скандалы і сваркі з прычыненнем цялесных пашкоджанняў.
Сямейна-бытавыя дачыненні, як правіла, абмяжоўваюцца сцэнамі дома.
Пастаянныя скандалы ў сям'і толькі тады становяцца яўнымі і завяршаюцца
пакараннем, калі выліваюцца ў трагедыю.
У дадзеным выпадку, ніхто «смецце з хаты» не ўносіў, але аднойчы,
адным студзеньскім днѐм чарговая сварка на падставе п'янства скончылася
трагедыяй. Пасля сумеснага выкарыстання спіртнога ўзнікла чарговая сварка. У
вячэрні час С., будучы ў стане алкагольнага ап'янення, пасварыўшыся з сумесна
пражываючай К., падверг яе збіванню, нанѐсшы кулакамі не менш пяці ўдараў,
а затым, дастаўшы з тумбачкі кухонны нож, нанѐс ім яшчэ не менш дзесяці
ўдараў па галаве, тулаве і руках, у тым ліку ў вобласць жыццѐва-важных
органаў, зрабіўшы ѐй множныя колатарэзаныя раны і кровападцѐкі. Атрыманыя
цялесныя пашкоджанні былі цяжкія, не сумяшчальныя з жыццѐм, і ад
атрыманых пашкоджанняў К. памерла на месцы выпадку.
Абвінавачваны С. у судовым пасяджэнні так і не змог растлумачыць, як і
навошта гэта зрабіў, тым болей з-за выпітага спіртнога ѐн многага не ўспомніў.
Кшталту высвятлялі дачынення, кшталту яна яго ўдарыла далонню па твары,
што пасля на яго знайшло, С. не памятае, але мэтанакіравана падышоў да
тумбачкі, дастаў нож і як сам паясніў, нанѐс К. два ўдару нажом у вобласць
груднога лятка спачатку справа, затым злева. Навошта? Сам не зразумеў.
Расказваючы суду, як усѐ адбылося, С. бы раскаяўся, аднак дарэшты
сцвярджаў, што акрамя гэтых двух удараў нажом К. другіх удараў ні нажом, ні
кулакамі не наносіў, але пададзеныя па справе доказы гаварылі аб тым, што
менавіта ѐн нанѐс усе выяўленыя ў К. цялесныя пашкоджанні, у тым ліку і
смяротныя.
Суд прызнаў С. вінаватым у наўмысным проціпраўным пазбаўленні
жыцця другога чалавека (забойства) і прызначыў яму пакаранне ў выглядзе 10
гадоў пазбаўлення свабоды.
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