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Akt oskarżenia w sprawie o pedofilię

Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach skierowała do miejscowego sądu
akt oskarżenia przeciwko 60 – letniemu mieszkańcowi tego miasta, oskarżając go
o przestępstwo pedofilii na szkodę 5 – letniego chłopca. Oskarżonemu grozi kara
pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.
Do zdarzenia doszło 5 czerwca ubiegłego roku.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, oskarżony zamieszkiwał w pobliżu 5 – latka
i jego rodziców. Wzajemnie utrzymywali oni bliskie relacje sąsiedzkie. Chłopiec
określał nawet 60 – latka mianem „wujka”.
Feralnego dnia chłopiec przebywał z wizytą u sąsiada, przez pewien czas byli
tam także jego rodzice i ciotka.
Po powrocie do domu roztrzęsione i zdenerwowane dziecko opowiedziało o
tym co się stało matce. Jego relacje wskazywały na to, że oskarżony w ustronnej
części zajmowanej nieruchomości – w starym domu, seksualnie wykorzystał chłopca.
Ciotka 5 - latka niezwłocznie powiadomiła policję. Jeszcze tego samego dnia
mężczyzna został zatrzymany – miał wówczas ponad 1,8 promila alkoholu w
organizmie.
Po przesłuchaniu przez prokuratora trafił do aresztu, gdzie przebywa do chwili
obecnej.
W wyniku zdarzenia chłopiec doznał obrażeń ciała i przez 3 dni przebywał w
szpitalu.
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W śledztwie 60 – latek był badany przez biegłych psychiatrów, a następnie na
ich wniosek, poddany obserwacji sądowo - psychiatrycznej.
Z opracowanej opinii końcowej wynika, że jego poczytalność w chwili
popełniania zarzuconego mu przestępstwa była w znacznym stopniu ograniczona.
Oznacza to, że może odpowiadać przed sądem, który w przypadku skazania ma
możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenie kary.
W śledztwie 60 – latek nie przyznawał się do zarzuconego mu przestępstwa.
Złożone wyjaśnienia stanowią jedynie linię obrony. Jego sprawstwo znajduje bowiem
uzasadnienie w zebranym materiale dowodowym, a zwłaszcza w zeznaniach
przesłuchanych świadków – członków rodziny chłopca, zeznaniach samego
pokrzywdzonego - złożonych podczas przesłuchania przed sądem, a także opinii
sądowo – lekarskiej, dotyczącej doznanych przez dziecko obrażeń i wynikach badań
biologicznych, które doprowadziły do ujawnienia na jednym z istotnych dowodów
DNA, zgodnego z profilem DNA oskarżonego.
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