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INFORMACJA PRASOWA

Akt oskarżenia w sprawie dotyczącej pobicia ze skutkiem śmiertelnym, 3-letniego
Wiktora

Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna skierowała do Sądu Okręgowego
w Łodzi akt oskarżenia przeciwko 28-letniemu Adamowi M., oskarżając go o
pobicie ze skutkiem śmiertelnym 3-letniego Wiktora. 35-letnia matka chłopca,
oskarżona została o narażenie syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia i nieudzielanie mu pomocy. Jej 33-letni konkubent odpowie natomiast przed
sądem między innymi za znęcanie się nad dzieckiem. Ponadto 28 i 33-latkowie
oskarżeni zostali o zbiorowe zgwałcenie, w grudniu 2012r. znajomej kobiety.
Grozi im kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15. W przypadku
natomiast kobiety, górne zagrożenie karą sięga 5 lat pozbawienia wolności.
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najprawdopodobniej w nocy z 18 na 19 września ubiegłego roku, w mieszkaniu przy
ulicy Grabowej w Łodzi, gdzie chłopiec zamieszkiwał z matką. W mieszkaniu tym
przebywał także 28-letni mężczyzna, kolega konkubenta kobiety, natomiast partner
35-latki w tym czasie przebywał w jednej z podłódzkich miejscowości. W godzinach
popołudniowych 18 września 2013r. matka chłopca udała się do konkubenta z wizytą.
Chłopiec pozostał pod opieką 28-latka. Do domu wróciła dopiero następnego dnia
około godziny 14:00, gdy trwały oględziny zwłok dziecka. Była pod wpływem
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narkotyków. O śmierci chłopca pogotowie powiadomione zostało przez 28-latka, było
to około godziny 11:00.
W wyniku sądowo-lekarskiej sekcji zwłok dziecka, a następnie zasięgniętych
uzupełniających opinii, ustalone zostało, że zmarło ono na skutek rozległych obrażeń
głowy, które powstały maksymalnie na kilka godzin przed śmiercią. Ponadto na jego
ciele ujawniono liczne siniaki i otarcia naskórka, które powstały w różnym czasie.
Jednocześnie zdaniem biegłych, obrażenia głowy wskazują na działanie ręki obcej.
Natomiast większość otarć naskórka powstała na kilkanaście dni przed śmiercią.
Mogły być one skutkiem uderzenia pięścią, czy mocnego ściskania za ciało.
Całokształt ustaleń wskazuje, że obrażenia głowy Wiktora, które doprowadziły do jego
śmierci, spowodowane zostały przez 28-latka, pod którego opieką chłopiec
pozostawiony został, przez matkę, w przeddzień śmierci.
Wiele wskazuje na to, że dziecko już wcześniej było ofiarą przemocy ze strony
konkubenta matki. Zebrane dowody wskazują, że groził on Wiktorowi pobiciem,
szarpał go, popychał, bił rękoma po całym ciele. Ostatnia tego typu sytuacja miała
miejsce w nocy z 13 na 14 września ubiegłego roku. To wszystko spowodowało, że
oskarżony on został o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad chłopcem.
W odniesieniu natomiast do matki Wiktora sformułowane w akcie oskarżenia
zarzuty, dotyczą narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu i życiu oraz nie udzielenie pomocy.
Do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Łódź-Górna
połączone zostało postępowanie, dotyczące zbiorowego zgwałcenia, do jakiego doszło
w grudniu 2012r. w jednym z mieszkań przy ulicy Słowiańskiej. Ofiarą tego
przestępstwa jest konkubina brata 33-letniego oskarżonego. Zarzut dokonania tego
czynu, w akcie oskarżenia sformułowany został właśnie w stosunku do niego, a także
wobec 28-latka.
W stosunku do 33-latka, w oparciu o materiały zgromadzone w innych
połączonych do śledztwa postępowaniach, w akcie oskarżenia sformułowane zostały
także zarzuty, dotyczące stosowania przemocy wobec funkcjonariusza policji
i spowodowania u niego obrażeń ciała, co miało miejsce w lipcu 2013r. Kolejny
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z zarzutów dotyczy niepowrotu do aresztu śledczego, po upływie przerwy
w odbywaniu kary pozbawienia wolności, z której korzystał od 15 listopada 2012r. do
15 czerwca 2013r. – osadzony on został ponownie po zatrzymaniu w związku ze
śmiercią 3-letniego Wiktora.
Natomiast 28-latek oprócz przestępstwa popełnionego na szkodę chłopca,
oskarżony został o usiłowanie kradzieży z włamaniem.
Obydwaj oskarżeni działali w warunkach recydywy. W śledztwie poddani
zostali badaniom sądowo-psychiatrycznemu. Biegli nie dopatrzyli się podstaw do
kwestionowania ich poczytalności.
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