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INFORMACJA PRASOWA
Tymczasowy areszt wobec 28 – latka podejrzanego o pedofilię
Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Śródmieście sąd aresztował na
3 miesiące 28 – latka podejrzanego o pedofilię na szkodę 9 - letniej dziewczynki.
Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12. Prawdopodobnie jest
on sprawcą większej liczby tego typu czynów.
Do zdarzenia doszło w dniu 10 października 2015r. w centrum miasta. Około
godz. 15.40., 9 – latka udała się do pobliskiego sklepu spożywczego. Kiedy wracała
po zakończeniu zakupów, w bramie budynku, w którym mieszka, zauważyła młodego
mężczyznę. Zapytała go, czy czegoś szuka. Ten wymijająco odpowiedział, że niczego.
Poszedł jednak dalej za pokrzywdzoną. Gdy weszła do klatki schodowej zapytał ją ile
ma lat, a następnie zaatakował - stosując przemoc doprowadził do poddania się innej
czynności seksualnej. Pokrzywdzona płakała wzywając pomocy, co usłyszał lokator
zajmujący mieszkanie na parterze, gdzie rozegrało się zdarzenie. Gdy otworzył drzwi
wejściowe, napastnik zaczął uciekać. Pościg podjęty przez interweniującego sąsiada
okazał się bezskuteczny. Na szczęście dziewczynka, mimo, że napastnik popychał ją
i przewrócił, nie doznała obrażeń ciała. Pobiegła na górę do swojego mieszkania i z
płaczem opowiedziała matce o tym co ją spotkało. Kobieta powiadomiła policję.
Funkcjonariusze I Komisariatu KMP w Łodzi niezwłocznie podjęli czynności, mające
na celu ustalenie sprawcy. Pomocny okazał się monitoringu ze sklepu, gdzie 9 – latka
robiła zakupy. Jego kamery zarejestrowały, mężczyznę o rysopisie odpowiadającym
opisowi przekazanemu przez pokrzywdzoną, w czasie gdy wchodził do wnętrza,
bezpośrednio po jej wyjściu. Jak ustalono, prosił jedynie o rozmienienie pieniędzy
i szybko wyszedł na zewnątrz, udając się za upatrzoną ofiarą. Zarejestrowany
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wizerunek pozwolił policjantom na wytypowanie prawdopodobnego sprawcy.
Na wniosek prokuratora, sąd w niebieskim pokoju, w obecności psychologa
przesłuchał 9 – latkę, która na okazanym zdjęciu rozpoznała swojego oprawcę. W dniu
15 października 2015r. w wykonaniu prokuratorskiego polecenia, zidentyfikowany
28 – latek został zatrzymany. Następnie, usłyszał zarzuty, dotyczące doprowadzenia
dziewczynki, przy użyciu przemocy, do poddania się innej czynności seksualnej.
Przyznał się do popełnienia tego czynu. W złożonych wyjaśnieniach opisał inne
przypadki, w których zaatakował lub zamierzał dopuścić się ataku na dziewczęta.
Prawdopodobnie ogłoszone dotychczas zarzuty ulegną poszerzeniu. Okoliczności
jednego z opisywanych zdarzeń pokrywają się z czynem, polegającym na dokonaniu
napaści seksualnej na 15 – latkę, co do którego śledztwo prowadzi śródmiejska
prokuratura. Jej przesłuchanie przez sąd, pozwoli na jednoznaczną ocenę zasadności
połączenia obu postępowań.
Na wniosek prokuratora, 28 – latek został aresztowany. Prawdopodobnie przed
kilkoma laty karany był za przestępstwo na tle seksualnym.
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