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INFORMACJA PRASOWA
Akt oskarżenia wobec 64 - latka oskarżonego o składanie propozycji
pedofilskich przez Internet
Prokuratura Rejonowa w Zgierzu skierowała do tamtejszego sądu akt
oskarżenia przeciwko 64 – letniemu mężczyźnie, oskarżając go o przestępstwa,
dotyczące składania małoletnim, za pośrednictwem Internetu, propozycji spotkań
podczas których miałoby dochodzić do czynności seksualnych. Mężczyźnie grozi
kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3.
Ujęte w akcie oskarżenia zarzuty, dotyczą dwóch zdarzeń. Pierwsze z nich,
polegało na nawiązaniu w sierpniu br. kontaktów z 14 – latką za pośrednictwem
portalu społecznościowego. Jak wynika z dokonanych ustaleń, mężczyzna podszywał
się wówczas pod 18 – latka, wykorzystując do tego celu fotografię jednego z aktorów
jako zdjęcie profilowe. W prowadzonej rozmowie złożył on 14 – latce propozycję
poddania się innej czynności seksualnej. Następnie, poinformował ją, iż ma 64 – lata
i przesłał prawdziwe zdjęcie.
W wyniku interwencji matki dziewczynki, mężczyzna zaprzestał kontaktów
z małoletnią. Założył jednak kolejny profil na portalu internetowym na nieprawdziwe
imię i nazwisko. Matka pokrzywdzonej 14 – latki poinformowała o zdarzeniu swoją
znajomą. Ta, wykorzystując fikcyjne dane, nawiązała kontakt z 64 – latkiem.
W informacjach przekazanych oskarżonemu podała, iż ma 14 lat. Po pewnym czasie
64 – latek ujawnił swoją prawdziwą tożsamość i zadeklarował chęć podjęcia kontaktu
seksualnego. W dniu 16 września 2016 roku doszło do jej spotkania z mężczyzna. 64 –
latek został wówczas zatrzymany.
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Podczas przesłuchania w prokuraturze, przyznał się do zarzutów. W toku
postępowania ustalono 4 kolejne małoletnie, z którymi oskarżony mógł nawiązać
kontakt za pośrednictwem portalu społecznościowego. Potwierdziły one, iż mężczyzna
„zaprosił je do grona znajomych”, jednak zaprzeczyły, aby z nimi rozmawiał i składał
propozycję spotkań o charakterze erotycznym.
W

śledztwie

poddany został

badaniom

sądowo

–

psychiatrycznym,

seksuologicznym i psychologicznym. Biegli stwierdzili, że oskarżony w chwili
popełnienia zarzuconych mu czynów działał w warunkach poczytalności ograniczonej
w stopniu znacznym. Oznacza to, że może ponosić odpowiedzialność karną. Sąd może
natomiast zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
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