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INFORMACJA PRASOWA
Matka 4 – letniej Oliwii i jej konkubent zostali aresztowani
Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty, sąd zastosował
tymczasowe aresztowanie w stosunku 27 – letniej matki Oliwii i jej 33 – letniego
konkubenta. Podstawą decyzji, w odniesieniu do obojga podejrzanych była
obawa matactwa, zaś wobec 33 – latka także przesłanki w postaci grożącej mu
surowej kary i obawy ukrywania.
Dzisiaj rano, 27 – latka w bałuckiej prokuraturze usłyszała zarzut, dotyczący
narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. Mimo bowiem ciążącego na niej obowiązku opieki nad
dzieckiem, mając świadomość tego, że jest ono ofiarą przemocy ze strony konkubenta,
pozostawiała je pod jego wyłączną opieką. Nie podejmowała także skutecznych
działań, które mogłyby zapobiec cierpieniom córki.
Podczas przesłuchania formalnie nie przyznała się do zarzutów, aczkolwiek
treść złożonych przez nią wyjaśnień wskazuje, że wiedziała o tym, iż jej konkubent od
połowy listopada, bije dziewczynkę. Podejrzanej grozi kara pozbawienia wolności
w wymiarze do lat 5.
33 – letni konkubent matki Oliwii wczoraj usłyszał natomiast zarzuty,
dotyczące zbrodni zabójstwa i znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym
okrucieństwem. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Co
prawda w złożonym oświadczeniu przyznał się do popełnienia zarzucanych mu
czynów, wyjaśnił jednakże nie znęcał się nad dziewczynką, ani nie chciał jej zabić.
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Wyniki sekcji zwłok dziecka, zwłaszcza zaś stwierdzone gojące się złamanie i
obrażenia jamy brzusznej wskazują, że dziewczynka odczuwała silny ból. Pomimo to
matka nie szukała pomocy medycznej, a jedynie smarowała dziecku sińce maścią.
Podczas dzisiejszego posiedzenia, obydwoje podejrzani wnieśli o zastosowanie
wobec nich tymczasowego aresztowania.
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