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INFORMACJA PRASOWA

Wniosek o areszt 42 – latka podejrzanego o przestępstwa związane ze
składaniem za pośrednictwem Internetu propozycji seksualnych małoletniemu
Prokuratura Rejonowa Łódź – Widzew skierowała do Sądu wniosek
o tymczasowe aresztowanie 42 – latka, który usłyszał zarzuty związane
z

przestępstwem

polegającym

na

składaniu

małoletniemu

propozycji

o charakterze seksualnym. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności
w wymiarze do lat 2. Trwają czynności mające na celu sprawdzenie, czy nie
będzie zasadne rozszerzenie przedstawionych dotychczas zarzutów.
42 - latek zatrzymany został przedwczoraj około godziny 14 w centrum
handlowym na terenie dzielnicy Łódź – Śródmieście, gdzie miało dojść do spotkania
w celach seksualnych z małoletnim poniżej 15 roku życia. Zatrzymania dokonali
funkcjonariusze policji powiadomieni przez ojca chłopca, który miał spotkać się z 42 –
latkiem. Co prawda chłopiec ten ma niespełna 16 lat, niemniej podejrzany umawiając
się z nim był przekonany, że jest w wieku poniżej lat 15. Jak ustalono, 42 – latek
nawiązał kontakt z pokrzywdzonym za pośrednictwem portalu społecznościowego.
Ponadto,

kilkakrotnie

rozmawiał

z

nim

telefonicznie.

Prowadził

z nim korespondencje i rozmowy, których treść nie budzi wątpliwości co do tego, że
spotkanie miało mieć podłoże seksualne. Kiedy podejrzany zgodnie z uzgodnieniami
pojawił się w centrum handlowym i usiadł przy chłopcu rozpoczynając z nim
rozmowę, został zatrzymany. Był w stanie nietrzeźwości. Stężenie alkoholu w jego
organizmie przekraczało 1 promil. Niezwłocznie dokonano przeszukania miejsca jego
zamieszkania, podczas którego zabezpieczono telefon komórkowy i sprzęt
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komputerowy, które będą przedmiotem ekspertyzy informatycznej. Podejrzany
potwierdził, że zamierzał spotkać się z małoletnim. Podejmowane czynności mają na
celu ustalenie, czy ofiarami 42 – latka nie byli inni małoletni. Prawdopodobne jest
także, że chłopcu, z którym się spotkał, udostępniał za pośrednictwem Internetu treści
pornograficzne, będąc przekonany że ich odbiorcą jest małoletni poniżej 15 roku
życia.
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