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INFORMACJA PRASOWA

Wniosek o tymczasowe aresztowanie wobec 57 – letniego mężczyzny
podejrzanego o nękanie i składanie propozycji seksualnych 12 - latce
Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna skierowała do sądu wniosek
o tymczasowe aresztowanie 57 – letniego łodzianina, który usłyszał zarzuty
nękania 12 – letniej dziewczynki, a także składania propozycji o charakterze
seksualnym

poprzez

wysyłanie

jej

wulgarnych

wiadomości

tekstowych.

Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3.
Jak wynika z dokonanych w sprawie ustaleń, w dniu 13 lutego 2017 roku około
godziny 17, podejrzany podstępnie uzyskał numer telefonu od napotkanej na
przystanku tramwajowym 12 – latki. Poprosił dziewczynkę o umożliwienie
skorzystania z jej telefonu komórkowego, ze względu na rzekomą awarię swojego
aparatu. Kiedy dziecko uległo prośbie, wybrał swój numer telefonu. W niedzielę 19 –
lutego, dziewczynka zauważyła że ma w pamięci telefonu kilka nieodebranych smsów. Ich treść była wulgarna i nakłaniała dziewczynkę do nawiązania kontaktów
o charakterze seksualnym. Następnie, wielokrotnie dziewczynka odbierała połączenia
telefoniczne podczas których nikt się nie odzywał. Sytuacje te powtarzały się
w poniedziałek 20 lutego, w czasie gdy dziewczynka była w szkole. Dlatego też
zwierzyła się ona swojej przyjaciółce, a następnie powiadomiła nauczyciela.
O zaistniałej sytuacji poinformowano matkę dziecka, a następnie policję.
Funkcjonariusze dotarli do 57 – latka. Jego zdjęcia zostały okazane 12 – latce podczas
przesłuchania przed sądem. Pokrzywdzona rozpoznała na nich mężczyznę, który
podstępnie pozyskał od niej numer telefonu. Skojarzyła także, że kilka dni wcześniej
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ten sam mężczyzna w bardzo podobny sposób, mówiąc o uszkodzeniu telefonu,
uzyskał numer do jej koleżanki i prawdopodobnie z nią również kontaktował się
telefonicznie. W najbliższym czasie planowane jest przesłuchanie drugiej z dziewcząt.
Prawdopodobne jest rozszerzenie przedstawionych dotychczas 42 – latkowi zarzutów.
Planowane jest także poddanie szczegółowym oględzinom i ekspertyzom
telefonu odebranego podejrzanemu. 57 – latek będzie także badany przez biegłych
psychiatrów. Był już wcześniej karany za groźby i nękanie.
Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o jego
tymczasowe aresztowanie. Wniosek rozpoznawany będzie dzisiaj.
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