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INFORMACJA PRASOWA

Tymczasowy areszt wobec rodziców 6 – miesięcznego chłopca

Dzisiaj, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kutnie, sąd aresztował
rodziców chłopca, który w miniony piątek z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do
szpitala. 41 – letni mężczyzna podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa, z kolei 21 –
letnia

matka

usłyszała

zarzut

narażenia

dziecka

na

bezpośrednie

niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, w dniu 6 kwietnia 2018 roku do szpitala
w Kutnie zgłosiła się kobieta z 6 miesięcznym synem. Twierdziła, że dziecko źle się
czuje. Personel medyczny zauważył na ciele chłopca obrażenia, które mogły
wskazywać na stosowanie przemocy. Stan chłopca był ciężki i konieczne było
przewiezienie go do specjalistycznej placówki medycznej w Łodzi, gdzie poddany
został operacji.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, dziecko było wielokrotnie potrząsane
i szarpane, a także uderzane ręką i twardymi przedmiotami po głowie i tułowiu.
Skutkiem stosowanej przemocy było powstanie licznych obrażeń w postaci złamania
trzech żeber i stłuczenia płuc, a także krwiaka podpajęczynówkowego i obrzęku
mózgu. Precyzyjna ocena skutków będzie jednak możliwa dopiero po zakończeniu
leczenia.
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Rodzice chłopca zostali zatrzymani. Jego ojciec usłyszał usiłowania zabójstwa
i znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Matka z kolei
podejrzana jest o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mimo bowiem ciążącego na nią obowiązku opieki
nad synem, mając świadomość, że jest on ofiarą przemocy ze strony 41 – latka, nie
podjęła działań zmierzających do uniemożliwienia mężczyźnie takiego zachowania i
które zapobiegłyby cierpieniom chłopca. Grozi jej kara pozbawienia wolności
w wymiarze do lat 5.
Prokurator

skierował

do

sądu

wniosek

o

tymczasowe

aresztowanie

podejrzanych. W dniu dzisiejszym sąd przychylił się do wniosku i aresztował ich na
okres trzech miesięcy.
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