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Akt oskarżenia w sprawie dotyczącej zabójstwa 3 – miesięcznej Nadii 

  

  

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście skierowała do Sądu 

Okr ęgowego w Łodzi, akt oskarżenia przeciwko 28 – latkowi, oskarżając go o 

dokonanie, we wrześniu ubiegłego roku, zabójstwa 3 – miesięcznej córki. Matka 

dziewczynki oskarżona została o narażenie Nadii na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty życia. Oskarżonemu grozi kara dożywotniego 

pozbawienia wolności, zaś jego konkubinie kara pozbawienia wolności w 

wymiarze do lat 5.  

 Prokuratura śródmiejska poinformowana została o śmierci dziewczynki w dniu 

23 września 2013 roku,. Wyniki przeprowadzonych oględzin, a następnie sekcji zwłok 

dziecka, doprowadziły do stwierdzenia u dziewczynki licznych krwiaków głowy, a 

także powstałych w różnym czasie sińców na ciele i podbiegnięć krwawych oraz 

gojących się złamań sześciu żeber. Dziecko zmarło na skutek obrażeń głowy. Jak 

ustalono, od kilku dni przed śmiercią było ofiarą przemocy ze strony ojca.  

 Dziewczynka urodziła się w lipcu 2013 roku. Jej rodzice pozostawali w 

konkubinacie. Zamieszkiwali razem przy ulicy Rewolucji. Matka nie pracowała, zaś 

ojciec początkowo pracował zarobkowo, jednakże stracił zatrudnienie i poszukiwał 

nowego. Od początku września między rodzicami Nadii zaczęło dochodzić do kłótni, 

których powodem była poprzednia dziewczyna oskarżonego, a także zła sytuacja 
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finansowa. Co najmniej od 20 września ubiegłego roku, oskarżony wielokrotnie 

uderzał córkę otwartą ręką i pięścią w głowę oraz w inne części ciała. Uderzał jej 

głową o elementy łóżka i łóżeczka, a także rzucał i potrząsał dziewczynką. Powodem 

agresji było zdenerwowanie potęgowane płaczem dziecka. Matka dziewczynki 

widziała zewnętrzne obrażenia, jednakże nie zagwarantowała dziecku pomocy 

medycznej, która doprowadziłaby do przeprowadzenia badań i podjęcia leczenia.  

 W śledztwie oskarżony przyznał się do zbrodni zabójstwa. W ostatnich 

wyjaśnieniach podał, że uderzając dziewczynkę, zdawał sobie sprawę z tego, że może 

jej zrobić krzywdę. Matka natomiast, nie przyznała się do zarzutu. Oskarżeni zostali 

poddani badaniom sądowo – psychiatrycznym, biegli nie dopatrzyli się podstaw do 

kwestionowania poczytalności.  
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