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Wniosek o areszt wobec rodziców podejrzanych o znęcanie się nad 4-letnim 

synem 

  

 Prokuratura Rejonowa w Pabianicach wystąpiła do miejscowego sądu 

z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 35-letniej kobiety i 31-letniego 

mężczyzny, podejrzanych o znęcanie się nad 4-letnim synem. Podstawą wniosku 

jest zachodząca ze strony podejrzanych obawa matactwa. 

 Jak wynika z dokonanych ustaleń podejrzani zamieszkiwali wspólnie z czwórką 

dzieci w Rzgowie. 4-letni chłopiec jest najmłodszym z dzieci.  

 Przed kilkoma dniami do policji dotarło zawiadomienie, z którego wynikało, 

że chłopiec jest  ofiarą przemocy. Przystąpiono do weryfikowania danych zawartych 

w doniesieniu. Niestety, dramatyczne informacje potwierdziły się. U dziecka podczas 

przeprowadzonego badania stwierdzone zostały obrażenia ciała w postaci sińców 

i otarć naskórka, niemal na wszystkich częściach ciała. Biegły ponadto stwierdził 

cechy charakterystyczne dla dziecka maltretowanego. Z relacji przesłuchanych 

świadków wynika między innymi, że agresja kobiety w stosunku do dziecka wynikała 

z przekonania, że nie jest on jej synem, i że został „podmieniony” w szpitalu. Oboje 

podejrzani nadużywali alkoholu. Jak wynika z ustaleń, od jesieni 2013 roku chłopiec 

był bity po całym ciele, w tym skórzanym pasem, szarpany, głodzony, bądź karmiony 

resztkami pozostałego jedzenia. Zdarzały się nawet sytuacje, że związywane mu były 

nogi, aby nie mógł dostać się do pokarmu. Bez powodu stosowane były kary cielesne. 

Rodzice używali w stosunku do niego słów wulgarnych. 
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 Aktualnie przedstawione zarzuty zagrożone są karą w wymiarze do lat 5. Nie 

wykluczone jest jednak, że pogłębienie ustaleń spowoduje przyjęcie, że znęcanie 

łączyło się ze szczególnym okrucieństwem – co miałoby wpływ na wysokość grożącej 

kary. Rodzice zatrzymani zostali w miniony piątek. Dzisiaj sąd rozpatruje wnioski 

o tymczasowy areszt. 
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