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28-latek oskarżony o prezentowanie małoletnim czynności seksualnej

Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna oskarżyła 28-latka o przestępstwo
polegające na prezentowaniu, w celu zaspokojenia seksualnego, dwóm
dziewczętom w wieku 11 i 13 lat, czynności seksualnych. Czyn ten zagrożony jest
karą pozbawienia wolności w wymiarze od lat 2 do lat 12.
Do zdarzenia doszło 28 sierpnia ubiegłego roku, w rejonie ulicy Grabowej.
Oskarżony poruszał się w tej okolicy samochodem osobowym. Przy ulicy Grabowej
zwabił w pobliże okna samochodu dwie napotkane dziewczynki w wieku 11 i 13 lat.
Obnażając się przystąpił do czynności seksualnych. Jedna z dziewcząt przestraszona
natychmiast pobiegła szukać pomocy. Zwróciła się o nią do grupy napotkanych
chłopców. Wszyscy oni pobiegli w kierunku miejsca zdarzenia. W tym czasie
oskarżony odjeżdżał już samochodem. Dziewczynka powiadomiła o zdarzeniu matkę,
która złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Spostrzeżenia poczynione przez małoletnich świadków i sąsiadkę jednej
z dziewczynek, pozwoliły na ustalenie tożsamości oskarżonego. Poprzedzone to było
jednak całym szeregiem działań podejmowanych przez prokuratora i policję.
W szczególności zrealizowano liczne okazania pośrednie i bezpośrednie.
W śledztwie oskarżony poddany został badaniom sądowo-psychiatrycznym
i seksuologicznym. Biegli nie dopatrzyli się podstaw do kwestionowania jego
poczytalności.
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Podczas przesłuchania w śledztwie, 28-latek przyznał się do przedstawionych
zarzutów i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokurator wniósł
o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i orzeczenie kary 2 lat
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 4 lat próby,
1000zł. grzywny, a także o zobowiązanie do uczestnictwa w oddziaływaniach
korekcyjno-edukacyjnych w specjalistycznym ośrodku oraz o nałożenie obowiązku
powstrzymywania się od przebywania w miejscach umożliwiających kontakt
z dziećmi

–

jak

bowiem

ustalono,

oskarżony

niejednokrotnie

uczestniczył

w wyjazdach dla dzieci organizowanych przez jedną z organizacji młodzieżowych.
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