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INFORMACJA PRASOWA 

 

19-latek oskarżony o prezentowanie małoletnim czynności seksualnej, pobicie 

małoletniego i kradzież z włamaniem. 

 Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna skierowała akt oskarżenia przeciwko 

wychowankowi jednego z łódzkich domów dziecka, oskarżając go o 

prezentowanie małoletnim dziewczętom czynności seksualnych, udział w pobiciu 

małoletniego oraz kradzież  z włamaniem. O ten ostatni czyn oskarżeni zostali 

także dwaj inni mężczyźni, w wieku 20 i 29 lat. Wszystkim grozi kara 

pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. 

 19-latek został zatrzymany we wrześniu ubiegłego roku, bezpośrednio po 

dokonaniu, wspólnie i w porozumieniu, z dwoma pozostałymi oskarżonymi, kradzieży 

z włamaniem do sklepu z obuwiem. Sprawcy dostali się do jego wnętrza po uprzednim 

wybiciu dziury w tylnej ścianie kiosku.   

 Włamywacze zdołali ukraść buty damskie i męskie o wartości zaledwie 130 zł. 

To właśnie za ten czyn grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.  

 Zatrzymany wówczas 19-latek jest wychowankiem jednego z domów dziecka 

na terenie dzielnicy Łódź-Górna. Podczas pobytu w placówce, sprawiał poważne 

problemy wychowawcze. Skutkowały one złożeniem przez dyrektora zawiadomienia o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Weryfikacja zawartych tam danych, 

doprowadziła do przedstawienia 19-latkowi zarzutu, dotyczącego prezentowania w 

obecności małoletnich dziewcząt czynności o charakterze seksualnym.  

 Jak ponadto ustalono, działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma nieletnimi, 

którymi zajmuje się sąd dla nieletnich, dopuścił się on na terenie placówki pobicia 

małoletniego wychowanka. Na szczęście, pokrzywdzony nie doznał poważniejszych 

obrażeń, a jedynie sińców i otarć naskórka.  
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 Po przeprowadzeniu badania sądowo-psychiatrycznego, biegli nie dopatrzyli się 

podstaw do kwestionowania poczytalności 19-latka. 

 W śledztwie nie przyznał się do zarzutu dotyczącego prezentowania czynności 

seksualnych. Potwierdził natomiast, iż brał udział w popełnieniu pozostałych dwóch 

przestępstw.  
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