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INFORMACJA PRASOWA

Podejrzany o molestowanie córki i utrwalanie treści pornograficznych z jej
udziałem, w celu rozpowszechniania w sieci
Jedna z łódzkich prokuratur rejonowych zarzuciła zatrzymanemu wczoraj
mężczyźnie przestępstwa, dotyczące seksualnego wykorzystywania kilkuletniej
córki i utrwalania treści pornograficznych z jej udziałem, w celu ich
rozpowszechniania,

a także dotyczące posiadania treści pornograficznych

z udziałem małoletnich. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności
w wymiarze do lat 12.
Wszczęte w tej sprawie przez prokuratora śledztwo, to efekt ustaleń
poczynionych w ramach współpracy Europolu i Komendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi. Uzyskane przez policjantów informacje wskazywały, że najprawdopodobniej
jeden z mieszkańców Łodzi wykazuje dużą aktywność na pedofilskich forach
internetowych. Z

dokonywanych tam wpisów wynikało, że ich autor jest ojcem

między innymi kilkuletniej dziewczynki i zachodzi prawdopodobieństwo, że może
dysponować materiałami pedofilskimi z jej udziałem, które jest gotów wymienić na
inne pliki z tego typu treściami. W mieszkaniu wytypowanego mężczyzny
przeprowadzone zostało przeszukanie. Zabezpieczono między innymi komputery,
nośniki pamięci i telefony komórkowe, przy wykorzystaniu których mogły być
dokonywane tego typu wpisy.
Na wniosek prokuratora, przed sądem przesłuchane zostały jego dzieci.
W złożonych w obecności psychologa zeznaniach, kilkuletnia córka zanegowała
okoliczności, które mogły wskazywać na jej seksualne wykorzystywanie.
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W wyniku oględzin zabezpieczonego sprzętu stwierdzono, że część plików
usunięto, a dyski twarde zostały zaszyfrowane. Jednak szczegółowa ekspertyza
informatyczna pozwoliła na odtworzenie rejestrowanych treści, w tym materiałów
pornograficznych z udziałem małoletnich. Analiza jednego z plików wskazywała,
że może on zawierać zapis, obrazujący wykorzystywanie przez mężczyznę kilkuletniej
córki, co jednakże z uwagi na brak rejestracji wizerunku twarzy, wymagało
dodatkowego potwierdzenia. Celem identyfikacji tożsamości dziecka, w oparciu
o widoczne części ciała, prokurator powołał biegłego sądowego z zakresu
antropologii.
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z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że istotnie w zarejestrowanych
zachowaniach bierze udział córka mężczyzny.
Na polecenie prokuratora, został on zatrzymany. Podczas przeprowadzonego
ponownie przeszukania, ujawniono inne dowody, które mogą potwierdzać tezę, co do
seksualnego wykorzystywania dziewczynki i rejestrowania z jej udziałem treści
pornograficznych. Jednocześnie uzyskano opinię psychologa, z której wynika, że
zeznania złożone przez dziewczynkę mogą mieć obniżoną wiarygodność i zachodzi
prawdopodobieństwo wcześniejszego przygotowania dziecka do przesłuchania.
W ocenie psychologa, dziecko wykazuje cechy mogące świadczyć o tym, że było
ofiarą przemocy seksualnej.
Podczas przesłuchania, podejrzany odmówił ustosunkowania się do zarzutów
i składania wyjaśnień. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe
aresztowanie podejrzanego.
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