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INFORMACJA PRASOWA

33 – latek podejrzany w związku ze składaniem propozycji seksualnych 14 – latce
i czynnym oporem wobec policjantów
Dzisiaj w Prokuraturze Rejonowej Łódź – Polesie przesłuchany został,
zatrzymany w piątek 33 – letni mężczyzna. Usłyszał zarzuty usiłowania
nieudolnego przestępstwa polegającego

na składaniu za

pośrednictwem

Internetu, 14 – latce propozycji o charakterze seksualnym oraz stosowania wobec
policjantów przemocy, aby uniemożliwić w ten sposób swoje zatrzymanie.
Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3.
Jak wynika z dokonanych ustaleń, w dniu 21 września br. doszło do nawiązania
kontaktów internetowych pomiędzy podejrzanym, a mężczyzną podszywającym się
pod 14 – letnią dziewczynkę. Podczas wymienianej korespondencji, 33 – latek składał
propozycje o charakterze seksualnym, będąc przekonanym że ich adresatem jest 14 –
latka. W piątek, na terenie dzielnicy Łódź – Polesie miało dojść do spotkania.
W umówionym miejscu nie pojawiła się jednak małoletnia, a podający się za nią
mężczyzna i funkcjonariusze policji.
33 – latek podejmował działania, które miały na celu uniemożliwienie jego
zatrzymania, Chciał cofając, odjechać samochodem mimo tego, że z tyłu pojazdu
znajdował się funkcjonariusz policji. Nie reagował na polecenia policji. Zdołał
odjechać z miejsca, gdzie miało dojść do spotkania. Zatrzymany został
w godzinach popołudniowych, w miejscu zamieszkania znajomej sobie kobiety
w Zduńskiej Woli.
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Podczas dzisiejszego przesłuchania podejrzany przyznał się do pierwszego
z zarzuconych czynów. Wyjaśnił, że wcześniej nawiązywał za pośrednictwem
Internetu kontakty z dorosłymi kobietami. Nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego tym
razem zdecydował się na spotkanie z 14 – latką. Nie przyznał się natomiast do
drugiego z zarzuconych przestępstw. Stwierdził, że był przekonany, że został
zaatakowany przez grupę mężczyzn, którzy pojawili się w umówionym miejscu wraz
z 14 – latką.
Po przesłuchaniu prokurator poddał mężczyznę policyjnemu dozorowi,
zobowiązując go do stawiennictwa cztery razy w tygodniu we właściwej jednostce
policji. Zastosował także zakaz opuszczania kraju.
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