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INFORMACJA PRASOWA 

 

Wniosek o tymczasowe aresztowanie rodziców 3 – miesięcznej dziewczynki   

   

Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście skierowała do sądu wniosek  

o tymczasowe aresztowanie rodziców 3 – miesięcznej dziewczynki, o pobiciu 

której pobicie w dniu 7 grudnia 2016 roku zaalarmowała lekarka po 

przeprowadzonym badaniu. 34 – letni ojciec usłyszał zarzuty, dotyczące znęcanie 

się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem i spowodowania u niego 

obrażeń ciała, które naruszyły czynności narządów na czas powyżej 7 dni. 25 – 

letnia matka natomiast podejrzana jest o znęcanie się ze szczególnym 

okrucieństwem. Obojgu grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.  

Jak wynika z dokonanych ustaleń, personel poradni zajmującej się 3 – 

miesięczną dziewczynką, zaniepokojony docierającymi sygnałami, które mogły 

wskazywać na stosowanie przemocy wobec dziecka, poprosił matkę o dodatkową 

wizytę w dniu 7 grudnia 2016 roku. Z posiadanych przez placówkę danych wynikało, 

że pomiędzy mieszkającymi wspólnie rodzicami dochodzi do awantur i często słychać 

płacz dziewczynki. Gdy matka zgłosiła się z dzieckiem do lekarki, ta zauważyła sińce, 

które mogły być skutkiem pobicia. 25 - latka z dzieckiem przewieziona została do 

szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki. Tamtejszy personel medyczny potwierdził, że 

obrażenia mogły być konsekwencją pobicia. Dziewczynka trafiła na oddział 

chirurgiczny. Jej życiu nie zagraża obecnie niebezpieczeństwo.  

Decyzją prokuratora  rodzice zostali zatrzymani. Wraz z policją przystąpiliśmy 

do wyjaśniania sprawy. Rozpoczęły się przesłuchania świadków. Uzyskaliśmy opinię 

biegłego z zakresu medycyny sądowej, który stwierdził u dziecka obrażenia w postaci 

pęknięcia kości czołowej oraz sińców na główce i tułowiu.  
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W ocenie biegłego obrażenia te mogą być konsekwencją stosowania przemocy. 

Naruszają one czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni. Ostateczna ocena 

skutków zdrowotnych możliwa będzie jednak dopiero po pewnym czasie.  

Do złamania doszło prawdopodobnie w dniu 7 grudnia 2016 roku, bezpośrednio 

przed wizytą lekarką . Dziewczynka uderzona została przez ojca w główkę.  

Dzisiaj, rodzice usłyszeli zarzuty. Ojciec przyznał się do popełnienia 

zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Nie przyznała się natomiast matka 

dziewczynki. Przedstawiony jej zarzut, dotyczy działania w warunkach recydywy – 

kobieta w związku z wcześniejszym skazaniem odbywała karę pozbawienia wolności. 

Ze względu na grożącą podejrzanej surową karę i zachodzącą obawę matactwa, 

prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Będzie on 

rozpoznawany jutro.  
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