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INFORMACJA PRASOWA 

 

 

58 – latek aresztowany pod zarzutem znęcania nad 11 – letnią córką konkubiny 

 

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź – Polesie, sąd aresztował 58 – 

latka, który podejrzany jest o fizyczne znęcanie się nad 11 – letnią córką swojej 

konkubiny oraz spowodowanie, w dniu 6 marca 2017 roku, obrażeń ciała, które 

naruszyły czynności narządów ciała na czas poniżej 7 dni. Podejrzanego grozi 

kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.  

Informacja o tym, że 11 – letnia dziewczynka może być ofiarą przemocy 

domowej pochodziła ze szkoły, do której uczęszcza. To tam właśnie zauważono na 

ciele dziewczynki zasinienie w okolicy oczodołu. Jak się później okazało, posiadała 

sińce również na innych częściach ciała. Przekazane relacje wskazywały na to, że 

sprawcą pobicia może być konkubent matki. W dniu 7 marca br. dziewczynka trafiła 

do szpitala, gdzie w dalszym ciągu przebywa na obserwacji. Przystąpiono do 

wyjaśniania sprawy. Decyzją prokuratora 58 – latek został zatrzymany. Okazało się 

jednak, że nie może przebywać w policyjnej izbie zatrzymań. Dlatego też 

umieszczony został w jednym z łódzkich szpitali, gdzie dozorowany był przez 

funkcjonariuszy policji. Dopiero po poprawie stanu zdrowia, służby medyczne 

dopuściły możliwość jego przesłuchania. Prokurator w szpitalu ogłosił mężczyźnie 

zarzut i przesłuchał go w charakterze podejrzanego, a następnie wystąpił z wnioskiem 

o jego tymczasowe aresztowanie. Uważał bowiem, że jest to konieczne ze względu na 

obawę matactwa i niebezpieczeństwo ponownego popełnienia przestępstwa przeciwko 

życiu i zdrowiu. Podczas posiedzenia, które odbyło się w szpitalu, sąd podzielił te 

argumenty i zastosował tymczasowe aresztowanie.  58 – latek trafił do więziennego 
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szpitala. Gromadzony jest materiał dowodowy, w szczególności przesłuchiwani są 

świadkowie i gromadzona dokumentacja medyczna. Zebrane na obecnym etapie 

dowody wskazują, że 11 – latka mogła być bita przez konkubenta swojej matki nawet 

na przestrzeni ponad 2 lat. Interwencja szkoły być może pozwoliła na uniknięcie 

większej tragedii.  

Prokurator przyłączył się do postępowania sądowego, dotyczącego 

rozstrzygnięć w przedmiocie władzy rodzicielskiej. Dziewczynka zamieszkiwała 

wspólnie z matką, jej konkubentem i ich młodszym 3 – letnim dzieckiem.  
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