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INFORMACJA PRASOWA
Wniosek o aresztowanie 39 – latka i jego żony w związku z zarzutami znęcania się
nad małoletnimi córkami mężczyzny
Dzisiaj, w Prokuraturze Rejonowej Łódź – Górna 39 – letni mężczyzna
i jego żona usłyszeli zarzuty, dotyczące fizycznego i psychicznego znęcania się nad
córkami mężczyzny w wieku 5 i 8 lat. 39 - latek podejrzany jest także
o spowodowanie u starszej z córek obrażeń ciała. Oboje podejrzani zostali
zatrzymani po interwencji policji, do której doszło w miejscu ich zamieszkania
w dniu 20 grudnia br.
Wizyta funkcjonariuszy policji w mieszkaniu podejrzanych to efekt
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez dyrekcję
szkoły, do której uczęszczała starsza z dziewczynek. W jego treści zwrócono się
o dokonanie sprawdzeń, czy dziecko nie jest ofiarą przemocy psychicznej, jest
bowiem smutne, skryte, izoluje się od rówieśników.
Kolejne zawiadomienie, dotyczące podejrzenia stosowania przemocy fizycznej
i psychicznej złożyła siostra nieżyjącej od 2014 roku matki dziewcząt.
Policjanci chcąc zweryfikować zasadność doniesień udali się do miejsca
zamieszkania rodziny. Zastali tam 29 - latkę, która oświadczyła, że wraz z mężem
dbają o wychowanie córek. Kobieta odmówiła jednakże policjantom wstępu do ich
pokoju, twierdząc że przebywają poza Łodzią u jej rodziny. Nie dając wiary kobiecie,
funkcjonariusze dokonali dalszych sprawdzeń. Okazało się, że dziewczynki
przebywają w swoich pokojach. Na twarzy starszej z nich stwierdzono ślady pobicia,
w postaci rozległych intensywnych krwiaków w obu oczodołach. W rozmowie
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z policjantami kobieta potwierdziła, że sprawcą obrażeń ciała jest jej mąż. Na
szczęście u 8 – latki nie doszło do powstania poważniejszych obrażeń.
Na wniosek prokuratora sąd przesłuchał dziewczynki. Dokonane od czasu
zatrzymania ojca dzieci i jego żony ustalenia, dostarczyły podstaw do przedstawienia
zarzutów, dotyczących fizycznego i psychicznego znęcania się nad dziećmi.
Jak ustalono, w stosunku do starszej z córek ojciec wielokrotnie stosował
przemoc fizyczną. Dziewczynki były zastraszane. Stosowano w stosunku do nich
dokuczliwe kary. Ograniczono także ich kontakty z rówieśnikami. W stosunku do
dzieci stosowane były rygorystyczne diety eliminacyjne, bez konsultacji z lekarzem.
Podczas przesłuchania podejrzani nie przyznali się do stawianych im zarzutów.
Dziewczynki trafiły pod opiekę babci ze strony matki. Prokurator skierował do sądu
wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Obojgu grożą kary pozbawienia
wolności w wymiarze do lat 8. Trwa postępowanie dowodowe. Niewykluczone, że
sformułowane dotąd zarzuty mogą ulec poszerzeniu i zaostrzeniu.
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