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Uprawiał seks z nieletnią, nie będzie ukarany 
Prokuratura w Nowej Soli umorzyła post ępowanie przeciwko 30-letniemu m ężczyźnie, któremu w maju 
postawiono zarzuty uprawiania seksu z 13-latk ą. Zdaniem biegłego psychologa, podejrzany mógł si ę 
pomyli ć, bo dziewczynka wygl ąda na 18-19 lat i miała du żą wiedz ę o seksie  

Piotr, 30-letni mężczyzna z Nowej Soli (woj. lubuskie) poznał Agnieszkę, uczennicę z Nowogrodu Bobrzańskiego, 
poprzez internet. Dziewczyna założyła konta m.in. na Naszej-klasie, oraz randkowym serwisie internetowym 
Fotka.pl. Na zdjęciach wyglądała na starszą: eksponowała obfity biust, lubiła ostry makijaż. Dodawała sobie lat i 
pisała, że chodzi do liceum. Tak naprawdę ledwie skończyła 13 lat i chodziła do podstawówki.  
 
Między Piotrkiem i Agnieszką zaiskrzyło. Wymienili się numerami Gadu-Gadu. Codziennie wysyłali do siebie setki 
wiadomości, opowiadali o sobie. Dziewczyna wymyślała historie z liceum, by uwiarygodnić swój wiek. Mężczyzna 
uwierzył. Wkrótce się spotkali. Na kolejnej z rzędu randce Piotrek przedstawił Agnieszkę swoim rodzicom. Chodzili 
razem na spacer, do kawiarni. Ona pisała, że go kocha. On, że świata bez niej nie widzi. Namówił ją, by zamieszkała 
z nim przez kilka dni. Wtedy pierwszy raz uprawiali seks. Romans w maju tego roku przerwała policja, którą 
powiadomili rodzice dziewczyny. 

30-latkowi groziło nawet 12 lat więzienia. Matka Agnieszki, zaniepokojona zniknięciem córki, przejrzała jej komputer. 
Odkryła korespondencję ze starszym o 17 lat mężczyzną. Do domu Piotra zapukała w asyście funkcjonariuszy. 
Córka leżała w łóżku. Mężczyzna trafił do aresztu na 48 godz. Potem sąd zdecydował o dozorze policyjnym.  
 
Nowosolska prokuratura - oprócz uprawiania seksu z nieletnią - zarzuciła mężczyźnie uprowadzenie dziewczyny. 
Kilka dni temu umorzyła śledztwo. Prokurator uznał, że mężczyzna nie był świadomy, że spotyka się z nieletnią. 
Psycholog ocenił, że nastolatka wyglądała na starszą, na 18-19 lat. - Mężczyzna mógł się pomylić - stwierdził biegły. 
Podkreślił, że dziewczyna swoim zachowaniem emocjonalnym nie przypomina przeciętnej nastolatki. - Rozwój 
seksualny małoletniej i wiadomości z tego zakresu znacznie przewyższają umiejętności 13-letniego dziecka - 
tłumaczy Kazimierz Rubaszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.  
 
Marcin Florkowski, zielonogórski psycholog i psychiatra dziecięcy potwierdza, że jest możliwe, by 13-latka wyglądała 
na w pełni rozwiniętą kobietę. - Badania pokazują, że w ostatniej połowie wieku doszło do przyśpieszenia wieku 
dojrzewania. Może zdarzyć się, że 13-latka ma już kobiecą figurę. Można się łatwo nabrać, podobnie w przypadku 
oceny zachowania. Nie każdy jest specem, który rozróżni infantylność od głupoty, trzpiotowatość od jej udawania - 
tłumaczy Florkowski. 

Adwokat Sebastian Kordel: - Na pierwszy rzut oka można sądzić, że mamy do czynienia z precedensowym 
zakończeniem śledztwa. Nie oznacza to, że można bezkarnie uprawiać seks z trzynastolatką. Jednak ta rzadka 
sytuacja jest zgodna z prawem. Uprawianie seksu z osobami poniżej 15. roku życia, to przestępstwo, które można 
popełnić tylko umyślnie. Jednak mężczyzna nie był świadomy wieku dziewczyny, nie może więc ponieść kary. W 
każdej sprawie śledczy indywidualnie oceniają zachowanie, styl życia, poziom intelektualny czy nawet wykształcenie 
obu stron. 


