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INFORMACJA PRASOWA

Opinia po badaniach sądowo-psychiatrycznych 26-latka, podejrzanego o groźby z
użyciem noża wobec pracowników MOPS.

26-latek podejrzany o kierowanie gróźb karalnych wobec pracowników
socjalnych MOPS w Łodzi, powinien zostać poddany obserwacji sądowopsychiatrycznej. Takie wnioski płyną z opinii, którą wydali biegli po jego
jednorazowym badaniu, przeprowadzonym w śledztwie Prokuratury Rejonowej
Łódź-Bałuty.
Do zdarzeń ujętych w przedstawionych zarzutach, doszło w listopadzie 2014
roku. Jak wynika z dokonanych ustaleń, podejrzany zgłosił się do jednego z Punktów
Pracy Socjalnej na terenie Bałut. Było to po jego przeprowadzce. Wcześniej zasiłek
stały odbierał w innej placówce. Od pracownicy zażądał natychmiastowej wypłaty
zasiłku. W czasie, gdy obsługująca go kobieta próbowała wyjaśnić sytuację związaną
z przeprowadzką i opuściła swój pokój, podejrzany wyciągnął nóż do cięcia tapet z
rozłożonym ostrzem i zagroził drugiej z kobiet, która pozostała w pokoju, że o ile nie
dostanie natychmiast zasiłku, zabije jej koleżankę. Był przy tym agresywny, używał
wulgarnych słów. Niebawem napastnik wybiegł z Punktu. Została wezwana policja.
Po kilku dniach doszło do podobnej sytuacji. Podejrzany ponownie zgłosił się
do ośrodka, żądając wypłaty zasiłku. Już w poczekalni zachowywał się agresywnie,
wzbudzając niepokój znajdujących się tam osób. Gdy udało mu się skontaktować z
pracownikami socjalnymi, stał się jeszcze bardziej agresywny, groził pozbawieniem
życia i pobiciem. Krzyczał przy tym, ze jest mu wszystko jedno, czy trafi do
więzienia.
Niebawem został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzuty kierowania gróźb
karalnych. Działał w warunkach recydywy. Grozi mu kara pozbawienia wolności w
wymiarze do lat 2. Nie przyznał się do zarzutów. Na wniosek prokuratury bałuckiej
został tymczasowo aresztowany.
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Jednakże
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po

jednorazowym badaniu nie byli w stanie wypowiedzieć się co do jego poczytalności i
tego, czy stwarza realne zagrożenie. Wskazali na konieczność poddania go obserwacji
sądowo-psychiatrycznej. Dlatego też, w najbliższym czasie, prokurator skieruje do
sądu wniosek o poddanie go takiej obserwacji.
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