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INFORMACJA PRASOWA
Zakończenie postępowania przeciwko 31 – latkowi, podejrzanemu
o znieważenie na tle przynależności narodowej i wyznaniowej
Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie nie uwzględniła wniosku 23 –
letniego obywatela Palestyny o umorzenie postępowania przeciwko 31 – latkowi,
podejrzanemu o jego publiczne znieważenie na tle przynależności narodowej
i wyznaniowej. Zdaniem prokuratora uwzględnienie wniosku byłoby sprzeczne
z potrzebą realizacji celów kary. Mając jednak na względzie stanowisko
wyrażane przez pokrzywdzonego, postawę podejrzanego, a także okoliczności
samego czynu, prokurator skierował do sądu wniosek o warunkowe umorzenie
postępowania

z

wyznaczeniem

okresu

próby

na

rok

i

jednoczesnym

zobowiązaniem 31 – latka do zapłaty 2000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Czynności w niniejszej sprawie podjęte zostały z urzędu, na gruncie publikacji
prasowej powstałej w związku z zamieszczeniem przez pokrzywdzonego na portalu
społecznościowym, informacji o zaistniałej sytuacji i nagrania, obrazującego
agresywne zachowanie młodego mężczyzny. Zarejestrowane treści, a także zeznania
przesłuchanych świadków stanowiły podstawę do postawienia tezy, że agresja słowna
i kierowane wobec pokrzywdzonego zniewagi wynikały z jego przynależności
narodowej i wyznaniowej. Po ustaleniu tożsamości napastnika, przedstawione mu
zostały zarzuty przestępstwa polegającego na publicznym znieważeniu obywatela
Palestyny, ze względu na jego przynależność narodową i wyznaniową. Czyn ten
zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3.

2

Podczas przesłuchania, mężczyzna przyznał się do przedstawionego
zarzutu. Nie był w stanie racjonalnie wytłumaczyć swojego postępowania. Stwierdził,
że sytuacja, do której doszło najprawdopodobniej była wynikiem spożycia zbyt dużej
ilości alkoholu. Wyraził żal i przeprosił pokrzywdzonego. Pokrzywdzony przyjął
przeprosiny. Stwierdził, że nie chce by w sprawie było prowadzone postępowanie
karne i nie żąda jakichkolwiek innych przeprosin, bądź też zadośćuczynienia. Złożył
wniosek o umorzenie postępowania karnego. W ocenie prokuratora prowadzonego
postępowania, nie zasługiwał on jednak na uwzględnienie. Zachodziły natomiast
przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania, co pozwoli na objęcie 31 –
latka nadzorem w okresie próby i doprowadzi do poniesienia konsekwencji
finansowych

poprzez

zapłatę

2000

złotych

na

rzecz

Funduszu

Pomocy

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
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