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Wystarczył jeden telefon, by policjanci z Targówka zatrzymali 38-letniego
mężczyznę, który znęcał się psychicznie i ﬁzycznie nad swoim ojcem.
Łukasz F. przez ostanie kilka miesięcy wszczynał awantury, w trakcie
których bił i poniżał 68-latka. Prokurator zastosował wobec zatrzymanego
środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Mężczyzna musi
również opuścić wspólnie zamieszkiwany z ojcem lokal i ma zakaz zbliżania
się do niego. Za przestępstwo, którego dopuścił się Łukasz F. grozi kara
do 5 lat pozbawienia wolności.
Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Targówek otrzymali telefoniczne zgłoszenie, z
którego wynikało, że 38-letni mieszkaniec Targówka znęca się nad swoim ojcem.
Funkcjonariusze natychmiast pojechali na podany adres i zatrzymali agresora, którego
następnie odizolowali w policyjnej celi.
Późniejsze czynności funkcjonariuszy wydziału dochodzeniowo-śledczego Komisariatu Policji na
Targówku pozwoliły ustalić, że syn pokrzywdzonego 68-latka przez ostatnie kilka miesięcy
stosuje wobec niego przemoc. Przez ten czas w miejscu zamieszkania obu mężczyzn miały
miejsce liczne awantury, w trakcie których dochodziło do wyzwisk, szarpania, poniżania oraz
aktów przemocy ﬁzycznej. 38-latek pod wpływem alkoholu groził ojcu zniszczeniem
wyposażenia i mebli i utrudniał wspólne zamieszkiwanie słuchaniem głośnej muzyki.
Zatrzymany Łukasz F. usłyszał już zarzuty za znęcanie się nad osobą najbliższą. Ponieważ
38-latek był już wcześniej karany za to samo przestępstwo odpowie w warunkach recydywy.
Prokurator po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zebranym przez policjantów
zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór cztery razy w tygodniu. Podejrzany musi
również opuścić wspólnie zamieszkiwany z ojcem lokal, ma zakaz zbliżania się do niego na
odległość nie mniejszą niż 50 metrów i zakaz kontaktowania się z nim. Czyn, o który jest
podejrzany mieszkaniec Targówka, jest zagrożony karą pozbawienia wolności do 5 lat.
Policjanci apelują, aby każdy reagował na przemoc. Czasem wystarczy tylko jeden telefon, by
pomóc krzywdzonej osobie. Każdy, nawet anonimowo, pod numerem telefonu 112 może
powiadomić Policję o fakcie znęcania się. Policjanci sprawdzą każdy taki sygnał.
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