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Policjanci w związku z zawiadomieniem o obrażaniu uczuć religijnych poprzez znieważenie publiczne
i profanację obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej jak i wywieszanie go na koszach na śmieci oraz
toaletach, prowadzą czynności określone przepisami prawa. Policja zobowiązana jest do reagowania
na każde zawiadomienie, niezależnie od tego czy podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczy
katolików  czy  wyznawców  innej  religii,  a  jej  czynności  skupiają  się  zawsze  na  zebraniu  i
zabezpieczeniu  materiału  dowodowego.  O  ewentualnej  odpowiedzialności  zawsze  decyduje
niezależny  sąd.

27 kwietnia br. proboszcz jednej z płockich parafii złożył zawiadomienie, z którego wynikało, że w nocy z 26 na 27 kwietnia
na terenie miasta rozklejone zostały materiały z przerobionym wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Naklejone były
one m.in. na toaletach przenośnych oraz koszach na śmieci.

W  związku  z  zawiadomieniem  o  popełnieniu  przestępstwa  obrazy  uczuć  religijnych  przeprowadzono  oględziny  i
zabezpieczono rozklejone materiały, a także przesłuchano świadków oraz zabezpieczono nagrania z monitoringu miejskiego. 

W Komendzie Miejskiej Policji w Płocku zgodnie z art. 303 kodeksu postępowania karnego wszczęto dochodzenie w sprawie
obrażania uczuć religijnych, co określone jest w art. 196 kk.

 

Art. 303 kodeksu postępowania karnego  - przesłanki wszczęcia śledztwa

Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na skutek zawiadomienia o
przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn będący przedmiotem postępowania oraz jego
kwalifikację prawną.

Art. 196 kodeksu karnego - Obrażanie uczuć religijnych

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do
publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.

 

Policjanci po analizie zgromadzonego materiału ustalili dane osoby, która mogła mieć związek z tym przestępstwem. Jednak
z dalszych ustaleń wynikało,  że osoba ta przebywa poza granicami kraju.  Bezzwłocznie po jej  powrocie policjanci,  na
podstawie postanowienia prokuratora o zarządzeniu przeszukania, o godzinie 7:00 weszli do jej mieszkania w Warszawie. W
trakcie  przeszukania  pomieszczeń  oraz  pojazdu  należącego  do  kobiety  ujawnili  kilkadziesiąt  przerobionych  zdjęć  z
wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. W związku z tym, że istniało uzasadnione przypuszczenie, że kobieta popełniła
to  przestępstwo,  zachodziła  obawa,  że  będzie  chciała  pozbyć  się  pozostałych  materiałów.  51-letnia  kobieta  została
przewieziona do Komendy Miejskiej Policji w Płocku, aby wykonać dalsze czynności w tej sprawie.



Kobiecie przedstawiono zarzut obrażania uczuć religijnych, po czym po przesłuchaniu została zwolniona do domu.  

Podkreślić  należy,  że  policjanci  wykonując  czynności  w  tej  sprawie  realizowali  swoje  ustawowe  obowiązki.  Złożenie
zawiadomienia o przestępstwie, tak jak to miało miejsce w tym przypadku, zobowiązuje funkcjonariuszy do podjęcia takich
działań. Czas zatrzymania ograniczony był tylko do wykonania czynności procesowych, po których kobieta została zwolniona.

Nadmienić należy, że sprawa ta ma szerszy kontekst i wiąże się również z wcześniejszym zdarzeniem na terenie kościoła w
Płocku, gdzie doszło do profanacji ołtarza oraz miejsca kultu religijnego.

Jeszcze raz podkreślamy, że Policja zachowałaby się tak samo w przypadku zawiadomienia o przestępstwie dotyczącego
obrażania uczuć religijnych wyznawców każdej innej religii. Przykładem takich działań policjantów była szybka reakcja na
wydarzenia,  które  miały  miejsce  w  Pruchniku  czy  w  przypadku  profanacji  meczetu  w  2014  r.  Nie  ma  i  nie  będzie
przyzwolenia na obrażanie w naszym kraju uczuć religijnych. Policja zawsze w takich przypadkach będzie podejmowała
działania określone przepisami prawa.
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