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38-LETNI SPRAWCA PRZEMOCY DOMOWEJ SKUTECZNIE
ODIZOLOWANY OD POKRZYWDZONEJ. NOC SPĘDZIŁ W
POLICYJNEJ CELI
Agresywne zachowanie 38-latka było przyczyną policyjnej interwencji w jednym z domów
położonych na terenie gminy Szczytno. Mężczyzna znęcał się psychicznie i ﬁzycznie nad swoją
39-letnią małżonką. Sprawca przemocy domowej w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Noc
spędził w policyjnej celi. Funkcjonariusze natychmiast wszczęli Procedurę Niebieskiej Karty.
Policjanci przypominają, przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą reguluje Kodeks karny,
który za jego popełnienie przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.
We wtorek (17.11.2020r.) około godz. 20:30 z oﬁcerem dyżurnym szczycieńskiej komendy skontaktowała się
roztrzęsiona 39-letnia mieszkanka gminy Szczytno. Kobieta oświadczyła, że jej mąż, znajdując się w stanie
nietrzeźwości, wszczął awanturę domową. Zgłaszająca dodała również, że obawia się o życie swoje i dzieci, które
obecnie są w domu. Przybyli na miejsce policjanci z referatu patrolowo – interwencyjnego, w mieszkaniu zastali 39latkę oraz dwójkę małych dzieci w wieku 8 i 12 lat. Mundurowi w rozmowie z kobietą ustalili, iż w dniu interwencji jej
38-letni mąż, używał wobec niej słów wulgarnych, szarpał za ubrania i uderzył ją pięścią w twarz. Pokrzywdzona
poinformowała również funkcjonariuszy, że to nie jest pierwsza tego typu sytuacja. Obecni na miejscu policjanci podjęli
decyzję o potrzebie wszczęcia w rodzinie Procedury Niebieskiej Karty. Zatrzymali również 39-letniego sprawcę przemocy
domowej, który noc spędził w policyjnej celi.
W świetle Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające
się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także inne osoby
wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia,
zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu
ﬁzycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Co może grozić sprawcy przemocy?
W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, funkcjonariusze Policji mogą skutecznie odizolować sprawcę przemocy od
pokrzywdzonych, zatrzymać go i postawić zarzuty w związku z popełnionym przez niego przestępstwem. Następnie
prokurator może nałożyć na sprawcę nakaz opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego z osobą pokrzywdzoną mieszkania,
zakazać sprawcy kontaktowania się z pokrzywdzonymi, a także zakazać zbliżania się do osób pokrzywdzonych. W
drastycznych sytuacjach może wnioskować do sądu o tymczasowy areszt dla sprawców przemocy domowej. Zgodnie z
art. 207 kodeksu karnego, § 1. Kto znęca się ﬁzycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą
pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze
względu na jej stan psychiczny lub ﬁzyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Co możemy zrobić, aby przeciwstawić się przemocy?
Nie reagujesz – akceptujesz! To hasło, które powinno nam towarzyszyć w codziennym życiu. Jeżeli jesteś świadkiem

przemocy, nie bądź obojętny. Powiadom służby, które przeciwstawiają się przemocy w rodzinie. Porozmawiaj z osobą
dotkniętą przemocą, wesprzyj ją, niech nie zostaje z tym problemem sama. Przekonaj, że musi szukać pomocy nie
tylko dla siebie. Żyjąc ze sprawcą pod jednym dachem musi chronić siebie i swoich bliskich. Żeby skutecznie
skorzystać z dostępnych rozwiązań instytucjonalnych, najpierw trzeba wiedzieć, na co się godzę, a na co zgody nie
daje. Ten brak zgody często buduje w nas siłę, która pomoże nam się przełamać i wyciągnąć rękę prosząc o pomoc,
wezwać policję i podjąć decyzję o dalszej, lepszej, wolnej od agresji i przemocy drodze życia.
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