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ZAREAGUJ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!
Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. Przemoc domowa to
przestępstwo.
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły
działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i
dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody (psychiczne, fizyczne
lub materialne).
Jest to przestępstwo ścigane przez prawo. Polski Kodeks Karny zawiera
osobny rozdział dotyczący przestępstw przeciwko rodzinie i opiece. Jednym z
przestępstw opisanych w tym rozdziale jest przestępstwo znęcania się nad
rodziną - art. 207 kodeksu karnego, który obejmuje zarówno znęcanie się
fizyczne, jak i psychiczne.
Zgodnie z tym artykułem, w przypadku uznania sprawcy winnym znęcania się nad osobą bliską,
może zostać orzeczona kara do 5 lat więzienia lub nawet 10, gdy sprawca był szczególnie okrutny.
Policjant jest zazwyczaj pierwszą osobą wzywaną w sytuacji przemocy w rodzinie. Do podstawowych zadań
Policji, należy ochrona życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Oznacza
to obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych. Policjant dowiedziawszy się, podczas wykonywania
swoich obowiązków służbowych, że w rodzinie występuje bądź może występować przemoc, nawet gdy w jego
ocenie nie ma jeszcze znamion przestępstwa, robi wszystko co leży w jego kompetencji by zapobiec eskalacji
przemocy i pomóc rodzinie uporać się z problemem. Sukces w walce z oprawcą jest możliwy tylko wówczas, gdy
pokrzywdzony chce z nami współpracować. Niestety bywa tak, że pokrzywdzony nie mówi o tym co się dzieje w
domu, ponieważ boi się lub wstydzi. Często też czuje się winny za zaistniałą sytuację.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli Twój
partner/ka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich – NIE CZEKAJ! SZUKAJ
POMOCY! PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE !
MOŻESZ ZATRZYMAĆ PRZEMOC! MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC DLA SIEBIE I SWOICH BLISKICH! JEST TO
JEDYNA DROGA DO NORMALNOŚCI W ŻYCIU TWOIM I TWOJEJ RODZINY.

Ocena: 0/5 (0)

Tweetnij

