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Na wniosek policjantów z Jabłonny, prokurator zastosował dozór wobec 60-latka zatrzymanego pod
zarzutem znęcania się nad rodziną. Dodatkowo mężczyzna ma zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi
i musi opuścić wspólnie zamieszkiwany lokal. Za przemoc wobec osób najbliższych grozi kara od 3
miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komisariatu Policji w Jabłonnie zostali powiadomieni o przemocy domowej, której miał dopuszczać się 60latek wobec swojej żony i córki. Jak ustalili śledczy, mężczyzna od kilku lat znęcał się psychicznie i ﬁzycznie nad
kobietami. Wszczynał awantury podczas, których szarpał żonę za ramiona, obu kobietom groził pozbawieniem życia i
zdrowia, wypędzał z domu, ubliżał, wprowadzał nakazy i zakazy domowe. Kobiety przyznały się mundurowym, że
obawiają się o swoje życie i zdrowie. W związku ze zgłoszeniem policjanci zatrzymali mężczyznę.
Zebrany przez dochodzeniowców materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 60-latkowi zarzutów ﬁzycznego i
psychicznego znęcania się nad osobami najbliższymi. Prokurator przychylił się do wniosku funkcjonariuszy i zdecydował
o zastosowaniu wobec mężczyzny policyjnego dozoru, zobowiązując go do stawiennictwa w wyznaczony dzień w
jednostce Policji, nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej.
Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Policjanci apelują!
Nie toleruj! Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo.
Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, takim samym, jak przemoc wobec obcych.
Zareaguj! Przemoc domowa rzadko jest incydentem jednorazowym. Jeżeli wobec sprawcy nie podejmie się
natychmiastowych, stanowczych działań - przemoc się powtórzy. Policja zwykle jest wzywana w ekstremalnych
sytuacjach, czasami zbyt późno, gdy oﬁara nie mogąc sobie poradzić i nie mając pomocy z zewnątrz, targa się na
własne życie.
Powiadom! Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj! Powiadom Policję, Straż Miejską
lub najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej.
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