PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE
PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE
CIERPIENIE I SZKODY

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:
1. JEST INTENCJONALNA
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i
podporządkowanie ofiary.
2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca
silniejszy.
3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do
nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i
cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolnośd do samoobrony.
FORMY PRZEMOCY
Poniżej przedstawiamy rodzaje i formy przemocy w rodzinie.
Sprawdź, jakich zachowao doświadczyła/e/ś ze strony swojego partnera.
RODZAJE
PRZEMOCY

KATALOG ZACHOWAO

PRZEMOC
FIZYCZNA

popychanie,
odpychanie,
obezwładnianie,
przytrzymywanie,
policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i
pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami,
parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w
niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

PRZEMOC
PSYCHICZNA

wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych
poglądów, karanie przez odmowę uczud, zainteresowania, szacunku,
stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna
(kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie
się posłuszeostwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna
(wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb,
itp.

PRZEMOC
SEKSUALNA

wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych
pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi,
sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości,
krytyka zachowao seksualnych kobiety, itp.

PRZEMOC
EKONOMICZNA

odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy
zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb
rodziny,
itp.

CYKL PRZEMOCY W RODZINIE
Badania wykazały, że związki, w których kobiety doznają przemocy fizycznej ze strony swoich
partnerów, przechodzą przez trzy fazy powtarzającego się cyklu.
1. Faza narastania napięcia
W tej fazie partner jest napięty i stale poirytowany. Każdy drobiazg wywołuje jego złośd,
często robi awanturę, zaczyna więcej pid, przyjmowad narkotyki lub inne substancje
zmieniające świadomośd. Może poniżad partnerkę, poprawiając swoje samopoczucie.
Prowokuje kłótnie i staje się coraz bardziej niebezpieczny. Sprawia wrażenie, że nie panuje
nad swoim gniewem. Kobieta stara się jakoś opanowad sytuację - uspokaja go, spełnia
wszystkie zachcianki, wywiązuje się ze wszystkich obowiązków. Często przeprasza sprawcę.
Ciągle zastanawia się nad tym, co może zrobid, aby poprawid mu humor, uczynid go
szczęśliwym i powstrzymad przed wyrządzeniem krzywdy. Niektóre kobiety w tej fazie mają
różne dolegliwości fizyczne, jak bóle żołądka, bóle głowy, bezsennośd, utratę apetytu. Inne
wpadają w apatię, tracą energię do życia, lub stają się niespokojne i pobudliwe nerwowo.
Jest to wynik narastania napięcia, które po pewnym czasie staje się nie do zniesienia. Zdarza
się, że kobieta wywołuje w koocu awanturę, żeby "mied to już za sobą".
2. Faza gwałtownej przemocy
W tej fazie partner staje się gwałtowny. Wpada w szał i wyładowuje się. Eksplozję wywołuje
zazwyczaj jakiś drobiazg, np. lekkie opóźnienie posiłku. Skutki użytej przemocy mogą byd
różne - podbite oko, połamane kości, obrażenia wewnętrzne, poronienie, śmierd. Kobieta
stara się zrobid wszystko, żeby go uspokoid i ochronid siebie. Zazwyczaj, niezależnie od tego
jak bardzo się stara, wściekłośd partnera narasta coraz bardziej. Czuje się bezradna, bo ani
przekonywanie sprawcy, ani bycie miłą, ani unikanie , ani bierne poddawanie się mu nie
pomaga i nie łagodzi jego gniewu. Po zakooczeniu wybuchu przemocy, kobieta jest w stanie
szoku. Nie może uwierzyd, że to się na prawdę stało. Odczuwa wstyd i przerażenie. Jest
oszołomiona. Staje się apatyczna, traci ochotę do życia, odczuwa złośd i bezradnośd.
3. Faza miodowego miesiąca
Gdy sprawca wyładował już swoją złośd i wie że posunął się za daleko nagle staje się inną
osobą. Szczerze żałuje za to, co zrobił, okazuje skruchę i obiecuje, że to się nigdy nie
powtórzy. Stara się znaleźd jakieś wytłumaczenie dla tego, co zrobił i przekonuje ofiarę, że to
był jednorazowy, wyjątkowy incydent, który już się nigdy nie zdarzy. Sprawca okazuje ciepło i
miłośd. Staje się znowu podobny do tego, jaki był na początku znajomości. Przynosi kwiaty,
prezenty, zachowuje się jakby przemoc nigdy nie miała miejsca. Rozmawia z ofiarą, dzieli się
swoimi przeżyciami, obiecuje, że nigdy już jej nie skrzywdzi. Dba o ofiarę spędza z nią czas i

utrzymuje bardzo satysfakcjonujące kontakty seksualne. Sprawca i ofiara zachowują się jak
świeżo zakochana para. Ofiara zaczyna wierzyd w to, że partner się zmienił i że przemoc była
jedynie incydentem. Czuje się kochana, myśli, że jest dla niego ważna i znowu go kocha.
Spełniają się jej marzenia o cudownej miłości, odczuwa bliskośd i zespolenie z partnerem.
Życie we dwoje wydaje się piękne i pełne nadziei. Ale faza miodowego miesiąca przemijają i
znowu rozpoczyna się faza narastania napięci. Zatrzymuje ona ofiarę w cyklu przemocy, bo
łatwo pod jej wpływem zapomnied o koszmarze pozostałych dwóch faz. Prawdziwe
zagrożenie, jakie niesie ze sobą faza miodowego miesiąca jest związane z tym, ze przemoc w
następnym cyklu jest zazwyczaj gwałtowniejsza.
ZADANIA POLSKICH INSTYTUCJI I SŁUŻB SPOŁECZNYCH W DZIEDZINIE PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
Policja
Do podstawowych zadao policji należy między innymi:
ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami
naruszającymi te dobra;
inicjowanie i organizowanie działao mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeo oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z organami paostwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi;
wykrywanie przestępstw i wykroczeo oraz ściganie ich sprawców.
Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie
z obowiązującym prawem to:
interwencja;
sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka służbowa);
zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty
zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia;
wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy
w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa;
zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa;
podjęcie działao prewencyjnych wobec sprawcy przemocy;
udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.
Osoby wzywające policję mają prawo do:
uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeostwa;
uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie – numery identyfikacyjne
policjantów, nazwa i siedziba jednostki;
wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów w sprawie karnej
przeciw sprawcy przemocy;
zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

Prokuratura
Osoby poszkodowane na skutek przemocy domowej, a także świadkowie, mogą złożyd
w prokuraturze bądź na policji zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie publicznoskargowym lub wniosek o ściganie przestępstwa (dotyczy to przestępstw ściganych
na wniosek osoby poszkodowanej). W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono
przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:
wszcząd postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy faktycznie
popełniono przestępstwo;
wyjaśnienia okoliczności czynu;
zebrania i zabezpieczenia dowodów;
ujęcia sprawcy.
W uzasadnionym przypadku prokurator może zastosowad środek zapobiegawczy wobec
sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego, opuszczenia lokalu mieszkalnego
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym lub wystąpid z wnioskiem do sądu rejonowego
o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.
Działalnośd gmin
Obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie w rodzinie z problemem
alkoholowym, spoczywa także na samorządach lokalnych. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadao własnych gminy
należy m. in. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Możliwości działao na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej podejmowanych na terenie
gmin:
1. Udostępnienie rodzinom, w których występuje przemoc, pomocy psychospołecznej
i prawnej, poprzez:
a)

tworzenie i prowadzenie:
punktów informacyjno-konsultacyjnych;
schronisk dla ofiar przemocy domowej;
ośrodków interwencji kryzysowej;
telefonów zaufania;
programów środowiskowych;

b)

inicjowanie powstawania i wspieranie:
organizacji społecznych pomagających ofiarom przemocy domowej;
grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej,

Zadania te powinny byd umieszczone w gminnym programie rozwiązywania problemów
alkoholowych. Na realizację tego programu gmina przeznacza środki uzyskane z opłat

za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
2.
W przypadku, gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu należy powiadomid
gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:
przeprowadzid dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy);
wezwad osobę nadużywająca alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę
ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec
bliskich;
udzielid wsparcia socjalnego, psychologicznego, prawnego osobom poszkodowanym;
poinformowad członków rodzin o możliwościach szukania pomocy w zakresie
problemów alkoholowych i przemocy domowej;
prowadzid dokumentację przypadku;
w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomid
organy ścigania;
w razie konieczności powiadomid policję i wnioskowad o objęcie rodziny działaniami
zgodne z kompetencjami, np. wizyty dzielnicowego;
w razie konieczności powiadomid ośrodek pomocy społecznej i wnioskowad o objęcie
rodziny działaniami zgodne z kompetencjami;
wnioskowad do sądu rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej
od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
współpracowad z innymi instytucjami i organizacjami pomagającymi ofiarom
przemocy domowej w środowisku lokalnym.
3. Ustawa z dnia 10.06.2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz niektórych innych ustaw nałożyła z dniem 01.08.2010 r. na gminę zadanie własne –
tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuoczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie;
zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności
w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Jego zadaniem jest integrowanie
i koordynowanie działao jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji
pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w szczególności przez:
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
podejmowanie działao w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym;
inicjowanie działao w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się
w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą
w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych
i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony
zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Pomoc społeczna
Celem działania pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) jest
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których
same nie są w stanie pokonad, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc
społeczna jest udzielania między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Przemoc
domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, a także może byd konsekwencją dysfunkcji
o innym podłożu.
Pomocy społecznej udziela się także w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,
alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuoczo-wychowawczych. Wszystkie
te sytuacje mogą sprzyjad występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikad.
Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni
działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. W ramach swoich kompetencji i zadao pomoc
społeczna:
przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny
lub osoby (Niebieska karta);
przygotowuje wszechstronny plan pomocy;
monitoruje efekty podjętych działao;
pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych;
udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego
lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskad taką pomoc;
udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy;
w uzasadnionych przypadkach: udziela pomocy finansowej w formie zasiłków stałych,
okresowych, celowych; udziela pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności;
udziela zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się;
informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym;
wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej,
w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach, ośrodkach;
w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie
działao prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji;
w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia
organy ścigania;
może organizowad i prowadzid np. punkty informacyjne, ośrodki pomocy, grupy
wsparcia dla ofiar przemocy domowej, świetlice dla dzieci;

współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami.
W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą
w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe wspólnie z funkcjonariuszem
Policji, a także z lekarzem, lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką ma prawo podjąd
decyzję o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u innej niezamieszkującej wspólnie
osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuoczowychowawczej. Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu
opiekuoczego o tym fakcie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. Rodzicom, opiekunom
prawnym lub faktycznym przysługuje zażalenie do sądu opiekuoczego na odebranie dziecka.
W zażaleniu można domagad się zbadania zasadności i legalności odebrania dziecka
oraz prawidłowości jego dokonania. Zażalenie może byd wniesione za pośrednictwem
pracownika socjalnego lub funkcjonariusza Policji, którzy dokonali odebrania dziecka
(w takim przypadku zażalenie podlega niezwłocznemu przekazaniu do sądu opiekuoczego)
lub bezpośrednio do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich, właściwego ze względu
na miejsce dokonania odebrania dziecka. Sąd rozpatruje zażalenie niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 24 godzin. W razie uznania bezzasadności lub nielegalności odebrania
dziecka sąd zarządza natychmiastowe przekazanie dziecka rodzicom, opiekunom prawnym
lub faktycznym, od których dziecko zostało odebrane. W przypadku stwierdzenia
bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości odebrania dziecka sąd zawiadamia o tym
przełożonych osób, które dokonały odebrania.
Służby zdrowia
Głównym zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy
domowej kwalifikuje się do zakresu sytuacji objętych świadczeniami zdrowotnymi ponieważ:
bardzo często towarzyszą mu wyraźne uszkodzenia zdrowia somatycznego;
zawsze występują poważne uszkodzenia zdrowia psychicznego.
W dziedzinie pomocy ofiarom przemocy domowej, oprócz zadao podstawowych, takich jak
np. udzielenie pomocy medycznej, istotne jest:
rozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, szczególnie gdy
ofiary bądź świadkowie próbują to ukryd;
umiejętnośd przeprowadzenia rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy
i częstotliwości jej występowania;
poinformowanie ofiar o możliwościach szukania pomocy;
bezpłatne wystawienie na prośbę poszkodowanych zaświadczenia lekarskiego
o stwierdzonych obrażeniach;
poinformowanie ofiar o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji;
w przypadku stwierdzenia takiej konieczności lub na prośbę poszkodowanych
powiadomienie innych służb, np. pomocy społecznej, policji, gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych;
w przypadku stwierdzenia podczas badania lub podejrzenia popełnienia przestępstwa
np. ciężkiego uszkodzenia ciała lub wykorzystania seksualnego powiadomienie
organów ścigania.

Organizacji pozarządowe
Informacja o działalności lokalnych organizacji pozarządowych powinna byd dostępna
w każdej gminie, w przychodni, poradni, szkole, komisariacie, itp. Organizacje pozarządowe
są to głównie stowarzyszenia, fundacje i kluby. W zakresie pomocy ofiarom przemocy
domowej organizują: telefony zaufania, punkty informacyjno-konsultacyjne, ośrodki
pomocy, schroniska, hostele, świetlice dla dzieci. W ramach swojej działalności oferują,
między innymi:
pomoc psychologiczną, w grupie i w kontakcie indywidualnym;
pomoc prawną, w tym pisanie pism do organów ścigania i sądów;
pomoc socjalną;
grupy wsparcia;
grupy samopomocowe;
pomoc socjoterapeutyczną dla dzieci;
udział w prowadzeniu wywiadów środowiskowych;
udział w pracach zespołów pomagających ofiarom przemocy np. przy gminnej komisji
czy ośrodku pomocy społecznej;
udział w interwencjach;
pilotowanie przypadków;
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych.
Współpraca służb i instytucji:
Ofiary przemocy domowej potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej,
socjalnej, medycznej, a także wsparcia. Niezmiernie istotna jest współpraca i przepływ
informacji pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomaganiem
ofiarom przemocy domowej, a co za tym idzie tworzenie koalicji lokalnych. Czynniki
sprzyjające podniesieniu skuteczności pomocy ofiarom przemocy domowej świadczonej
przez różne służby to:
tworzenie zespołów pomocowych składających się z przedstawicieli różnych
instytucji, np. policjanta, pracownika socjalnego, lekarza, pedagoga;
znajomośd miejsc, osób, możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
przekazywanie i zbieranie informacji od poszczególnych osób i instytucji
pomagających rodzinom;
konsekwentne egzekwowanie świadczeo wynikających z zadao i kompetencji
poszczególnych instytucji;
podnoszenie kwalifikacji pracowników w dziedzinie zjawiska przemocy domowej
oraz sposobów skutecznej interwencji i możliwości pomocy;
odpowiednia dokumentacja poszczególnych przypadków, form udzielania pomocy
i efektów. Uwaga: odpowiednio prowadzona dokumentacja jest niezwykle pomocna
w ewentualnym postępowaniu karnym przeciwko sprawcy!
Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych
powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy
w rodzinie, mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym policji lub prokuratora.
Także osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomid o tym Policję,

prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

INFORMACJE PRAWNE
PRAWO ŚCIGA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZECIWKO OSOBOM BLISKIM ZA:

art. 207 §1 k.k. Znęcanie się fizyczne 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 5 lat (ścigane z urzędu)*.
art. 191 §1 k.k. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia
innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia - podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3 (ścigane z urzędu)*.
art. 197 §1 k.k. Kto przemocą lub groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę
do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (ściganie
następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.
art. 209 §1 k.k. Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy
lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej
lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożnośd zaspokojenia podstawowych potrzeb
życiowych - podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie następuje na wniosek
pokrzywdzonego)**.
* ściganie z urzędu polega na tym, że prokurator i policja prowadzą postępowanie niezależnie od woli i zgody
osoby pokrzywdzonej. Wycofanie skargi lub odmowa zeznao nie jest podstawą do umorzenia postępowania,
jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.
**ściganie na wniosek polega na tym, że bez wniosku osoby pokrzywdzonej postępowanie w danej sprawie nie
może byd wszczęte.

Tutaj możesz zobaczyd akty prawne dotyczące przemocy w rodzinie
Proszę umieścid link strony MPiPS akty prawne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/akty-prawne/obowiazujace-akty-prawne/

