Znęcali
się
na
swoimi
rodzinami.
Na
razie
są
aresztowani, ale grozi im 5
lat więzienia
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu zatrzymali
dwóch mężczyzn podejrzanych o znęcanie się psychicznie i
fizycznie nad swoimi żonami i dziećmi. Postanowieniem Sądu
Rejonowego w Sierpcu mężczyźni spędzą najbliższe trzy
miesiące w areszcie śledczym. Za to przestępstwo 40-letniemu
mieszkańcowi Sierpca i 34-letniemu mieszkańcowi gminy
Gozdowo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
Kilka dni temu policjanci z posterunku Policji w Gozdowie w
wyniku podjętej interwencji domowej zatrzymali 34-latka.
Mężczyzna podejrzany jest o znęcanie się fizyczne i
psychiczne nad swoją żoną oraz 3-letnim synem. – Od
pokrzywdzonej kobiety niezwłocznie przyjęto zawiadomienie o
znęcaniu, rodzina była objęta wcześniej procedurą
Niebieskiej Karty. W toku postępowania przygotowawczego
prokurator rejonowy w Sierpcu wystąpił do Sądu Rejonowego w
Sierpcu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu
wobec sprawcy przemocy w rodzinie – informuje Krzysztof
Dobrzeniecki z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.
Drugi, zatrzymany sprawca przemocy to 40-latek, mieszkaniec
miasta Sierpc. – Jego żona zdecydowała się przerwać
milczenie, wysyłając wiadomość email do dzielnicowego z
prośbą o pomoc. Dzielnicowy niezwłocznie odwiedził
pokrzywdzoną kobietę, od której przyjęto zawiadomienie o
znęcaniu. Następnie zatrzymano jej męża, jako osobę
podejrzaną o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad swoją
żoną oraz dziećmi. Zebrany w toku postępowania
przygotowawczego materiał dowodowy pozwolił sierpeckiej

policji wystąpić z wnioskiem do prokuratury o zastosowanie
wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci
tymczasowego aresztu. Prokurator również w tym przypadku
poparł wniosek i przedstawił go przed sądem – relacjonuje
Dobrzeniecki.
Pierwsze zatrzymanie odbyło się 2 czerwca, drugie dzień
później. 5 czerwca Sąd Rejonowy w Sierpcu wydał
postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w stosunku do
wymienionych mężczyzn na okres trzech miesięcy. Za
przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą mężczyznom
grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
– Na przemoc trzeba reagować, nie można przejść koło niej
obojętnie – apelują policjanci.
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