PRZYKŁAD

Sulęczyno, dnia …………

Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej ……………
adres zameldowania/pobytu …………………

Prokuratura Rejonowa
w Kartuzach

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

Przykład
Niniejszym zawiadamiam, iż Pan/Pani…………………………popełnił/a przestępstwo
znęcania się nad osobą najbliższą kwalifikowane z art. 207 § 1 Kodeksu karnego przez to, że w
okresie od…….…..do……...roku znęcał/a się i nadal znęca psychicznie i fizycznie nad
zgłaszającą/cym Panią/Panem……. zamieszkałą/ym w…………...przy ul. …………………. w ten
sposób, że np. wielokrotnie używał/a wobec niej/niego słów obraźliwych, wypowiadał/a groźby w
przedmiocie uszkodzenia ciała, wielokrotnie naruszał/a jej/jego nietykalność cielesną.

UZASADNIENIE
(W uzasadnieniu powinien zostać uwzględniony dokładny opis sytuacji osoby/rodziny, zawierający
informacje dotyczące danych osobowych osoby/rodziny wobec, której stosowana była/jest przemoc
oraz dane osobowe osoby stosującej przemoc. Osoba zgłaszająca powinna opisać sytuacje oraz
czasookres, w których dochodziło do przemocy oraz wskazać na np. charakter odniesionych obrażeń
ciała, zadawanych cierpień psychicznych, niezaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
zastraszania, zmuszania do odbywania aktów seksualnych itp. W uzasadnieniu można również

uwzględnić informację dotyczącą ewentualnych uzależnień osoby stosującej przemoc).

Przykład uzasadnienia:
W dniu………r. zawarłam/em z ……………związek małżeński z ……… Jesteśmy
rodzicami małoletniego dziecka……………..lat……………………… Od ……lat nasze
wspólne pożycie uległo znacznemu pogorszeniu.

Mój/moja mąż/żona jest osobą uzależnioną od narkotyków. Pod ich wpływem mój/moja
mąż/żona jest agresywny/a, w skutek czego często dochodzi do używania wobec mnie
wulgarnych i obelżywych słów oraz do naruszeń nietykalności cielesnej. Ponieważ jestem osobą
bezrobotną mój/moja mąż/żona nie zaspokaja moich podstawowych potrzeb życiowych. Często
nie mam pieniędzy dla siebie i swojego dziecka na żywność, podstawowe środki higieniczne,
zapłacenie bieżących rachunków oraz opłat mieszkaniowych.
Wielokrotnie próbowałam/em powiadomić o swojej trudnej sytuacji rodzinnej Policję
lub ośrodek pomocy społecznej ale mąż/żona zastraszał/a mnie grożąc mi pozbawieniem życia.
W dniu ……………..r. podczas jednej z awantur domowych mąż/żona w obecności dzieci
dotkliwie mnie pobił/a na skutek czego miałam/em liczne obrażenia ciała.
Pomimo wielu próśb o podjęcie leczenia odwykowego mąż/żona mój/moja nie zamierza się
poddać terapii, ani też nie dąży do poprawy naszej sytuacji rodzinnej.
Dowód:
- zeznania świadka/ów…………
- zaświadczenie lekarskie z dnia……..r.
Mając na uwadze powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o wszczęcie postępowania
karnego wobec…………………..zam. w …………………..przy ul………………………….
……………………………………..
…………………………….
podpis osoby zgłaszającej

Załączniki:
1. Zaświadczenie lekarskie z dnia…….r.
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PRZESTĘPSTWO ZNĘCANIA
Art. 207 k.k. przewiduje przestępstwo znęcania się fizycznego lub psychicznego 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.
Znęcanie się to działanie lub zaniechanie polegające na umyślnym zadawaniu bólu
fizycznego lub dolegliwych cierpień moralnych, powtarzającym się albo jednorazowym,
lecz intensywnym i rozciągniętym w czasie – OSNKW 86/1976 (np. bicie, głodzenie,
straszenie, znieważenie, wyrzucanie z mieszkania). Słowem, każde postępowanie nacechowane
zamiarem pokrzywdzenia fizycznego lub moralnego, w odpowiednich warunkach, może być
objęte pojęciem znęcania się. Decydujący jest tu obiektywny punkt widzenia, a nie subiektywne
odczucie przez pokrzywdzonego.

Adresatem działania ma być osoba najbliższa dla sprawcy (art. 115 § 11 k.k.).
Znęcanie się może też być dokonywane w stosunku do innych osób, jeżeli są one małoletnie (a
więc nie ukończyły 18 lat) albo nieporadne (np. z powodu kalectwa), a także do osób
pozostających w stosunku zależności od sprawcy. Stosunek zależności zachodzi wtedy, gdy
pokrzywdzony nie jest zdolny z własnej woli przeciwstawić się znęcaniu, i znosi je z obawy
przed pogorszeniem swej sytuacji, np. przez utratę pracy, środków utrzymania, mieszkania
(OSNKW 86/1976).

Znęcanie się jest przestępstwem umyślnym, może więc być popełnione w zamiarze
bezpośrednim lub ewentualnym.
Typem kwalifikowanym przewidzianym w art. 207 § 2 k.k. jest znęcanie się połączone
ze szczególnym okrucieństwem.
Druga kwalifikowana postać znęcania się (§ 3 art. 207 k.k.) polega na znęcaniu się,
którego następstwem jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie. Przypisanie sprawcy
tego przestępstwa wymaga ustalenia związku przyczynowego między znęcaniem się i skutkiem
w postaci usiłowania samobójstwa. Jest to przestępstwo, które może być popełnione z winy
mieszanej, tzn. sprawca umyślnego znęcania poniesie surowszą odpowiedzialność z art. 207 §
3

3 k.k., jeżeli skutek swego czynu w postaci usiłowania samobójstwa, co najmniej mógł i
powinien przewidzieć (art. 9 § 3 k.k.).

W trakcie dokumentowania przestępstwa znęcania się (tak przy czynnościach
sprawdzających w

trybie art. 307 k.p.k. jak i w trakcie prowadzonego postępowania

przygotowawczego), należy uwzględnić między innymi następujące fakty:

1) kiedy został zawarty związek małżeński lub od kiedy żyją w konkubinacie?
2) od kiedy nastąpił fakt znęcania (podać w przybliżeniu miesiąc i rok)?
3) na czym polega znęcanie (czy jest to fizyczne, czy też psychiczne, opisać dokładnie
całe zdarzenia)?
4) czy do czasu znęcania się, związek był poprawny, czy też nie?
5) co było powodem rozpoczęcia znęcania (dlaczego tak się stało)?
6) kto był świadkiem znęcania?
7) czy pokrzywdzona (y) potrzebował pomocy lub porady lekarskiej? Jeżeli tak, to
dołączyć kserokopie obdukcji lekarskich lub kserokopie kart informacyjnych od
lekarza, bądź też innych informacji świadczących o dokonanych zgłoszeniach w
placówkach służby zdrowia,
8) czy były interwencje domowe przeprowadzane przez Policję? Jeżeli tak, to dołączyć
kserokopie lub oryginały notatek z przeprowadzonych interwencji, bądź też
dołączyć wydruk komputerowy z przeprowadzonych interwencji,
9) czy pokrzywdzona (y) informowała – mówiła komuś o fakcie znęcania? Jeżeli tak,
to komu,
10) jak często ma miejsce znęcanie?
11) czy były ucieczki z mieszkania? Jeżeli tak, to do kogo pokrzywdzona(y) udała się,
12) czy fakt znęcania był zgłaszany do jakiejkolwiek instytucji? Jeżeli tak, to dołączyć
stosowne potwierdzenia,
13) czy dzieci były świadkami znęcania?
14) czy pokrzywdzona(y) leczy się lub leczyła w jakiejkolwiek poradni w związku z
zaistniałą sytuacją? Jeżeli tak, to dołączyć stosowne pisma,
15) czy fakt znęcania był zgłaszany w Ośrodku Pomocy Społecznej? Jeżeli tak, to
dołączyć stosowną dokumentację.
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