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ARESZT ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD RODZINĄ I NIELEGALNE POSIADANIE BRONI
Sztumscy stróże prawa zatrzymali 63-latka, który znęcał się nad swoją rodziną. To jednak nie jedyny zarzut, jaki usłyszy mężczyzna, bowiem w domu w którym zamieszkiwał policjanci znaleźli broń
oraz amunicję. Mieszkańcowi gminy Sztum grozi kara 8 lat więzienia, ale na razie posiedzi 2 miesiące w areszcie.
Po koniec zeszłego tygodnia, oficer dyżurny sztumskiej jednostki odebrał telefon, gdzie mężczyzna wszczął awanturę w domu swoich rodziców. Na miejsce pojechali funkcjonariusze, gdzie ustalili,
że 63-letni mężczyzna znęca się nad rodziną, z którą zamieszkuje. Z relacji kobiety wynikało, że dramat w tej rodzinie trwał od kilku lat. . Awantury, wyzwiska, groźby i bicie były w tym domu
codziennością. Wyganiał żonę z mieszkania, zdarzało się również, że uniemożliwiał jej wejście do domu. Tego samego dnia 63-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie. To jednak nie
wszystko. W trakcie interwencji wyszło na jaw, że mężczyzna posiada w domu broń palną, którą groził swojej żonie. Stróże prawa zabezpieczyli łącznie 5 sztuk broni i amunicję. Zatrzymany
mężczyzna usłyszał zarzuty za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad żoną i trójką małoletnich dzieci. Decyzją sądu najbliższe dwa miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Sztumscy 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. Powiadom! Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj! Powiadom Policję,
Straż Miejską lub najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadzwoń! /0-22/ 668 70 00 - to specjalny numer telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia.
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