Prawa i obowiązki profesjonalistów
Dziecko, czyli osoba poniżej 18. roku życia, nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych
i nie może w swoim imieniu skutecznie podejmować takich czynności. Nie może zatem
zgłosić policji, prokuraturze czy sądowi rodzinnemu, że jest krzywdzone. W tej sytuacji na
dorosłych, zwłaszcza profesjonalistach, którzy mają kontakt z dziećmi z racji
wykonywanego zawodu, spoczywa szczególny obowiązek reagowania w przypadku
podejrzenia, że dziecko doświadcza przemocy.
Obowiązek zawiadomienia odpowiednich instytucji wymiaru sprawiedliwości o
przestępstwie wobec dziecka lub zagrożeniu jego dobra wynika z następujących aktów
prawnych:
Kodeksu postępowania karnego – art. 304
§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny
obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. (...)
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały
się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić
o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia
organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ
stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
Kodeksu postępowania cywilnego – art. 572
§ 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu,
obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.
§ 2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego,
sądach, prokuraturach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji
rządowej, organach policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz
organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie
chorymi.
Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r. – art. 12.
Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych powzięły
podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny,
powinny niezwłocznie zawiadomić o tym policję lub prokuratora.
Więcej o prawach i obowiązkach profesjonalistów pracujących w szkole, instytucjach
ochrony zdrowia i policji można znaleźć w broszurze „Gdy podejrzewasz, że dziecko jest
krzywdzone” dostępną tutaj.

