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Prokuratura Rejonowa w Puławach realizuje obowiązki na podstawie ustawy o prokuraturze. 

Do jej głównych zadań należy prowadzenie postępowań przygotowawczych między innymi 

dotyczących przemocy w rodzinie.  

Prokuratura nie jest instytucją, która bezpośrednio udziela pomocy osobom pokrzywdzonym, 

niemniej jednak każda z osób pokrzywdzonych informowana jest o swoich prawach i obowiązkach 

(otrzymuje także pouczenie na piśmie) jak również otrzymuje wykaz instytucji pozarządowych 

działających na terenie województwa lubelskiego świadczących pomoc na rzecz ofiar przestępstw. 

Ponadto w toku postępowań prowadzonych przez Prokuraturę, w sytuacji gdy pokrzywdzony jest 

nieletni, na wniosek prokuratora powoływany jest psycholog, który uczestniczy w przesłuchaniu jak 

również kurator, który reprezentuje małoletniego w sytuacji gdy osobą podejrzewaną jest któreś 

z rodziców. 

Bardzo istotną informacją jest to, iż zgodnie z treścią art. 185a kpk w sprawach o przestępstwa 

określone w rozdziałach XXV i XXVI Kodeksu karnego, pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania 

nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko raz, chyba, że wyjdą na jaw istotne 

okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub zażąda tego oskarżony, 

który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego. Przesłuchanie takie 

przeprowadza Sąd z udziałem biegłego psychologa. 

Ponadto Prokurator w ramach obowiązków podejmuje działania zgodne z treścią art. 572 kpc-  

zawiadamia Sąd opiekuńczy o każdym zdarzeniu uzasadniającym podjęcie przez tenże Sąd 

postępowania z urzędu, gdy dobro małoletniego jest zagrożone (tj. ograniczenie władzy rodzicielskiej, 

zapewnienie opieki małoletniemu). 

Nadto w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie, gdy Prokurator stwierdzi, że podejrzana(y) jest 

uzależniony od alkoholu podejmuje działania do skierowania wniosku o przymusowe leczenie 

odwykowe. 

Podobnie odbywa się w sytuacjach gdy, prokurator stwierdzi w oparciu o opinię biegłego chorobę 

psychiczną  u osoby podejrzanej. 

Prokurator tut. Prokuratury bierze udział w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie  w Puławach.  
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