
      
  

VViioolleennttaa    iinn    ffaammiilliiee,,    ppeeddeeppssiittaa    ddee    lleeggee  
  

  LLeeggeeaa  ppeennttrruu  pprreevveennii rreeaa  vviioolleenntteeii   iinn  ffaammii ll iiee  aa  iinnttrraatt,,  ddee  ccuurraanndd,,  iinn  vviiggooaarree..  DDee  aaccuumm  iinnaaiinnttee,,  
ssoottii ii   bbaattaauussii   vvoorr  pprriimmii   aammeennzzii ,,  vvoorr  ff ii   nneevvooii ttii   ssaa  ppaarraasseeaassccaa  llooccuuiinnttaa  ccoonnjjuuggaallaa  ssaauu,,  ddaaccaa  eessttee  ccaazzuull ,,  ssee  
vvoorr  ““ mmuuttaa””   ddii rreecctt  llaa  iinncchhiissooaarree..  CCaazzuurrii llee  ddee  aaggrreessiiuunnee  ffaammii ll iiaallaa  ddiinn  ccee  iinn  ccee  mmaaii   nnuummeerrooaassee  
ddeemmoonnssttrreeaazzaa  ccaa  bbaattaaiiaa  nnuu  eessttee  rruuppttaa  ddiinn  RRaaii ,,  iiaarr  aaccoolloo  uunnddee  ddaa  mmaammaa,,  ccuu  ssiigguurraannttaa,,  nnuu  ccrreessttee..  CCuu  
ttooaattee  aasstteeaa,,  uunn  ppuummnn,,  oo  ppaallmmaa,,  aammeenniinnttaarrii   ssii   vvoorrbbee  ggrreellee  ssaauu  cchhiiaarr  oo  bbaattaaiiee  sseerriiooaassaa  ssuunntt  llaa  oorrddiinneeaa  
zzii lleeii   iinn  ccaazzuull   mmuull ttoorr  ffaammii ll ii ii ..  ““ AAmm  aalluunneeccaatt  ppee  ssccaarrii ,,  mm--aamm  iimmppiieeddiiccaatt  ssii   aamm  ccaazzuutt  ppee  ssttrraaddaa,,  mm--aamm  
lloovvii tt  ccuu  uussaa”” ,,  ssppuunn  mmuull ttee  ffeemmeeii   ccaarree  iinncceeaarrccaa  ssaa  aassccuunnddaa  oo  vvaannaattaaiiee  ddee  ppee  ffaattaa  ssaauu  ccoorrpp..  CChhiiaarr  ddaaccaa  
mmuull ttii   iissii   ddaaddeeaauu  sseeaammaa  ccaa  oo  aasseemmeenneeaa  eecchhiimmoozzaa  nnuu  ppuutteeaa  ff ii   pprroovvooccaattaa  ddee  oo  ccaazzaattuurraa,,  nniimmeennii   nnuu  ppuutteeaa  
ffaaccee  nniimmiicc,,  ppeennttrruu  ccaa  nnuu  eexxiissttaa  nniiccii   uunn  ccaaddrruu  lleeggaall   ccaarree  ssaa  ppeerrmmii ttaa  iimmppll iiccaarreeaa  ppooll ii ttiieeii   ssaauu  aa  jjuussttii ttiieeii ..  
DDee  aaccuumm  iinnccoolloo,,  iinnssaa,,  vviioolleennttaa  iinn  ffaammii ll iiee  vvaa  ff ii   aasspprruu  ppeeddeeppssii ttaa,,  ddeeooaarreeccee  aa  iinnttrraatt  iinn  vviiggooaarree  lleeggeeaa  
iimmppoottrriivvaa  aaggrreessiiuunnii lloorr  ddoommeessttiiccee..  
  CCee  pprreevveeddee  lleeggeeaa  221177??  
  PPoottrriivvii tt  lleeggii ii   221177//2255  mmaaii   22000033,,  vviioolleennttaa  iinn  ffaammii ll iiee  rreepprreezziinnttaa  ““ oorriiccee  aaccttiiuunnee  ff iizziiccaa  ssaauu  vveerrbbaallaa,,  
ssaavvaarrssii ttaa  ccuu  iinntteennttiiee  ddee  uunn  mmeemmbbrruu  aall   ffaammii ll iieeii   iimmppoottrriivvaa  aall ttuuii   mmeemmbbrruu  aall   aacceelleeiiaassii   ffaammii ll ii ii ,,  ccaarree  
pprroovvooaaccaa  oo  ssuuffeerriinnttaa  ff iizziiccaa,,  ppssiihhiiccaa  sseexxuuaallaa  ssaauu  uunn  pprreejj iiddiicciiuu  mmaatteerriiaall ”” ..  VViiccttiimmaa  ttrreebbuuiiee  ssaa  mmeeaarrggaa  llaa  
IInnssttii ttuuttuull   MMeeddiiccoo--LLeeggaall   ppeennttrruu  oobbttiinneerreeaa  uunnuuii   cceerrttii ff iiccaatt  ccaarree  ccoossttaa  330000..000000  lleeii ..  TTrreebbuuiiee  ddeeppuussaa  oo  
ppllaannggeerree  llaa  ppooll ii ttiiee..  IInn  ccaazzuull   iinn  ccaarree  aauu  ffoosstt  nneecceessaarree  mmaaii   ppuuttiinn  ddee  6600  ddee  zzii llee  ddee  iinnggrrii jj ii rrii   mmeeddiiccaallee,,  
ffeemmeeiiaa  ssee  ppooaattee  iimmppaaccaa  iinnttrree  ttiimmpp  ccuu  ssoottuull   eeii ,,  aacceesstt  lluuccrruu  iinnllaattuurraanndd  rraassppuunnddeerreeaa  ppeennaallaa  aa  bbaattaauussuulluuii ..  
IImmppaaccaarreeaa  ssee  vvaa  ffaaccee  iinn  pprreezzeennttaa  uunnoorr  ssppeecciiaall iissttii   iinn  mmeeddiieerreeaa  ccoonnff ll iicctteelloorr..  PPooll ii ttiissttii ii   ccaarree  iinntteerrvviinn  
ppeennttrruu  aappllaannaarreeaa  ccoonnff ll iiccttuulluuii   aauu  ddrreeppttuull   ddee  aa  ppaattrruunnddee  iinn  llooccuuiinnttaa  ccuu  ffoorrttaa,,  ddaaccaa  nnuu  ll ii   ssee  ddeesscchhiiddee  uussaa..  
LLaa  cceerreerreeaa  vviiccttiimmeeii ,,  iinnssttaannttaa  ppooaattee  oobbll iiggaa  aaggrreessoorruull   ssaa  ppaarraasseeaassccaa  llooccuuiinnttaa..  
  DDeesspprree  lleeggii ttiimmaa  aappaarraarree    
  EEssttee  iinn  lleeggii ttiimmaa  aappaarraarree  cceell   ccaarree  ssaavvaarrsseessttee  oorriiccee  ffaappttaa  ppeennttrruu  aa  iinnllaattuurraa  uunn  aattaacc  aassuupprraa  ssaa..  IInn  
lleeggii ttiimmaa  aappaarraarree  eessttee  ssii   ppeerrssooaannaa  ccaarree,,  ddiinn  ccaauuzzaa  tteemmeerrii ii ,,  aa  ddeeppaassii tt  ll iimmii tteellee  uunneeii   aappaarraarrii   pprrooppoorrttiioonnaallee  
ccuu  ggrraavvii ttaatteeaa  ppeerriiccoolluulluuii ..  DDaaccaa  eessttii   aattaaccaattaa  ssii   ttee  ppoottii   aappaarraa,,  nnuu  mmaaii   ssttaa  ppee  ggaanndduurrii !!   FFaapptteellee  ttaallee  nnuu  vvoorr  
ff ii   ppeeddeeppssii ttee  ppeennaall ..  
  VViiccttiimmaa  nnuu  ttrreebbuuiiee  ssaa  ssee  ccoonnssiiddeerree  nniicciiooddaattaa  vviinnoovvaattaa  ddee  iinncciiddeenntt..  CCoonnff ll iicctteellee  ppoott  ff ii   rreezzoollvvaattee  
pprriinn  ccoommuunniiccaarree..  IInn  mmaajjoorrii ttaatteeaa  ccaazzuurrii lloorr  ddee  vviioolleennttaa,,  vviinnoovvaattii ii   ssuunntt  bbaarrbbaattii ii ,,  mmaarrii   aammaattoorrii   ddee  bbaauuttuurrii   
aallccooooll iiccee..  IInn  uurrmmaa  uunnuuii   ssoonnddaajj   ss--aa  ccoonnssttaattaatt  ccaa  3366%%  ddiinn  iinnffrraaccttiiuunnii ii llee  ddee  aacceesstt  ttiipp  ssuunntt  ccoommiissee  iinn  
uurrmmaa  ccoonnssuummuulluuii   ddee  aallccooooll ..  OO  aall ttaa  ccaauuzzaa  aa  vviioolleenntteeii   iinn  ffaammii ll iiee  oo  rreepprreezziinnttaa  ssii   nniivveelluull   ddee  ttrraaii   ssccaazzuutt..  


