
Загальна інформація про напад
Вступ

Напад включає будь-яку поведінку або фізичний напад, що призводить до травми або загрози іншій особі чи пошкодження її
майна. Сюди також входить напад, який ще не відбувся, але планується, а також погрози, які викликають страх нападу.

Погрози нападу можуть бути фізичними, вербальними або письмовими. Вони можуть бути усними або надіслані за допомогою
будь-якої форми зв'язку чи засобів масової інформації. Погрози можуть бути прямими, непрямими або усвідомленими.

Які існують різні форми нападу?

Форми нападу включають:

Безпосередній фізичний напад на людину шляхом ляпасів, ударів, стусанів або штовхання.•
Погрози завдати фізичної шкоди, які можуть включати:•

Словесні погрози з використанням залякування, ворожих або образливих слів.○
Кидання або удари.○
Залякування або погрозливі жести.○
Показ предмета, який виглядає як зброя, у погрозливій формі.○
Переслідування.○

Сексуальне насильство над людиною. Сексуальне насильство — це будь-яка сексуальна діяльність, до участі в якій людину
примушують або погрожують. Це може передбачати, а може і не передбачати фізичний контакт з особою, яка нападає на
Вас. Ви зазнаєте сексуального насильства, якщо Вас примушують до будь-якого сексуального контакту.

•

Пошкодження або знищення допоміжного обладнання людини, наприклад окулярів, тростин або ходунків.•
Використання або демонстрація зброї для заподіяння шкоди або погрози комусь. Прикладами зброї можуть бути пістолети,
ножі, палиці або бити.

•

Використання більших фізичних розмірів або сили для залякування людини шляхом стримування силою або знущання.•

Що я можу зробити, якщо зазнаю нападу?

Повідомте поліцію про напади, погрози та переслідування. Зателефонуйте до місцевої служби невідкладної допомоги,
якщо Вам загрожує безпосередня небезпека або Вам потрібна медична допомога.

•

Проконсультуйтесь з юристом або адвокатом, щоб отримати правовий захист від особи, яка напала на Вас або погрожувала
нападом. Варіанти захисту можуть включати:

•

Отримання ухвали суду, яка вимагає від особи триматися подалі від Вас (судова заборона).○
Переїзд на приватну адресу.○
Притягнення особи до відповідальності через суд. Закони залежать від місця Вашого проживання.○

Дотримуйтеся цих інструкцій вдома:

Уникайте місць, де Ви почуваєтеся небезпечно.•

Намагайтесь залишатися в місцях, де є інші люди.•

Вивчіть методи захисту від нападу, наприклад самозахист.•

Де знайти підтримку

Якщо Ви зазнали нападу, Ви можете звернутися по допомогу до:



Професійного консультанта, члена сім'ї, опікуна або надійного друга, щоб розповісти про те, що сталося.•

Підсумок
Напад включає будь-яку поведінку або фізичний напад, що призводить до травми або загрози іншій особі чи
пошкодження її майна.

○

Напад включає погрози, які змушують людину боятися за свою безпеку. Погрози можуть бути усними або надіслані за
допомогою будь-якої форми зв'язку чи засобів масової інформації.

○

Існує багато форм нападу.○

Повідомте поліцію про напади, погрози та переслідування. Зателефонуйте до місцевої служби невідкладної
допомоги, якщо Вам загрожує безпосередня небезпека або Вам потрібна медична допомога.

○

Спробуйте запобігти нападу - стежте за тим, що Вас оточує, уникайте місць, де Ви почуваєтеся небезпечно, та
поспілкуйтесь з юристом, щоб отримати правовий захист від особи, яка напала на Вас або погрожувала нападом.

○
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