Justiz / Zivilrecht	3
Z Titel Prawo do ochrony
ZL2	Stosujący przemoc musi opuścić mieszkanie
ZL3	Stosujący przemoc musi trzymać się z dala
ZL4	Dzieci do matki
ZL5	Stosujący przemoc nie powinien widywać dzieci
ZL6	Odszkodowanie za krzywdy + wynagrodzenie za poniesione szkody i straty
ZL8	Spisywanie wspomnień
ZL9	Zdjęcia
ZL10	Zaświadczenie lekarskie (obdukcja)
ZL11	Rozmowa ze świadkami
ZL12	rozwód


Z1

Na podstawie prawa cywilnego może Pani wiele osiągnąć w celu zabezpieczenia siebie i dzieci.
Niektóre wnioski może Pani złożyć również bez adwokatki. Przy niskich zarobkach może Pani złożyc wniosek o pokrycie kosztów prawnych (Beratungshilfe). Wniosek taki składa się w najbliższym sądzie rejonowym (Amtsgericht).
W jaki sposób – dowie się Pani w tym rozdziale.

Jeśli jednak potrzebuje Pani adwokatkę (Anwältin), proszę wybrać taką, której specjalizacją  jest prawo rodzinne (Familienrecht).
Proszę zapytać w Izbie Adwokackiej (Anwaltskammer) lub w poradniach.
Przy niewielkich dochodach udzielona zostanie Pani pomoc na koszty procesowe (Prozesskostenhilfe).
Po lewej stronie widzi Pani listę możliwości i w jaki sposób może je Pani zrealizować.




Stosujący przemoc musi opuścić mieszkanie

Jako pomoc w sytuacji aktualnego zagrożenia może Pani złożyć według prawa do ochrony przed przemocą wniosek o okresowe pozostawienie mieszkania do wyłącznej dyspozycji Pani. Okres takiego użytkowania mieszkania jest uzależniony od wysokości czynszu i sytuacj wynajmu mieszkania.

Jeśli chce Pani zatrzymać to mieszkanie na zawsze dla siebie , można wykorzystać różne możliwości , w zależności od tego, czy

  Jest Pani żoną sprawcy
  Żyje Pani w oficjalnie zarejestrowanym związku
  Czy żyje Pani w nieformalnej wspólnocie

Należy koniecznie w tej kwestii zasięgnąć porady prawnej.


Z5

Gdzie?
Proszę złożyć pilny wniosek o przydzielenie mieszkania (Eilantrag auf Wohnungszuweisung) przy Sądzie Rodzinnym Sądu Rejonowego (Familiengericht im Amtsgericht). Te wnioski mogą być wydrukowane z tego miejsca.

Jak?
Musi Pani udowodnić, że mąż wielokrotnie stosował wobec Pani przemoc. W tym celu potrzebuje Pani zaświadczenia lekarskie, zeznania świadków, fotografie, protokól policyjny, zeznanie potwierdzone przysięgą itp.

.


Zx5
Tekst wniosku



F


W zależności od tego, czy ma Pani wspólne gospodarstwo z prześladującym Panią mężczyzną czy nie ma Pani już gospodarstwa od dłuższego lub krótszego czasu, potrzebuje Pani inny formularz:

Jako kobieta wybiera Pani:

Fx1  Podczas rozwodu
Fx2  Zamężna, rozwód nie jest w toku
Fx3a Wspólne gospodarstwo rozwiązane niecałe sześć miesięcy temu
Fx4 Zarejestrowane partnerstwo
Fx5 Wskazówki o wypełnianiu formularzy
Fx6 Druk

Jako mężczyzna wybiera Pan

Fx1  Podczas rozwodu
Fx2  Zonaty, rozwód nie jest w toku
Fx3a Wspólne gospodarstwo rozwiązane niecałe sześć miesięcy temu
Fx4 Zarejestrowane partnerstwo
Fx5 Wskazówki o wypełnianiu formularzy
Fx6 Druk


Z6

„Zarządzenie o objęciu ochroną« (Schutzanordnung)
zwane również „Bannmeile”

Aby stsujący przemoc nie miał możliwości grozić Pani i napastować Panią, może mu zostać zabroniony wszelaki kontakt z Panią – np. w miejscu pracy, przedszkolu, szkole.

Z7

Gdzie? W Sądzie Rejonowym (Amtsgericht) Wydrukuj wniosek.

Jak?  Polecamy postępowanie przyspieszone i pomoc prawną. Nie ma przymusu angażowania prawniczki/prawnika.. 
Musi Pani jako zapewnienie w miejsce przysięgi (eidesstattliche Erklärung) dokładnie opisać miejsca i czas powtarzających się aktów przemocy oraz zapewnić, że mogą się one powtórzyć. Zaświadczenia lekarskie i świadkowie pomogą w przekonaniu sądu.

Proszę wydrukować tekst tego wniosku na zarządzenie o objęciu ochroną (Schutzanordnung) i dostarczyć go Pani adwokatce.




Fb

W zależności od tego, czy ma Pan/Pani wspólne gospodarstwo z prześladującym Panią/Pana mężczyzną/kobietą czy nie ma Pan/Pani już gospodarstwa od dłuższego lub krótszego czas, potrzebuje Pani / Pan inny formularz:

Jako kobieta wybiera Pani:

Wspólne gospodarstwo rozwiązane niecałe sześć miesięcy temu...(F1a)

Albo

Rozwiązane przed ponad sześcioma miesiącami albo 
Nigdy nie było wspólnego gospodarstwa (F1b)

Jako mężczyzna wybiera Pan:


Z8
Prawo okrelania miejsca stałego pobytu (Aufenthaltsbestimmungsrecht)

Powinna się Pani pospieszyć, ponieważ także ojciec ma prawo do złożenia tego wniosku.


Z9

Gdzie?
W punkcie składania wniosków prawnych w Sądzie Rejonowym właściwym dlamiejsca zamieszkania Pani dzieci.

Kiedy?
Punkt składania wniosków otwarty jest z reguły tylko przed południem. Gdy dzieciom grozi uprowadzenie (Entführung der Kinder), może Pani domagać się sędziny dziennej lub w soboty sędziego dyżurnego (Richter - Notdienst), który natychmiast wyda zarządzenie  prowizoryczne (einstweilige Anordnung )

Jak?
Przy składaniu wniosku musi Pani podać przyczyny, które potwierdzą zagrożenie dzieci przez partnera.
O wniosku tym Pani partner zostanie powiadomiony pisemnie. Proszę zażądać, aby tymczasowo nie udzielano mu informacji w tej sprawie.

Zx9    Tekst wniosku
Fx5   Wskazówki na temat wypełniania wniosków



z10

Stosujący przemoc nie powinien widywać dzieci: 
„Zawieszenie prawa obcowania” 
(Aussetzung des Umgangsrechts)

Jeśli istnieje niebezpieczeństwo, że ojciec wykorzysta prawo do odwiedzin dzieci (Besuchsrecht) w celu stosowania wobec Pani lub dzieci przemocy, wtedy może Pani złożyć wniosek o zawieszenie lub wykluczenie tego prawa (Antrag auf Aussetzung oder Ausschluss des Umgangsrechts). Może Pani również złożyć wniosek, aby odwiedziny odbywały się zawsze w obecności pracownicy Urzędu Opieki nad Nieletnimi lub innej organizacji. (begleiteter Umgang).
Proszę natychmiast skorzystać z pomocy prawniczek lub poradni, która oferuje pomoc prawną

Z11

Odszkodowanie za wyrządzone krzywdy (Schmerzensgeld)

Może Pani zażądać tego odszkodowania jako zadośćuczynienia za wyżądzony ból i obrażenia fizyczne.

Wynagrodzenie za poniesione szkody i straty (Schadensersatz)

Powinna Pani zażądać wynagrodzenia za wydatki na leczenie, za utratę możliwości zarobkowania (Verdienstausfall), podartą odzież i zniszczone przedmioty.
Może Pani w tym pomóc adwokatka lub organizacja zajmująca się ochroną ofiar, taka jak np.Weisser Ring.

Zx11
Biały krąg WEISSER RING pomaga ofiarom przestępstw kryminalnych i informuje o pomocy państwowej zgodnie z ustawą o odszkodowaniu dla ofiar (Opferentschädigungsgesetz).
Bundesweites Info-Telefon: 01803 - 34 34 34
Betroffene, die direkte Hilfe suchen, finden hier Ansprechpartner des WEISSEN RINGS in ihrer Nähe.


Weisser Ring


Z12

Przygotowania:

Wnioski swoje będzie Pani musiała dokładnie uzasadnić.
Dlatego bardzo ważne jest:

-	spisanie wspomnień
-	sfotografowanie obrażeń
-	zrobienie obdukcji lekarskiej
-	zapytanie świadków

Te  przygotowania może Pani rozpocząć na długo przed wystąpieniem na drogę prawną.



Z13

Rozwód (Scheidung)

Jeśli myśli Pani o rozwodzie, to powinna Pani koniecznie zwrócić się do adwokatki.
Wytłumaczy ona Pani procedurę sprawy rozwodowej, informując jednocześnie o kosztach.

Przy małych dochodach może Pani otrzymać w sądzie rejonowym tzw. „promesę na paradę” (Beratungsschein). Wówczas koszty porady udzielonej przez adwokatkę wynoszą tylko 10,00 €uro.

