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RL1	Doniesienie – tak lub nie
RL2	Zapisanie wspomnień
RL3	Zdjęcia
RL4	Świadectwo lekarskie (obdukcja)
RL5	Zapytanie świadków
RL6	Doniesienie
RL7	Przesłuchanie
RL8	Co robi prokuratura
RL9	 Jeśli Pani milczy
RL10	Proces + towarzyszenie
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R1


Policja i sądownictwo są dzisiaj raczej gotowe, aby chronić kobietę także przed jej partnerem. Ale to nie funkcjonuje automatycznie – Pani sama będzie musiała się do tego przyczynić. Dlatego też proszę wcześniej rozważyć, co przemawia za, a co przeciw.


R2

Za tym przemawia:

•	Wielu sprawcom dopiero doniesienie uświadamia, że
-	postępują bezprawnie
-	są sprawcami przemocy
-	grozi im kara
-	muszą się zmienić

•	Doniesienie może umotywować sprawcę do odwiedzenia poradni dla mężczyzn stosujących przemoc.

•	Wniosek o ukaranie dostarcza na podstawie prawa cywilnego ważne powody do przekonania sądu rodzinnego o Pani interesach.

R3

Przeciwko temu przemawia:
•	On mógłby Pani grozić, żeby Pani nie zeznawała

•	Przeważnie jest to tzw. zeznanie przeciwko zeznaniu (Aussage gegen Aussage). Jeśli kobieta lub policja nie dostarczą żadnego materiału dowodowego przeciwko sprawcy, wtedy postępowanie zostaje zawieszone! (Verfahren wird eingestellt.)



R4

Do przygotowań należy:
Zapisywanie wspomnień:
Wszystkie obelgi, groźby lub ataki przemocy: 
miejsce, czas, świadkowie.
W ten sposób może Pani udowodnić, że przemoc nie była „wydarzeniem jednorazowym”.


R5

Fotografowanie obrażeń i szkód
W czasie urlopu fotografowanie jest dla Pani oczywiste – nie ważne, czy są to ludzie, przedmioty, czy pomieszczenia. Proszę to uczynić i teraz w celu zabezpieczenia dowodów:

•	Obrażenia
•	Przedmioty, którymi Panią bił,
•	Zniszczone umeblowanie itp.


R6

Świadectwo lekarskie (obdukcja) (ärztliches Attest)
Obdukcja lekarska potwierdzająca obniesione obrażenia lub gwałt jest ważnym dowodem przed sądem. W tym kontekście ważny jest prawnie udowodniony związek pomiędzy obrażeniami a ich bezpośrednią przyczyną.
Być może chce Pani dopiero później zadecydować o złożeniu doniesienia na sprawcę, ale obdukcja musi zostać sporządzona bezpośrednio po zdarzeniu.

Obrażenia zanotowane w karcie chorego (ärztliches Krankenblatt) mogą również zostać poświadczone później .


R7

Gdzie?
Obdukcję może sporządzić Pani ginekolog – proszę ją poprosić o zachowanie dowodów - lub lekarz rodzinny. Gdy obrażenia nie są widoczne, należy zbadać je na pogotowiu ratunkowym w szpitalu.
Ważne:
W trakcie badania proszę zwrócić uwagę na każde najdrobniejsze uszkodzenie ciała i urazy.



R8

Rozmowa ze świadkami
To nie Pani musi wstydzić się sąsiadów, lecz sprawca.
Dlatego też proszę porozmawiać z sąsiadkami, które mogły te zdarzenia widzieć lub słyszeć. Może Pani poprosić o zapisanie wspomnień. Jeśli proces odbędzie się po dłuższym czasie, wspomnienia sąsiadów mogą ulec zatarciu. 


R9

Złożenie doniesienia (Anzeige erstatten)

Kiedy?
O każdej porze. Bezpośrednio po czynie na policji, albo dopiero po kilku dniach lub miesiącach. Jeśli minął już dłuższy okres czasu należy wytłumaczyć powód zwlekania z powołaniem do sądu.

Jak?
Opisze Pani te zdarzenia podając miejsce i datę, poda Pani świadków i dołączy obdukcje lekarskie.

Gdzie?
Pisemnie w prokuraturze (Staatsanwaltschaft) lub ustnie na policji.
Proszę wcześniej zadzwonić i zapytać, jaki urząd jest kompetentny w przypadku przemocy domowej. Może Pani domagać się urzędniczki z policji lub zabrać ze sobą zaufaną osobę. Jeśli jest ona świadkiem, to nie będzie mogła być obecna przy Pani przesłuchaniu.


R10

Przesłuchanie
Policja przesłucha również sprawcę i przyjmie jego oświadczenia.
Pani okrutne przeżycia nie są wystarczające – czyn ten musi zostać sprawcy udowodniony. Pani może w tym pomóc dostarczając dowody:

•	Pani zeznanie:
Sprawozdania z dotychczasowych czynów przemocy. Proszę otwarcie powiedzieć, jeśli boi się Pani następnych ataków przemocy wobec siebie i dzieci i czym on grozi.

•	świadectwa lekarskie (obdukcje)
•	Świadkowie
•	Zdjęcia – istnieją zniszczone przedmioty lub ślady walki w mieszkaniu, które policja powinna sfotografować jako dowody?


R11

Policja / Żandarmeria sporządzi z Pani zeznań protokół, proszę ten protokół dokładnie przeczytać i podpisać tylko wówczas, jeśli Pani wypowiedzi zostały spisane prawidłowo. Jeśli nie, to proszę przed podpisaniem zażądać zmian.


R12

Po przesłuchaniu
•	Proszę domagać się od policji o podanie numeru sprawy (Vorgangsnummer) – w Niemczech 
Na tej podstawie może się Pani sama dowiedzieć w prokuraturze (Staatsanwaltschaft), czego może Pani oczekiwać w swojej sprawie.

•	Proszę zanotować co Pani powiedziała policji: okoliczności, miejsca, daty, osoby, przebieg sytuacji i dosłowne brzmienie gróźb.
Do rozpoczęcia procesu może upłynąć wiele czasu. Jeśli Pani zeznanie przed sądem będzie różniło się od złożonego na policji, może to zostać wykorzystane na Pani niekorzyść.

Gdy dołączy się Pani do procesu przy pomocy prawniczki na drodze prywatnego oskarżenia posiłkowego (Privatbeteiligtenanschluss w Niemczech na drodze oskarżenia ubocznego, to może Pani w sądzie dokonać wglądu w akta sprawy (Akteneinsicht) i może Pani  jeszcze raz przeczytać swoje zeznania.


R13

Co czyni prokuratura
Prokuratura Okręgowa lub Rejonowa (Bezirks-/Staatsanwaltschaft) sprawdza, czy zebrane dowody wystarczą do wniesienia oskarżenia.


R14

•	Bez procesu sądowego (Strafbefehl) sprawca skazany zostaje na karę pieniężną (Geldstrafe) lub karę pozbawienia wolności  do góra dwónastu miesięcy w zawieszeniu (Freiheitsstrafe auf Bewährung)

•	lub dochodzi do procesu, kończącego się karą, zwolnieniem od kary lub zawieszeniem sprawy.

•	albo postępowanie zostaje zawieszone (Einstellung des Verfahrens).
Prawniczka może złożyć odwołanie (Beschwerde) od tego postanowienia.




R16

Gdy Pani milczy
Gdy jest Pani ze sprawcą spokrewniona, zaręczona, zamężna lub spowinowacona, ma Pani prawo milczeć. W  Niemczech nazywa się to  „ prawem odmowy składania zeznań”.

Zawsze może Pani powiedzieć : »Nie chcę składać zeznań« ("lch möchte nicht aussagen."). Nie musi Pani podawać powodów, ale musi się Pani stawić w Prokuraturze Okręgowej/Rejonowej albo w sądzie, ażeby oświadczyć swoją decyzję.

W Niemczech proces na tym prawdopodobnie zostanie zakończony, jeśli nie istnieją inne dowody, ponieważ Pani wcześniejsze zeznania nie mogą zostać uwzględnione przez sąd.
Akta są przechowywane przez klika lat. Jeśli będzie Pani chciała złożyć zeznania, wówczas Proces może zostać wznowiony (Wiederaufnahme des Verfahrens).

Jeśli zdecyduje się Pani na milczenie podczas procesu, to sprawca zostanie uniewinniony, gdy ilośc innych dowodów nie będzie wystarczająca lub sprawca nie przyzna się do winy(Geständnis).


R17

Proces i towarzyszenie
Przed sądem musi Pani jeszcze raz dokładnie opowiedzieć swoją historię. Prokurator i adwokat sprawcy będą Panią wypytywać.

Gdy boi się Pani spotkania ze sprawcą w budynku sądu, to proszę o tym poinformować sąd; numer telefonu podany jest na wezwaniu (Ladung).

Proces jest publiczny. Proszę poprosić o towarzyszenie zaufanej osoby. Fachowe towarzyszenie i porady w przypadku przemocy przeciwko kobietom oferują:

domy kobiet, poradnie dla kobiet, telefony pomocy doraźnej i placówki interwencyjne (Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, Notrufe und Interventionsstellen)

W Niemczech: poradnie do spraw ochrony ofiar i świadków (Opfer- oder Zeugenschutzberatungen)


R18_19

Wyroki w Niemczech
Uszkodzenie ciała (Körperverletzung) podlega karze do 5-u lat pozbawienia wolności.
Z reguły należy oczekiwać:

•	Kary pieniężnej (Geldstrafe) lub kary pozbawienia wolności w zawieszeniu (Freiheitsstrafe auf Bewährung)
•	Kary pozbawienia wolności bez zawieszenia (Freiheitsstrafe ohne Bewährung)
•	Ostrzeżenia z zastrzeżeniem kary (Verwarnung mit Strafvorbehalt)
•	Uniewinnienia (Freispruch)

