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Postępowanie sądowe

Masz prawo do otrzymania wsparcia

Pomoc medyczna

Zawiadomienie Policji

Prawo do seksualnego samostanowienia jest w
Niemczech zapewnione ustawowo.
Kobiety* jednak, niezależnie od ich orientacji seksualnej, przeżywają każdego dnia ataki na tle seksualnym. Nawet jeśli wiele kobiet* jest w stanie z
powodzeniem obronić się przed atakami, mogą stać
się ofiarami napaści seksualnej lub gwałtu. Przemoc
wobec kobiet* jest problemem naszego społeczeństwa, który należy skutecznie zwalczać.

Napaść seksualna często charakteryzuje się poważnymi lub niewielkimi obrażeniami ciała. Warto zatem
jak najszybciej odwiedzić lekarkę-ginekologa* lub pojechać do stacji ratowniczej jednego ze szpitali w celu

Przemoc seksualna (również w małżeństwie lub
związku partnerskim) jest przestępstwem. Masz
prawo złożenia zawiadomienia o przestępstwie,
policja musi Cię przesłuchać i wszcząć dochodzenie.

LARA wspiera i pomaga kobietom* w przezwyciężaniu skutków przemocy seksualnej i ataków.
Współpracownice LARY
dostosowują się podczas udzielania porad do Twoich
osobistych potrzeb.
Możesz umówić się na spotkanie przez telefon lub
uzyskać poradę bezpośrednio przez telefon.
W nagłych wypadkach i sytuacjach kryzysowych
możesz również przyjść do nas bez uprzedniej rejestracji.
Nasze centrum poradnictwa znajduje się na trzecim
piętrze. Dostępna jest winda. W obszarze wejściowym znajdują się dwa stopnie. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oferujemy porady
w pobliskich pomieszczeniach przystosowanych dla
osób niepełnosprawnych.
W miarę możliwości udzielana pomoc będzie realizowana w Twoim języku ojczystym lub z pomocąt
łumaczki*. Na Twoje wyraźne życzenie może Tobie
towarzyszyć opiekunka*.
Należy pamiętać, że mężczyźni nie mają wstępu do naszego centrum w godzinach jego otwarcia.

opatrzenia możliwych obrażeń,
zbadania pod względem zarażenia chorobami wenerycznymi,
zasięgnięcia informacji na temat możliwości wykonania testu na obecność wirusa HIV,
ewentualnego otrzymania „pigułki wczesnoporonnej”.
Poufne zabezpieczenie śladów
Jeśli nie masz jeszcze pewności, czy chcesz zgłosić
napaść, ślady można zabezpieczyć w ciągu pierwszych 72 godzin po czynie karalnym, bez konieczności jego natychmiastowego zgłaszania. Ślady DNA są
przechowywane przez rok na potrzeby wykorzystania podczas postępowania toczącego się przed sądem. W tym czasie możesz sama zdecydować, czy
zawiadomić o popełnieniu przestępstwa.
W tym celu prosimy o kontakt z Przychodnią dla
Ofiar Przemocy berlińskiego Charité (030–450 570
270, od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:00).
Umówisz się na wizytę u lekarki medycyny sądowej
w jednej ze stacji ratowniczych berlińskiego Charité
w celu przeprowadzenia poufnego zabezpieczenia
śladów. Opieka medyczna w pozostałym zakresie
jest niezależnie świadczona w Przychodni przez specjalistyczny personel medyczny.
Obrażenia wewnętrzne i zewnętrzne, ślady nasienia
lub włosy łonowe sprawcy są ważnymi dowodami.
Dlatego też lepiej jest umyć się dopiero po badaniu
lekarskim, nawet jeśli jest to bardzo nieprzyjemne.
Bardzo ważnym dla postępowania dowodowego jest
przechowywanie odzieży mogącej nosić ślady aktu
przemocy, w czystych papierowych torbach.
To Ty decydujesz, czy chcesz złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Napaść seksualna podlega karze, jeżeli ma miejsce
wbrew jednoznacznej woli osoby. Z dniem 10 listopada 2016 r. weszło w życie nowe prawo karne odnoszące się do przestępstw na tle seksualnym. W
tym momencie jest to bez znaczenia, czy dana osoba obroniła się przed atakiem lub dlaczego jej się to
nie udało. Wystarczy wypowiedzenie słowa „Nie”.
Nowe prawo gwarantuje również równe traktowanie
w przypadku napaści na ofiary niepełnosprawne lub
niemogące stawić oporu. Ścigane może być również
molestowanie seksualne w miejscach publicznych.
W przypadku ataków grupowych wszystkie osoby
biorące udział w zajściu mogą zostać pociągnięte do
odpowiedzialności. Napaść na tle seksualnym można zgłosić, dzwoniąc na policję pod numerem 110,
natychmiast otrzymując pomoc na miejscu. Zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa można również złożyć
w dowolnym komisariacie policji, Policji Kryminalnej
(LKA 13), za pośrednictwem internetowego komisariatu policji lub w formie pisemnej skierowanej do
prokuratury.

W celu zawiadomienia policji możesz udać się bezpośrednio do Policji Kryminalnej, unikniesz wtedy licznych przesłuchań. Kompetentną jednostką jest Dział
Czynów Karalnych na Człowieku, LKA 13, Keithstraße,
Berlin-Tiergarten. Gdy najpierw złożysz zawiadomienie o przestępstwie na innym posterunku policji,
otrzymasz następnie wezwanie od Policji Kryminalnej
w celu złożenia zeznań.

W zależności od ciężaru czynu zawiadomienie o
przestępstwie może być niemożliwe do wycofania,
ponieważ ściganie sprawcy leży w interesie publicznym (przestępstwo ścigane z urzędu). Dlatego
też ważne jest samodzielne podjęcie przez Ciebie
decyzji o zawiadomieniu. Zawiadomienie nie musi
być złożone natychmiast po dokonaniu czynu karalnego. W LARZE uzyskasz bezpłatne porady doświadczonych adwokatek* dot. zawiadomienia o
popełnionym prze- stępstwie oraz procesu.
Twoje prawa na Policji
Policja spróbuje spełnić Twoje życzenie bycia
przesłuchaną przez kobietę*.
Masz prawo do tłumacza/tłumaczki*, gdy jęz.
niemiecki nie jest Twoim językiem ojczystym.
Możesz konsultować się z prawniczką* lub inną zaufaną osobą, o ile nie jest ona świadkiem w sprawie.
Gdy pytania wydają Ci się dziwne, możesz zapytać, dlaczego są stawiane.
Masz prawo złożyć wniosek o przydzielenie pomocy psychologiczno-socjalnej podczas procesu. Wówczas osoba, która będzie ją realizować,
będzie Ci towarzyszyć podczas przesłuchiwania
przez policję.
Gdy jesteś wyczerpana, możesz zażądać pauzy
lub przerwania przesłuchania.
Gdy czujesz się źle traktowana, możesz przerwać
przesłuchanie i zeznawać dopiero w Prokuraturze.
W przypadku otrzymania wezwania przez sąd
lub prokuraturę należy złożyć zeznanie.
Gdy otrzymasz protokół z przesłuchania do podpisu, zwróć uwagę na to, czy zawiera on faktycznie
dokładnie to, co powiedziałaś, w tym Twoje sformułowania. Wszystkie niezgodności muszą być poprawione przed złożeniem przez Ciebie podpisu.
Gdy jest taka konieczność, protokół musi zostać
przetłumaczony na Twój język ojczysty.

