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OFIARY MAJ¥ PRAWO DO OCHRONY I POMOCY!

USTAWY O OCHRONIE PRZED PRZEMOC¥ W AUSTRII
1 maja 1997 roku wesz³a w ¿ycie w Austrii Ustawa federalna o ochronie przed
przemoc¹ w rodzinie. Po wielu zmianach „Druga ustawa o ochronie przed
przemoc¹“ (2009) wprowadzi³a szereg ulepszeñ w celu ochrony i wsparcia ofiar.
Ostatnia nowela wesz³a w ¿ycie jesieni¹ 2013 roku, gwarantuj¹c poszerzenie
œrodków ochrony przed przemoc¹ na dotkniête ni¹ dzieci. Ustawa ta obejmuje
ochronê policyjn¹ i cywilnoprawn¹, œrodki prawa karnego, jak równie¿ prawa
ofiary. Ochronê przed przemoc¹ otrzyma ka¿da osoba, która przebywa w
Austrii, niezale¿nie od pochodzenia i posiadanego obywatelstwa.

OCHRONA POLICYJNA PRZED PRZEMOC¥
ZAKAZ WCHODZENIA, ZBLI¯ANIA SIÊ SPRAWCY DO OFIARY NA MOCY
§ 38 A AUSTRIACKIEJ USTAWY O ZABEZPIECZENIU POLICYJNYM.

Jeœli dana osoba lub jej dziecko ze strony otoczenia doznaje przemocy
fizycznej, psychicznej albo seksualnej lub te¿ wielokrotnie jest przeœladowana
lub nêkana (stalking), powinna siê zwróciæ do oœrodka pomocy (adresy, patrz
strona 12).
Jeœli zaistnieje nag³e zagro¿enie u¿ycia przemocy, nale¿y niezw³ocznie
zadzwoniæ po policjê (wzywanie pomocy pod numerem 133 albo 112;
numery te mo¿na wybraæ równie¿ przez telefon komórkowy bez
posiadania kredytu!)
Policja zobowi¹zana jest do natychmiastowych kroków w przypadku ka¿dego
rodzaju przemocy. Ma ona za zadanie natychmiast usun¹æ sprawcê z
mieszkania, aby ofiara mog³a w nim pozostaæ i czuæ siê bezpiecznie.
KTO PODLEGA OCHRONIE NA DRODZE ZARZ¥DZONEGO ZAKAZU
WCHODZENIA, ZBLI¯ANIA SIÊ DO WSPÓLNEGO MIESZKANIA?

Ka¿da osoba ma prawo do zamieszkiwania bez groŸby przemocy i chroniona
jest ustaw¹.
JAK D£UGO OBOWI¥ZUJE ZAKAZ WCHODZENIA DO MIESZKANIA I
ZBLI¯ANIA SIÊ SPRAWCY DO OFIARY?

Nakaz izolacji sprawcy od ofiary obowi¹zuje przez okres 2 tygodni. Jeœli
konieczna jest dalsza ochrona, mo¿na w s¹dzie rejonowym w³aœciwym dla
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miejsca zamieszkania wnieœæ wniosek o wydanie zarz¹dzenia tymczasowego.
Przez co nakaz izolacji sprawcy przed³u¿a siê o kolejne 4 tygodnie. Nastêpnie
mo¿na uzyskaæ d³ugotrwa³¹ ochronê dziêki zarz¹dzeniu tymczasowemu
(zobacz ustêp „Zarz¹dzenie tymczasowe“ strona 4).
CZY SPRAWY DOTYCZ¥CE W£ASNOŒCI ODGRYWAJ¥ ROLÊ W
PRZYPADKU ZAKAZU WCHODZENIA, ZBLI¯ANIA SIÊ?

Nie, nie odgrywa to ¿adnej roli do kogo nale¿y mieszkanie czy dom. Policja
mo¿e nakazaæ opuszenie mieszkania ka¿dej osobie, która zagra¿a innym,
równie¿ w³aœcicielowi.
W JAKICH OBSZARACH OBOWI¥ZUJE ZAKAZ WCHODZENIA, ZBLI¯ANIA SIÊ?

Zakaz ten obowi¹zuje w obrêbie mieszkania/domu, jak równie¿ w
bezpoœrednim obszarze zamieszkiwania. Policja zobowi¹zana jest w danym
przypadku do ustalenia obszaru ochronnego i powiadomienia o nim
zagra¿aj¹cego.
OCHRONA DZIECI I M£ODZIE¯Y

W przypadku zagro¿enia przemoc¹ dzieci poni¿ej 14 roku ¿ycia, zakaz wstêpu
do wspólnego mieszkania mo¿e zostaæ poszerzony na zakaz wstêpu do szkó³ i
innych instytucji pedagogicznych i opieki dziennej nad dzieæmi. Zagra¿aj¹cy
musi zachowaæ odleg³oœæ 50 metrów od wymienionych instytucji. Policja
poinformuje kierownika przedszkola, szko³y lub instytucji opieki popo³udniowej
o zarz¹dzonym zakazie wstêpu.
ODEBRANIE KLUCZY

Polcja zobowi¹zana jest do natychmiastowego odebrania wszystkich kluczy do
mieszkania osobie, która zagra¿a.
Jeœli wniesiony zostanie wniosek o wydanie zarz¹dzenia tymczasowego,
policja winna jest przekazaæ klucze do s¹du rejonowego w³aœciwego dla
miejsca zamieszkania.
CO WOLNO ZABRAÆ ZE SOB¥ ZAGRA¯AJ¥CEMU, KTÓRY OBJÊTY JEST
NAKAZEM OPUSZCZENIA MIESZKANIA?

Zagra¿aj¹cy mo¿e zabraæ ze sob¹ jedynie konieczne przedmioty u¿ytku
osobistego (np.:dokumenty osobiste i przedmioty, odzie¿).
CO SIÊ DZIEJE, JEŒLI ZAGRA¯AJ¥CY NIE CHCE OPUŒCIÆ MIESZKANIA
DOBROWOLNIE?

W takim przypadku policja mo¿e u¿yæ œrodków bezpoœrednich.

JEJ NICZYM USPRAWIEDLIWIAÆ
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CZY ZAGRA¯AJ¥CY Z NAKAZEM OPUSZCZENIA MIESZKANIA MO¯E
POWRÓCIÆ, JEŒLI SIÊ USPOKOI?

Nie. Tak d³ugo, jak obowi¹zuje zakaza zbli¿ania siê i wchodzenia do
mieszkania, sprawca nie mo¿e powróciæ, wówczas jego postêpowanie jest
karalne.
CO SIÊ DZIEJE, JEŒLI SPRAWCA NIE PRZESTRZEGA ZAKAZU ZBLI¯ANIA
SIÊ I WCHODZENIA DO MIESZKANIA?

Jeœli zagra¿aj¹ca osoba mimo nakazu izolacji zbli¿y siê do mieszkania lub jego
otoczenia, nale¿y natychmiast wzywaæ policjê. Nie przestrzeganie tego zakazu
jest czynem karalnym (do sumy 500,– euro – za wykroczenie). W przypaku
powtarzaj¹cego siê ³amania zakazu, zagra¿aj¹cy mo¿e nawet zostaæ
zaaresztowany.
CZY POLICYJNY ZAKAZ ZBLI¯ANIA SIÊ I WCHODZENIA MO¯E ZOSTAÆ
ZAWIESZONY PRZED UP£YWEM 2 TYGODNI?

Zakaz ten mo¿e zostaæ zawieszony tylko przez odpowiednie w³adze. Jednak
ma to miejsce bardzo rzadko. Jeœli dojdzie do zawieszenia zakazu, ofiara musi
zostaæ bezzw³ocznie o tym poinformowana.
CZY PRZESTRZEGANIE ZAKAZU WCHODZENIA I ZBLI¯ANIA SIÊ JEST
KONTROLOWANE?

Tak. Przestrzeganie tego zakazu jest kontrolowane przez policjê przynajmniej 1
raz.
CZY NAKAZ OPUSZCZENIA MIESZKANIA I ZAKAZ WCHODZENIA ORAZ
ZBLI¯ANIA SIÊ ZALE¯Y OD UDZIELONEJ POMOCY PRZEZ POLICJÊ W
MIEJSCU ZAMIESZKANIA?

Nie. Œrodki te mog¹ byæ równie¿ zastosowane,w przypadku kiedy ofiara zwróci
siê po danym wydarzeniu do policji i obawia siê dalszej przemocy.
OBOWI¥ZEK POINFORMOWANIA I UDOKUMENTOWANIA

Policja musi dostarczyæ ofiarom informacje na piœmie, która przedstawia
mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku o wydanie zarz¹dzenia tymczasowego
dotycz¹cego izolacji sprawcy. Równie¿ sprawca otrzymuje informacjê na
piœmie. Zawiera ona wskazówki dotycz¹ce faktu, i¿ nieprzestrzeganie zakazu
jest karalne oraz informacje o mo¿liwoœciach noclegowych.
Policja musi dok³adnie udokumentowaæ swoje dzia³ania w przypadku przemocy
w rodzinie oraz, w przypadku z³o¿enia wniosku o zarz¹dzenie tymczasowe,
przekazaæ dokumentacjê do s¹du.
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BEZP£ATNE DORADZTWO I TOWARZYSZENIE OFIAROM PRZEZ OŒRODKI
INTERWENCYJNE I CENTRA PRZECIWDZIA£ANIA PRZEMOCY W RODZINIE.

W przypadku zarz¹dzenia zakazu wstêpu do wspólnego mieszkania i zbli¿ania
siê, skontaktuje siê z Pani¹ centrum interwencyjne lub centrum ochrony przed
przemoc¹ w Pani Kraju Zwi¹zkowym, które to oferuj¹ darmowe doradztwo i
pomoc.

D£U¯SZA OCHRONA PRZEZ ZARZ¥DZENIE TYMCZASOWE
IZOLACJI SPRAWCY OD OFIARY – POSTÊPOWANIE
EGZEKUCYJNE W AUSTRII (§§ 382B I E)
WA¯NE! Policyjny zakaz wchodzenia i zbli¿ania siê trwa 2 tygodnie. Jeœli
chcia³aby Pani przed³u¿yæ ochronê, wówczas nale¿y w przeci¹gu 2
tygodni z³o¿yæ wniosek o cywilnoprawne zarz¹dzenie tymczasowe.
Wniosek ten mo¿na sk³adaæ równie¿ wtedy, jeœli nie dosz³o wczeœniej do
interwencji policji.
Wa¿ne jest, by skorzystaæ z doradztwa przed z³o¿eniem wniosku o
zarz¹dzenie tymczasowe.
Oœrodki interwencyjne/centra przeciwdzia³ania przemocy oferuj¹
doradztwo, pomagaj¹ przy sk³adaniu wniosku i towarzysz¹ jako osoba
zaufana w s¹dzie. Równie¿ schroniska dla kobiet oraz oœrodki doradztwa
dla kobiet mog¹ pomóc w sk³adaniu wniosku.
GDZIE I JAK MO¯NA Z£O¯YÆ WNIOSEK O ZARZ¥DZENIE TYMCZASOWE
(EV)?

Wniosek o zarz¹dzenie tymczasowe mo¿na sk³adaæ w S¹dzie Rejonowym
w³aœciwym dla miejsca zamieszkania. Mo¿na go z³o¿yæ pisemnie albo w dniu
przyjmowania stron w s¹dzie w formie ustnej. W nag³ych przypadkach, wniosek
taki musi zostaæ przyjêty równie¿ w innym dniu.
W JAKIM PRZYPADKU MO¯NA Z£O¯YÆ WNIOSEK O ZARZ¥DZENIE
TYMCZASOWE?

Wniosek o zarz¹dzenie tymczasowe mo¿na sk³adaæ w przypadku przemocy
fizycznej lub te¿ gróŸb przemocy, przez co nie mo¿liwe jest wspólne
zamieszkiwanie lub kontakt z osob¹ stosuj¹c¹ przemoc. Równie¿ w przypadku
przemocy psychicznej mo¿na z³o¿yæ wniosek o zarz¹dzenie tymczasowe, jeœli
cierpi na tym znacznie zdrowie psychiczne.

JEJ NICZYM USPRAWIEDLIWIAÆ
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KTO OTRZYMA OCHRONÊ NA MOCY ZARZ¥DZENIA TYMCZASOWEGO?

Wszystkie osoby, które doznaj¹ przemocy w swoim obszarze zamieszkiwania
i/albo w obszarze ¿ycia osobistego, np.:ze strony mê¿a, partnera ¿yciowego,
by³ego partnera, przyjaciela albo by³ego przyjaciela, ojca, albo innej osoby. Nie
jest koniecznym istnienie powi¹zania rodzinnego z osob¹ sprawcy.
OCHRONA DZIECI I M£ODZIE¯Y

Ustawy te chroni¹ równie¿ dzieci i m³odzie¿, w przypadku kiedy doznaj¹ one
bezpoœredniej przemocy, ale tak¿e, jeœli dotkniête s¹ ni¹ w sposób poœredni,
np.: s¹ œwiadkami przemocy dokonywanej na matce (= przemoc psychiczna). W
takim przypadku matka mo¿e wnieœæ wniosek o zarz¹dzenie tymczasowe jako
prawny przedstawiciel dziecka. Równie¿ Urz¹d ds. Nieletnich mo¿e wnieœæ
wniosek o zarz¹dzenie tymczasowe dla ochrony dzieci, w ten sposób, by prawo
ofiary do pozostania w miejscu zamieszkania mog³o byæ zagwarantowane.
JAKICH OBSZARÓW DOTYCZY ZARZ¥DZENIE TYMCZASOWE?

Ochrona obejmuje wiele obszarów:
1. Ochrona w miejscu zamieszkania (zgodnie z § 382b kodeksu
postêpowania egzekucyjnego w ustawodawstwie austriackim)
W przypadku zagro¿enia przemoc¹ we w³asnym domu przez osobê, z któr¹
Pani wspólnie zamieszkuje (np. przez mê¿a, partnera, ojca, wspólnie
zamieszkuj¹cego,.....), mo¿e Pani w s¹dzie rejonowym z³o¿yæ wniosek o to, by
osoba stosuj¹ca przemoc zmuszona by³a do opuszczenia mieszkania/domu i
nie mog³a powróciæ w okolicê obszaru zamieszkiwania.
Czy zale¿noœci w³asnoœciowe albo prawa najmu odgrywaj¹ przy tym
jak¹œ rolê?
Nie, nie maj¹ one wp³ywu na wydanie zarz¹dzenia tymczasowego, decyduje tu
fakt u¿ycia przemocy. Osoba dopuszczaj¹ca siê przemocy mo¿e równie¿
otrzymaæ nakaz opuszczenia mieszkania nawet jeœli jest w³aœcicielem
mieszkania.
Jak d³ugo obowi¹zuje zarz¹dzenie tymczasowe dla obszaru
zamieszkiwania?
Zarz¹dzenie tymczasowe dla ochrony przed przemoc¹ w obszarze
zamieszkiwania mo¿e zostaæ wydane przez s¹d na okres 6 miesiêcy. Jeœli w
czasie tych 6 miesiêcy z³o¿ony zostanie wniosek o rozwód albo inne
postêpowanie prawne, np.: postêpowanie wyjaœniaj¹ce uprawnienie do
u¿ytkowania mieszkania, okres, którym objête jest zarz¹dzenie tymczasowe
przeci¹ga siê do koñca trwania postêpowania.
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2. Ogólna ochrona przed przemoc¹ (zgodnie z § 382e postêpowania
egzekucyjnego w ustawodawstwie austriackim)
Równoczeœnie z ochron¹ w obszarze zamieszkiwania mo¿na równie¿
wnioskowaæ o to, by sprawcy nie wolno by³o przebywaæ w okreœlonych
miejscach (np.: miejsce pracy, szko³a, przedszkole) oraz zakazaæ mu wszelkich
form kontaktu (osobiœcie, telefonicznie, przez e-mail, .....).
O uzyskanie zarz¹dzenia tymczasowego dla ochrony w okreœlonych miejscach
oraz zakazu kontaktu mo¿na siê staraæ niezale¿nie od zarz¹dzenia
tymczasowego dotycz¹cego obszaru zamieszkiwania, równie¿ jeœli nie
zamieszkuje siê wspólnie.
Jak d³ugo obowi¹zuje zarz¹dzenie tymczasowe?
Zarz¹dzenie tymczasowe dla ochrony przed przemoc¹ w okreœlonych
miejscach mo¿e zostaæ wydane na okres 1 roku. Jeœli przemoc siê utrzymuje,
mo¿na z³o¿yæ wniosek o jego przed³u¿enie.
JAK MO¯NA UDOWODNIÆ PRZEMOC?

Dla udowodnienia przemocy (fizyczna przemoc, groŸby przemocy, przemoc
psychiczna, która w znacznym stopniu zagra¿a zdrowiu) przed s¹dem, nale¿y
przedstawiæ tak zwane „potwierdzenia“. Do nich nale¿¹ np.: zeznanie ofiary,
raporty policji, zeznania œwiadków, orzeczenia szpitalne, zaœwiadczenia
lekarskie, orzeczenia medycyny s¹dowej, raporty psychologów, terapeutów
oraz pracowników oœrodków pomocy, zdjêcia itp. Od policji s¹d za¿¹da
bezpoœrednio danej dokumentacji.
JAK SZYBKO S¥D DECYDUJE O WYDANIU ZARZ¥DZENIA
TYMCZASOWEGO?

S¹d musi mo¿liwie jak najprêdzej zdecydowaæ o wydaniu zarz¹dzenia
tymczasowego. Jeœli obowi¹zuje policyjny nakaz izolacji sprawcy od ofiary,
wtedy obowi¹zuje on na okres 4 tygodni, jeœli w przeci¹gu pierwszych 2 tygodni
z³o¿ony zosta³ wniosek o zarz¹dzenie tymczasowe zgodnie z § 382b. W okresie
tych 4 tygodni s¹d musi podj¹æ decyzjê, by nie powsta³a przerwa w ochronie.
CZY OSOBA SPRAWCY MUSI ZOSTAÆ PRZES£UCHANA ZE WZGLÊDU NA
WNIESIONY WNIOSEK O ZARZ¥DZENIE TYMCZASOWE?

Nie, zarz¹dzenie tymczasowe mo¿e zostaæ wydane równie¿ bez przes³uchania
sprawcy, gdy¿ chodzi tu o tymczasowy œrodek ochrony. W normalnym
przypadku s¹dy daj¹ mo¿liwoœæ sprawcy do wypowiedzenia siê.

JEJ NICZYM USPRAWIEDLIWIAÆ
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Wa¿ne! Aby zarz¹dzenie tymczasowe mog³o natychmiast zadzia³aæ i
zostaæ wykonane, nale¿y wnioskowaæ o to, by œrodek ten zosta³
natychmiast wykonany, ¿e Pani zosta³a poinformowana o czasie jego
realizacji oraz, ¿e policja zobowi¹zana zosta³a do jego wykonania.
JAK WYGL¥DA W PRAKTYCE WYKONANIE ZARZ¥DZENIA
TYMCZASOWEGO?

Jeœli s¹d wyda zarz¹dzenie tymczasowe, musi Pani zostaæ poinformowana jako
osoba sk³adaj¹ca wniosek, w przypadku wykonania postanowienia. Jeœli
zarz¹dzenie tymczasowe polega na nakazie opuszenia mieszkania, mo¿e Pani
zadecydowaæ, czy chce Pani przy tym byæ obecna, czy te¿ nie.
Wykonanie zarz¹dzenia realizuje komornik s¹dowy. W przypadkach
koniecznych lub niebezpiecznych, s¹d mo¿e siê zwróciæ z jego wykonaniem do
policji, wtedy to nakaz opuszczenia mieszkania wydany przez s¹d realizowany
jest przez policjê.
CO SIÊ DZIEJE PODCZAS WYKONANIA ZARZ¥DZENIA TYMCZASOWEGO?

Komornik s¹dowy albo policja przekazuj¹ postanowienie sprawcy i ¿¹daj¹ od
niego, by natychmiast opuœci³ mieszkanie. Sprawca musi oddaæ wszystkie
klucze do mieszkania, które zostawione zostan¹ w s¹dzie.
Jeœli sprawca ju¿ wczeœniej zosta³ zmuszony do opuszczenia mieszkania przez
policjê, zarz¹dzenie tymczasowe przes³ane zostaje na adres, który poda³
policji. Jeœli nie poda³ ¿adnego adresu, wówczas zarz¹dzenie tymczasowe
pozostawione w s¹dzie uchodzi jako dostarczone i jest wa¿ne.
CO WOLNO ZABRAÆ ZE SOB¥?

Sprawca ma prawo zabraæ ze sob¹ rzeczy osobiste, albo je odebraæ z
mieszkania, jednak¿e tylko w obecnoœci komornika s¹dowego, albo policji. Do
rzeczy osobistych nale¿¹ np: dokumenty osobiste, ubrania w³asne i rzeczy
konieczne do pracy. Przedmioty stanowi¹ce czêœæ gospodarstwa domowego,
jak równie¿ oszczêdnoœci i przedmioty wartoœciowe nie mo¿na ze sob¹ zabraæ.
O podziale tych rzeczy w przypadku sporu, decyduje s¹d cywilny.
CO MOGÊ ZROBIÆ, JEŒLI SPRAWCA NIE PRZESTRZEGA ZARZ¥DZENIA
TYMCZASOWEGO?

W tym przypadku powinna Pani niezw³ocznie zawiadomiæ policjê. Policja musi
dopilnowaæ, by sprawca opuœci³ miejsca, w których nie wolno mu przebywaæ.
Policja mo¿e przy tym u¿yæ œrodków bezpoœrednich. Nieprzestrzeganie
zarz¹dzenia tymczasowego jest przekroczeniem administracyjnym i karane
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jest kar¹ w wysokoœci do 500 euro, a w przypadku niemo¿liwoœci jej
wyegzekwowania, kar¹ pozbawienia wolnoœci do 2 tygodni. Po interwencji
policji jest ona zobowi¹zana do przes³ania sprawozdania o wykroczenu
przeciwko wymierzonemu zarz¹dzeniu tymczasowemu do s¹du.
KOSZTY, POMOC PROCESOWA, T£UMACZ

W przypadku posiadania niskich zarobków, w s¹dzie mo¿na z³o¿yæ wniosek o
udzielenie pomocy procesowej. Wniosek ten sk³ada siê za pomoc¹ specjalnego
formularza, dostêpnego w s¹dzie. Pomoc procesowa mo¿e obejmowaæ:
zwolnienie z kosztów s¹dowych, ustanowienie bezp³atnego pe³nomocnika
procesowego, albo przejêcie kosztów t³umacza (s¹d winien powo³aæ kobietê
t³umacza, jeœli kobieta dozna³a przemocy). Od 1 czerwca 2009 roku ofiary maj¹
prawo do psychosocjalnej pomocy procesowej w formie towarzyszenia ofiarze
w czasie trwania postêpowania cywilnego (zobacz rozdzia³ „Towarzyszenie w
procesie“).

CZYNY Z U¯YCIEM PRZEMOCY W KODEKSIE KARNYM
Austriacki kodeks karny obejmuje ca³y szereg aktów przemocy, które s¹
karalne. Do nich nale¿¹ m.in.:
– uszkodzenie cia³a i ciê¿kie uszkodzenia cia³a (§§ 83i 84 austriackiego
kodeksu karnego)
– zamierzone ciê¿kie uszkodzenia cia³a (§ 87)
– pozbawienie wolnoœci (§ 99)
– handel ludŸmi (§ 104a)
– zmuszanie i ciê¿kie zmuszanie (§ 105i 106)
– niebezpieczne groŸby (§ 107)
– uporczywe przeœladowanie (stalking) (§ 107a)
– ci¹g³e stosowanie przemocy (§ 107b)
– gwa³t (§ 201)
– zmuszanie do czynnoœci seksualnych (§ 202)
– ciê¿kie seksualne nadu¿ycie i seksualne nadu¿ycie wobec ma³oletnich
(§§ 206i 207)
Wszystkie przestêpstwa z u¿yciem przemocy s¹ tak zwanymi przestêpstwami
œciganymi z urzêdu, co oznacza, ¿e oskar¿enie wniesione zostaje przez
pañstwo i jest przez nie œcigane, jak tylko czyny karalne stan¹ siê znane dla
w³adz (policja, s¹dy). Zgoda ofiary nie jest konieczna.

JEJ NICZYM USPRAWIEDLIWIAÆ
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Z dniem 1 czerwca 2009 roku w Austrii wszed³ w ¿ycie nowy czyn karalny
„ci¹g³e powtarzaj¹ce siê stosowanie przemocy“ (§ 107b austriackiego kodeksu
karnego). Powtarzaj¹ca siê przemoc wobec danej osoby jest karalna i ob³o¿ona
wy¿sz¹ kar¹ ni¿ pojedyncze jej czyny.

OCHRONA PRZED PRZEŒLADOWANIEM (STALKING)
Stalking jest w Austrii objêty od 1 lipca 2006 pojêciem „uporczywe
przeœladowanie“ (§ 107a austraickiego kodeksu karnego) i jest czynem
karalnym.
CO ROZUMIE SIÊ POD POJÊCIEM STALKING?

Z przeœladowaniem mamy do czynienia, jeœli dana osoba wbrew w³asnej woli
jest uporczywie przeœladowana przez d³u¿szy okres czasu, co negatywnie
wp³ywa na prowadzone przez ni¹ ¿ycie. Nale¿¹ tutaj np.. powtarzane
przeœladowania, nagabywanie przez telefon, e-mail, albo inny sposób. Równie¿
w przypadku dokonywania zamówieñ pos³uguj¹c siê danymi osobistymi ofiary
lub te¿ próba nawi¹zania kontaktu z ofiar¹ przez osoby trzecie, podlegaj¹
karze.
CO MOGÊ ZROBIÆ, BY CHRONIÆ SIEBIE PRZED PRZEŒLADOWANIEM?

Powinna siê Pani koniecznie zwróciæ do policji i z³o¿yæ doniesienie. W
przypadku nag³ego przeœladowania, nale¿y natychmiast zawiadomiæ policjê.
Ma ona prawo wydaæ zakaz zbli¿ania siê (§ 38a ustawy o zabezpieczeniu
policyjnym).
ZARZ¥DZENIE TYMCZASOWE DOTYCZ¥CE PRZEŒLADOWANIA (ZGODNIE
Z § 382G POSTÊPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W AUSTRII)

Aby móc siê w sposób natychmiastowy chroniæ przed przeœladowaniem, mo¿na
z³o¿yæ wniosek o wydanie zarz¹dzenia tymczasowego. Wniosek nale¿y z³o¿yæ
w s¹dzie rejonowym w³aœciwym dla miejsca zamieszkania ofiary. Mo¿na
wnioskowaæ o nastêpuj¹ce œrodki:
– zakaz prób kontaktu osobistego i przeœladowania
– zakaz prób kontaktu listowego, telefonicznego, albo innej jego formy
– zakaz przebywania w okreœlonych miejscach
– zakaz przekazywania i upowszechniania danych osobistych i zdjêæ
– zakaz zamawiania towarów lub us³ug przy u¿yciu danych osobistych ofiary
– zakaz prób namawiania osób trzecich do nawi¹zywania kontaktu z ofiar¹
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Zarz¹dzenie tymczasowe dotycz¹ce przeœladowania mo¿e byæ wykonane
przez policjê. Jednak¿e musi to byæ wyraŸnie zawnioskowane. W przypadku
nieprzestrzegania zarz¹dzania tymczasowego, powinna Pani zawiadomiæ
natychmiast policjê i z³o¿yæ wniosek o karê wymuszenia (zobacz równie¿
„Wykonanie zarz¹dzenia tymczasowego“ strona 7.)

PRAWA OFIAR
Ofiary czynów karnych maj¹ w postêpowaniu karnym zagwarantowane
okreœlone prawa, które ustalone s¹ w kodeksie postêpowania karnego
(austriacki kodeks postêpowania karnego StPO 4. czêœæ g³ówna §§ 65–73).
Do nich nale¿a np.: prawo do
– udzielenia informacji o procesie
– udzielenia informacji o wypuszczeniu sprawcy z aresztu œledczego
– wgl¹du do akt
– przes³uchania w sposób chroni¹cy ofiarê i obchodzenie siê z ni¹ z respektem
– udzia³u i wspó³dzia³ania podczas procesu
– odszkodowania i zadoœæuczynienia pieniê¿nego za doœwiadczony ból
– towarzyszenie podczas procesu (zobacz rozdzia³ „Towarzyszenie podczas
procesu“).
Prawo do chroni¹cego ofiarê przes³uchania gwarantuje, ¿e ofiara nie musi
zeznawaæ w obecnoœci sprawcy. Istnieje mo¿liwoœæ przes³uchania ofiary w
innym pomieszczeniu i przes³anie go do sali s¹dowej przez video. Dzieci
zawsze musz¹ byæ przes³uchiwane w ten chroni¹cy je sposób i przez bieg³ych.
Osoby, które dozna³y przemocy seksualnej, równie¿ maj¹ prawo do tego
rodzaju przes³uchania. Równie¿ inne ofiary przemocy mog¹ wnioskowaæ o taki
sposób przes³uchania. Aby zaoszczêdziæ ofiarom bardzo obci¹¿aj¹cych
zeznañ w rozprawie g³ównej, mo¿na tak¿e z³o¿yæ wniosek o przes³uchanie
przed rozpraw¹ (kontradyktoryjne przes³uchanie).
Od 1 czerwca 2009 ofiary maj¹ prawo do chroni¹cego je przes³uchania w
okreœlonych uwarunkowaniach. Ponadto maj¹ prawo do utrzymania w
tajemnicy swojego adresu zamieszkania przed sprawc¹.

JEJ NICZYM USPRAWIEDLIWIAÆ
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PRAWO DO TOWARZYSZENIA W POSTÊPOWANIU PROCESOWYM
(ZGODNIE Z § 66 AUSTRIACKIEGO KODEKSU POSTÊPOWANIA KARNEGO I
§ 73B KODEKSU POSTÊPOWANIA CYWILNEGO)

Ofiary przemocy, w celu zachowania w³asnych praw, mog¹ roœciæ sobie prawo
do bezp³atnego psychosocjalnego i prawnego towarzyszenia w procesie
postêpowania karnego.
JAK MO¯NA SKORZYSTAÆ Z TOWARZYSZENIA W POSTÊPOWANIU
PROCESOWYM?

Udzielenie tego rodzaju pomocy nastêpuje szybko i niebiurokratycznie:
austriackie Ministerstwo Wymiaru Sprawiedliwoœci zobowi¹za³o oœrodki
pomocy dla ofiar przemocy we wszystkich krajach zwi¹zkowych do
realizowania towarzyszenia w postêpowaniu procesowym. Jako osoba, której to
dotyczy, mo¿na zg³osiæ siê do jednego z tych oœrodków i otrzymaæ pomoc w
procesie. Oœrodki interwencyjne i centra przeciwdzia³ania przemocy oferuj¹ we
wszystkich krajach zwi¹zkowych towarzyszenie w postêpowaniu procesowym
(adresy zobacz str. 12).
CO OBEJMUJE TOWARZYSZENIE W POSTÊPOWANIU PROCESOWYM?

Psychosocjalne towarzyszenie to np.: towarzyszenie ofiarze na policji, aby
z³o¿yæ doniesienie, udzielenie informacji o postêpowaniu karnym i
przygotowanie siê do niego, towarzyszenie podczas przes³uchania i w
rozprawie g³ównej.
Prawne towarzyszenie obejmuje prawn¹ reprezentacjê w postêpowaniu
karnym przez osobê adwokata dla zachowania wszystkich praw i roszczeñ
ofiary.
Od 1 czerwca 2009 ofiary, które w procesie karnym otrzymuj¹ pomoc
psychosocjaln¹, mog¹ równie¿ za¿¹daæ towarzyszenia w procesie cywilnym;
konieczne jest jednak, by postêpowanie cywilne mia³o zwi¹zek rzeczowy z
postêpowaniem karnym (np.: postêpowanie rozwodowe, postêpowanie w celu
uzyskania zarz¹dzenia tymczasowego, postêpowanie w celu ustalenia w³adzy
rodzicielskiej). W postêpowaniu cywilnym nie ma mo¿liwoœci ¿¹dania
bezp³atnego prawnego towarzyszenia i pomocy. W ramach pomocy procesowej
mo¿na jednak wnioskowaæ o przyznanie adwokata.
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OŒRODKI POMOCY W AUSTRII
HELPLINE DLA KOBIET 0800/222 555, bezp³atnie i 24 godziny na dobê
CENTRA PRZECIWDZIA£ANIA PRZEMOCY / OŒRODKI
INTERWENCYJNE PRZECIWDZIA£ANIA PRZEMOCY
BURGENLAND

03352/314 20

KÄRNTEN

0463/590 290

NÖ / St. Pölten

02742/319 66

NÖ / Wr. Neustadt

02622/243 00

NÖ / Zwettl

02822/530 03

NÖ / Amstetten

02742/31 966

OBERÖSTERREICH

0732/607 760

SALZBURG

0662/870 100

STEIERMARK

0316/774 199

TIROL

0512/571 313

VORARLBERG

0517/55 535

WIEN

01/585 32 88

OŒRODEK INTERWENCYJNY DLA OFIAR HANDLU KOBIETAMI
LEFÖ-IBF

01/796 92 98

SCHRONISKA DLA KOBIET
AMSTETTEN

07472/665 00

BURGENLAND

02682/612 80

DORNBIRN

0517/555 77

GRAZ

0316/42 99 00

HALLEIN

06245/80 261

INNSBRUCK

0512/580 977

INNVIERTEL

07752/717 33

KAPFENBERG

03862/279 99

KLAGENFURT

0463/449 66
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OŒRODKI POMOCY W AUSTRII
SCHRONISKA DLA KOBIET
KUFSTEIN

05372/ 636 16

LIENZ

04852/ 671 93

LINZ

0732/606 700

LAVANTTAL

04352/369 29

MISTELBACH

02572/50 88

MÖDLING

02236/ 465 49

NEUNKIRCHEN

02635/689 71

PINZGAU

0664/500 68 68

SALZBURG

0662/458 458

SPITTAL / DRAU

047 62/61 386

STEYR

07252/877 00

ST. PÖLTEN

02742/366 514

TIROL

0512/342 112

VILLACH

04242/31 0 31

VÖCKLABRUCK

07672/22 7 22

WELS

07242/678 51

WIEN dom dla kobiet – nr. w nag³ej potrzebie 05 77 22
WR. NEUSTADT

02622/88066

OŒRODKI DORADZTWA SPECJALIZUJ¥CE SIÊ W PRZECIWDZIA£ANIU
PRZEMOCY W RODZINIE
KAPFENBERG

03862/279 99

ST. PÖLTEN

02742/366 514

VÖCKLABRUCK

07672/227 22

WELS

07242/452 93

WIEN

01/512 38 39

WR. NEUSTADT

02622/825 96
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UWAGA! Proszê uwa¿aæ na swoje bezpieczeñstwo
Zakaz wstêpu do wspólnego mieszkania oraz zarz¹dzenie tymczasowe
stanowi¹ ochronê i daj¹ ofiarom mo¿liwoœæ pozostania w znanym
otoczeniu. Œrodki te nie stanowi¹ jednak stuprocentowej ochrony przed
przemoc¹!
W sytuacjach niebezpiecznych radzi siê zabranie dzieci i opuszczenie
mieszkania oraz udanie siê do bezpiecznego miejsca (np: schronisko dla
kobiet), nawet jeœli zagra¿aj¹cy otrzyma³ nakaz opuszczenia.
W czasie rozejœcia siê i rozwodu roœnie niebezpieczeñstwo przemocy!
Inne czynniki, które przemawiaj¹ za wzmo¿onym niebezpieczeñstwem ze
strony sprawcy to: powtarzaj¹ca siê przemoc, posiadanie broni,
niebezpieczne groŸby, nadu¿ywanie alkoholu czy narkotyków, chorobliwa
zazdroœæ i chêæ posiadania innych, konkretne wyobra¿enia dotycz¹ce
honoru, ogólna gotowoœæ do stosowania przemocy, bezrobocie,
stosowanie przemocy równie¿ w stosunku do dzieci, szczególnie w
stosunku do dzieci przybranych.
WA¯NE jest, by zwróciæ uwagê na swoje bezpieczeñstwo, szczególnie
jeœli planuje Pani rozstanie. Powinna Pani zwróciæ siê o profesjonaln¹
pomoc i stworzyæ dla siebie pomocn¹ sieæ (adresy oœrodków pomocy
zobacz str. 12).

HELPLINE DLA KOBIET 0800 / 222 555
BEZP£ATNIE I 24 GODZINY NA DOBÊ
N U M E R DY ¯ U R N Y P O L I C J I :
1 3 3
A L B O
1 1 2

