Police & Legal Advice - Slovak

Škótska telefónna linka pomoci pre obete znásilnenia – 08088 01 03 02
(bezplatný telefón + minicom)
Podpora prostredníctvom emailu je dostupná na support@rapecrisisscotland.org.uk .
Škótska linka pomoci pre obete znásilnenia a miestne krízové centrá pre obete
znásilnenia poskytujú obetiam sexuálneho násilia pomoc bez ohľadu na to, či udalosti
ohlásili na polícii alebo nie. Škótska linka pomoci pre obete znásilnenia ponúka pomoc na
začiatku vzniku problému a podporu v krízových situáciách, ako aj informácie obetiam,
ich priateľom, príbuzným a spolupracovníkom. Bez ohľadu na to, či sa útok odohral
nedávno alebo pred dlhším časom, rozhodnutie, či ho ohlásiť na polícii, je na vás.
Škótska linka pomoci pre obete znásilnenia ponúka bezplatnú pomoc, dôvernú podporu
a informácie, ak ohlásenie zvažujete, alebo ak ste ho už vykonali.
Ohlásenie na polícii
Ak ste sa stali obeťou znásilnenia alebo sexuálneho útoku a rozhodli ste sa ohlásiť túto
udalosť na polícii, urobte to čo najskôr. Na odobratie forenzných dôkazov z vnútorných
zdrojov máte čas 72 hodín, na odobratie iných forenzných dôkazov, napríklad vzoriek
ochlpenia alebo škvŕn na oblečení, až 10 dní. Bez ohľadu na to, o aké forenzné dôkazy
ide, je vždy lepšie ich odobrať čo najskôr, pretože sa môžu ľahko stratiť.
Útok je možné ohlásiť aj po uplynutí tohto časového obdobia, rovnako ako je možné
ohlásiť aj útok, ktorý sa stal v minulosti.
Pri ohlasovaní udalosti na polícii prídete pravdepodobne do styku s oddelením pre
ochranu rodiny, kde pracujú špeciálne vyškolení príslušníci a kde sa nachádzajú špeciálne
zariadenia. V prípade, ak je vám to milšie, môžete požiadať o rozhovor s príslušníčkou.
Je vhodné si pre budúcnosť poznamenať meno a číslo policajného príslušníka. Požiadajú
vás, aby ste urobili vyhlásenie o útoku a o okolnostiach, za ktorých sa odohral. Je
prirodzené, že si všetko nemusíte pamätať, preto budete môcť v prípade potreby svoje
vyhlásenie na ďalší deň doplniť.
Ak ohlasujete nedávny útok, požiadajú vás o absolvovanie lekárskeho vyšetrenia
s cieľom odobrať forenzné dôkazy. Forenzné dôkazy sa môžu ľahko stratiť,
polícia preto obetiam odporúča, aby, ak je to možné, pred absolvovaním forenzného
vyšetrenia nepili, nejedli, ani sa neumývali.
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Je tiež pravdepodobné, že vás požiadajú, aby ste políciu zaviedli na miesto útoku, aby
mohla pátrať po ďalších dôkazoch.
Užitočné informácie o postupe pri ohlasovaní udalosti na polícii:
• Vypracovanie správy môže trvať aj niekoľko hodín.
• Môže vám pomôcť, ak požiadate osobu, ktorej dôverujete, alebo pracovníka linky
pomoci pre obete znásilnenia, aby vás pri ohlasovaní udalosti sprevádzali
a poskytli vám podporu.
• Keďže forenzné dôkazy sa môžu ľahko stratiť, je dôležité udalosť ohlásiť čo
najskôr.
• Odporúča sa vziať si náhradné oblečenie, pretože polícia môže súčasti oblečenia
žiadať ako dôkazný materiál. Ak ste sa po útoku prezliekli, vezmite pôvodné
oblečenie v igelitovej taške na políciu so sebou, pretože forenzné dôkazy sa na
ňom stále môžu nachádzať.
Po zhromaždení dôkazov poskytne polícia svoje zistenia štátnemu žalobcovi
rozhodujúcemu o trestnom stíhaní, ktorý rozhodne o tom, či je dosť dôkazov na
postavenie páchateľa pred súd. Podľa škótskeho práva sa na podporu ohlásenej
udalosti vyžadujú dva navzájom sa podopierajúce a podporujúce dôkazy. Ak nie je
možné predložiť podopierajúce sa dôkazy, štátny žalobca nemôže prípad predložiť
súdu. Neznamená to však, že vám neuverili.
Obvinený
Je možné, že páchateľ bude vo väzbe, pravdepodobne však bude prepustený na
kauciu, a to buď pri prvom súdnom pojednávaní, alebo týždeň po ňom. Mali by sa
s vami skontaktovať pracovníci oddelenia VIA (Victim Information & Advice –
Informácie a poradenstvo pre obete) a poskytnúť vám v tejto oblasti
poradenstvo. Podmienkou prepustenia páchateľa na kauciu bude, že sa k vám
nesmie priblížiť, ani vás kontaktovať. Ak to urobí, musíte to ohlásiť na polícii,
pretože tým poruší podmienky prepustenia na kauciu.
Predbežný výsluch
Či sa už útočník dostaví na súd, aby čelil obvineniam, alebo nie, je pravdepodobné, že
dôkazy v prípade prešetrí štátny žalobca. Volá sa to predbežný výsluch. V rámci
vyšetrovania vás štátny zástupca môže pozvať na stretnutie, aby s vami prediskutoval prípad
a akékoľvek žiadosti o špeciálne opatrenia (napr. prítomnosť zásteny alebo blízkej osoby).
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Štátny žalobca môže požiadať políciu, aby zapísala vašu dodatočnú výpoveď, ak potrebuje
ďalšie informácie. Ak chcete nahliadnuť do svojho vyhlásenia, ktoré ste podali na polícii,
môžete tak urobiť v kancelárii štátneho žalobcu. Ak to dokážete urobiť, mohlo by to pomôcť,
pretože môže trvať až rok, kým sa prípad dostane na súd, kde vám budú klásť otázky práve
na základe vášho vyhlásenia.
Pred procesom sa s vami môže chcieť rozprávať aj obhajca obvineného. Je to bežnou
súčasťou právneho procesu. Rozhovor s ním môžete odmietnuť, no štátny žalobca vám
odporučí, aby ste ho absolvovali.
Časový plán
Ak sa prípad dostane na súd, uskutoční sa do štyroch mesiacov, ak je obvinený vo
väzbe, alebo do jedného roka, ak je prepustený na kauciu.
Skontaktujú sa s vami pracovníci oddelenia „Victim Information and Advice“ (Informácie a
poradenstvo pre obete), ktoré
je súčasťou služieb kancelárie štátneho žalobcu, a poskytnú vám informácie
o priebehu prípadu.
Prípad na súde
Súdne pojednávania týkajúce sa znásilnenia sa vždy uskutočňujú na najvyššom
súde, iné sexuálne trestné činy sa prejednávajú na najvyššom súde alebo na
správnom súde grófstva. Ak obvinený prizná vinu, nebudete musieť svedčiť. Ak sa
však prípad dostane na súd, dostanete predvolanie s informáciou, kedy sa máte
dostaviť. Je dôležité pamätať na to, že prípady sa vždy nezačnú prvým dňom.
Môžete požiadať, aby vás na súd sprevádzala ďalšia osoba, ktorá môže byť
prítomná, keď budete podávať svedectvo.
Keď sa prípad dostane na súd, preberá ho Koruna. Je to tak z dôvodu závažnosti
trestného činu a jeho vplyvu na verejnú bezpečnosť. Znamená to však, že vy
budete na súde ako svedok, a preto nebudete mať právneho zástupcu. Prokurátor
bude zastupovať Korunu a vystupovať proti obžalovanému.
Pri podávaní svedectva na súde vás požiadajú o uvedenie svojho mena, veku,
adresy a zamestnania. Ak si neželáte uviesť svoju adresu, môžete požiadať sudcu
o povolenie poskytnúť ju písomne alebo odovzdať ju na policajnej stanici, na
ktorej ste udalosť ohlásili. Potom vám budú klásť otázky o podrobnostiach útoku
a vypočúvať vás bude prokurátor a obhajca obžalovaného. Dopredu môžete
požiadať o to, aby bola pri podávaní vášho svedectva súdna sieň prázdna, čo
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znamená, že procesu sa nezúčastní verejnosť, pracovníci súdu a porota však budú
prítomní (približne 27 ľudí).
Obžalovaný nemôže viesť vlastnú obhajobu a aj keď bude na súde prítomný,
nebude vám môcť klásť otázky.
Vynesenie rozsudku
Možné sú tri rozsudky: vinný, vina nedokázaná a nevinný. Rozsudok o nedokázanej
vine alebo o nevine nemusí znamenať, že vám neuverili, ale že porota má pocit, že
na odsúdenie nebolo predložených dosť dôkazov. Odsúdení za znásilnenie
a sexuálne útoky je v Škótsku málo, rozhodnutia sa často robia na základe
právnych a technických hľadísk (napr. nedostatočne podporné dôkazy). Vysvetlia
vám to pracovníci kancelárie štátneho žalobcu.

Rozsudok vynáša vždy sudca na základe závažnosti trestného činu a predchádzajúcich
záznamov obžalovaného. V praxi sudcovia zvyčajne vynášajú rozsudky od 2 do 10 rokov,
hoci za znásilnenie, sexuálny útok, incest a znásilnenie dieťaťa možno udeliť až maximálny
trest doživotného odňatia slobody.
Ak sa váš prípad prejednáva na správnom súde grófstva, možné sú dva postupy:
pred hlavným sudcom grófstva sa uskutoční sumárny proces a vynesie sa
maximálny rozsudok 3 mesiace s možnosťou predĺženia na 6 mesiacov, ak má
obžalovaný predchádzajúci záznam o násilí; alebo záväzný proces pred hlavným
sudcom grófstva a porotou a vynesie sa maximálny rozsudok 5 rokov. Ak hlavný
sudca grófstva zastáva názor, že v prípade obžalovaného je potrebné vyniesť vyšší
rozsudok, zadržaného prevedú na vynesenie rozsudku na najvyšší súd.
Kompenzácia za ujmu spôsobenú trestným činom
Ak ste útok ohlásili na polícii, môžete žiadať o kompenzáciu za ujmu spôsobenú
trestným činom. Prípad sa nemusel dostať na súd, ani nie je potrebné trestné
stíhanie. Žiadosť o kompenzáciu môžete podať do dvoch rokov od znásilnenia
alebo sexuálneho útoku. Časové obdobie pre žiadosti v prípade zneužívania detí je
……………..
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Formuláre žiadosti a pokyny na vyplnenie žiadosti získate od:
Criminal Injuries Compensation Authority
Tay House
300 Bath St
Glasgow
G2 4LN
Tel.: 0141 331 2726

Miestne krízové centrá pre obete znásilnenia
Aberdeen Rape & Abuse Support: 01224 620 772
Argyll & Bute Rape Crisis Centre: women- 0800 121 46 85 men- 0800 032 0399
Central Scotland Rape & Sexual Abuse Centre: 01786 471 771
Dumfries & Galloway: 01387 253 113
Dundee Women’s Rape & Sexual Abuse Centre: 01382 201 291
East Ayrshire Rape Counselling & Resource Centre: 01563 541 769
Edinburgh Women’s Rape & Sexual Abuse Centre: 0131 556 9437
Fife Rape & Sexual Assault Centre: 01592 642 336
Glasgow Rape Crisis Centre: 0141 552 3200
Lanarkshire Rape Crisis Centre: 01698 527 003
Rape & Sexual Abuse Centre Perth & Kinross: 01738 630 965
Scottish Borders Rape Crisis Centre: 0800 054 2445
Western Isles Rape Crisis Centre: 01851 709 965

