Jak rol pełni Urz d Prokuratora Stanowego?

Urząd Prokuratora Stanowego powiatu Cook utworzył Wydział ds. Przemocy w
Rodzinie zajmujący się wyłącznie przestępstwami zwiazanymi z przemocą w rodzinie.
• Występuje w charakterze oskarżyciela w sprawach przemocy w rodzinie;
• Posiada fachowo przeszkolonych oskarżycieli, oficerów śledczych oraz
specjalistów w zakresie oceny świadka/ofiary zamachu;
• Zapewnia spójne i skoordynowane działania na drodze wertykalnego
sposobu prowadzenia postępowania w określonych rodzajach wykroczeń.

Co oznacza dochodzenie oparte na dowodach?

Preferowaną metodą prowadzenia dochodzenia w sprawie przemocy w rodzinie jest
włączenie w postępowanie osoby poszkodowanej.Oskarżyciele i oficerowie
dochodzeniowi zawsze starają się współpracować z ofiarą. Wiele ofiar decyduje się
jednak nie zeznawać przeciwko sprawcom. Kiedy fakty są na tyle silne, iż na ich
podstawie można wygrać sprawę bez zeznań ofiary, możliwe jest prowadzenie
dochodzenia opartego na dowodach, jeśli oczywiście spełnia ono wymogi godnego
traktowania osoby poszkodowanej i zachowania jej bezpieczeństwa.

Jak działa zakaz kontaktowania się sprawcy z ofiarą?

Zakaz kontaktowania się sprawcy z osobą poszkodowaną, wydany przez sędziego,
określa zasady kontaktowania, lub niekontaktowania się pomiędzy stronami.
Niestosowanie się do środków prawnych określonych w zakazie, egzekwowanych w
procesie karnym, grozi aresztowaniem. Środki prawne egzekwowane na drodze
procesu karnego to, między innymi:
• Zakaz wyrządzania krzywdy, zaniedbania, wyzysku;
• Nadanie stronie wyłącznego prawa posiadania miejsca zamieszkania;
• Zakaz kontakatowania się sprawcy z ofiarą, zwany, nakazem trzymania się z
daleka” (stay-away order);
• Zakaz wchodzenia na teren miejsca zamieszkania ofiary dla sprawcy
znajdującego się pod wpływem alkoholu, lub narkotyków; oraz
• Zakaz posiadania przez sprawcę broni.

Uzyskanie zakazu kontaktowania się sprawcy z ofiarą?

Mieszkańcy Chicago mogą uzyskać zakaz w Oddziale Sądu ds. Przemocy w Rodzinie
przy 555 W. Harrison, na pierwszym piętrze. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem 312 325-9200.
Sala rozpraw?
Sprawy kryminalne
w przypadkach
postawienia zarzutów

w sprawach cywilnych
BEZ zarzutów karnych

Kiedy?

Co jest potrzebne?

8:30a.m. - 1:30p.m.
Wymagane jest, aby ofiara
Od poniedziałku – piątk zdarzenia złożyła raport na
policji oraz pozew do sądu
przed, lub w momencie
otrzymywania zakazu
kontakowania się
8:30a.m. - 3:00p.m.
Od poniedziałku - piątku

Z jakiej pomocy mog korzysta ofiary?

Telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie Chicago

1-877 TO-END-DV
1-877-863-6338 lub
1-877-863-6339 (Niesłyszący)

Telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie dla mieszkańców Chicago pomaga w
kontaktach z wieloma organizacjami społecznymi, zależnie od indiwidualnych potrzeb.
Jest to linia bezpłatna, poufna, wielojęzyczna i dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. Przeszkoleni fachowcy, znani jako VIRA (Victim Information and
Referral Advocates) zapewniają wsparcie, informację oraz kontakt z przytułkami oraz
ośrodkami pomocy prawnej i doradczymi.

przemoc w rodzinie
KOMENDA POLICJI W CHICAGO

Odzew Chicago na Przemoc w Rodzinie

Co Ty mo esz zrobić?

• Jeśli Ty, lub ktoś kogo znasz jest w niebezpieczeństwie: DZWOŃ 9-1-1.
• Skontaktuj się z programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie i poproś ich
przedstawiciela o przyjazd i wystąpienie w znanej Ci organizacji społecznej,
środowiskowej, zawodowej, lub kościelnej.
• Zostań członkiem miejscowego pododdziału ds. przemocy w rodzinie
pracującego na rzecz informowania społeczeństwa o problemach związanych z
tym zagadnieniem przez organizowanie spotkań i szkoleń. Pododdziały te
składają się z organizacji społecznych przeciwdziałających przemocy w rodzinie,
grup kościelnych, instytucji, przedstawicieli policji oraz troskliwych mieszkańców.
Zadzwoń do lokalnego Biura Porządku Publicznego po informacje jak
zaangażować się w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na swoim podwórku.

The Internet

Więcej informacji można znaleźć na linkach Biura Porządku Publicznego (Community
Policing Office) oraz na stronie Komendy Policji w Chicago:

www.chicagopolice.org oraz www.cityofchicago.org/police

Po więcej informacji oraz organizację wystąpień prosimy o
kontakt z Koordynatorem Operacyjnym ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie pod numerem (312) 745 – 6340 lub
przefaksuj prośbę na nr (312) 745-6856
Projekt finansowany przez Grant #2003-WF-BX-0183, przyznany przez Urząd ds.
Przeciwdziałnia Przemocy Przeciw Kobietom, Urząd Programowy Resortu Sprawiedliwości przy
Departamencie Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, za pośrednictwem Biura Informacji Wymiaru
Sprawiedliwości stanu Illinois. Zdania i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są opiniami wyrażonymi przez jegoautorów i niekoniecznie przedstawiają oficjalne stanowisko, lub politykę Departamentu
Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, cz też Biura Informacji Wymiaru Sprawiedliwości stanu Illinois.
Odzew Chicago na Przemoc w Rodzinie jest publikacją Komendy Policji w Chicago
3510 South Michigan Avenue, Chicago, IL, 60653
2008

CTelefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie
na terenie Chicago: 1-877-863-6338
Jeśli Ty, lub ktoś kogo znasz jest w
niebezpieczeństwie, DZWOŃ 9-1-1
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Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie na terenie Chicago

rzemoc w rodzinie jest osobliwym przestępstwem pod tym względem, że
jej sprawca często mieszka pod jednym dachem ze swoją ofiarą.
Tradycyjnie, uważano ją za sprawę prywatną, dotyczącą tylko członków
rodziny, a interwencje policji ograniczały się do udzielania porad typu, proszę się
uspokoić”, lub „spacer dobrze by Panu zrobił”. Na początku lat 70-tych,
stosunek ten zaczął się zmieniać i dziś przemoc w rodzinie uważa się za
poważne wykroczenie, godzące tak w jednostkę, jak i w społeczństwo.W związku
z tym, policjanci z komendy w Chicago mają do przypadków przemocy w
rodzinie takie samo fachowe podejście, jak do innych rodzajów przestępstw i
wezwań o interwencję policji—udzielając natychmiastowej iskutecznej pomocy
oraz ochrony dla ofiar i świadków zdarzenia.

Silnieszy Odzew

Celem Komendy Policji w Chicago jest ograniczenie ilości oraz stopnia ciężkości
przypadków przemocy w rodzinie wśród społeczeństwa, za pośrednictwem
wspólnych działań służb policyjnych, ośrodków pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
prokuratury oraz mieszkańców. To wspólne przedsięwzięcie, noszące nazwę protokół:
Odzew Chicago, skupia Komendę Policji w Chicago, powiatowy oddział Urzędu
Prokuratora Stanowego w Powiecie Cook oraz Biuro ds. Przemocy w Rodzinie, podległe
burmistrzowi miasta. Nasz silniejszy odzew nie tylko umożliwia lepsze i skuteczniejsze
interwencje, ale również stwarza możliwości zapobiegania przypadkom przemocy w
rodzinie. Odzew Komendy Policji w Chicago (CPD) wychodzi poza wysłanie policjanta
do miejsca przestępstwa i łączy w sobie skoordynowane wysiłki różnych wydziałów
CPD, innych organizacji oraz urzędów miejskich.Tak więc odzew stanowią:

• Funkcjonariusze rejonowi ds. przemocy w rodzinie
• Rejonowe komitety doradcze (DAC) i ich pododdziały ds. przemocy w rodzinie.
• Wydział Śledczy ds. przemocy w rodzinie
• Koordynator operacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
• Telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie Chicago
• Protokół ze zdarzenia w rodzinie
Wszystkie te starania mają na celu jasne przekazanie ofiarom oraz sprawcom, że tego
typu wykroczenia nie będą tolerowane. Stanowcze postawienie sprawy może wpłynąć
na zmianę nastawień społecznych do przemocy w rodzinie i traktowanie jej jako
rzeczywistego przestępstwa, a nie prywatnej sprawy rodzinnej.

Ustawa o Przemocy w Rodzinie stanu Illinois (IDVA)

Ustawę o Przemocy w Rodzinie w stanie Illinois (IDVA) uchwalono w 1982 r. i
nowelizowano w 1986, a następnie w 1993 r. Zapewnia ona szczególną prawną
ochronę ofiarom przemocy w rodzinie.

Kogo chroni Ustawa o Przemocy w Rodzinie stanu
Illinois (IDVA)?
Małżonków/ byłych małżonków
Rodziców, Dzieci/ pasierbów
Inne osoby spowinowacone rodzinnie, lub przez małżeństwo obecne, czy też byłe.
Osoby wspólnie zamieszkujące teraz, lub w przeszłości.
Osoby posiadające, lub podejrzane o posiadanie pokrewieństwa przez dziecko
Osoby tej samej lub odmiennej płci, które się ze sobą spotykały, lub były ze
sobą zaręczone.
• Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów
•
•
•
•
•
•

Wydział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Komendy Policji w Chicago

Oprócz policjanta, który w pierwszej kolejności odpowiada na prośbę o pomoc, Komenda
Policji w Chicago utworzyła zespół składający się z innych funkcjonariuszy oraz działaczy
społecznych, których zadaniem jest pomoc ofiarom przemocy w rodzinie i zapewnienie
skutecznego egzekwowania praw w tym zakresie.

Funkcjonariusz rejonowy ds. przemocy w rodzinie (DVLO)

Funkcjonariusz rejonowy jest najważniejszą osobą umożliwiającą współpracę policji z
innymi instytucjami społecznymi w dziedzinie przemocy w rodzinie.
• Zaprzysiężony funkcjonariusz wyznaczony dla każdego z 25-ciu rejonów Chicago.
• Działa w Biurze ds. Porządku Publicznego i usprawnia działania policji oraz
społeczeństwa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie rejonu.
• Śledzi na bieżąco zmiany w prawach dotyczących przestępstw w rodzinie i służy
na poziomie danego rejonu jako źródło informacji nt. przemocy w rodzinie dla
służb terenowych oraz społeczeństwa.

Rejonowe komitety doradcze (DAC) i ich pododdziały ds. przemocy w rodzinie

Pododdział stanowi podstawę wspólnych wysiłków policji oraz społeczeństwa w
proponowaniu konkretnych rozwiązań problemów związanych z przemocą w rodzinie,
istniejących w danym rejonie.
• Funkcjonariusz rejonowy ds. przemocy w rodznie jest przedstawiecielem rejonu
• W całym mieście istnieje obecnie 25 pododdziałów DAC ds. przemocy w rodzinie.

Co nale y do obowiązków policjanta?

Ustawa o Przemocy w Rodzinie stanu Illinois nakazuje interweniującym policjantom (policjantom wyznaczonym do odpowiedzi na wezwanie) podejmowanie ustalonych działań. Są to:
• Aresztowanie sprawcy przemocy w uzasadnionych okolicznościach;

• Udzielenie informacji osobie poszkodowanej o konieczności skorzystania z opieki
lekarskiej oraz zabezpieczenia materiału dowodowego;
• Zorganizowanie lub zapewnienie poszkodowanej oraz osobom na jej utrzymaniu
transportu do przychodni, lub bezpiecznego schronienia;
• Sporządzenie raportu policyjnego ze spisaniem zarzutów, lub opisem zdarzenia;
• Spisanie broni użytej w czasie zamachu;

• Poinformowanie osoby poszkodowanej o przysługującym jej prawie do wszczęcia
postępowania karnego w uzasadnionych okolicznościach;

• Udzielenie osobie poszkodowanej informacji na temat wezwanego funkcjonariusza
z podaniem imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego oraz możliwości otrzymania
pomocy, łącznie ze wskazaniem organizacji społecznej

Protokół ze zdarzenia w rodzinie (DIN)

Wydział Śledczy ds. przemocy w rodzinie

Protokół ze zdarzenia w rodzinie wydawany przez Komendę Policji w Chicago to urzędowa
notatka zawierająca następujące informacje dla osób poszkodowanych: streszczenie
przysługujących im praw wg. Ustawy o Przemocy w Rodzinie stanu Illinois; procedury i
środki prawne, z których mogą skorzystać; informacje jak uzyskać sądowy zakaz kontaktowania się sprawcy z osobą pokrzywdzoną oraz jak korzystać z telefonu zaufania dla ofiar
przemocy w rodzinie. Są tam też numery raportu (“RD” jeśli został sporządzony) oraz
imiona, nazwiska i numery identyfikacyjne policjantów odpowiadających na wezwanie.
Protokół ze zdarzenia w rodzinie można otrzymać w języku hiszpańskim, polskim oraz
pisany Brailem.

Koordynator operacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (DVOC)

Czy sprawca będzie aresztowany?

Główny referent operacyjny ds. przemocy w rodzinie

Funkcjonariusze Komendy Policji w Chicago mają obowiązek dokonać aresztowania w
następujących dwóch wypadkach: Niezastosowania się do zakazu kontaktowania się z ofiarą oraz niedotrzymania warunków kaucji. W przypadku aresztowania osoby za
przestępstwo związane z przemocą w rodzinie, jednym z warunków zwolnienia z tymczasowego zatrzymania (za kaucją) jest zakaz zbliżania się do miejsca zamieszkania ofiary w
okresie 72 godzin. Niestosowanie się do tego przepisu grozi aresztem.

Wydział Śledczy ma za zadanie dalsze prowadzenie dochodzenia w sprawach o użycie przemocy
w rodzinie. W każdej z pięciu sekcji Wydziału Śledczego Komendy Policji w Chicago,
Jednostka Specjalna ds. Ofiar (SVU) ma za zadanie pomóc w działaniach danego wydziału
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zidentyfikowania tych ofiar, którym
grozi największe niebezpieczeństwo.
Koordynator DVOC jest funkcją nadzorczą przypisaną osobie zarządzającej całym programem na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach komendy i ma on za zadanie:
• Poprawę działań komendy w stosunku do ofiar przemocy w rodzinie
• Kierowanie całokształtem ustalonej strategii działań interwencyjnych;
• Współpracowanie z innymi urzędami miejskimi, wymiarem sprawiedliwości w
sprawach karnych oraz ośrodkami społecznymi, jak również,
• Pomoc w opracowywaniu programów i materiałów szkoleniowych dla komendy
Stanowisko głównego referenta operacyjnego (CORA) opłacane jest z funduszy dotacyjnych.
Osoba na tym stanowisku głównie zajmuje się dostarczaniem Komendzie Policji w Chicago
danych na temat przemocy w rodzinie na potrzeby różnego rodzaju sprawozdań,
wewnątrzresortowych, jak i publicznych oraz danych i analiz wykorzystywanych do ustalania
polityki Komendy w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na pozaresortowe
prośby o udostępnienie danych odnośnie przemocy w rodzinie również odpowiada referent
CORA, dopilnowując, aby nie zawierały one informacji osobowych identyfikujących ofiary.
Referent CORA bierze udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez
Komendę Policji w Chicago oraz inne urzędy samorządowe, mających na celu analizowanie,
reagowanie i ograniczanie przemocy w rodzinie.

Technik szkoleniowy ds. przemocy w rodzinie
Stanowisko technika szkoleniowego jest również utrzymywane z dotacji i jego zadaniem jest
informowanie miejscowej społeczności o zagadnieniach dotyczących przemocy w rodzinie,
przez uczestniczenie w spotkaniach na posterunkach policji oraz z lokalnymi grupami
społecznymi.Technik prowadzi sesje szkoleniowe w języku angielskim i hiszpańskim, z możliwością zorganizowania szkolenia w innych językach.

W przypadku aktu przemocy w rodzinie, tak jak i w innych sytuacjach, aresztowania
dokonuje się jedynie jeśli istnieją ku temu uzasadnione przyczyny. Uzasadnione przyczyny
występują wtedy, kiedy fakty i okoliczności zdarzenia wystarczają na to, aby rozsądna
osoba nabyła przekonania, że dana zbrodnia ma, lub miała miejsce.

W jaki sposób policjant określa “sprawcę domi
ującego”?

Prowadząc wstępne dochodzenie, wezwany funkcjonariusz weźmie pod uwagę wszystkie
okoliczności zdarzenia, aby określić, która ze stron jest sprawcą dominującym. Sprawdzane
przez funkcjonariusza przesłanki to między innymi:

• Stopień ciężkości oraz zakres występujących obrażeń;
• Istnienie ran zadanych w obronie własnej, jak np. ugryzienia i zadrapania,
widocznych na ciele sprawcy dominującego;
• Wcześniejsze incydenty przemocy w rodzinie pomiędzy stronami;
• Inne dowody przedmiotowe na miejscu zdarzenia (połamane meble, broń, itp.);
oraz,
• Zeznania świadków.

