Метою цієї анкети є розслідування та судове переслідування вoєнних злочинів, вчинених в
Українi у зв'язку з війною Росії проти України з 24. лютого 2022 poку.

Німецька поліція приймає звіти та підказки від свідків і жертв вoєнних злочинів. Ці злочини можуть бути притягнені до відповідальності в
Німеччині, навіть якщо вони були скоєні іноземцями за межами Німеччини. Метою є виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності
винних, незалежно від їхнього місця пребування.

Що таке вoєннi злочини?
Воєнний злочин — це дія, скоєна підчас збройного конфлікту, яка є порушенням норм міжнародного права щодо ведення війни.
Прикладами дій, які є складом воєнного злочину, є вбивство мирного населення та військовополонених, тортури, сексуальне насильство,
взяття заручників, використання дітей як солдатів, плюндрування та великомасштабне руйнування будівель, напади на мирних жителів та
використання хімічної зброї.
Акти війни як такі не підлягають покаранню згідно з німецьким законодавством, якщо вони спрямовані проти військових цілей і тому не
можуть бути притягнені до відповідальності.

Наведені нижче запитання мають на меті визначити, хто був свідком або жертвою вoєнних злочинів, і з ким, але не обов’язково,
може зв’язатися німецька поліція пізніше для отримання додаткової інформації.

Заповнення анкети не є обов’язковим і немає жодного значення у вирішенні питання про ваш захист або ваше право перебування в
Німеччині. Вам не потрібно відповідати на запитання, якщо ви наражаєте на себе чи родичів ризику притягнення до кримінальної
відповідальності або звинувачуєте себе та своїх рідних.
Німецька поліція дякує за інформацію та допомогу!
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Персональна інформація:
Прізвище:___________________________________
Ім'я:________________________________________
Pод:

чоловічий

жіночий

інший

Дата народження:_____________________________
Місце народження:____________________________
національність:_______________________________
Рідна мова:

українська

російська

Інші мовні навички:

англійська мова

німецька мова

Інша (будь ласка, уточніть)______________________

Проживання в Німеччині:_______________________
Наявність телефону:___________________________
Доступність по електронній пошті: _______________
Дата в'їзду до Німеччини:_______________________
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1)

Чи ви є жертвою або свідком наступних подій?




Жертвa

свідок



напади на (незбройних) мирних жителів / цивільне населення



напади на цивільну інфраструктуру
(наприклад, житлові райони, лікарні, музеї, (атомні) електростанції і т.п.)



плюндрування



братські могили



страти



фізичне або психологічне насильство над (незбройними) мирними жителями або військовополоненими (наприклад:
катування, зґвалтування, приниження)



використання спеціальної зброї:


касетні бомби



вакуумні бомби



фосфорні бомби



хімічна зброя



iнше:___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2)

Чи були жертви вищезгаданих подій учасниками бойових дій (наприклад: як захисники свого міста) чи це були беззбройні
мирні жителі?


бійці



мирні жителі
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Де відбувалися ці події?

3)

Назва міста/району міста, села______________________









Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Дніпропетровська область
Донецька область
Івано-франківська область
містo Київ









Київська область
Кіровоградська область
Автономна Республіка
Крим
Львівська область
Луганська область
Миколаївська область
Одеська область

4)

Коли відбулися ці події? (від до) __________________

5)

Хто був винуватцем/відповідальним за ці події?

6)



лени російської армії



військовослужбовці України



iншi:____________________



е знаю









Полтавська область
Рівненська область
Запорізька область
Житомирська
область
Місто Севастополь
Сумська область
Тернопільська
область








Закарпатська область
Черкаська область
Чернігівська область
Чернівецька область
Волинська область
Вінницька область

Чи можете ви назвати винних / винуватців цих подій?


так, а саме:_______________



ні

4

7)

Чи можете ви назвати інших людей зі здібностями, які були свідками або були жертвами подій, перерахованих вище став?


8)



ні

Чи є у вас фотографії, фільми чи інші документи, що підтверджують злочини, вчинені в Україні з 24.02.2022?


9)

так, а саме:_______________

так



ні

Чи хотіли б ви давати свідчення у кримінальному розслідуванні в Німеччині (у поліції чи прокуратурі) проти осіб,
відповідальних за воєнні злочини в Україні?


10)

так



ні

Ваша заява вже була записана волонтерськими організаціями чи іншими органами?


так, а саме:_______________



ні
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