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Telefon: 0621/37 97 90

Informacione në lidhje me  

dëbimin  
në rast dhune në marrëdhënie 

n	Fraueninformationszentrum	(FIZ)
	 des	Mannheimer	Frauenhaus	e.	V.
	 Eichendorffstraße	66-68
	 68167	Mannheim
	 Telefon:	0621/37	97	90
	 Telefax:	0621/3	39	33	14
	 fiz@frauenhaus-fiz.de
	 www.frauenhaus-fiz.de

n	Spendenkonto
	 Förderverein	Mannheimer	Frauenhaus	e.V.
 Sparkasse Rhein Neckar Nord 
	 IBAN:	DE17	6705	0505	0030	2467	21
	 BIC:	MANSDE66XXX

n In	Notfällen
	 Wenden	Sie	sich	bitte	an	die	Polizei
	 Telefon:	0621/174-0	oder	Notruf	110

n Soziale	Dienste	-	Kindesschutzstelle
	 Telefon:	0621/293-3700

Frauenhäuser
n	Mannheimer	Frauenhaus	e.V.	
	 Telefon:	0621/74	42	42
	 frauenhaus@frauenhaus-fiz.de
	 www.frauenhaus-fiz.de

	 Mitglied	im	Paritätischen	Wohlfahrtsverband	
	 Baden-Württemberg

n Frauen-	und	Kinderschutzhaus	Heckertstift 
	 Telefon:	0621/41	10	68

Unterstützt	durch	das	Ministerium	für	
Soziales	und	Integration	aus	Mitteln	
des	Landes	Baden-Württemberg



 
 
 
 
 
 
Shumë gra përjetojnë dhunë. Ushtrimi dhe përjetimi 
i dhunës është i pavarur nga mosha, të ardhurat, 
kombësia, feja, seksualiteti, mënyra e jetës dhe 
paaftësia. Kjo fletushkë jep informacion në lidhje 
me dëbimin në rastin dhunës në marrëdhënie. 
 
Çfarë është dëbimi? 

 
Policia mund të akordojë një dëbim me gojë, 
nëse ajo thirret për shkak të dhunës në familje. 
Parakushti është që ju dhe/ose fëmijët tuaj 
kërcënoheni ose keqtrajtoheni masivisht. 

 
 Autorit* i kërkohet të largohet nga banesa dhe 
të mbajë një distancë prej 100 metrash nga ju. 

 
Nëse autori nuk e respekton urdhrin e dëbimit, 
duhet njoftuar menjëherë policinë. 

 
Përvoja tregon se ndërhyrja policore dhe 
mundësia e një ndjekje penale ndalon shumë 
burra të dhunshëm që të ndërmarrin veprime të 
mëtejshme. 
 
 

* Shumë gra përjetojnë dhunë nga burrat. Në 
shumicën e rasteve, autorët janë partnerë të 
mëparshëm dhe aktualë. Prandaj ne flasim për 
autorë të krimit në formën mashkullore. 
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Dëbimi zakonisht është i vlefshëm për 14 ditë. 
 

Policia mund të dëbojë çdo dhunues nga banesa, 
pavarësisht se kush është në kontratën e qirasë, 
ose kujt i përket banesa ose shtëpia. 

 

Çfarë duhet të bëni gjatë dëbimit? 
 

Gjatë kohës së dëbimit,  ju rekomandojmë që të 
informoni shpejt dhe plotësisht. 
 

Ju mund të kërkoni pranë Gjykatës Familjare ose 
përmes përfaqësimit me një avokat në përputhje 
me ligjin për mbrojtjen kundër dhunës, p.sh. 
përdorimin e banesës vetëm nga ana juaj, 
ndalimin e kontaktit ose të afrimit. 

 

Gjithashtu e rëndësishme është që lëndimet 
tuaja të konfirmohen përmes një raporti 
mjekësor. 

 
 

 
Ne ju këshillojmë me kënaqësi se si të veproni më 
tej. Nëse flisni vetëm pak gjermanisht, ju lutemi 
sillni një person të cilit i besoni për të përkthyer. 
 
 
Oferta jonë e shërbimit këshillues i drejtohet 
natyrisht edhe grave, të cilat përjetojnë dhunë nga 
një grua tjetër, për shembull nga partnerja e tyre.  
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