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Telefon: 0621/37 97 90

Информация за 

ограничителната 
заповед 
при домашно насилие 
  

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



 
 
 
Много жени преживяват насилие. 
Упражняването и понасянето на насилие не 
зависят от възрастта, доходите, националността, 
религията, сексуалността, начина на живот и 
уврежданията. Тази брошура предоставя 
информация за ограничителната заповед при 
домашно насилие. 
 
Какво представлява 
ограничителната заповед? 
 

Полицията може да издаде устна 
ограничителна заповед, ако бъде извикана 
заради домашно насилие. Предпоставката е 
Вие и/или Вашите деца да сте сериозно 
застрашени или малтретирани. 
 
Извършителят* получава нареждане да 
напусне жилището и да спазва дистанция от 
100 метра до Вас. 
 
Ако извършителят не спазва ограничителната 
заповед, полицията трябва да бъде уведомена 
незабавно. 
 
Опитът показва, че полицейската намеса и 
възможността за подвеждане под наказателна 
отговорност възпират много насилници от по-
нататъшни действия. 
 
*Много жени са жертви на насилие от мъже. В 
повечето случаи извършителите са бивши или 
настоящи партньори. Затова в брошурата е 
използван мъжки род за извършителя.  

  

 
Ограничителната заповед по правило 
важи за 14 дни. 
 

Полицията може да изгони всеки извършител 
на насилие от жилището, независимо от това, 
чие име фигурира в договора за наем и кой е 
собственикът на апартамента или къщата. 

 

Какво да правим, докато 
ограничителната заповед е в сила? 
 
По време на ограничения достъп Ви 
препоръчваме да се информирате бързо и 
изчерпателно. 
 

Можете да подадете молба за издаване на 
заповеди за защита съгласно Закона за 
защита от насилие до Семейния съд или чрез 
адвокат - например изключително ползване 
на жилището, забрана за контакт или 
приближаване. 

 
Важно е също така да удостоверите телесните 
си наранявания чрез медицинско 
свидетелство. 

 
Ще се радваме да Ви посъветваме за 
следващите стъпки. Ако не говорите добре 
немски, моля, доведете човек, на когото имате 
доверие и който да превежда.  
 
Разбира се, ние предлагаме консултации и за 
жени, които понасят насилие от друга жена, 
например партньорката във взаимоотношението.  
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