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Telefon: 0621/37 97 90

 
Informacje dotyczące  

nakazu 
opuszczenia  
lokalu 
mieszkalnego  
w przypadku przemocy  
w związkach 

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



 
 
 
 
 
 
 
Wiele kobiet doświadcza przemocy. Stosowanie 
i doświadczanie przemocy jest niezależne od wieku, 
dochodów, narodowości, religii, orientacji 
seksualnej, stylu życia i niepełnosprawności. Ta 
ulotka informuje o nakazie opuszczenia lokalu 
mieszkalnego w przypadku przemocy w związkach. 
 
Czym jest nakaz opuszczenia lokalu 
mieszkalnego? 
 

Policja może wydać ustny nakaz opuszczenia 
lokalu mieszkalnego, jeżeli została wezwana w 
sprawie przemocy domowej. Może to nastąpić 
pod warunkiem, że doszło do poważnego 
zastraszenia lub maltretowania Ciebie i/lub 
Twoich dzieci. 

 
Sprawcy* nakazuje się opuszczenie lokalu 
mieszkalnego i zachowanie odstępu 100 metrów 
od osoby pokrzywdzonej. 

 
Jeśli sprawca nie dostosuje się do nakazu 
opuszczenia lokalu mieszkalnego, należy 
natychmiast zawiadomić policję. 

 
Doświadczenie pokazuje, że interwencje policji 
oraz perspektywa postawienia zarzutów karnych 
powstrzymują wielu agresywnych mężczyzn od 
kolejnych czynów. 

 
 
*Wiele kobiet doświadcza przemocy ze strony 
mężczyzn. Sprawcami są zwykle byli lub obecni 
partnerzy. Dlatego mówimy o sprawcach, używając 
rodzaju męskiego. 
 

 
 
 
Z reguły nakaz opuszczenia lokalu 
mieszkalnego obowiązuje przez 14 dni. 

Policja może wydalić z mieszkania każdego 
sprawcę przemocy, niezależnie od tego, kto 
podpisał umowę najmu lub do kogo należy 
mieszkanie lub dom. 

Co należy zrobić podczas obowiązywania 
nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego? 
W trakcie obowiązywania nakazu opuszczenia lokalu 
mieszkalnego zalecamy szybkie i kompleksowe 
zasięgnięcie informacji. 

W sądzie rodzinnym lub za pośrednictwem 
pełnomocnika prawnego na mocy ustawy 
o ochronie przed przemocą możesz 
zawnioskować o wyłączne korzystanie z lokalu 
mieszkalnego oraz o wydanie zakazu 
kontaktowania się i zbliżania do 
pokrzywdzonych. 

Ponadto ważne jest uzyskanie zaświadczenia 
lekarskiego o doznanych obrażeniach. 

Chętnie udzielimy porady w zakresie dalszego 
postępowania. Jeśli znasz język niemiecki tylko 
w niewielkim stopniu, przyprowadź na spotkanie 
zaufaną osobę, która będzie pełnić rolę tłumacza. 
 
 
Nasza oferta doradztwa jest oczywiście skierowana 
również do kobiet, które doświadczają przemocy ze 
strony innej kobiety, na przykład ze strony swojej 
partnerki. 
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