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Telefon: 0621/37 97 90

Informații privind 

evacuarea 
în cazul violenței în  
cadrul unei relații 

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



 
 
 
 
 
Multe femei sunt supuse violenței. Exercitarea și 
trăirea violenței este independentă de vârstă, venit, 
naționalitate, religie, sexualitate, formă de viață și 
dizabilități. Acest flyer oferă informații privind 
evacuarea în cazul violenței în cadrul unei relații. 
 
Ce presupune evacuarea? 
 

Poliția poate emite un ordin de evacuare, dacă 
este chemată în cazurile de violență domestică. 
Acest lucru presupune că dvs. și/sau copii dvs. 
sunteți amenințați sau abuzați grav. 

 
Făptașului* i se impune să părăsească locuința și 
să păstreze o distanță de 100 m față de dvs. 

 
Dacă făptașul nu respectă acest ordin de 
evacuare, poliția trebuie să fie informată 
imediat. 

 
Experiența arată că intervenția poliției și 
posibilitatea unei plângeri penale împiedică 
mulți bărbați violenți să săvârșească alte fapte. 

 
 
*Multe femei sunt supuse violenței din partea 
bărbaților. Făptașii sunt de cele mai multe foștii sau 
actualii parteneri. De aceea, folosim forma 
masculină, atunci când vorbim de făptaș. 
 

 
Evacuarea este valabilă 
de regulă 14 zile. 
 

Poliția poate scoate orice persoană violentă din 
locuință, indiferent de persoana care apare pe 
contractul de închiriere, respectiv cui îi aparține 
locuința sau imobilul. 

 
Ce se face în timpul 
evacuării? 
 
Pe durata evacuării, vă recomandăm să vă informați 
rapid și detaliat. 
 

Puteți solicita la tribunalul pentru minori și 
familie sau prin intermediul unui avocat ordine 
de protecție conform Legii privind protecția 
împotriva violenței, de ex. uzul unic al locuinței, 
interdicția de contactare sau de proximitate. 

 
De asemenea, este important, să solicitați 
confirmarea vătămărilor printr-un atestat 
medical. 

 
 
Vă oferim cu plăcere consiliere cu privire la acțiunile 
viitoare. Dacă vorbiți doar puțin limba germană, 
aduceți pentru traducere o persoană în care aveți 
încredere.  
 
 
Oferta noastră de consiliere se adresează firește și 
femeilor care sunt abuzate de către o altă femeie, de 
exemplu partenera lor. 
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