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Telefon: 0621/37 97 90

Інформація про  

поліцейську заборону  
перебувати в місці  
спільного проживання  
при скоєнні насильства у стосунках 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
Багато жінок стають жертвами насильства. 
Застосування та пізнання насильства на собі не 
залежать від віку, фінансового статусу, 
національності, релігії, сексуальної орієнтації, 
способу життя та інвалідності. Цей флаєр 
інформує про поліцейську заборону перебувати 
в місці спільного проживання при скоєнні 
насильства у стосунках. 
 
Що означає поліцейська заборона перебувати в 
місці спільного проживання? 
 

Поліція може в усній формі висловити 
заборону перебувати в місці спільного 
проживання, коли її викликають у випадку 
домашнього насильства. Передумовою є те, 
що Ви та/або Ваші діти зазнаєте серйозних 
погроз або насильства.  
 
Зловмиснику* наказують залишити житло та 
триматися від Вас на відстані 100 метрів. 
 
Якщо зловмисник не дотримується цього 
наказу, Вам слід негайно повідомити поліцію. 
 
Досвід показує, що втручання поліції та 
перспектива притягнення до кримінальної 
відповідальності утримують багатьох чоловіків, 
схильних до насильства, від подальших 
злочинів. 

 
*Багато жінок зазнають насильства з боку 
чоловіків. Зловмисниками переважно є колишні 
та теперішні партнери. Тому ми говоримо про 
зловмисників у формі чоловічого роду. 
 

 
Заборона перебувати в місці спільного 
проживання діє, як правило, 14 днів. 
 

Поліція може виселити з помешкання будь-яку 
особу, яка застосовує насильство, незалежно 
від того, хто вказаний у договорі оренди та 
кому належить квартира чи будинок. 

 
Що необхідно робити під час поліцейської 
заборони? 
 
Під час дії поліцейської заборони перебувати в 
місці спільного проживання ми рекомендуємо 
Вам швидко отримати вичерпну інформацію. 
 

Ви можете звернутися до сімейного суду або 
через адвоката для отримання охоронного 
ордера відповідно до Закону про захист від 
насильства - напр., дозволу на одноосібне 
користування житлом, заборони на контакт 
або наближення. 
 
Також корисно зняти побої у лікаря і оформити 
відповідну медичну довідку. 

 
Ми з радістю порадимо Вам, як діяти далі. Якщо 
Ви погано володієте німецькою, 
приведіть із собою особу, якій Ви довіряєте, у 
якості перекладача. 
 
 
Втім, звісно, наша консультаційна служба також 
орієнтована на жінок, які піддаються насильству з 
боку іншої жінки - наприклад, своєї партнерки. 
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