
Într-o situație periculoasă pentru dvs., 
contactați Poliția la 133.

Fotografiați eventualele răni și consemnați  
incidentul într-un proces verbal  
(și agresiunile anterioare).

Dacă aveți răni, luați legătura cu un medic.

Notați numele și adresele martorilor.

La Centrul de Protecție împotriva Violenței din Austria 
Inferioară, Gewaltschutzzentrum NÖ veți primi sfaturi 
cuprinzătoare și gratuite. Primiți sprijin psihosocial și 
consiliere juridică.

Centrele de protecție împotriva violenței sunt instituții 
de protecție a victimelor, care sprijină persoanele care 
se confruntă cu violența domestică, sexuală sau care 
sunt afectate de hărțuire.

Centrul pentru Protecția împotriva Violenței 
din Austria Inferioară

St. Pölten – Amstetten
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Zwettl – Krems                        

3100 St. Pölten  Riemerplatz 1/DG
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office.st.poelten@gsz-noe.at

2700 Wr. Neustadt  Zehnergasse 1, E05
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3910 Zwettl  Landstraße 42/1 
Telefon 02822/530 03 | Fax 02822/53 155
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www.gewaltschutzzentrum.at/noe

Ce ar trebui să respectați întotdeauna pentru 
siguranța dvs.?

02742 / 319 66
02622 / 243 00
02822 / 530 03

Interdicția accesului și interdicția de proximitate
Ordin de restricție 

Toate ofertele sunt confidențiale 

și gratuite!

Găsirea unei căi de ieșire din situații de violență

Sprijin psihosocial

Intervenție în situații de criză

Crearea de evaluări ale riscurilor și de planuri 
personale de siguranță

Consultanță juridică

Sprijin pentru copiii afectați

Solicitarea unui ordin de restricție (Einstweilige 
Verfügung)

Depunerea plângerii

Contactul cu autoritățile

Acordarea de sprijin psihosocial și juridic pe 
durata procesului pentru victimele actelor de 
violență

Cum poate oferi sprijin Centrul de Protecție 
împotriva Violenței?

Instituție recunoscută de protecție a victimelor 
în subordinea  
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Interdicția accesului și interdicția de proximitate
(Betretungs- und Annäherungsverbot) Protecția 
asigurată de Poliție împotriva violenței în conformitate 
cu paragraful 38a din Legea Poliției de Securitate

Ce pot face dacă sunt o victimă a violenței?

Violența nu începe abia în momentul unei agresiuni 
fizice. În caz de urgență, apelați imediat numărul de 
urgență al Poliției 133.

Centrul pentru Protecția împotriva Violenței este 
alături de dvs. și vă oferă sprijin atât dvs., cât și  
copiilor dvs. Nu ezitați să ne cereți sfatul. 

Când se emite un ordin de interdicție a acce-
sului și interdicție de proximitate?

Dacă v-ați confruntat cu violențe fizice, amenințări sau 
agresiuni, Poliția poate institui un ordin de interdicție 
a accesului și de interdicție de proximitate de locuința 
în care stați, pentru persoana care este violentă. Nu 
contează cine este proprietarul apartamentului sau 
casei. Interdicția de proximitate privește persoanele 
identificate de Poliție ca fiind vulnerabile și se aplică 
de asemenea și pe o rază de 100 de metri.

Cât timp protejează ordinul de interdicție de 
acces și interdicție de proximitate?

Interdicția accesului și interdicția de proximitate se 
aplică pe o perioadă de două săptămâni. Persoa-
nei violente i se va confisca cheia locuinței de către 
Poliție. Persoana violentă va avea voie doar să ia cu 
sine obiecte personale (cum ar fi numerar, documente 
personale, îmbrăcăminte, echipamente de lucru, …).

Persoana violentă nu are voie să revină în locuință fără 
a fi însoțită de Poliție, nici măcar cu consimțământul 
dumneavoastră.

BLA
Ce trebuie făcut, dacă persoana violentă nu 
respectă interdicția accesului și interdicția de 
proximitate?

Contactați imediat Poliția! Poliția trebuie să expul-
zeze din nou persoana violentă și îi poate impune 
și o amendă. Dacă interdicția este încălcată în mod 
repetat, persoana violentă poate fi de asemenea 
arestată.

Care sunt consecințele interdicției accesului și 
interdicției de proximitate?

Ordinul de interdicție a accesului și de interdicție de 
proximitate este un ordin de interdicție instituit de 
Poliție. Ca urmare a acestui ordin, persoana expulzată 
nu va avea cazier judiciar. Cu toate acestea, dacă 
dvs. și/sau copiii dvs. ați fost răniți sau amenințați, 
acest lucru va fi indicat.

Interdicția accesului și interdicția de proximitate se 
comunică Centrului de Protecție împotriva Violenței 
din Austria Inferioară, pentru a oferi sprijin și consil-
iere gratuit. Atunci când în gospodărie locuiesc și 
copii, Poliția informează, de asemenea, și Centrul de 
Asistență a Copiilor și Tinerilor, Kinder- und Jugend-
hilfe. În cazul în care ordinul de interdicție a accesului 
și de interdicție de proximitate este valabil și pen-
tru copii sau tineri, Poliția informează și persoanele 
sub a căror supraveghere se află copiii (de exemplu: 
bonele).

Este posibilă prelungirea protecției?

În cazul în care în interiorul termenului de protecție 
de două săptămâni formulați o cerere de dispunere 
a unui ordin de interdicție către tribunalul districtual, 
Bezirksgericht, interdicția accesului și interdicția de 
proximitate se prelungesc cu maximum 4 săptămâni.

Ordin de restricție (Einstweilige Verfügung)
Protecția jurisdicțională împotriva violenței conform 
paragrafului 382b, c din Codul austriac privind pro-
cedurile de executare

Ce este un ordin de restricție?

Instanța poate decide ca persoana violentă să nu 
aibă permisiunea de a intra în apartament sau în 
casă timp de până la șase luni. Persoanei violente 
i se poate interzice timp de până la un an să vă 
contacteze, să vină la locul dvs. de muncă și / sau 
la școala copiilor.

Când poate fi solicitat un ordin de restricție?

Atunci când conviețuirea sau întâlnirea cu persoana 
violentă devine inacceptabilă pentru dvs., de exem-
plu, din cauza amenințărilor anterioare sau a violenței 
fizice. Condiția prealabilă este nevoia dvs. stringentă 
de a locui în apartament/casă. Nu contează cine este 
proprietarul. Pentru a solicita un ordin de restricție, 
nu trebuie să fi avut loc în prealabil nicio acțiune a 
Poliției. Nu este necesar un ordin de interdicție a ac-
cesului și de interdicție a proximității.

Unde și cum se solicită un ordin de restricție?

Cererea trebuie depusă la tribunalul districtual, 
Bezirksgericht, în a cărui rază de competență se 
află domiciliul dvs. Personalul Centrului de Protecție 
împotriva Violenței vă va sprijini la depunerea cer-
erii. Puteți depune cererea chiar dvs. sau o puteți 
depune beneficiind de asistența unui avocat.

Pentru depunerea cererii sunt necesare următoarele 
mijloace doveditoare: declarația dvs., martorii, 
rapoarte poliției, constatări medicale, fotografii, ... 
Și documentarea agresiunilor anterioare este, de 
asemenea, importantă. Aduceți cu dvs. aceste 
mijloace doveditoare pentru depunerea cererii. 
Instanța trebuie să ia o decizie cu privire la cererea 
dumneavoastră cât mai curând posibil. Decizia se 
ia prin hotărâre judecătorească.


