
Колико дуго је решење на снази? 
Мере заштите и исељења из стана односно доделе 
новог стана по Закону о заштити од насиља 
временски су ограничене. Већином се доносе за 
период од шест месеци, уз могућност подношења 
захтева за продужење уколико се узнемиравање 
настави. То се међутим мора учинити пре истека 
рока и изнова образложити. 
 
Долази ли до расправе пред судом? 
Ако суд налази да је ситуација нејасна, онда се обе 
стране позивају да лично дођу на суочење пред 
судом. 
На захтев противне стране може такође доћи и до 
усмене парнице. 
Циљ те расправе је саслушање обе стране, како би 
се установило да ли се мера заштите и даље 
основана. Из тог разлога подноситељка захтева 
треба изнети све што ће помоћи да се опасна 
ситуација у којој се налази што боље предочи. Томе 
могу потпомоћи и изјаве сведока.  
Након подношења образложеног захтева, 
саслушање противних страна може се обавити и 
одвојено. Суд може исто тако на захтев наложити 
да се одобрена судска парница обавља уз 
спровођење посебних превентивних мера заштите 
жртве. 
 
Пратња 
Породично-правни поступци нису јавни. По 
захтеву суд може дозволити да се на парницама 
учествује у пратњи стручног саветника или особе од 
поверења. 
Битно је добро се припремити за главну расправу. 
Молимо Вас да се претходно информишете код 
адвоката или у неком стручном саветовалишту. 
 
Шта учинити у случају кршења мере 
заштите? 

- Кршење је противзаконито и тиме кажњиво. 
Можете позвати полицију или поднети 
казнену пријаву. Због тога је битно да једну 
копију мере заштите увек носите са собом. 

- На писарници првостепеног суда 
(Amtsgericht) можете поднети захтев и за 
новчану одштету или чак и за затворску 
казну. Тај налог обично није бесплатан и за 

последицу може имати судску расправу. 
Препоручује се да се у случају кршења 
наложених мера заштите обратите стручним 
саветодавним телима за подршку. 
 
Бесплатно саветовање и помоћ 
у случају подношења захтева по Закону о заштити 
од насиља добићете код следећих установа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адвокатске савете можете добити 
код локалних адвоката. Та саветовања се плаћају 
према адвокатској тарифи. Ако немате сопствених 
примања или су она минимална, можете на судској 
писарници (Rechtsantragsstelle) поднети захтев за 
надокнаду трошкова правне помоћи 
(Beratungshilfeschein). Са том потврдом можете се 
обратити адвокату по Вашем избору. Удружење „der 
Weiße Ring“ може такође преузети трошкове једног 
правног саветовања. 
 
„Практични савети“ су прикупљени и издати од 
стране радне групе против насиља у породици „KIK-
Netzwerk bei häuslicher Gewalt“ у Савету за 
спречавање криминала ханзеатског града Либек. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практични савети за 
захтеве по Закону о 
заштити од насиља 

 
 
 
 
 

 
 
Ако Вам је потребна лична заштита од претњи, 
насиља или ухођења, можете поднети захтев за 
доношење мере заштите и/или доделу новог 
односно исељења из старог стана. У таквим 
случајевима ради се о поступку који се води 
према Закону за заштиту од насиља. Ви сте при 
томе подноситељка захтева, а захтев је упућен 
против особе која Вам прети, која Вас уходи или 
Вам је нанела повреде. Суд може донети одлуку 
већ на дан подношења захтева и без 
саслушавања противне стране.  
 
Следеће информације Вам могу помоћи, како би 
Ваш захтев био брзо и успешно обрађен. 
 



Најпре Вам препоручујемо да се у случају 
потребе информишете у неком од 
саветовалишта која су наведена на полеђини. 
 
 
Шта могу да затражим? 

• Забрану приближавања (нпр. Вама, стану, 
Вашем радном месту, вртићу или другим 
местима, на којима редовно боравите). 

• Забрану контактирања (лично, телефонски, 
слањем СМС порука односно путем 
електронске или обичне поште) 

• Забрану приступа (нпр. стану, кући или 
другим местима на којима редовно 
боравите) 

• Препуштање стана 
   
 
Ко може поднети захтев? 
Ви сами као угрожена особа можете поднети захтев 
или то препустити адвокату. 
Препоручљиво је обратити се за помоћ 
одговарајућем саветовалишту. 
 
 
Где се подноси захтев? 
За подношење захтева у складу са Законом о 
заштити од насиља по питању локалне 
надлежности на располагању су Вам следеће 
могућности: 
Захтев можете поднети на писарници првостепеног 
суда (Amtsgericht) у месту: 

- где се десио случај који желите пријавити, 
- у коме се налази заједнички стан или 
- где живи противна страна.  

 
 
Када да поднесем захтев? 
За хитни поступак је од изузетног значаја да захтев 
поднесете убрзо након кривичних догађаја, јер се у 
противном предмет неће сматрати хитним. Убрзо 
конкретно значи да у зависности од тога шта се 
десило, не би требало да чекате рецимо дуже од 14 
дана. Искористите време током којег важи 
полицијски налог о исељењу из стана. Немојте се 
тек кратко пре истека налога о исељењу обратити 

суду, како би мере заштите могле ступити на снагу 
правовремено, још пре истека налога о исељењу. 
 
Шта би захтев требало да садржи? 
За одлуку суда нарочито је битан детаљан и 
опширан опис догађаја. Молимо Вас да се суочите с 
тиме да то што сте доживели морате лично 
изложити. Укажите такође и на то ако су и деца 
жртва ситуације или ако је издат полицијски налог о 
напуштању стана. Ако је немилих догађаја, на 
пример телесних или других тежих насртаја, било и 
раније, дакле пре више од 14 дана, спомените и 
њих. Ако подносите захтев за хитни поступак, 
морате уз њега приложити и изјаву под заклетвом о 
томе да су Ваше тврдње истините. Добро 
размислите о томе шта желите затражити, нпр. на 
ком конкретном месту желите наћи заштиту или шта 
тачно противна страна треба престати да чини. 
Пошто је сваки случај јединствен, од помоћи је да 
описи буду детаљни. 
Мере за заштиту властите, заједничке деце, која су 
евентуално такође жртве насиља не доносе се по 
Закону о заштити од насиља. У случају угрожености 
Ваше деце обратите се Заводу за младе 
(Jugendamt) или неком од саветовалишта. 
 
 
 
Шта све треба да се приложи? 
Исправе:  
Личнa картa, уговор о најму стана или извод из 
земљишне књиге за налог за исељење из стана 
односно усељење у нови стан. Ако желите да 
поднесете захтев за помоћ при сношењу парничних 
трошкова, потребне су Вам и потврде о Вашим 
примањима (нпр. месечни приходи, дечији додатак, 
пензија), као и о Вашим трошковима (станарина, 
осигурања, режијски трошкови за стан, кредити 
итд.). Свеобухватна потврда о социјалној помоћи 
Hartz-IV садржи све ове неопходне податке. 
 
 
Адресa испоруке:  
Само ако је адреса насилника позната, може се 
издати налог, јер у противном исти не може бити 
уручен. То може да буде и адреса његовог 

послодавца, као и адреса неке друге особе, код које 
он борави. Ако је адреса потпуно непозната, може 
се десити да Ваш захтев не буде примљен. 
 
Докази који ће поткрепити истинитост Ваше 
изјаве: 
Приликом подношења захтева донесите све што ће 
потврдити Ваше исказе, нпр. писма, телефонске 
поруке, лекарске потврде, фотографије повреда, 
писмене изјаве сведока. Ако је долазило до 
полицијских интервенција важни су и протоколарни 
бројеви под којима се воде те интервенције  
Обратите се надлежној особи за „насиље у 
породици“ у полицијског станици Вашег места 
пребивалишта. Наведите суду која је то надлежна 
станица полиције. 
 
 
Који трошкови ме очекују? 
Будући да се ради о поступку који се покреће на 
захтев оштећене стране, могу постојати и трошкови. 
Ако не располажете сопственим примањима или су 
она минимална, обавезно уз захтев за издавање 
мера заштите поднесите и захтев за помоћ при 
сношењу парничних трошкова. 
 
 
Како ћу сазнати резултат? 
Питајте надлежног судију на који начин можете 
сазнати судску одлуку. 
Понекад се исплати директно након подношења 
захтева сачекати или остати присутан, да бисте 
могли одговорити на евентуална додатна питања. 
Можете се и договорити да назовете у одређено 
време. Решење се може подићи и лично или ће Вам 
бити достављено поштом, но може се десити да 
поштанским путем дође до закашњења. 
 
 
Када мера заштите ступа на снагу? 
Ако суд наложи моменталну правоснажност, мера 
заштите одмах ступа на снагу. Чим се починилац 
обавести о доношењу мере заштите, његови даљи 
прекршаји могу бити без одлагања кривични 
гоњени. 
 


