
                                         Nota informativa 

 

Vizitele acordate de catre copii minori (asa zisele Kinderbesuche) conf. §19 
alin. 2 StVollzG (legea penitenciarelor) NRW, respectiv §17 alin. 2 UVollzG 
(legea penitenciarelor referitor la arestul preventiv) NRW 

 

Aceste vizite suplimentare (2 ore pe luna) sint prevazute in scopul de a veni in 
ajutorul detinutilor (sa ii sprijine) astfel incit acestia sa poata tine un contact nemijlocit 
cu copii lor minori. Pentru a sprijini contactul dintre parinti si copii minori se va sprijini 
acest tip de vizita numai daca este vorba despre proprii copii ori despre copii 
adoptati.Pentru a putea dovedi gradul de rudenie dintre parinti si copii este necesar 
sa prezentati o copie dupa certificatul de nastere ari dupa actul de adoptare. Aceasta 
fotocopie va fi atasata la cererea (Antrag) pentru vizita. Aceasta cerere se va depune 
la personalul de pe sectia pe care va aflati. 

La primirea acestor vizite acordate de copii nu este permisa primirea suplimentara de 
pachete, ori primirea altor obiecte ori imbracaminte. 

Atit arestatii de finizivi cit si arestatii preventivi care nu au restrictii cu privire la 
primirea de vizite conf. § 119 StPO (Codul penal cu privire la legea penitenciarelor) 
pot rimi vizite. 

 Vizitele au loc in prima simbata din luna intr-o sala prevazuta special pentru 
vizite in comun. Dupa aprobarea dreptului de vizitare de catre copii, acestea 
pot avea loc, ele putind dura 2 ore si programarea se va face prin intermediul 
serviciului responsabil pentru aceste planificari. 

Numarul persoanelor care pot participa la vizita este de max. 4 persoane (o persoana 
majora si max. 3 copii; copiilor care au implinit deja virsta de 16 ani le este permis sa 
acorde vizita fara insotitor). 

 Arestaii preventivi care au restrictia conf. § 119 StPO (din Codul penal cu 
privire la regulamentul penitenciarelor) pot primi vizite in urmatoarele conditii: 

Vizitele au loc miercurea intr-o incapere speciala, nu in comun. Dup ce a fost 
aprobata acordarea vizitarii de catre copii aceasta va putea avea loc pentru 2 ore si 
programarea acestor vizite se va face de catre serviciul responsabil in aceasta 
directie. 

Numarul de vizitatori permis in acest sens se limiteaza la 3 vizitatori din motive de 
spatiu (o persoana majora si max. 2 copii; copii care au implinit deja virsta de 16 ani 
nu au nevoie de insotitor la vizita). 
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