
Broshurë informuese  
 
 

Vizitat e fëmijëve të mitur (të ashtuquajturat vizita të 
fëmijëve) sipas 

nenit 19, paragrafi 2 i StVollzG (ligji për ekzekutimin e 
dënimit) NRW ose nenit 17, paragrafi 2 UvollzG NRW  

 
 

Këto vizita shtesë (2 orë në muaj) shërbejnë për mbështetjen e veçantë të 
kontakteve të të burgosurve me fëmijët e tyre të mitur.  Për shkak të vlerës së 
veçantë të mbështetjes të kontaktit midis prindërve dhe fëmijëve të tyre, këto vizita 
garantohen vetëm për fëmijë të mitur biologjikë/të birësuar. Për të vërtetuar lidhjen e 
gjakut, kërkesës për dhënien e vizitave të fëmijëve duhet t'i bashkëngjitet një kopje e 
certifikatës së lindjes ose të birësimit. Këtë kërkesë mund ta merrni te shërbimi i 
departamentit. 

 
Gjatë vizitave të fëmijëve nuk garantohet blerje shtesë, nuk bëhet as  pranimi i 
rrobave dhe objekteve të tjera!! 

 
 Të burgosurit ose të paraburgosurit pa vendim kufizimi që lidhet me vizitën 

sipas nenit 119 StPO (Kodi i Procedurës Penale) 
 
Vizita zhvillohet të  shtunën e parë të muajit në dhomën e vizitës së përbashkët. Pas 
lejimit për vizitë të fëmijëve, nëpërmjet departamentit të vizitave mund të caktohen 
takime 2-orëshe. 

 
Numri i vizitorëve për çdo vizitë kufizohet në 4 persona  (një   një person madhor 
shoqërues dhe maks. 3 fëmijë; fëmijët që janë të paktën 16 vjeç lejohet të marrin 
pjesë në vizitë pa person shoqërues). 

 
 

 Të paraburgosurit me një vendim kufizimi që lidhet me vizitën 
sipas nenit 119 StPO 

 
Vizita zhvillohet të mërkurave në sallat e vizitave individuale. Pas lejimit për vizitë të 
fëmijëve, nëpërmjet departamentit të vizitave mund të caktohen takime 2-orëshe. 

 
Për shkak të madhësisë së kufizuar të sallës, numri i vizitorëve për çdo vizitë 
kufizohet në 3 persona (një person madhor shoqërues dhe maks. 2 fëmijë; fëmijët që 
janë të paktën 16 vjeç lejohet të marrin pjesë në vizitë pa person shoqërues). 

 
 
Essen,  më  07.12.2017 
Drejtoresha e JVA Essen 
Gez. Wandelt 


