
Biroul central pentru consilie-
rea victimelor infracțiunilor  
și a aparținătorilor acestora  
în Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.



Stimate cetățene și stimați cetățeni ai landului federal 
Schleswig-Holstein,

îmbunătățirea continuă a ajutorării și protecției victimelor în 
Schleswig-Holstein reprezintă unul dintre aspectele care pre-
ocupă în mod deosebit guvernul landului și în special Minis-
terul pentru Justiție, Europa și Protecția Consumatorului.
În Schleswig-Holstein există deja un număr considerabil 
de organizații pentru ajutorarea victimelor și de oferte de 
asistență. Însă până acum nu a existat un punct central 
de coordonare, unde victimele infracțiunilor să se poată 
adresa direct.
De aceea, la 1 iulie 2020 am înființat în cadrul ministerului 
condus de mine un Birou central pentru consilierea victi-
melor infracțiunilor și a aparținătorilor acestora. O echipă 
formată din două juriste, o pedagogă cu diplomă de spe-
cialitate și o funcționară în justiție se vor ocupa pe viitor de 
problemele tuturor celor afectați și îi vor sprijini pe aceștia 
în căutarea ofertei de ajutorare adecvate.
Totodată am numit – în persoana doamnei Ulrike Stahl-
mann-Liebelt – o responsabilă pentru protecția victimelor, 
care va interveni de acum încolo pentru interesele persoa-
nelor afectate de orice fel de infracțiuni și care, împreună 
cu Biroul central, va contribui la găsirea soluțiilor celor mai 
rapide și eficiente de asistență a victimelor.

Claus Christian Claussen
Ministrul pentru Justiție, Europa și Protecția Consumatoru-
lui în landul Schleswig-Holstein



Stimate concetățene, stimați 
concetățeni,

Numele meu este Ulrike Stahlmann-  
Liebelt, până in iunie 2020 am 
fost procuror general la Parchetul 
Flensburg. De mai mult de 30 de 
ani protecția victimelor reprezintă 
un punct focal esențial al activi-
tății mele profesionale. Printre 

altele, am participat la dezvoltarea pe plan național a unui 
program de asistență procesuală pentru victimele unor 
infracțiuni grave, am instruit numeroase asistente proce-
suale în întreaga țară, am inițiat în Flensburg, în cooperare 
cu alții, un birou de consiliere pentru copii care au suferit 
violență domestică și, de asemenea, am contribuit la asi-
gurarea calității în prelucrarea procedurilor pentru delicte 
sexuale în Schleswig-Holstein.
În tot acest timp, un aspect important pentru mine l-a con-
stituit includerea tuturor celor implicați în acest subiect și 
de aceea consider că Biroul central reprezintă un punct 
de orientare sigur și de încredere pentru persoanele din 
Schleswig-Holstein care au fost fie personal victime ale 
unei infracțiuni fie martorii efectelor acesteia asupra unei 
persoane apropiate. Experiența m-a învățat că adesea 
consecințele unui astfel de eveniment sunt traume și  
sentimente de neputință care fac necesară ajutorarea 
celor afectați.
Landul nostru dispune deja de un sistem solid de protec-
ție a victimelor iar echipa Biroului central structurează și 
concentrează ofertele de sprijin și ajutorare făcând posi-
bilă intermedierea rapidă și nebirocratică a ajutorului.

A dumneavoastră Ulrike Stahlmann-Liebelt

Responsabila pentru protecția  
victimelor în landul federal 
Schleswig-Holstein



Biroul central

A deveni victima unei infracțiuni sau a suferi alături de o 
persoană apropiată care este victima unei infracțiuni  
are adesea drept consecință o stare de acută nesiguranță 
și ridică nenumărate întrebări.
Într-o astfel de situație angajatele Biroului central pentru 
consilierea victimelor infracțiunilor și a aparținătorilor 
acestora vă oferă sprijin.

Aici aflați repede și simplu atât drepturile dumneavoastră 
și posibilitățile ce vă stau la dispoziție, cât și informațiile 
concrete pe care le căutați și persoanele de contact com-
petente pentru problema dumneavoastră.

Vă oferim informații cu privire la
 – –drepturile martorilor și ale victimelor,
 – modul în care decurge o procedură de cercetare și o 
procedură penală, precum și la

 – proiecte curente și modificări actuale în legislatura din 
domeniul protecției victimelor.

Vă punem în legătură cu
 – organizații de ajutorare a victimelor,
 – asistente, respectiv asistenți psiho-sociali pe durata 
procesului și

 – persoane competente în domeniul despăgubirii  
victimelor.



Țelul nostru este acela de a garanta accesul rapid și 
eficace la posibilitățile de ajutorare existente și reven-
dicarea necomplicată a drepturilor victimelor, pentru 
ca dumneavoastră să primiți neîntârziat ajutorul de care 
aveți nevoie și la care sunteți îndreptățit(ă).

Vă stăm alături, împreună cu responsabila pentru protec-
ția victimelor a landului Schleswig-Holstein.

Ne puteți contacta:
 – telefonic: 0431-988 3763
 – prin e-mail: zentraleanlaufstelle@jumi.landsh.de
 – prin poștă:  Ministerium für Justiz, Europa  

und Verbraucherschutz  
Zentrale Anlaufstelle für Opfer von  
Straftaten und deren Angehörige  
Lorentzendamm 35  
24103 Kiel

Vizitați și pagina noastră de Internet  
www.schleswig-holstein.de/opferschutz

mailto:zentraleanlaufstelle%40jumi.landsh.de?subject=
http://www.schleswig-holstein.de/opferschutz
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