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Contact
Pentru adolescenţi (14 – 17 ani)
– ASD în centrul social Sozialzentrum Nord
 Mercatorstraße 40, 24106 Kiel
 Telefon de urgență 0431 901-4691
– ASD în centrul social Sozialzentrum Mitte
 Sophienblatt 50b, 24114 Kiel
 Telefon de urgență 0431 901-3673
– ASD în centrul social Sozialzentrum Mettenhof
 Skandinaviendamm 299, 24109 Kiel
 Telefon de urgență 0431 901-4632
– ASD în centrul social Sozialzentrum Süd
 Saarbrückenstraße 145, 24114 Kiel
 Telefon de urgență 0431 901-3697
– ASD în centrul social Sozialzentrum Gaarden
 Bahnhofstraße 38 a, 24143 Kiel
 Telefon de urgență 0431 901-4667
– ASD în centrul social Sozialzentrum Ost
 Wischhofstraße 1 - 3, 24148 Kiel
 Telefon de urgență 0431 901-4675
– Grupul de lucru „Luări în custodie și ajutoare pentru 
 educarea străinilor minori neînsoțiți“
 Sophienblatt 1, 24103 Kiel
 Telefon de urgență 0431 901-3319

Contact
Pentru tineri (18 - 20 ani)
 Serviciul de reprezentare a tinerilor în faţa tribunalului
 Sophienblatt 50b, 24114 Kiel
 Telefon  0431 901-3622, -3623, -3625

jugendamt

Tribunalul pentru minori !  
… şi acum ?



Ești suspectat de a fi comis o infracţiune? Ai furat, ai 
atacat și rănit pe cineva, ai condus mașina fără permis, ai 
cumpărat sau vândut droguri sau chiar mai rău...?

Până la decizia judecătorească în cazul tău penal pot trece 
câteva săptămâni sau chiar luni. Ai şansa să utilizezi această 
perioadă în favoarea ta, gândindu-te la cele întâmplate şi, 
poate, compensând pagubele produse. O convorbire cu 
membrii serviciului de reprezentare a minorilor te poate ajuta 
în această direcţie. În anumite cazuri există posibilitatea de 
a încheia procesul fără efectuarea unei dezbateri. Dacă se 
ajunge la dezbatere, este bine să fii pregătit cum se cuvine.   

Pentru tineri (18 – 20 de ani) trebuie clarificat suplimentar şi 
aspectul foarte important al legislaţiei aplicabile, şi anume 
dacă se aplică prevederile legale pentru delicvenţi tineri 
între 18 şi 21 de ani sau dacă se aplică deja prevederile 
dreptului penal general.

Consilierea la Serviciul de reprezentare a minorilor și 
tinerilor în faţa tribunalului [Jugendgerichtshilfe] este 
gratuită. Într-un proces penal cu minori și tineri se iau 
îndeosebi în considerare dezvoltarea ta personală, situația 
ta de viață momentană și eventualele probleme existente. 

Tribunalele pentru minori şi tineri nu evaluează numai fapta 
penală, ci şi comportamentul tău înainte şi după faptă.  În 
plus se iau în considerare eforturile tale de a te descurca în 
fiecare zi şi încercările tale de a repara pagubele.

Oferta noastră
— Te informăm (iar în cazul tinerilor informăm şi părinţii) şi 

răspundem la întrebări:
 — Cum se va desfăşura procesul? 
 — Voi avea de acum antecedente penale?
— Vom discuta cu tine urmări posibile ale procesului. 
—  Întocmim un raport despre dezvoltarea ta şi despre 

situaţia ta de viaţă actuală.
— Te consiliem în referitor la întrebări legate de formarea 

profesională, locuri de muncă, situaţia financiară sau 
locuinţă.

— Participăm la procesul împotriva ta.
— Oferim recomandări când din punct de vedere pedago-

gic sunt necesare măsuri judecătoreşti.
— Suntem persoanele competente pentru subiecte şi 
 întrebări interesante pentru tine după dezbaterea 
 principală.
— Monitorizăm condiţiile şi instrucţiunile 
 judiciare.
— Suntem persoanele competente în timpul executării pe-

depsei pentru delicvenţi tineri şi a perioadelor de arest 
petrecute în instituţiile corespunzătoare.§

Serviciul de reprezentare a minorilor şi tineri-
lor în faţa tribunalului [Jugendgerichtshilfe] 
consiliază, mediază şi însoţeşte – independent 
de parchet, tribunal şi avocaţi


