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CUVÂNT INTRODUCTIV
„Eu sunt una din cele trei femei, care sunt obligate să accepte forţa ca parte 
din povestea vieţii lor. Aceasta este o statistică, care trebuie să se schimbe. 
Una din trei femei nu trebuie să se mai teamă să ceară ajutor. Eu sunt una 
din acele trei femei. Şi eu voi fi cea, care va striga tare până când aceste 
numere se vor schimba.“
Teri Hatcher (actriţă)

Prin aderarea la Convenţia de la Istanbul în 2017, Germania se angajează să 
facă tot posibilul şi pe viitor, pentru a combate orice formă de violenţă împotri-
va femeilor, pentru a le proteja pe cele afectate şi pentru a le oferi un sprijin ex-
tins. Prin convenţie, standardele de protecţie devin obligatorii în toată Europa, 
ceea ce poate încuraja femeile afectate, să denunţe autorii actelor de violenţă  
şi să primească sprijin şi ajutor.

Convenţia confirmă încă o dată într-un mod foarte categoric: Violenţa nu este 
o chestiune privată, ci o temă de interes public. Pentru că, din păcate, femeile 
întâlnesc violenţa chiar acolo unde ar trebui, de fapt să găsească protecţie şi 
siguranţă: în parteneriatul lor. În modul cel mai trist însă este exact invers. 
Statistic vorbind, partenerul din relaţie este cel mai periculos om din viaţa unei 
femei.

Violenţa împotriva femeilor are multe feţe: Ea se poate exprima prin umilinţe, 
insulte şi intimidări. Ea poate însă lua şi forme sexualizate de violenţă, ca violuri 
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sau poate conduce la vătămări fizice până la abuzuri grave sau chiar omoruri. 
Femeile percep violenţa din relaţii sociale apropiate adesea ca fără ieşire şi 
nu o împărtăşesc din motive întemeiate. Pentru mine este o preocupare, ca 
femeile afectate să nu se simtă singure, să cunoască oportunităţile de sprijin 
şi să primească ajutor. Deja începând cu octombrie 2000 Ministerul Femeilor 
s-a implicat în proiectul de intervenţie din Rheinland-Pfalz împotriva violenţei 
din relaţii sociale apropiate (RIGG) pentru femeile afectate. Aici este vorba de 
asistenţă rapidă şi extinsă a femeilor afectate şi a copiilor acestora.

În acest scop, am creat o reţea puternică la nivel naţional din poliţie, justiţie, 
agenţii de intervenţie, adăposturi pentru femei, centre de consiliere pentru 
adăposturi pentru femei, apeluri de urgenţă pentru femei, birouri de asistenţă 
socială pentru tineret, agenţi de egalitate, servicii de protecţia copiilor şi uni-
tăţi de lucru cu autorii infracţiunilor.

Această broşură vă oferă o imagine de ansamblu asupra posibilităţilor de con-
siliere şi protecţie ale reţelei. În plus, dumneavoastră obţineţi informaţii legale 
precum şi indicaţii privind ajutoarele financiare şi aflaţi fondul cazurilor privind 
tema violenţei împotriva femeilor. Dacă chiar dumneavoastră aţi experimentat 
în trecut sau vă confruntaţi în prezent cu violenţa, vă puteţi adresa în orice mo-
ment facilităţilor enumerate, pentru a primi ajutor. Chiar dacă vă este greu să 
vorbiţi despre violenţa suferită: Luaţi pasul decisiv şi permiteţi să fiţi consiliată! 
Puteţi fi sigură că preocupările dumneavoastră vor fi tratate în mod confiden-
ţial şi nimeni nu va acţiona împotriva voinţei dumneavoastră. Chiar dacă doriţi 
doar să vă informaţi, veţi găsi aici persoanele de contact potrivite.

Îmi doresc mult ca această broşură să contribuie la reducerea violenţei din 
relaţiile sociale apropiate şi să ajute femeile afectate de violenţă să revină la o 
viaţă autodeterminată.

Anne Spiegel
Ministerul pentru Familie, Femei, Tineret, 
Integrare şi Protecţia Consumatorului
al landului Rheinland-Pfalz
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DESPRE CE ESTE VORBA

„Relaţiile bune se simt bine.  
Ei se simt bine.  
Pe ele nu le doare.“
Michelle Obama 

Între cei patru pereţi ai casei, în presupusul adăpost al căsătoriei, familiei şi 
parteneriatului, din păcate şi violenţa este la ea acasă. În cadrul „protejat“ al 
familiei şi al celorlalte relaţii sociale apropiate se ajunge de cele mai multe ori 
la violenţă fizică, viol şi agresiune sexuală.
Căsătoria şi parteneriatul nu sunt numai locuri de iubire, apropiere, încredere şi 
armonie, ci şi locuri ale conflictelor, ale certurilor, ale urii şi violenţei. 

Astfel rezultă violenţa la majoritatea bărbaţilor. Bărbaţii încearcă astfel să 
exercite control asupra femeilor şi să pună în aplicare „Forţa celui mai puternic“ 
prin toate mijloacele. 

Sunt afectate femei de toate vârstele, clasele sociale, nivel de educaţie, venit, 
naţionalitate şi apartenenţă etnică sau religioasă.

Violenţa în relaţiile sociale apropiate a fost considerată mult timp ca fiind o 
chestiune privată. Însă nu este aşa. Această violenţă ne priveşte pe toţi. Actele 
de violenţă din relaţiile apropiate nu sunt certuri familiale sau conflicte ale re-
laţiei, ci o gravă nedreptate criminală, pentru care făptuitorul violenţei trebuie 
să fie tras la răspundere. 
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NIVELUL VIOLENŢEI
Femeile sunt mult mai ameninţate de violenţa partenerului decât de alte 
delicte de violenţă. Acest lucru a fost demonstrat pentru prima dată în 2004 
de studiul reprezentativ comandat de guvernul federal cu privire la „Situaţia 
vieţii, siguranţa şi sănătatea femeilor din Germania“1. După aceea a urmat: 

■ în jur de 25 % dintre femeile care trăiesc în Germania experimentează for-
me de violenţă fizică sau sexuală (sau ambele) de la partenerii din relaţiile 
actuale sau anterioare,

■ 13 % dintre femeile intervievate, adică aproape fiecare a şaptea femeie 
au indicat că au experimentat forme de violenţă sexuală de la vârsta de 
şaisprezece ani,

■ 42 % din toate femeile intervievate au raportat, că au suferit forme de vio-
lenţă psihică, care au trecut de la intimidare sau ţipete agresive, la calom-
nii, ameninţări şi umilinţe până la psiho-teroare, 

■ 58 % dintre respondente se confruntă cu diverse forme de hărţuire sexuală.  

Scara largă a violenţei împotriva femeilor a fost confirmată de asemenea, în 
2014, de către ancheta reprezentativă la nivelul UE al Agenţiei Europene pentru 
Drepturi Fundamentale pentru 28 de state membre.

Femeile cu dizabilităţi sunt chiar mai afectate de violenţa partenerului. Căci, 
dizabilitatea este adesea însoţită de o vulnerabilitate crescută şi de un risc mai 
mare de confruntare cu violenţa. 

1 A se vedea Schröttle, Monika/Müller, Ursula (2004). Lebenssituation, Sicherheit und Ge-
sundheit von Frauen in Deutschland. Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in 
Deutschland. La comanda Ministerului Federal pentru Familie, Cetăţeni vârstnici, Femei şi Tineri.
Descărcare de la: www.bmfsfj.de (a se vedea Subiecte > Poziţia de egalitate > Protecţia femeilor 
împotriva violenţei > Violenţa domestică).
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Fiecare a doua femeie cu handicap devine victimă a violenţei. Fiecare a treia 
a fost deja în copilărie şi adolescenţă supusă la agresiune sexuală.2 Ca urmare 
a dependenţei de făptuitor, ele dezvăluie rareori experienţele de violenţă şi 
caută ajutor.

Adăposturile pentru femei, centrele de consiliere pentru adăposturi pentru 
femei, numerele de apel de urgenţă pentru femei şi centrele de intervenţie 
sunt disponibile, de asemenea, pentru femei cu handicap. În plus, Centrul de 
coordonare şi consiliere oferă sprijin pentru femei cu handicap (KOBRA). 

2 A se vedea Universitatea din Bielefeld, Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Behin-
derungen und Beeinträchtigungen in Deutschland, 2012.
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CE EXPERIMENTEAZĂ FEMEILE 
ÎN RELAŢII VIOLENTE? 
Violenţa la care sunt supuse femeile este variată. Ea ajunge de la vătămări 
fizice, ca de ex. fracturi de oase, contuzii, plăgi înjunghiate, răni şi dinţi sparţi, 
până la violuri, ameninţări cu moartea şi crime. 

Violenţa se manifestă prin insulte, umilinţe, limitări ale libertăţii de mişcare şi 
ale vieţii sociale, ameninţări („Îţi voi lua copiii, dacă pleci!“) sau insulte („Nu ştii 
să faci nimic, oricum nu ai habar de nimic!“, „Esţi o căţea, o curvă, ieşi din faţa 
mea...“).  
Spionajele şi gelozia patologică sunt la ordinea zilei. Multe femei nu au pro-
priul venit sau nu dispun de bani, ele nu au împuternicire pe cont şi/sau trebuie 
justifice orice cheltuială. 

Contactele şi relaţiile cu familia şi prietenii sunt adesea strict controlate, astfel 
că victima are tot mai puţine posibilităţi de ajutor. Adesea femeile sunt atât de 
intimidate şi izolate, încât nu văd nicio ieşire din situaţia lor. 

Etapele de separare şi divorţ sunt deosebit de periculoase pentru femei: În 
aceste situaţii se ajunge adesea la violenţă domestică împotriva femeilor resp. 
violenţa creşte în această etapă în frecvenţă şi intensitate. Chiar şi după sepa-
rare şi divorţ, violenţa fostului partener de relaţie este continuată uneori sub 
formă de urmăriri, ameninţări şi agresiuni fizice.
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FORME DE VIOLENŢĂ
Violenţă fizică
Printre acestea se numără împingerea, abordarea fermă, astfel încât produce 
durere, lovirea, călcarea, bătaia, boxul, aruncatul cu obiecte, trasul de păr, bă-
tutul cu pumnii, lovitul cu capul de perete, arderea cu ţigara, atacuri cu arme 
etc, până la tentativă de omor sau omor. 

Violenţa sexuală
Aceasta include toate actele sexuale, care sunt impuse victimei forţat sau obli-
gat şi care au loc împotriva voinţei evidente: Violul, tentativa de viol, abuzarea 
sexuală, agresarea sexuală şi alte forme de ameninţare sexuală, abuzuri sau 
exploatări, care reprezintă o ingerinţă în demnitatea şi libertatea victimei.

Violenţă psihică şi emoţională
Acestea includ exercitarea permanentă a controlului asupra victimei (Ce face 
ea? Unde este ea? Cu cine vorbeşte ea?), comentarii peiorative în mod con-
stant, că femeia ar fi lipsită de valoare, urâtă şi inutilă, ţipat, refuz de a vorbi cu 
ea, interzicerea contactului cu prietenele şi prietenii precum şi cu familia, umili-
rea femeii în faţa altora şi a copiilor, distrugerea lucrurilor personale de valoare.

Hărţuire şi agresiune (urmărire)
Printre acestea se numără apeluri telefonice permanente, apeluri telefonice în 
mijlocul nopţii, scrisori de ameninţare, spionaj sau urmărire la locul de muncă 
şi acasă. Această formă de violenţă este exercitată adesea în special de ex-par-
teneri, care nu vor să accepte separarea. 

Violenţă economică
Printre aceste se numără lăsarea partenerei să cerşească pentru bani, refuzarea 
sau luarea banilor, refuzarea accesului la cont, interzicerea sau împiedicarea 
începerii lucrului, a educaţiei sau a participării la cursuri de germană. 



Violenţă digitală
Printre acestea se numără hărţuirea, insultarea, marginalizarea, agresarea (ur-
mărirea) sau ameninţarea prin intermediul telefonului mobil sau a internetului 
(ca de. ex., prin intermediul Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, etc.).

Diferitele forme de violenţă sunt practicate de către făptuitorii violenţelor de 
cele mai multe ori nu separat una de cealaltă, ci combinate între ele.

9
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CIRCUITUL VIOLENŢEI
Violenţa în relaţiile sociale apropiate începe insidios şi sfârşeşte într-un cerc 
vicios. Multe dintre persoanele afectate speră că situaţia se va schimba din 
nou în bine. Însă de cele mai multe ori această speranţă este înşelată. În medie 
femeile suportă timp de şapte ani faptele de violenţă ale bărbaţilor, înainte de 
a căuta ajutor.

La începutul spiralei violenţei se află de cele mai multe ori umilinţe, expuneri şi 
discriminări. Accesele de violenţă sunt urmate de împăcări şi promisiuni, care 
nu sunt respectate. 

Adesea făptuitorul încearcă să se scuze şi să bagatelizeze acţiunea sa violentă. 
Aceştia încearcă să dea vina pe victimă pentru complicitate: „Ea m-a provocat 
de fapt“ sau „Ea ştie exact că trebuie să lase asta cu mine“. Aceştia dau vina 
pentru „derapaj“ pe stresul de la muncă sau pe faptul că au băut prea mult. 
Altă dată au fost copiii prea gălăgioşi. Făptuitorii violenţei găsesc întotdeauna 
motive şi cauze pentru actele lor violente.  
Şi întotdeauna scuze.

„Aşa-numitele provocări“ constau adesea numai în faptul că femeia nu a 
venit la timp acasă de la lucru, a avut propria opinie, şi-a vizitat prietena 
sau şi-a criticat bărbatul. Adesea bărbaţii se simt provocaţi de moduri de 
comportament, care pentru ei înşişi sunt considerate fireşti.“3

3  A se vedea Egger, Renate/ Fröschl, Elfriede/ Lercher, Lisa/ Logar, Rosa/ Sieder, Hermine (1995). 
Gewalt gegen Frauen in der Familie. Viena, Editura Verlag für Gesellschaftskritik.
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Graficul următor ilustrează circuitul violenţei, aşa cum se dezvoltă acesta 
frecvent:
 

CIRCUITUL  
VIOLENŢEI

Femeia îi este superioară bărba-
tului în discuţie sau ea nu vrea să 
cedeze


Bărbatul simte că 
pierde controlul 
asupra situaţiei sau 
asupra femeii



Din pierderea controlului 
asupra situaţiei sau asupra 
femeii rezultă pierderea 
autocontrolului



Pierderea autocontro-
lului conduce bărbatul 
la folosirea violenţei 
fizice

Prin violenţă bărbatul reuşeşte 
să dobândească controlul asupra 
situaţiei sau asupra femeii

După finalul discuţiei 
bărbatul simte ruşine şi 
sentimente de vinovăţie 
în legătură cu violenţa

După un anumit timp circuitul 
violenţei începe din nou

Începe o discuţie între un 
bărbat şi o femeie
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URMĂRILE VIOLENŢEI
Pe lângă efectele fizice, ca de exemplu cicatrici, coaste rupte, dinţi lipsă, leziuni 
interne, avorturi spontane, scăderea vederii şi a auzului, se ajunge la consecinţe 
psihologice profunde, care adesea apar câţiva ani mai târziu. Printre acestea se 
numără stări de anxietate, depresii, coşmaruri, afectarea poftei de mâncare şi a 
somnului, sentimente de vinovăţie şi ruşine, o stimă de sine scăzută, pierderea 
încrederii şi o imagine distorsionată asupra lumii şi oamenilor.

Femeile relatează despre probleme permanente de tensiune şi concentrare. 
Acestea nu mai au încredere în abilităţile anterioare şi reuşesc adesea numai 
cu efort să facă faţă vieţii de zi de zi. Pe lângă consecinţele fizice şi psihice ale 
abuzurilor apare adesea şi izolarea socială. Făptuitorii controlează fiecare pas 
sau victima se retrage din cercul de cunoştinţe şi prieteni.

Multe studii arată, că experienţele violente sexuale, psihice şi/sau fizice pot 
conduce la traume. Femeile afectate se confruntă cu sentimente intense de 
neputinţă, neajutorare şi vulnerabilitate. Adesea sunt exercitate violuri de mai 
multe ori sau în mod regulat. Pe lângă leziunile fizice pot apărea şi boli psihice 
şi psihosomatice.
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COPIII SUNT ÎNTOTDEAUNA 
AFECTAŢI!
Copii şi adolescenţii experimentează pentru mult timp cum tatăl le abuzează, 
umileşte şi intimidează mama. Ei se simt neajutoraţi şi vulnerabili în privinţa 
violenţei tatălui şi neputinţei mamei, însă şi responsabili sau vinovaţi pentru 
ce se întâmplă. Parţial ei încearcă să îşi protejeze mama şi să îşi reţină tatăl şi 
atunci sunt adesea răniţi. Adesea, ei se tem să intervină şi prin urmare, se simt 
vinovaţi sau aceştia văd în ce situaţie este mama lor şi îşi asumă responsabili-
tatea pentru îngrijirea şi protecţia fraţilor şi surorilor lor.

Studiile arată, că deseori copii sunt maltrataţi şi abuzaţi chiar şi sexual de ace-
laşi bărbat ca şi mamele lor. 

La copii din familiile în care au loc acte de violenţă se observă frecvent tul-
burări ale somnului, dificultăţi şcolare, întârzieri de dezvoltare, agresivitate şi 
anxietate până la traume psihologice. 

Adesea sunt fete, care se identifică cu mama abuzată şi care mai târziu ele 
însele sunt în pericol de a suporta violenţa în relaţiile lor. Băieţii, care se iden-
tifică cu făptuitorii, sunt în pericol de a folosi şi ei înşişi mai târziu violenţa ca 
mijloc de presiune pentru asigurarea necesităţilor lor.4  

De aceea, femeile şi copii din relaţii violente au nevoie de ajutor şi sprijin ca-
lificat, pentru a trata aceste experienţe. Experimentarea violenţei este întot-
deauna o experienţă dureroasă. Şi, în niciun caz, victimele nu sunt ele însele 
vinovate pentru actul de violenţă.

4 A se vedea Kavemann, Barbara; Kreyssig Ulrike (Hrsg.) (2006). Handbuch Kinder und häusliche 
Gewalt. Wiesbaden, VS Editura Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH.
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DE CE RĂMÂN FEMEILE ÎN  
RELAŢII VIOLENTE?
Pentru femeile afectate este foarte dificil să se elibereze dintr-o relaţie violentă. 
Multe suportă violenţă masivă ani la rând. 

Situaţia li se pare fără ieşire, pentru că: 
■ ele sunt dependente din punct de vedere financiar de partener,
■ partenerul le ameninţă, că le va lua copilul/copiii în cazul unei separări,
■ ele nu vor să îndepărteze tatăl de copil/copii, 
■ ele speră într-o îmbunătăţire şi că „partea bună“ a partenerului (pe care ea 

probabil chiar îl iubeşte) va reapărea,
■ ele se simt responsabile pentru viaţa de familie şi relaţie. În caz de ceartă 

ele se învinovăţesc adesea pentru asta,
■ multe persoane afectate cred, că au eşuat personal şi le este ruşine să vor-

bească despre asta cu membrii familiei sau cu prietenii,
■ pericolul în situaţii de separare este maxim (riscul de a fi ucise de fostul 

soţ sau partener este în acest interval de cinci ori mai mare decât de obi-
cei)5,

■ datorită experienţelor violente adesea de ani de zile, temerilor rezultate şi 
izolării sociale, ele se simt neputincioase şi lipsite de ajutor. 

„Sindromul Stockholm“ 
La o parte dintre femeile maltratate se observă un comportament, care a deve-
nit cunoscut sub numele „Sindromul Stockholm“. Cum victimele prizoniere, se 
solidarizează şi aranjează cu partenerul care înfăptuieşte violenţa, pentru a pu-
tea suporta situaţia de dependenţă. Fără ajutor din exterior ele reuşesc rareori, 
să se elibereze din relaţia violentă. 

5 A se vedea Crawford, M./Gartner, R. „Woman Killing. Intimate femicide in Ontario 1974–1990”. 
Raport pentru “Women We Honour Action Committee”, Ontario, 1992.
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CE PUTEŢI FACE, DACĂ SUN-
TEŢI AFECTATE DE VIOLENŢĂ 
ÎN RELAŢIE? 
Dacă partenerul dumneavoastră de viaţă vă abuzează, ameninţă, insultă sau nu 
vrea să accepte după o separare, că dumneavoastră nu mai vreţi să convieţuiţi 
cu el mai departe şi vă urmăreşte, trebuie să vă opuneţi! Nu trebuie să accep-
taţi faptele de violenţă şi nu sunteţi în această situaţie lipsită de protecţie şi 
de drepturi. Nu aşteptaţi până veţi suferi vătămări grave! Conform experienţei 
violenţa poate creşte de la o dată la alta.

■ Într-o situaţie acută de pericol sunaţi la poliţie (Tel. 110)!  
Poliţia este acolo pentru protecţia dumneavoastră şi are diferite modalităţi 
de a acţiona împotriva făptuitorului.

■ Prin Legea de protecţie împotriva violenţei, care a intrat în vigoare de la 
1 ianuarie 2002, protecţia civilă pentru victimele violenţei din relaţie a fost 
considerabil îmbunătăţită. Poliţia poate emite pentru o perioadă limitată 
un ordin de restricţie împotriva făptuitorului şi îl poate expulza din locuin-
ţă. Dumneavoastră puteţi solicita Instanţei pentru cauze familiale elibera-
rea locuinţei comune şi obţinerea unei interdicţii de contact şi apropierea 
pe termen lung. Prin aceste ordine de protecţie, făptuitorului i se interzice 
să se apropie de dumneavoastră împotriva voinţei dumneavoastră sau să 
ia contact cu dumneavoastră. Dacă acesta nu le respectă, se face răspunză-
tor din punct de vedere penal.

Puteţi găsi informaţii mai detaliate cu privire la Legea de protecţie împo-
triva violenţei în capitolul „Protecţie juridică civilă – Legea de protecţie 
împotriva violenţei“ la pagina 21.
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■ Violenţa în relaţie îndeplineşte frecvent o serie de infracţiuni: vătămare 
(periculoasă/gravă), constrângere, ameninţare, privare de libertate, defăi-
mare, viol/ agresiune sexuală, hărţuire (urmărire) etc., astfel că împotriva 
făptuitorului poate fi întocmită o plângere penală.

 Atenţie: Unele din infracţiunile menţionate (de ex. violul) se supun obliga-
ţiei de investigare. Aceasta înseamnă că cercetările şi urmărirea penală nu 
mai pot fi oprite, dacă poliţia sau procuratura au aflat de aceasta. 

■ În domeniul dreptului penal sexual este valabil din octombrie 2016 princi-
piul „Nu înseamnă Nu“. În consecinţă, orice act sexual care este efectuat 
împotriva voinţei recunoscute a unei persoane, se pedepseşte. Nu mai con-
tează dacă victima s-a apărat împotriva agresiunilor sau de ce nu a reuşit. 
Şi hărţuirea sexuală este acum incriminată. Ca urmare, sunt incriminate şi 
agresiunile care până acum au fost clasificate ca nesemnificative. 

■ Din 2007 este în vigoare Legea privind incriminarea urmăririi în scop de 
hărţuire (§ 238 Cod Penal). Legiuitorul a semnalat astfel, că urmărirea nu 
este o chestiune privată, ci o nedreptate care poate fi pedepsită. În special 
femeile, care au încheiat o relaţie sau au refuzat o dorinţă de relaţionare, 
sunt afectate de aceasta. 

 Din martie 2017 sunt în vigoare extinderi legale ale infracţiunii de urmărire, 
care protejează mai bine pe viitor victima urmărită şi urmează să uşureze 
condamnarea făptuitorului din cauza urmăririi. Mai mult decât atât devine 
pasibil penal, acela care prin anumite acţiuni urmăreşte insistent o altă 
persoană într-un mod neautorizat, care este capabil în mod obiectiv, să 
afecteze grav stilul de viaţă al acesteia.

■ Permiteţi să fiţi consiliate şi sprijinite. Celor mai multe femei le este greu 
să discute despre violenţele partenerului. Cu toate acestea, trebuie să vă 
faceţi „publică“ situaţia. O discuţie cu o persoană de încredere sau vizita-
rea unui centru de consiliere vă ajută la deciziile necesare şi vă dă putere. 
Tăcerea ajută făptuitorul, nu victima! 
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■ Gândiţi-vă la siguranţa dumneavoastră şi luaţi măsuri de precauţie pen-
tru protecţia dumneavoastră  şi protecţia copilului/copiilor dumnea-
voastră:

 
 •  Menţineţi contactul cu vecinele şi vecinii dumneavoastră, rugaţi-vă 

prietenele şi prietenii precum şi rudele să treacă pe la dumneavoastră 
în mod regulat, nu permiteţi să fiţi izolată!

 •  Acordaţi încredere medicului dumneavoastră de familie şi lăsaţi-l să 
ateste vătămările suferite!

 •  Ţineţi un jurnal şi înregistraţi agresiunile şi datele! Dacă este posibil, 
notaţi şi martorele şi martorii!

 •  Părăsiţi locuinţa cu copii dumneavoastră, dacă vă temeţi de noi fapte 
de violenţă ale partenerului dumneavoastră!

 •  Solicitaţi unei persoane de încredere, ca la un semnal convenit să 
anunţe poliţia dacă sunteţi în pericol!

 •  Depozitaţi copii ale celor mai importante documente (a se vedea lista 
de verificare de la pagina 18) şi hainele eventual necesare (şi pentru 
copil/copii) într-un loc sigur!

•   Dacă sunteţi afectată de teroarea telefonului, nu mai răspundeţi 
personal la telefon, ci utilizaţi telefonul numai cu un robot telefonic. 
Solicitaţi un nou număr de telefon (secret) şi utilizaţi-l pentru şi mai 
multă siguranţă cu un robot telefonic. Blocaţi numărul făptuitorului pe 
telefonul dumneavoastră sau pe mobil.

 •  Utilizaţi funcţiile de blocare existente în reţelele sociale. Informaţi 
operatorii platformelor de internet despre reprezentările greşite insul-
tătoare - sunt obligaţi să le şteargă. Deschideţi, dacă este necesar, noi 
conturi. 

 •  Salvaţi sau imprimaţi mesajele deranjante. Nu le redirecţionaţi, de-
oarece astfel se schimbă antetul (protocolul istoricului e-mailului în 
textul sursă). Nu răspundeţi la astfel de mesaje. Dacă este necesar, 
modificaţi datele dumneavoastră de contact (cum ar fi adresa de 
e-mail, telefon, etc.).
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■ Dacă nu vă simţiţi în siguranţă în locuinţa dumneavoastră, contactaţi un 
adăpost pentru femei! Acolo, dumneavoastră şi copilul/copii dumnea-
voastră veţi găsi protecţie şi sprijin. Faceţi acest lucru şi dacă vă simţiţi 
ameninţată în ciuda eliberării locuinţei şi a ordinului de protecţie! 

Listă de verificare a lucrurilor, de care dumneavoastră şi copilul/copii 
aveţi nevoie la o mutare:

•  Numerar, documente ale contului, cardul de debit, cardul de credit, carnet 
de economii

•  Carte de identitate/paşaport, card de asigurare de sănătate 
•  Certificat de căsătorie, certificat de naştere 
•  Contract de muncă, certificate de muncă, card de impozit pe venit, card de 

asigurare de pensie, decizii ale biroului de muncă şi ale serviciului social
• Contract de închiriere, contracte de asigurare
• Decizii privind custodia
• Decizii juridice privind ordine de protecţie sau de eliberare a locuinţei,  

astfel încât să puteţi proceda împotriva unei încălcări
• Medicamente necesare, certificate medicale
• Scrisori şi înregistrări personale
• Consumabile şcolare şi jucării ale copilului/copiilor
 



CE POATE FACE POLIŢIA?
Poliţia are sarcina, de a vă asigura protecţia împotriva violenţei şi de a urmări 
faptele penale. 

Sunaţi la poliţie în situaţii de urgenţă (Tel. 110)! Aceasta poate lua diferite 
măsuri pentru protecţia dumneavoastră şi a copilului/copiilor dumneavoastră. 
Aceasta poate:

■ să expulzeze făptuitorul pe termen lung din locuinţă şi să îi interzică reveni-
rea în locuinţă (Expulzare şi interdicţie de revenire),

■ să interzică făptuitorului să se apropie de dumneavoastră sau să genereze 
în mod deliberat o întâlnire cu dumneavoastră (interdicţie de apropiere),

■ să interzică făptuitorului să intre în contact cu dumneavoastră chiar şi 
prin mijloace de comunicare de la distanţă (telefon, mobil, internet, etc.) 
(interdicţie de contact),

■ să interzică făptuitorului să staţioneze în anumite locaţii (de ex. în jurul 
locuinţei dumneavoastră, a grădiniţei, a şcolii sau a locului dumneavoastră 
de muncă (interdicţie de staţionare),

■ să ia făptuitorul chiar şi în custodie, în special într-o situaţie de amenin-
ţare acută sau dacă o expulzare nu este suficientă. Persoana trebuie să fie 
adusă imediat în faţa judecătorului competent, care decide cu privire la 
continuarea privării de libertate.
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Măsurile legale menţionate anterior pot fi ordonate pentru până la 10 zile. 
Dacă pericolul continuă şi după aceea, este posibilă şi o prelungire. În acest 
timp puteţi permite să fiţi consiliată, să luaţi în linişte alte decizii şi să depuneţi 
cereri conform Legii de protecţie împotriva violenţei (a se vedea capitolul 
„Protecţie legală civilă – Legea de protecţie împotriva violenţei“ la pagina 
21).

Poliţia are grijă de faptul, ca dumneavoastră să puteţi face o declaraţie separat 
de făptuitor. În acest scop este foarte important pentru cercetărle ulterioare 
ale poliţiei, pentru protecţia dumneavoastră şi pentru o eventuală urmărire 
penală, ca dumneavoastră:

■ să descrieţi în mod deschis şi exact, ce s-a întâmplat. Acest lucru este 
foarte important, pentru că poliţia decide pe această bază, ce este necesar 
pentru protecţia dumneavoastră,  

■ să numiţi martore şi martori, după posibilitate,
■ şi să relataţi despre vătămări nevizibile sau anterioare.

Ofiţerii vor păstra toate urmele şi dovezile (de ex., realizarea fotografiilor, asi-
gurarea mijlocului faptei, efectuarea de interogatorii ale martorilor, au grijă ca 
dumneavoastră să fiţi tratată şi certificată pentru vătămările dumneavoastră) 
şi în caz de suspiciune a unei fapte penale depun plângerea penală. 

Dacă nu doriţi rămâneţi în locuinţă în calitate de femeie afectată, poliţia vă va 
însoţi la locuinţa unei persoane de încredere sau la un adăpost pentru femei. În 
acest scop, aceasta are grijă, ca făptuitorul să nu afle unde staţi dumneavoas-
tră şi copilul/copiii dumneavoastră, dacă este cazul. 

Cu permisiunea dumneavoastră, poliţia va comunica numele şi adresa dum-
neavoastră unui centru de intervenţie resp. vă va aduce într-un adăpost 
pentru femei sau vă va da un centru de consiliere, căruia vă puteţi adresa (a 
se vedea capitolul „Unde găsesc femeile afectate consiliere şi ajutor?“ la 
pagina 36). 
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PROTECŢIE JURIDICĂ CIVILĂ – 
LEGEA DE PROTECŢIE ÎMPOTRI-
VA VIOLENŢEI
Legea de protecţie împotriva violenţei (LPV), care este în vigoare de la 1 
ianuarie 2002, a îmbunătăţit protecţia juridică civilă împotriva actelor de vio-
lenţă în general şi în special la violenţa în relaţii sociale apropiate. 

Actele de violenţă în sensul Legii de protecţie împotriva violenţei sunt vătămări 
ale corpului, sănătăţii, libertăţii resp, ameninţarea cu astfel de vătămări precum 
şi persecuţii şi hărţuiri nejustificate. 

După deviza „Făptuitorul pleacă – victima rămâne!“ femeia abuzată poate 
obţine şi eliberarea – cel puţin temporară – a locuinţei printr-o decizie judecă-
torească. În plus, pot fi emise interdicţii de contact şi apropiere.

Legea de protecţie împotriva violenţei este valabilă pentru parteneriate de 
viaţă maritale şi non-maritale.

Protecţia împotriva violenţei şi persecuţiilor/ordine de protecţie –
§ 1 Legea de protecţie împotriva violenţei

Conform § 1 din Legea de protecţie împotriva violenţei, instanţa civilă poate 
emite ordine de protecţie, dacă persoana solicitantă a fost vătămată ilegal şi 
în mod deliberat de către făptuitorul violenţei la corp, sănătate sau libertate. 
În acest scop nu este necesară nicio relaţie specială între făptuitor şi victimă, 
astfel încât ordinele de protecţie să poată fi emise şi pentru acte de violenţă 
înafara unei relaţii sociale apropiate.
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În caz că sunteţi afectată de violenţă în relaţie, aceasta înseamnă că puteţi cere 
făptuitorului ca el să se abţină de la acţiuni, care reprezintă o îngrădire a liber-
tăţii, vătămare fizică, degradarea proprietăţii, ameninţare, hărţuire sexuală, etc.
Ordinele de protecţia pot fi emise chiar şi atunci când făptuitorul ameninţă cu 
astfel de fapte (ameninţare ilegală) sau vă urmăreşte. Sub urmărire se înţelege 
de ex. bântuirea în faţa locuinţei, trecerea pe la locul de muncă, însă şi luarea 
de contact pe telefon şi mobil (teroare telefonică), e-mail sau prin reţele socia-
le (urmărire). 

Acesta este în special adesea cazul, când a avut loc deja o separare şi făptuito-
rul abia atunci începe să urmărească şi să hărţuiască femeia.

Tribunalul poate interzice făptuitorului:
■ să pătrundă în locuinţă,
■ să se apropie de locuinţa dumneavoastră la anumit perimetru de stabilit,
■ să viziteze alte locaţii aflate mai aproape, în care dumneavoastră staţionaţi 

în mod regulat (de ex., loc de muncă, grădiniţa şi şcoala copilului/copiilor, 
facilităţi pentru petrecerea timpului liber),

■ să ia contact – personal, prin telefon, mobil, scrisoare, e-mail sau medii 
sociale – cu dumneavoastră,

■ să provoace o întâlnire cu dumneavoastră.

Aceasta listă nu este finală. În funcţie de circumstanţe în fiecare caz individu-
al, instanţa poate dispune şi alte măsuri, care sunt necesare pentru protecţia 
dumneavoastră. În acest scop, pot fi combinate mai multe ordine, dacă acest 
lucru este necesar. Ordinele de protecţie sunt emise pe o perioadă limitată de 
timp, durata acestora este în funcţie de fiecare caz particular. 

Instanţa poate întreprinde ordinul de protecţie şi în cazuri, în care făptuitorul a 
comis acte de violenţă într-o stare incapacitate mintală (sub efectul alcoolului 
sau al drogurilor).

Încălcarea ordinelor de protecţie este faptă penală şi poate fi sancţionată cu 
o pedeapsă cu privare de libertate de până la un an sau cu amendă (§ 4 Legea 
de protecţie împotriva violenţei). 
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Eliberarea unei locuinţe utilizate în comun – 
§ 2 Legea de protecţie împotriva violenţei

§ 2 din Legea de protecţie împotriva violenţei oferă victimelor violenţei dreptul 
la eliberarea unei locuinţe utilizate în comun. Prin aceasta trebuie să i se furni-
zeze victimei mai multă siguranţă împotriva altor acte de violenţă.

Dacă sunteţi victima unei vătămări ilegale şi deliberate a corpului, sănătăţii 
sau libertăţii şi administraţi cu făptuitorul o gospodărie comună permanentă, 
puteţi cere să utilizaţi cel puţin temporar singură locuinţa. 

Dacă aţi fost doar „ameninţată“ cu astfel de vătămări, atunci aveţi dreptul la 
eliberarea locuinţei comune, dacă prin aceasta este evitată o „dificultate nejus-
tificată“. Conform legii privind îmbunătăţirea drepturilor copiilor, dacă violenţa 
se îndreaptă numai împotriva copilului, pentru protecţia copilului este posibilă 
părăsirea locuinţei la o parte părintească sau un terţ.

Dacă sunteţi căsătorită cu făptuitorul, conform § 1361b Cod penal puteţi cere 
eliberarea locuinţei conjugale pentru utilizare singură, dacă o rămânere ulteri-
oară a soţului ar reprezenta pentru dumneavoasstră o dificultate nejustificată. 
Un astfel de caz apare, de regulă, la utilizarea violenţei sau dacă bunăstarea 
copiilor care trăiesc în gospodărie este periclitată. 

Durata de eliberare a locuinţei:
■ Dacă sunteţi singură sau în comun cu o terţă parte, chiriaşă sau proprie-

tară, instanţa poate decide, că puteţi utiliza imediat singură locuinţa pe 
termen lung.

■ Dacă făptuitorul este singurul chiriaş sau proprietar la locuinţei, eliberarea 
locuinţei este limitată mai întâi, atât timp cât pare necesar pentru pro-
tecţia dumneavoastră. Durata maximă este, de regulă, şase luni, aceasta 
poate fi prelungită însă în mod excepţional pentru maxim alte şase luni.



■ Dacă este vorba de un contract comun de închiriere sau despre o proprie-
tate comună, instanţa se orientează la stabilirea duratei după particularită-
ţile cazului particular. 

În caz de încălcări:
Utilizarea locuinţei de către dumneavoastră nu este permis să fie împiedicată 
sau îngreunată de către făptuitor. Instanţa poate interzice, de asemenea, în 
mod expres, ca făptuitorul să rezilieze sau să vândă.

Dacă făptuitorul violenţei rămâne în locuinţă în ciuda deciziei instanţei, se 
aplică ordinul cu ajutorul unei executoare judecătoreşti/a unui executor 
judecătoresc şi dacă este cazul, al poliţiei. 

Dacă făptuitorul obţine în timpul duratei de eliberare a locuinţei în mod ilegal 
accesul în locuinţă, el comite o faptă penală.

Apelaţi într-un astfel de caz la ajutorul poliţiei şi arătaţi ofiţerului hotărârea 
juridică.

Dacă însă făptuitorul violenţei trebuie primit din nou în locuinţă, el poate soli-
cita la instanţă anularea separării domiciliului. Dacă nu face aceasta, hotărârea 
rămâne efectivă şi poate fi din nou aplicată în timpul perioadei sale de valabi-
litate.

24



25

PROTECŢIA LEGALĂ PROVIZO-
RIE – CERERI URGENTE
Ordinele de protecţie şi eliberarea locuinţei pot fi solicitate la instanţa pentru 
cauze familiale şi în procedură urgentă ca ordine provizorii .

Procedurile de urgenţă sunt importante în special atunci când făptuitorul a 
fost îndepărtat pe perioadă limitată de către poliţie. Chiar dacă dumneavoas-
tră v-aţi separat din cauza unui act de violenţă fără implicarea poliţiei, este 
necesară o decizie rapidă, deoarece în situaţiile de separare, pericolul pentru 
dumneavoastră ca persoană afectată este deosebit de mare. În orice caz, dum-
neavoastră trebuie să depuneţi cererea corespunzătoare imediat după actul 
de violenţă. Dacă fapta a avut loc deja de ceva timp, instanţa va refuza mai 
degrabă necesitatea urgenţei.

Cererile urgente pot fi depuse de către avocata resp. avocatul dumneavoastră, 
predate personal la instanţa competentă sau trimise prin poştă. Dumnea-
voastră aveţi şi posibilitatea să lăsaţi în vederea înregistrării o cerere urgentă 
biroului de cereri legale de la instanţă.

În procedura de urgenţă este suficient, dacă dumneavoastră demonstraţi 
instanţei că sunteţi ameninţată de făptuitor şi că vă temeţi de alte vătămări 
sau consecinţe. Acest lucru poate avea loc printr-o declaraţie sub jurământ, un 
certificat medical, declaraţii sub jurământ ale martorelor resp. martorilor sau 
un raport al poliţiei.

Hotărârile în procedură de urgenţă pot fi emise de către instanţă şi fără audie-
rea făptuitorului. 

Dacă faptele de violenţă au avut loc de ceva timp, trebuie să fie iniţiată o 
procedură principală. Pentru aceasta nu mai este suficientă o fundamentare, 
ci este necesară aducerea de dovezi, care să convingă instanţa de existenţa 



actelor de violenţă. Mijloacele doveditoare sunt: Martore şi martori, certifi-
cate medicale, rapoarte ale poliţiei, expertize şi interogatoriu al solicitantei şi 
pârâtului de către instanţă. În acest scop este recomandabil, să fiţi asistată de 
o avocată sau un avocat.

REVENDICĂRI PENTRU  
DESPĂGUBIRI ŞI COMPENSAŢII
Conform § 823 Cod penal puteţi cere faţă de făptuitor despăgubiri pentru 
distrugerea sau confiscarea proprietăţii dumneavoastră sau pentru costurile 
de tratament neacoperite de casa de asigurări de sănătate. În afară de aceasta 
aveţi dreptul la daune interese pentru vătămări fizice conform § 253 par. 2 din 
Codul penal.
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MĂSURI PENTRU PROTECŢIA 
COPIILOR 
Grijă părintească 
Copiii sunt întotdeauna afectaţi, dacă mama suferă sub violenţa în relaţie. 
Articolul 31 din Convenţia de la Instanbul prevede ca incidentele cu acte de 
violenţă să fie luate în considerare la deciziile privind dreptul de vizită şi de 
custodie. Exercitarea grijei părinteşti comune nu corespunde, de aceea, frec-
vent în aceste cazuri interesului copilului, încât cel puţin încredinţarea parţială 
a grijei părinteşti mamei este necesară şi adecvată. Pentru a evita (alte) pericli-
tări pentru copilul/copii dumneavoastră, trebuie de aceea să solicitaţi imediat 
după separare drept provizoriu de încredinţare/grijă părintească. 

Dreptul de vizitare 
Indiferent de reglementarea dreptului de îngrijire, făptuitorul deţine, de regulă, 
un drept de vizitare pentru copil/copii. 

Deoarece vizitarea copilului de un tată violent nu serveşte, de regulă binelui 
copilului, acest drept de vizitare poate fi limitat sau exclus de către instanţa 
familiei, dar la cerere. Acesta este apoi situaţia când de ex., binele copilului 
este periclitat din cauza pericolului de alte abuzuri. Victima violenţei în relaţii 
sociale apropiate simte acordarea judecătorească a unui drept de vizită mai 
ales ca afectare a necesităţii ei de protecţie. Este posibilă şi dispunerea unei 
vizite asistate, care poate fi exercitată în multe forme. Primiţi informaţii despre 
aceasta de la Biroul de asistenţă pentru tineret sau de la centrele de consiliere 
corespunzătoare. 

Pentru a fi asigurată o protecţie cât mai extinsă, trebuie să depuneţi cererile 
corespunzătoare privind grija părintească sau privind dreptul de vizitare simul-
tan pe cât posibil cu cererile de protecţie. 
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URMĂRIRE PENALĂ
Dacă aţi fost abuzată fizic, de ex., ameninţată cu o crimă, forţată prin violenţă 
sau ameninţare la un comportament, violată, sechestrată, v-a fost distrusă 
sau confiscată proprietatea etc., atunci este prezentă o faptă penală, şi puteţi 
depune o plângere penală.  

În aceasta trebuie să devină clar, că pretindeţi urmărirea penală a făptuitoru-
lui. Aceasta poate avea loc atât la orice secţie de poliţie cât şi la procuratura 
locală competentă. Aici este util, să numiţi câteva martore şi câţiva martori, să 
ataşaţi fotografii ale vătămărilor sau ale stării locuinţei şi certificate medicale. 
Plângerea penală trebuie să aibă loc pe cât posibil imediat după faptă, deoarece 
asigurarea dovezilor şi probele promit apoi cele mai bune rezultate. 

Pentru infracţiuni mai puţin grave, de ex., insultă, dumneavoastră trebuie să 
depuneţi plângerea penală în termen de trei luni de la faptă.

Unele fapte penale, de ex., un viol, sunt urmărite de poliţie şi procuratură din 
oficiu. Aceasta înseamnă că cercetările şi urmărirea penală nu mai pot fi opri-
te, dacă sunt implicate poliţia şi procuratura. 

Procedura de anchetă şi procedura principală
Înaintea unei audieri, trebuie să vă fie explicate drepturile dumneavoastră în 
calitate de martor. Întrebări despre zona dumneavoastră personală de viaţă vă 
sunt adresate numai atunci când acest lucru este absolut necesar. La întrebări 
la care răspunsul în conformitate cu adevărul v-ar învinovăţi, nu trebuie să răs-
pundeţi. Dacă inculpatul este o rudă mai apropiată, aveţi dreptul de a refuza 
depunerea unei mărturii extinse. La audieri puteţi fi însoţită de o avocată/un 
avocat sau de o persoană de încredere. Avocatele şi avocaţii au, în principiu, 
dreptul de a fi prezenţi la audierea dumneavoastră.



Dumneavoastră puteţi să continuaţi procedura în calitate de co-reclamantă şi, 
în anumite cazuri, puteţi fi reprezentată gratuit de către o avocată/un avocat. 
În calitate de co-reclamantă dumneavoastră nu sunteţi doar martoră, ci parte 
din procedură şi aveţi drept de prezenţă în procedura principală precum şi drept 
de a depune cereri şi de apela a mijloace legale.

Pentru a evita periclitările pentru dumneavoastră, la cerere poate fi indicată 
ca adresă de citaţie în dosare şi în procedura principală de ex., adresa avocatei 
dvs./a avocatului dumneavoastră. În timpul audierii în procedura principală pot 
fi excluse în anumite condiţii la cerere publicul şi chiar şi inculpatul.
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ASISTENŢĂ  
PSIHOSOCIALĂ PROCES 
De la 1 ianuarie 2017 aveţi dreptul, la cerere, în anumite condiţii la asistenţă 
psihosocială gratuită la proces, dacă aţi fost victima unui act de violenţă ex-
trem de grav (de ex., viol sau agresiune sexuală). 

Asistenta psihosocială/asistentul psihosocial vă ghidează prin procedura de 
anchetă şi cea penală, vă informează despre proces şi vă ajută să faceţi faţă 
temerilor şi posibilelor poveri din timpul procedurii penale. O prezentare gene-
rală a asistenţei psihosociale/asistentului psihosocial la proces recunoscută în 
Rheinland-Pfalz este accesibilă pe internet.6

Cu privire la drepturile din procedura penală vă informează amănunţit „Infor-
maţii pentru victima unei fapte penale“.7

6 A se vedea https://jm.rlp.de/fileadmin/mjv/Themen/Psychosoziale_Prozessbeglei-
tung/2017-09-20_ 
anerkannte_psychosoziale_Prozessbegleiterinnen_und_Prozessbegleiter.pdf.
7 A se vedea https://opferschutz.rlp.de/fileadmin/opferschutz/Startseite/Opfermerkblatt_2017_
RLP_Version.pdf.
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AJUTOR PENTRU COSTURILE 
PROCEDURII / AJUTOR PENTRU 
COSTURILE PROCESULUI /  
AJUTOR ÎN CONSILIERE 
Dacă nu dispuneţi de un venit sau aveţi un venit mic, puteţi solicita în procedu-
ra legală familială ajutor pentru costurile procedurii. Ajutorul pentru costu-
rile procedurii acoperă atât costurile procedurii cât şi costurile propriei avocate 
resp. ale propriului avocat. În toate procesele de drept civil acest ajutor se 
numeşte ajutor pentru costurile procesului.
 
Dacă nu se efectuează nicio procedură juridică, puteţi obţine un certificat de 
eligibilitate pentru consiliere şi reprezentare extrajudiciară de către o avocată 
resp. un avocat. Puteţi solicita certificat de eligibilitate, dacă nu dispuneţi de 
un venit sau dispuneţi de un venit redus.

Cererile pentru acest ajutor se primesc de către birourile de cereri legale ale 
instanţei.

În anumite cazuri vi se poate aloca la cerere gratuit în procedura penală o avo-
cată resp. un avocat sau vi se poate acorda ajutor pentru costurile procesului 
pentru atragerea unei avocate sau a unui avocat.



LEGEA PRIVIND DESPĂGUBI-
REA VICTIMELOR
Dacă este vorba în cazul faptei de un atac intenţionat ilegal, care a fost comis 
în Germania, puteţi solicita în calitate de victimă conform Legii privind des-
păgubirea victimelor compensarea costurilor de tratament precum şi plata 
serviciilor de pensie şi îngrijire medicală. 

Beneficiile legii privind despăgubirea victimelor necesită o cerere prealabilă. 
Cererile pot fi depuse la Oficiul Federal pentru Asistenţă Socială, Tineret şi 
Îngrijire (mai multe informaţii despre aceasta la: www.lsjv.rlp.de).
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CE TREBUIE AVUT ÎN VEDERE 
ÎN MOD SPECIAL LA MIGRANTE 
ŞI LA FEMEI CU ANTECEDENTE 
DE REFUGIAT?
Dacă sunteţi afectată de violenţă în relaţie în calitate de cetăţean străin aveţi 
aceleaşi posibilităţi de protecţie ca şi femeile germane.

Dacă vă separaţi de partenerul dumneavoastră după experienţe violente şi de 
ex., căutaţi protecţie şi ajutor într-un adăpost de femei, ajutoarele au nevoie 
însă cât mai repede posibil de informaţii cu privire la starea dumneavoastră de 
rezidenţă. Prin urmare, trebuie să luaţi cu dumneavoastră în cazul unei separări 
sau a unei mutări neapărat documentele, care oferă informaţii despre aceasta. 
Acestea pot fi de ex., paşaport/substitut de paşaport, permis de şedere, certifi-
cat de rezidenţă temporară, autorizaţie de şedere sau certificat de înregistrare. 

O separare nu înseamnă neapărat, că dreptul dumneavoastră de şedere în 
Germania este periclitat. 

În caz că deţineţi un titlu de şedere nelimitat, ca de ex., un permis de stabilire 
a domiciliului, nu aveţi de ce să vă îngrijoraţi.

Intraţi în legătură imediat după separare cu autorităţile competente pentru 
străini şi relataţi acolo (cel mai bine în scris), că menţinerea căsătoriei nu mai 
este acceptabilă mai departe din cauza experienţelor violente. Comunicaţi 
neapărat, dacă din cauza abuzurilor a trebuit deja să căutaţi refugiu într-o uni-
tate de ajutor (de ex., adăpost pentru femei) sau dacă a avut loc o expulzare a 
soţului de către poliţie sau instanţă din locuinţa conjugală. 
Dacă dispuneţi numai de un permis de şedere temporară, de ex., dacă căsăto-
ria dumneavoastră cu bărbatul german există de mai puţin de trei ani, atunci 
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aveţi posibilitatea în anumite circumstanţe de a primi după o separare un 
permis de şedere independent. Acesta este cazul, atunci când sănătatea, viaţa 
şi libertatea dumneavoastră sunt ameninţate de violenţă fizică, sexuală sau 
psihică din partea soţului.

Dacă copilul/copiii dumneavoastră deţine/deţin cetăţenie germană, aveţi un 
drept de şedere, în măsura în care aveţi dreptul de îngrijire pentru copil/copii.
 
După o separare, partenerul dumneavoastră este de regulă obligat la întreţine-
re. Acest lucru este valabil şi dacă permisul de şedere este temporar sau soţul 
dumneavoastră nu deţine cetăţenia germană.

Posibilităţile legale din Legea de protecţie împotriva violenţei, deci şi eliberarea 
locuinţei, vă stau la dispoziţie exact ca pentru femeile germane! Nu fiţi terori-
zată de frica că vă veţi pierde dreptul de şedere, ca să vă reţineţi de la separa-
rea şi divorţul de soţul dumneavoastră, care înfăptuieşte acte de violenţă.

Solicitaţi ajutor de la poliţie, centre de consiliere sau adăposturi pentru femei 
(acolo poate fi oferită şi o consiliere cu sprijinul unui translator).
Chiar şi în calitate de femeie refugiată aveţi toate posibilităţile de a lupta cu 
succes împotriva violenţei partenerului. Un denunţ sau separarea de partenerul 
dumneavoastră nu are, de regulă, niciun efect asupra rezultatului procedurii 
de azil. Şi serviciile de sprijin acordate de stat rămân în continuare disponibile. 
Chiar şi după o separare, mama şi tatăl au un drept de îngrijire comun, con-
form dreptului german şi stabilesc împreună reşedinţa, frecventarea şcolii şi 
educaţia copilului. 
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Pe durata procedurii de azil trebuie să fiţi permanent disponibilă.
Dacă vă părăsiţi soţul, trebuie să notificaţi schimbarea adresei dumneavoastră 
imediat (cel mai bine prin scrisoare recomandată): 

■ Oficiului Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi,
■ Autorităţii pentru străini competentă pentru dumneavoastră şi 
■ în cazul unei plângeri împotriva unei decizii de azil respinse trebuie sesizată 

şi instanţa competentă. 

Imposibilitatea de a fi contactată poate afecta negativ procesul şi alte beneficii.

Se recomandă şi aici, ca la o separare să solicitaţi imediat o consultanţă juridică 
şi să profitaţi de posibilităţile de sprijin oferite de centrele specializate de 
consiliere.

Şi căsătoria forţată sau mutilarea genitală sunt pedepsite. Centrele de consilie-
re specializate vă pot ajuta să găsiţi soluţii şi vă adăpostesc, dacă este necesar, 
sub anonimitate. 

În centrele de primire primare responsabilii cu protecţia împotriva violenţei 
se străduiesc pentru dumneavoastră în calitate de persoană afectată. Un plan 
pentru situaţii de urgenţă asigură, ca dumneavoastră, în calitate de femeie 
afectată, să fiţi separată imediat după fapta de violenţă de făptuitor precum şi 
să poată fi chemaţi medici, translatori şi consultanţi. În plus există posibilita-
tea, ca dumneavoastră şi copilul/copiii dumneavoastră să fiţi alocaţi la un alt 
centru de primire.
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UNDE GĂSESC CONSILIERE ŞI 
ASISTENŢĂ FEMEILE  
AFECTATE?

Avocatele şi avocaţii sunt responsabili pentru consiliere juridică. Unii dintre 
aceştia sunt specializaţi în drept penal şi acţiune subsidiară. Pentru întrebări 
privind chestiunile juridice legate de separare şi divorţ sunt avocate şi avocaţi 
specializaţi în dreptul familiei. Adresele pot fi obţinute de la Baroul de avocaţi 
sau de pe internet. 

Adăposturi pentru femei şi centre de consiliere-adăpost pentru femei
Adăposturile pentru femei oferă protecţie şi ajutor femeilor abuzate sau ame-
ninţate emoţional, fizic sau sexual.

În adăpostul pentru femei, acestea şi copiii lor găsesc refugiu în orice moment 
din zi şi din noapte. Naţionalitatea, religia şi venitul nu joacă niciun rol în toate 
acestea. 

Bărbaţii nu au voie să pătrundă în adăpostul pentru femei. Adresele sunt păs-
trate în secret, pentru a asigura siguranţa locatarelor. Luarea de contact are 
loc telefonic. Pentru primire se stabileşte un loc de întâlnire.

Personalul adăpostului pentru femei vă consiliază şi vă sprijină în multiple mo-
duri. El oferă ajutor psihosocial la procesarea experienţelor violente şi vă ajută 
în procedurile oficiale şi administrative (poliţie, instanţă, centrul de ocupare 
a forţei de muncă, biroul de asistenţă socială şi pentru tineret) şi la căutarea 
locuinţei. La cerere realizează şi contactul cu o avocată sau un avocat. Ce paşi 
vreţi să întreprindeţi, hotărâţi însă numai dumneavoastră. 
Şi lucrul cu copiii joacă un rol major în adăposturile pentru femei, deoarece ei 
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sunt de regulă afectaţi de violenţa din relaţie şi adesea sunt traumatizaţi. Pen-
tru copiii din centre angajatele adăpostului penru femei oferă de aceea o ofertă 
independentă de sprijin.

Chiar dacă nu vreţi să mergeţi în adăpostul pentru femei, puteţi primi frecvent 
sprijin în centrele de consiliere afiliate adăpostului pentru femei.

Apeluri de ugenţă autonome ale femeilor – Centre specializate pentru 
violenţă sexuală
Femeile experimentează violenţa sexuală nu numai de către străini, ci frecvent 
de către partenerul de relaţie. Două treimi dintre toate cazurile au loc în zona 
apropiată de familie şi casă. 

Apelul de urgenţă pentru femei oferă telefonic (la cerere şi anonim) şi consilie-
re personală. Ei vă susţin şi vă însoţesc, de ex. pentru emiterea denunţului sau 
procedura juridică.

Centrele de intervenţie şi de consiliere specializată pentru consilierea 
iniţială proactivă
Centrele de intervenţie şi de consiliere specializată pentru consilierea iniţială 
proactivă vă contactează după o intervenţie a poliţiei (condiţionat de con-
simţământul dumneavoastră) şi vă oferă o consiliere psihosocială iniţială. În 
plus, acestea vă informează despre posibilităţile legale (de ex. depunerea de 
cereri în temeiul Legii de protecţie împotriva violenţei) şi întocmesc împreună 
cu dumneavoastră un plan de protecţie şi de siguranţă. Acestea colaborează 
îndeaproape cu celelalte instituţii, cum ar fi poliţia, justiţia şi alte instituţii de 
protecţie a victimelor, cum ar fi adăposturile pentru femei, serviciile pentru 
apeluri de urgenţă pentru femei şi facilităţi de protecţie a copiilor. 

Oficii pentru tineret/Servicii sociale generale (ASD)
Oficiile pentru tineret resp. Serviciile sociale generale (ASD) ale Oficiilor pentru 
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tineret sunt special concepute pentru a fi puncte de contact pentru femeile 
afectate de violenţă, dacă acestea trăiesc împreună cu copiii sau tinerii şi îi au 
în îngrijire. Oficiile pentru tineret au sarcina clară de a proteja copiii şi tinerii. 
Oficiile pentru tineret pot sprijini copilul/copiii dumneavoastră în cadrul servi-
ciilor, ca de ex., consiliere educaţională şi vă consiliază cu privire la dreptul de 
îngrijire şi vizită sau cu privire la întrebări legate de parteneriat şi separare – şi 
în măsura în care binele copilului resp. al tânărului este periclitat, se află de 
partea dumneavoastră cu altă asistenţă educaţională. În procedurile judiciare 
familiale, birourile de asistenţă pentru tineret sprijină instanţele familiilor la 
găsirea de soluţii viabile. Mai mult decât atât, copiii aflaţi în pericol pot fi luaţi 
în custodie.

Nu ezitaţi să mergeţi la Biroul de asistenţă pentru tineret; aici primiţi consiliere 
şi informaţii importante pentru situaţia dumneavoastră particulară.

În Rheinland-Pfalz poliţia informează Biroul de asistenţă pentru tineret, dacă 
copiii sunt (co)afectaţi de violenţă în relaţii sociale apropiate. Dacă s-a ajuns în 
cadrul unei intervenţii a poliţiei la o evacuare a făptuitorului sau la o interdicţie 
de contact şi apropiere, Biroul de asistenţă pentru tineret este informat, dacă 
în familie există copii. Biroul de asistenţă pentru tineret va lua apoi contact cu 
dumneavoastră şi vă va oferi ajutor şi sprijin.   

Servicii de protecţia copilului
Dacă copilul/copiii dumneavoastră sunt, de asemenea, afectaţi de violenţă 
sau există o suspiciune în acest sens, vă puteţi adresa unui serviciu de protecţia 
copilului. Serviciile de protecţia copilului promovează protecţia şi drepturile 
copiilor şi tinerilor. Acestea sunt puncte de contact pentru băieţii şi fetele, care 
au fost victime ale abuzurilor psihice şi/sau fizice, ale abuzurilor sexuale sau ale 
neglijării sau la care există o presupunere în acest sens.

Serviciile de protecţia copilului oferă resp. furnizează copiilor şi tinerilor asis-
tenţa necesară pentru prevenirea altor periclitări, pentru protecţia împotriva 
repetării, pentru tratarea experienţelor traumatice şi pentru vindecarea vătă-



39

mărilor fizice şi emoţionale suferite.
În Rheinland-Pfalz există 16 servicii de protecţia copilului în 18 locaţii, com-
petente pentru 26 oraşe şi landuri. Locaţiile, zonele de competenţă şi adresele 
actuale pot fi găsite pe pagina de internet a Ministerului pentru Familie, Femei, 
Tineri, Integrare şi Protecţia consumatorului.8

Medicii vă ajută să faceţi faţă consecinţelor actelor de violenţă asupra sănă-
tăţii. În principiu, ei se supun obligaţiei de confidenţialitate şi sunt obligaţi, să 
păstreze pentru sine, tot ceea ce află. Numai în cazuri excepţionale, de ex., 
dacă se tem că viaţa dumneavoastră este ameninţată de alte abuzuri grave 
şi periculoase pentru viaţa dumneavoastră, medicii sunt obligaţi să întrerupă 
confidenţialitatea şi să depună plângere. Înainte medicul dumneavoastră va 
interveni la dumneavoastră, pentru depunerea denunţului, el fiind exonerat de 
la obligaţia de confidenţialitate resp. vă va încuraja să vă puneţi în siguranţă. 

Fiţi deschis în această privinţă faţă de medicul dumneavoastră! Numai astfel 
vă poate ajuta în mod optim.

Asigurarea confidenţială a urmelor 
Ambulanţa medico-legală a Institutului de medicină legală al Universităţii 
Mainz, Casa de sănătate din Wittlich şi Clinica Mutterhaus der Borro-
mäerinnen din Trier documentează vătămările stabilite legal, chiar dacă nu 
a fost întocmit niciun denunţ . Rezultatele investigaţiei sunt arhivate până la 
o posibilă întocmire a denunţului de către victimă, în Institutul de medicină 
legală. Constatările documentate şi fotografic vă pot ajuta mai târziu ca mijloc 
probator, în caz că se ajunge la un proces în instanţă. Pentru documentarea vă-
tămărilor dumneavoastră şi pentru asigurarea urmelor vă rugăm să vă adresaţi 
direct ambulanţei corespunzătoare. Puteţi găsi numărul de telefon la „Birouri 
specializate pentru persoane afectate“ la pagina 53.

8 A se vedea https://mffjiv.rlp.de/fileadmin/MFFJIV/Familie/Adressliste_KSD_mit_Traeger_-_
Stand_August_2017_KS.pdf.
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Ambulanţe pentru traume OEG – Ajutor pentru victime ale actelor de 
violenţă
Dacă aţi fost victima unui act de violenţă (vătămare fizică gravă, viol sau 
martora unui delict de violenţă grav) şi aţi suferit o traumă psihică, puteţi 
obţine un tratament al traumei în una din cele cinci ambulanţe pentru traume. 
Facilităţile sunt situate în Bad Neuenahr-Ahrweiler, Trier, Kaiserslautern şi două 
în Mainz. Condiţia pentru aceasta este depunerea unei cereri pentru Legea 
privind despăgubirea victimelor la Oficiul Federal pentru Afaceri sociale, Tineri 
şi Îngrijire sau la una din cele cinci ambulanţe. Găsiţi adresele şi numerele de 
telefon la „Centre specializate pentru persoane afectate“ la pagina 52 f.

Facilităţi de ajutor pentru victime ca „WEISSE RING“ oferă sprijin şi con-
siliere. Biroul federal al WEISSEN RINGS din Mainz poate fi contactat la 
numărul de telefon 06131 6007311. Găsiţi alte adrese pe internet la www.
weisser-ring.de.

Pentru migrante există şi centre speciale de consiliere împotriva violenţei. 
De ex., SOLWODI e. V. se ocupă în special de femei străine, care au devenit 
victime ale violenţei, traficului de persoane şi căsătoriei forţate. 

În plus, în Rheinland-Pfalz există numeroase servicii specializate de migraţie cu 
o ofertă generală de consiliere. Acestea pot fi găsite la https://einbuerge-
rung.rlp.de/de/themen/information-und-beratung/.

 Ofiţerii municipali şi de egalitate pentru femei vă pot consilia şi îndruma 
mai departe către instituţii adecvate. Acestea se află în toate oraşele, landurile 
şi comunităţile. 

Mai multe despre proiectul intervenţional din Rheinland-Pfalz RIGG puteţi afla 
de pe internet la www.rigg.rlp.de .
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 LUCRUL CU FĂPTAŞII

„Întrebare: Tu erai aşadar supărat că ea nu era acasă şi nu a pregătit cina pentru 
tine şi fiul tău?
Răspuns: Da.
Întrebare: Ce s-a întâmplat apoi?
Răspuns: Da, ea a venit apoi pe la 9...Eu am ţipat la ea, de ce vine atât de târ-
ziu... Ea a intrat apoi în bucătărie şi s-a încuiat. Şi atunci eu am intrat pe uşă.
Întrebare: Ce s-a întâmplat apoi?
Răspuns: Am lovit-o. La cap. Mi-am ieşit ... din fire.
Am lovit-o de perete. Ea s-a pus pe pământ şi apoi am mai şi călcat-o...  
(plânge)... a fost îngrozitor.
Întrebare: Soţia ta te-a denunţat sau a sunat la poliţie?
Răspuns: Nu.
Întrebare: Soţia ta a dispărut în ziua următoare?
Răspuns: Da. Eu am venit de la lucru şi ea era plecată cu copiii.
Întrebare: Dacă ea nu ar fi plecat – ai fi lovit-o din nou?
Răspuns: (Pauză) Cu siguranţă.
(Michael, participant la grupa de training pentru bărbaţi care lovesc).“9

Se întâmplă foarte rar să se întrerupă circuitul violenţei, al remuşcării şi al noii 
violenţe fără ajutor extern. 

De regulă, victimele violenţei se reţin de la încheierea relaţiei, mutare şi/sau 
conectarea poliţiei şi justiţiei. Multe femei nu vor însă să se separe neapărat 
sau să iniţieze o urmărire penală. Dorinţa lor cea mai mare este să poată duce o 

9 A se vedea Buskotte, Andrea (2007). Gewalt in der Partnerschaft; Ursachen, Auswege, Hilfen, 
Düsseldorf, Editura Patmos , pag. 141f.



viaţă fără violenţă. 

Acest lucru presupune, ca făptuitorul să se schimbe, să dobândească întelege-
rea acţiunii sale şi să înveţe posibilităţi de reacţie alternative fără violenţă. Nu-
mai făptuitorii pot pune capăt permanent violenţei, victima poate numai să o 
evite. Lucrul cu făptuitorii aduce o contribuţie importantă la protecţia victimei 
şi la prevenirea altor acte de violenţă.

În Rheinland-Pfalz există nouă instituţii de lucru cu făptaşii „CONTRA vio-
lenţei domestice“ (Bad Kreuznach, Betzdorf, Kaiserslautern, Koblenz, Landau, 
Ludwigshafen, Mainz, Pirmasens şi Trier).

Centrele de consiliere ajută bărbaţii care exercită violenţă în relaţii sociale 
apropiate, să se confrunte cu actele lor de violenţă şi să îşi schimbe compor-
tamentul. Aceasta se întâmplă în discuţii individuale şi cursuri de training spe-
ciale, în care bărbaţii sunt confruntaţi cu actele lor de violenţă şi consecinţele 
pentru victimă. Cu programe orientate ei învaţă să îşi perceapă sentimentele şi 
afecţiunile şi să se controleze în situaţii de criză. Ei practică moduri alternative 
de comportament şi strategii de soluţionare a conflictelor fără violenţă, pentru 
a preveni alte acte de violenţă. 

Majoritatea bărbaţilor, care participă la cursurile de combatere a violenţei în re-
laţii sociale apropiate, îndeplinesc astfel o cerinţă legală, cum ar fi o cerinţă de 
eliberare condiţionată. Însă mulţi bărbaţi găsesc şi din proprie iniţiativă drumul 
spre centrul de consiliere, de ex., dacă nu doresc să îşi piardă partenera. 
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CENTRE SPECIALIZATE  
PENTRU VICTIME
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Apeluri de ugenţă autonome ale femeilor –  
Centre specializate pentru violenţă sexuală 

  Alzey
Telefon 06731 7227
notruf-alzey@t-online.de

  Idar-Oberstein
Telefon 06781 45599
info@frauennotruf-idar-oberstein.de

  Koblenz 
Telefon 0261 35000
mail@frauennotruf-koblenz.de

  Landau
Telefon 06341 83437
aradia-landau@t-online.de

  Ludwigshafen
Telefon 0621 628165
team@wildwasser-ludwigshafen.de

  Mainz
Telefon 06131 221213
info@frauennotruf-mainz.de

  Simmern
Telefon 06761 13636
kontakt@frauennotruf-rheinhunsrueck.de

  Speyer
Telefon 06232 28833
frauennotruf-speyer@t-online.de
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  Trier
Telefon 0651 2006588
info@frauennotruf-trier.de

  Westerburg
Telefon 02663 8678
frauennotruf@notruf-westerburg.de

  Worms
Telefon 06241 6094
notruf@frauenzentrumworms.de 

  Zweibrücken
Telefon 06332 77778 
info@frauennotruf-zw.de 

Comunitatea federală de lucru a apelurilor de urgenţă  
autonome pentru femei şi fete violate Rheinland-Pfalz  
Centre specializate pentru violenţă sexuală
www.frauennotruf-mainz.de/lag-rlp
(disponibil şi în limbaj uşor sau limbajul semnelor)

Adăposturi pentru femei şi centre de consiliere-adăpost pentru femei

Ahrweiler
  Adăpost pentru femei: Telefon 02633 470588

beratungsladen@t-online.de

Bad Dürkheim
  Adăpost pentru femei: Telefon 06322 8588
  Centru de consiliere: Telefon 06322 620720

lila-villa@web.de
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Bad Kreuznach
  Adăpost pentru femei: Telefon 0671 44877

kreuznacher-frauenhaus@t-online.de

Donnersbergkreis
  Adăpost pentru femei: Telefon 06352 4187

frauenhaus-kibo@gmx.de
  Centru de consiliere: Telefon 06352 401164

frauenberatung-donnersbergkreis@gmx.de

Frankenthal
  Adăpost pentru femei: Telefon 06233 9695
  Centru de consiliere: Telefon 06233 6070807

team@frauenhausft.de

Idar-Oberstein
  Adăpost pentru femei: Telefon 06781 1522

frauenhaus-io@web.de

Kaiserslautern
  Adăpost pentru femei: Telefon 0631 17000

frauenzuflucht-kl@gmx.de

Koblenz
  Adăpost pentru femei: Telefon 0261 9421020

info@frauenhaus-koblenz.de
  Centru de consiliere: Telefon 0261 91489470

beratungsladen@skf-koblenz.de

Ludwigshafen
  Adăpost pentru femei: Telefon 0621 521969
  Centru de consiliere: Telefon 0621 521969

frauenhaus-lu.eV@t-online.de



47

Mainz
  Adăpost pentru femei: Telefon 06131 279292

kontakt@frauenhaus-mainz.de

Neustadt
  Adăpost pentru femei: Telefon 06321 2603

frauenhaus-nw@t-online.de
  Centru de consiliere: Telefon 06321 2329

fachberatungfrauen-nw@t-online.de

Pirmasens
  Adăpost pentru femei: Telefon 06331 92626

frauenhaus-pirmasens@t-online.de

Speyer
  Adăpost pentru femei: Telefon 06232 28835

frauenhaus-speyer@gmx.de

Südpfalz
  Adăpost pentru femei: Telefon 06341 89626

frauenhaus-landau@t-online.de

Trier
  Adăpost pentru femei: Telefon 0651 74444

mitarbeiterinnen@frauenhaus-trier.de
  Centru de consiliere: Telefon 0651 1441914

nachbetreuung@frauenhaus-trier.de

Westerwald
  Adăpost pentru femei: Telefon 02662 5888
  Centru de consiliere: Telefon 02662 9466630

frauenhaus-westerwald@t-online.de
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Worms
  Adăpost pentru femei: Telefon 06241 43591

frauenhaus@drk-worms.de

Conferinţa adăposturilor pentru femei Rheinland-Pfalz
www.frauenhaeuser-rlp.de
(disponibilă şi în limbile engleză, franceză, greacă, italiană,  
rusă, spaniolă şi turcă)

Centre de intervenţie

  Ahrweiler
Telefon 02633 4729161
interventionsstelle.ahrweiler@web.de

  Alzey
Telefon 06731 996815
ist-alzey@dwwa.de

  Bad Kreuznach
Telefon 0671 44877
ist@frauenhelfenfrauen-kh.de

  Betzdorf / Neuwied
Agenţia Betzdorf
Telefon 02741 9758912
interventionsstelle@caritas-betzdorf.de
Agenţia Neuwied
Telefon 02631 987552
interventionsstelle@caritas-neuwied.de
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  Cochem / Mayen
Agenţia Cochem
Telefon 02671 97520
interventionsstelle@caritas-cochem.de
Agenţia Mayen
Telefon 02651 9869139
interventionsstelle@caritas-mayen.de

  Eifel-Mosel
Agenţia Bitburg
Telefon 06561 96710
Agenţia Daun
Telefon 06592 95730
Agenţia Prüm
Telefon 06551 971090
Pentru toate trei locaţiile: interventionsstelle@caritas-westeifel.de

  Kaiserslautern
Telefon 0631 37108425
interventionsstelle.kaiserslautern@diakonie-pfalz.de

  Koblenz
Telefon 0261 97353783 
info@ist-ko.de

  Landau
Telefon 06341 3819-22
info@haeusliche-gewalt.de

  Ludwigshafen
Telefon 0621 5292536
ist-lu@diakonie-pfalz.de
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  Mainz
Telefon 06131 6176570
Info@ist-mainz.de

  Neustadt
Telefon 06321 9269630 sau 4845685
interventionsstelle.nw@t-online.de

  Pirmasens
Telefon 06331 289431
interventionsstelle@pfaelzischerverein-zw.de

  Trier
Telefon 0651 9948774
interventionsstelle-trier@web.de

  Westerburg
Telefon 02663 911353
intervention-ist@notruf-westerburg.de 

  Worms
Telefon 06241 2088190
interventionsstelle@drk-worms.de

Centre de consiliere specializate pentru consiliere iniţială proactivă 

  Idar-Oberstein
Telefon 06781 450321
proaktiv-io@web.de

  Speyer
Telefon 06232 290471
proaktiveberatung.speyer@gmx.de
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Centre de consiliere pentru migrante, victime ale violenţei,  
Violenţă de relaţie, trafic de persoane şi căsătorie forţată:

SOLWODI e. V. Boppard
Telefon 06741 9807676 sau înafara orelor de program: 06741 2232
boppard@solwodi.de

SOLWODI e. V. Koblenz
Telefon 0261 33719
koblenz@solwodi.de

SOLWODI e. V. Ludwigshafen
Telefon 0621 5291277
ludwigshafen@solwodi.de

SOLWODI e. V. Mainz
Telefon 06131 678069
mainz@solwodi.de

Ateliere de reunire a femeilor Utamara e. V. 
Telefon 02644 602424
info@utamara.org 

Femma e. V. (la ameninţare cu căsătorie forţată)
Telefon-apel de urgenţă 06131 230181
Telefon 06131 230244
maedchentreff@maedchenhaus-mainz.de 
maedchenzuflucht@maedchenhaus-mainz.de

Mahaliya e. V. (la mutilare genitală)
Telefon 0173 8089166 
kontakt@mahaliya.de
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Ambulanţe pentru traumă

Clinca Dr. von Ehrenwall’sche
Spitalul specializat pentru psihiatrie şi psihoterapie,
psihosomatică, neurologie
Walporzheimer Straße 2
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon 02641 386-119 oder -205 sau în cazuri de urgenţă
înafara orelor de program: 02641 386-0 

Universitatea de medicină Mainz
Clinica şi policlinica pentru medicină psihosomatică şi psihoterapie
Untere Zahlbacher Straße 8
55131 Mainz
Telefon 06131 17-7381 sau în cazuri de urgenţă
înafara orelor de program: 06131 17-2920

Asociaţia psihiatrică Nordwestpfalz
Clinica pentru psihiatrie, psihosomatică şi psihoterapie
Albert-Schweitzer-Straße 64
67655 Kaiserslautern
Telefon 0631 5349-2201 sau în cazuri de urgenţă înafara
orelor de program: 0631 5349-2207

Spitalul Barmherzigen Brüder Trier
Centrul specializat de psihologie 
Nordallee 1
54292 Trier
Telefon 0651 208-2251 sau în cazuri de urgenţă înafara orelor de program: 
0651 208-0
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Clinica specializată Rheinhessen-Mainz (pentru copii şi tineri)
Psihiatrie, psihosomatică şi psihoterapie pentru copii şi tineri (KJP)
Hartmühlenweg 2-4
55122 Mainz
Telefon 06131 378-2000 – şi în cazuri de urgenţă
înafara orelor de program

Instituţii, care oferă asigurarea confidenţială  
a urmelor după viol resp. vătămare fizică:

Ambulanţă medico-legală a Institutului pentru Medicină Legală  
a Universităţii Johannes Gutenberg din Mainz 
Institutul pentru Medicină Legală a Universităţii Johannes Gutenberg din Mainz 
Am Pulverturm 3 
55131 Mainz 
Telefon 06131 17-9550 sau -9499
sau 17-0 (disponibil 24 de ore) 
www.rechtsmedizin.uni-mainz.de 

Grupul de spitale Bernkastel-Wittlich
Koblenzer Straße 91
54516 Wittlich  
Telefon 06571 15-0, -23530 sau -35310 (disponibil 24 de ore)
www.vertrauliche-spurensicherung-wittlich.de

Clinica Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH din Trier
Ambulanţă ginecologică
Feldstraße 16
54290 Trier 
Telefon 0651 947-2632 (Program de lucru: de la ora 07.30 până la ora 16.00)
Telefon 0651-947-0 sau -84020 (de la ora 16.00 până la ora 07.30)
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Alte centre de consiliere

Proiectul de intervenţie împotriva violenţei în relaţii sociale apropiate 
Rheinland-Pfalz (RIGG)
www.rigg.rlp.de/Hilfeangebote 

KOBRA Consiliere femei – Centru de coordonare şi consiliere pentru femei 
cu handicap din Rheinland-Pfalz 
Telefon 06131 14674-450 

Centre de consiliere pentru făptaşi din Rheinland-Pfalz „CONTRA  
violenţei domestice“ găsiţi pe internet la: www.rigg.rlp.de/Hilfeangebote 

Poliţie 
Telefon 110

Telefon de ajutor la nivel naţional

Telefon de ajutor violenţa împotriva femeilor
Telefon 08000 116 016

Telefon victime WEISSER RING e. V.
Telefon 116 006

Telefon de ajutor pentru femei însărcinate în situaţii de urgenţă
Telefon 0800 4040020
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Link-uri suplimentare

www.rigg.rlp.de
www.opferschutz.rlp.de
www.hilfetelefon.de
www.stalking-justiz.de
www.frauen-gegen-gewalt.de
www.gewalt-ist-nie-ok.de
www.gewaltschutz.info
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