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پیشگفتار

روند دادرسی کیفری جوانان می تواند بسیار پیچیده و در عین 
حال خست قابل درک باشد. افراد بسیاری که هر کدام نقش بسیار 

مخشصی دارند، در این روند هسیم هستند. جوانی که از سوی پلیس 
و یا از سوی دادگسرتی )دادستانی و دادگاه( نامه ایی دریافت می 
کند، گاهی منی داند که چگونه باید رفتار کند. ما در این بروشور، 

بسیاری اطالعات مهم را در رابطه با دادرسی کیفری جوانان را، حتی 
املقدور به صورتی ساده توضیح داده ایم.

در کنار این بروشور، نوشته های دیگری مه هستند که به صورت های 
گوناگون به موضوع دادرسی کیفری جوانان پرداخته اند. این نوشته 

ها، بعضًا مفصل تر هستند و بعضًا نیز کوتاه تر. از مههٔ اطالعات و 
مهچنین امکانات مشاوره ای می توان به صورت رایگان هبره گرفت. در 
پایان این بروشور، راهمنایی های بیشرتی در این رابطه ارائه داده شده 

است.

در این منت عنوان های مونث یا مذکر به صورت متناوب آورده میشود 
و یا از هر دو عنوان استفاده میشود. در هر حال منظور مهه جنسیت 

ها است.
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یک معل جمرمانه چیست؟

در آملان یک کتاب قانون کیفری ) StGB ( معومی وجود دارد. در این 
کتاب بسیاری از امعال ذکر شده که از نظر قانونی در آملان، قابل 

جمازات هستند. مهچنین قوانین خمصوص دیگری نیز وجود دارند ) 
به طور منونه، قانون رانندگی در خیابان – StVG و یا قانون مربوط 
به مواد خمدر – - BtMG ( که در آهنا مه، معل های قابل جمازات، 

ذکر شده اند. معل قابل جمازات، یعنی معلی که اجنام آن ممنوع است 
هستند. درصورتی که کسی با وجود این  مرتکب این امعال شود و 
یا سعی در اجنام آن کند، میتواند جمازات شود.  این امعال، امعل 

جمرمانه مه نامیده میشوند. عالوه بر این میزان حداکرث جمازات قابل 
انتظار، در قوانین کیفری به طور مخشص ذکر شده است. مههٔ آنچه 
که برای بزرگساالن قابل جمازات است، برای جوانان نیز قابل جمازات 

است. برای جوانان و نوجوانانی که مرتکب معل خالف قانون شده اند، 
 ) JGG ( قانون دیگری نیز وجود دارد. این قانون، قانون دادگاِه جوانان

نامیده می شود.

قانون دادگاه جوانان چیست؟

بر خالف قوانین کیفری خمصوص بزرگساالن، در قانون دادگاِه جوانان، 
اندیشه های تربیتی مد نظر است. این به این معنا است که نه فقط 

جرم به تهنایی، بلکه خشصیت و وضعیت زندگانی جمرم نیز مورد 
توجه ویژه قرار میگیرند. مهه دست اندرکاران در تالش اند تا با کمک 
آهنا فرد جوان در آینده زندگی عاری از جرم داشته باشد. هدف قانون 

تربیت »  جوانان نیست بلکه هدف اصلی «  جمازات»  دادگاه جوانان « 
است.
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قانون دادگاه جوانان شامل حال چه 
کسانی میباشد؟

کودکان زیر ۱۴ سال فاقد مسوئلیت کیفری میباشند. این، به این معنا 
است که آهنا منیتوانند به وسیلهٔ یک قاضی دادرسی کیفری جوانان، 
حمکوم شوند. با این وجود، آنان باید مسوئلیت معلکردهایشان  را بر 

عهده گیرند و حتقیقات توسط پلیس مه اجنام میپذیرد. «نو جوانان 
Jugendliche» به افراد جوان ۱۴ تا ۱۸ ساله گفته میشود. در مورد آنان 

 Heranwachsendeمهیشه قانون دادگاه جوانان امعال میشود. «جوانان
»افراد جوان از ۱۸ تا ۲۱ سال میباشند . برای آنان مهیشه، قانون 

دادگاه جوانان به افراد جوانی اطالق میشود که در سنین « نوبالغان » 
. معترب بوده و امِعال میشود ۱۸ سالگی تا زیر ۲۱ سالگی می باشد. 
در مورد این اخشاص، مورد به مورد، تصمیم گرفته میشود که آیا بر 

اساس قانون دادگاِه جوانان JGG حمکوم شوند و یا بر اساس قوانین 
کیفری خمصوص بزرگساالن.

مشارکت کنندگان در دادگاه کیفری 
جوانان

منظور از مفهوم دادرسی کیفری جوانان، متام رونِد پیگیری پرونده، از 
حتقیقات پلیس گرفته تا اعالم حکم قطعی توسط دادگاه، می باشد.

در یک دادگاه کیفری جوانان، افراد بسیار زیادی دخیل هستند، مانند:

٠انسان جوانی که مظنون به ارتکاب معل خالف قانون می باشد؛ ٠ 
فرد و یا افرادی که به آنان آسیب رسیده است؛

٠ هشود.

٠ پلیس.

٠ دادستانی.

٠ مددکاران اجمتاعی.

٠ وکیل مدافعان.

٠ قضات افتخاری.

٠ قضات.

مههٔ این رشکت کنندگان نقش کامال مخشصی را در دادرسی کیفری 
جوانان ایفاء می کنند.
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مظنون یا مهتم؟

خشصی که مظنون به ارتکاب جرم است   مظنون Tatverdächtige-r و 
یا مهتم در مرحله حتقیقاتی Beschuldigte-r نامیده میشود. 

 خشصی که روند حماکمه او در دادگاه رشوع میشود  مهتم
Angeklagte-r نامیده میشود. در زندگی روزمره اغلب به جای 

مهتم از جمرم حصبت میشود.  مهتم اما بی گناه حمسوب میشود، تا 
زمانی که اهتامش در دادگاه ثابت شود. 

آسیب دیده یا قربانی؟

 آسیب دیده فردی است که به دلیل یک معل جمرمانه خسارت بیند. 
یک فرد خسارت دیده، میتواند برای مثال مهکالسی ای باشد که 

دوچرخه اش را خراب کرده اند و یا مغازه ایی که از آن چیزی به رسقت 
رفته. در حماوره روزمره اغلب به جای خسارت دیده از قربانی یک معل 
جمرمانه حصبت میشود. در این مورد نظر دادگاه تعیین کننده است.  

مهکالسی میتواند به عنوان فرد خسارت دیده به پلیس مراجعه کرده 
و شکایت کند . پلیس موظف است شکایت را ثبت کند. فرد خسارت 

ربودن تلفن مهراه یک معل  دیده مهیشه شاهد جرم نیز میباشد. ) 
جمرمانه است(.

وی میتواند به دادگاه احضار شود.او میتواند به عنوان فرد آسیب دیده 
چیزی نگوید که به خودش و یا به افرادی از خانوادهاش زیان وارد آورد. 

کسی که قربانی یک معل خالف قانون شده است، به محایت احتیاج 
دارد. در کنار دوستان، خانواده، مددکاران اجمتاعی و یا دیگر افراد 

مورد امطینان، مراکز بسیاری وجود دارند که خدمات مشاوره ای ارائه 
می دهند و از قربانی پشتیبانی می کنند.
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اصل الزتام به پیگرد قانونی

چنانچه، هناد های مربوط به تعقیب امعال خالف قانون )پلیس و 

دادستانی( از یک معل احمتالی خالف قانون آگاهی پیدا کنند، 

بایستی که به حتقیقات بپردازند.این مسئله، اصل الزتام به پیگرد 

قانونی و یا رضورت پیگرد قانونی، نامیده می شود. مثالی در این 

مورد: دانش آموزی در مرامسی که در مدرسه برگزار شده بود، به یک 

کارمند پلیس زن میگوید که دوستش در چند هفتهٔ پیش به صورت 

پهنانی از یک مهکالسی عکس گرفته و آ نرا با تفسیرهای زننده 

ای در اینرتنت منترش کرده است. اکنون باید پلیس فعال شود و به 

حتقیقات بپردازد.

پلیس موظف است که در این باره، به گردآوری مدارک و اطالعات مربوط 

به اثبات و یا ر د این معل احمتالی خالف قانون بپردازد. مظنونی که 

از سوی پلیس برای  بازجویی دعوت میشود، میتواند به آجنا برود، اما 

اجباری درکار نیست او باید پیش از آن خوب بیندیشد که آیا مایل 

است به پلیس چیزی بگوید در این صورت چه چیز را. در این 

تصمیمگیری، فردی مورد امطینان یا به طور منونه، مددکار 

Ju- )  اجمتاعی هناِد مددرسانی به جوانان در دادگاه کیفری

HiS ) / مددرسان دادرسی جوانان ) JGH ( می توانند به وی 

کمک کنند. هر چه را که پلیس به آن دست بیابد، به دادستانی 

منتقل خواهد کرد.
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دستگیری از سوی پلیس

در برخی موارد، پلیس جماز است که خشص مظنون به معل خالف 
را موقتا دستگیر مناید. اساسا پلیس می تواند وی را تا پایان روز 
بعد، پیش خود نگهدارد. این نوع سلب آزادی به این معنا نیست که 
افراد مظنون در زندان به رس میربند و یا به زندان خواهند رفت! به 

طور منونه، پلیس افرادی را موقتا دستگیر می کند که نتوانسته هویت 
خشصی مانند نام و نام خانوادگی ، تاریخ تولد و حمل سکونت آنان را 
مخشص و معلوم کند. یا هنگامی که از سوی اخشاص مظنون، خطری 

متوجهٔ افراد دیگر باشد، و یا مرتکب امعال خالف دیگری بشوند. اگر 
الزم باشد که فرد مظنون طوالنی تر از مدت معلوم نگهداری شود باید 

که او را بنا به درخواست دادستانی  به نزد قاضی حتقیق در واحد 
کشیک دادگاه برد.وی میتواند حکم قرار حبس موقت را صادر کند. اما 

در این ارتباط، باید دالیل مخشصی وجود داشته باشند، مانند خطر 
فرار، خطر تبانی )به طور منونه، نابود کردن مدارک جرم( و یا ظن 

ارتکاب به جرمی به ویژه سنگین.

دادستان در مورد تعلیق دادرسی و یا دادرسی جایگزین و بدیل ) 
Diversionsverfahren ( تصمیم می گیرد هر جرمی منجر به تشکیل 
دادگاه منیشود. دادستانی تصمیم میگیرد که آیا روند دادرسی را باید 
متوقف منود یا خیر، برای مثال زمانی که جرمی اجنام نپذیرفته و یا 

به گوهنای منیتوان با امطینان معلوم منود که فرد مظنون، معل خالف 
قانونی را مرتکب شده است.

عالوه بر این ، دادستانی  این امکان را دارد که از صدور کیفرخواست 
انرصاف دهد و حتقیقات مقدماتی را برای مثال پس از دادرسی 

جایگزین متوقف مناید. 

در دادرسی جایگزین ، مظنون از مهراهی و مشاوره یک مدد کار 
اجمتاعی برخوردار میشود. در صورت اعرتاف مظنون به ارتاكب جرم 
، تصممي مشرتيك در مورد حنوه جربان خسارت گرفته يم شود. یک 
منونه برای جربان خسارت می تواند پاک کردن گرافیتی غیر قانونی 

بر روی دیوار یک خانه باشد. مهیشه امکانات بسیار دیگری نیز، برای 
جربان خسارت وجود دارند. اصل اما این است دارد: هر کاری که 

خشص مظنون پیش از تشکیل دادگاه به منظور جربان خسارت اجنام 
دهد، تأثیر مثبتی در روند دادرسی دارد. افراد مظنون اما باید فقط به 

جربان آن خسارهتایی بپردازند که خود حقیقتا باعث ایجاد آن بوده اند. 
اگر آنان ممطنئ نیستند، باید مشورت کنند.
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دادستانی کیفر خواست را صادر  می کند

اگر مدارک اثبات جرم علیه مهتم به اندازه کافی باشند، دادستانی 
کیفر خواست را صادر میکند. آنگاه به مظنون ) اگر نوجوان باشد به 
والدین او نیز مه ( یک نخسه از کیفرخواست فرستاده میشود. کیفر 
خواست باید با دقت خوانده شود و به حمتوی آن باید دقت شود. هر 

آنچه را که در کیفرخواست حصیح نیست، باید که یادداشت منود. این 
اعرتاض باید در طی حمدوده زمانی مخشصی پس فرستاده شود. حال 
نامیده میشود باید کیفر خواست را جدی بگیرد. اگر راه  مهتم«  او که» 
چاره ایی منیدانید، معل عاقالنه  این است که به دنبال کمک و محایت 

باشید.

مددرسانِی جوانان در دادرسی کیفری / مددرسانی دادگاه جوانان ( 
JGH ) برای یک گفتگو دعوت به

معل می آورد.

مهکاران دِر مددرسانی جوانان در دادرسی کیفری، مددرسانی دادگاه 
جوانان نیز نامیده میشوند.

آهنا طرح اهتام منیکنند و وکیل مدافع مه نیستند، بلکه مددکاران 
اجمتاعی میباشند که در ادارٔه جوانان مشغول به کار هستند. آنان 

متعهد به رازداری و سکوت هستند و در گزارشات خود به دادگاه، 
تهنا چیزهایی را میگویند که برای روند دادرسی مهم میباشند. دادگاه 
میتواند برای کسب اطالعات بیشرت آنان را به عنوان شاهد فرا خواند. 

در این صورت ممکن است موظف شوند آنچه را که میدانند بیان کنند. 

وظایف آنان عبارتند از:

۱ . مشاوره دادن به مظنونین و مهتامن جوان ، مهچنین  والدین آهنا 
پیش از حماکمه.

۲ . مواظبت و مراقبت و مهراهی در متامی روند دادرسی.

پیش از وقت دادگاه، مهتمنامه هایی از مددرسانی جوانان در دادگاِه 
کیفری دریافت میکند.در این نامه از مهتم برای یک گفتگو دعوت به 
معل می اید. هدف از این گفتگو دست یابی به شناخت بیشرت از 

مهتم است.
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مددکاران اجمتاعی پرسش هایی مطرح خواهند کرد، مانند:

۱ . چگونه زندگی میکنی؟

۲ . روابطت با والدینت چگونه است؟

۳ . در مدرسه چگونه میگذرد؟

۴. چگونه شد  مرتکب جرمی شدی که به تو نسبت داده شده

۵. آیا تا کنون دربارٔه جرمی که به تو نسبت داده شده، در خانواده 
حصبت شده است؟

۶ . آیا کسی از تو محایت و پشتیبانی می کند؟

گفتگو، داوطلبانه است. پس از این گفتگو، مددرسانی جوانان در دادگاه 
کیفری، اظهار نظر مکتوبی را تدوین میکند. این اظهار نظر مکتوب، 

برای دادگاه و دادستانی میباشد. در اظهار نظر، گفتگوی اجنام شده، 
مجع بندی شده و از این طریق برای دادگاه، تصویر دقیقی از مهتم 

ارائه میشود. عالوه بر این بر این، مددرسانی جوانان در دادگاه کیفری 
اعالم میکند که آیا یک پیشهناد آموزشی و تربیتی رضوری ست و 

اینکه کدامشان را مناسب تر و منطقی تر میداند.
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هر انسانی حق دارد تا توسط یک 
وکیل در دادگاه  از او دفاع شود

در موارد خاص قانون یک وکیل مدافع تخسیری را در نظر می گیرد. 
آنگاه دادگاه برای افراد مظنون و یا مهتم یک وکیل تخسیری تعیین می 

کند. این یک حق قانونی است. اما مظنون و یا مهتم، میتواند خود 
به دنبال یک وکیل باشد. اگر حق داشنت وکیل تخسیری وجود نداشته 

باشد باید با مهفکری  دوستان ، والدین یا مددرسانی جوانان در 
دادرسی کیفری بررسی شود که آیا گرفنت وکیل برای دفاع  معقول و 

مقرون به رصفه است.

به عالوه: در بسیاری از منطقه های برلین مشاورٔه حقوقی رایگان برای 
افراد جوان وجود دارد!

یک قاضی حماکمه اصلی دادگاه را 
آغاز می کند

در جلسه اصلی دادگاه ، قاضی حصت اهتامات مطرحه به مهتم 
را بررسی میکند. قاضی باید در این رابطه، از مههٔ مدارک اثبات 

جرم، برداشتی برای خود داشته باشد. اکنون، باید مههٔ کسانی که 
در روند دادرسی مشارکت دارند، در دادگاه حضور داشته باشند. در 
طول حماکمه، میتوان از شاهدان نیز، یک بار دیگر بازپرسی منود. 

دادستانی، وکیل مدافع و یا منایندٔه شاکیان جنبی، مهچنین می توانند 
پرسش هایی را مطرح کنند.

مهتامن امکان این را دارند که در طول حماکمه، نظر خود را دربارٔه 
اهتامات وارد شده، بیان کنند.

این می تواند فرصتی باشد تا برای قاضی توضیح داده شود که مهتم 
خالفی را مرتکب نشده و یا اینکه از این معل پشیامن است. پس از 
آنکه که قاضی مههٔ مدارک را دید و اظهارات را شنید، آنگاه مددکار 

اجمتاعی از مددرسانی جوانان در دادگاِه کیفری، گزارش خود را ارائه 
میدهد.

پس از آن، دادستانی نتیجهٔ حماکمه را ارزیابی کرده  و حکم مورد نظر 
خود را از دادگاه درخواست میکند. اکنون باید دادگاه، حکمی را صادر 

کند.

قضات، گاهی با زبان ختصصی پیچیده حصبت میکنند. از ایرنو: اگر 
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مطلبی را نفهمیدید، دوباره بپرسید!

در مضن: در صورت عدم تسلط به زبان آملانی حضور یک مرتمج در 
متام مراحل دادگاه رضوری است، چرا که در مورد موضوع هایی چنین 

پر امهیت مانند دادگاه کیفری جوانان، مهه چیز باید تا حد امکان 
فهمیده شود. 

اظهارات هشود شنیده می شوند

در بسیاری از حماکامت دادگاهی، اظهارات هشود برای درک دادگاه 
از حنوه وقوع جرم رضوری است. شاهدان، افراد مهمی هستند که 

به پلیس، دادستانی و به دادگاهدر فهم و یا حل کردن پرونده کمک 
میکنند. شاهدان اغلب خنستین کسانی هستند که پلیس با آنان متاس 

میگیرد. آهنا،  از پلیس نامه ای دریافت میکنند. در نامه قید شده که 
باید در رابطه با رخدادی مخشص اظهاراتی به معل آورند.

شاهدان چنانچه خبواهند، میتوانند به صورت مکتوب پاخس داده و یا 
اینکه سکوت کنند.

اما اگر شاهد از سوی دادستانی نامه ایی دریافت مناید، باید در 
وقت تعیین شده، مراجعه کرده و اظهارات خود را ارائه دهد.  مهچنین 
درصورتی که پلیس شاهد را به بازجویی دعوت کند و اشاره کند که 

دعوت به درخواست دادستانی اجنام پذیرفته،مراجعه شاهد الزامی 
میباشد. اما وی، هرگز نباید به زیان خود معل کند، یعنی چیزهایی 

بگوید که او را مقرص جلوه دهند.



24 25

قضات، قضات افتخاری و دادگاه

حماکمه اغلب توسط قاضی ویژه جوانان صورت می گیرد که به تهنایی 
در مورد موضوع حکم صادر میکند. احمتاال ، قاضی از سوی دو فرد 

دیگر مهراهی میشود که که حرفه آهنا قضاوت نیست، آهنا قضات غیر 
حرفه ای میباشند. این افراد در امور کیفری جوانان، مهیشه یک مرد و 
یک زن هستند. به آهنا قاضی افتخاری میگویند و مجموع آهنا دادگاه 

را تشکیل میدهد.

قضات افتخاری نیز، جماز هستند که در طول دادگاه از مهتامن و 
شاهدان، پرسهشایی به معل آورد. دادگاه دربارٔه اینکه آیا مهتم را 

به عنوان مقرص حمکوم کند، رأی گیری به معل میآورد. آن ها، یعنی 
قضات افتخاری از مهان حق رأیی برخوردار هستند که قاضی مسوئل

دادرسی پس از اعالم حکم و یا تصمیم پایان می یابد. حکم میتواند 
حکم جمرمیت و یا حکم برائت باشد. پس از یک تصمیم ، دادرسی 

متوقف میشود، با و یا بدون رهمنود و دستوری از مست قاضی. حکم 
در پایان حماکمه به صورت شفاهی  اعالم  و مدلل میشود. از آن پس 

مهتم یک هفمت وقت دارد تا درخواست جتدید نظر و یا استیناف مناید. 
این بدان معناست که حکم از سوی یک دادگاه باالتر بررسی میشود. 
هبرت است در باره چگونگی این روند با یک وکیل حصبت شود. حکم 

یک ماه پس از صدور به صورت کتبی برای مهتم ارسال میشود .
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چه عکس العملی را باید از دادگاه 
انتظار داشت؟

در چارچوِب قانون دادگاه جوانان ) JGG ( واکنش های زیر ممکن 
میباشند:

۱ . اقدامات تربیتی و آموزشی

این به آن معناست که فرد حمکوم شده باید اثبات کند که به طور 
مرتب به مدرسه می رود ، مکلف به کاری است و یا یک دورٔه آموزش 

اجمتاعی را می گذراند. چنانچه وی تالش کند که به توافق با فرد 
قربانی  آسیب دیده خشص مصدوم دست یابد، این امر توافق جمرم - 

نامیده می شود. 

۲. ابزار انضباطی

این، میتواند برای مثال اخطاری از جانب قاضی باشد.

و یا الزتام به جربان خسارت در حد توانایی و یا پوزش خواهی از فرد 
آسیب دیده.

مهچنین امکان بازداشت جوانان نیز وجود دارد. این سلب آزادی کوتاه 
مدت در بازداشتگاه جوانان میتواند حداکرث تاچهار هفته به طول 

اجنامد. 

۳ . جمازات جوانان

 اگر جمازات جوانان اجرا شود، حداقل تا شش ماه و حداکرث تا ده 
سال به طول می اجنامد. تهنا در مواردی نادر از قتل) ماده ۲۱۱ کتاب 
قوانین کیفری(- و باز تهنا در صورتی که حمکوم در زمان جرم جوان 

میتواند حتی تا به ۱۵ سال  بوده و ممشول قانون کیفری جوانان- 
حمکوم شود.

اگر کیفر حبس جوانان به حبس تعلیقی تبدیل نشود در صورت کیفر 
جوانان به حبس های طوالنی حمکوم به زندان می افتد، به بازداشتگاه 
جوانان. دخرتان و زنان به ندامتگاه قؤه قضاییه برای زنان فرستاده می 

شوند.

اگر کیفر حبس جوانان به حبس تعلیقی تبدیل شود، دیگر حمکومان به 
زندان خنواهند افتاد. اما آنان باید به دادگاه نشان دهند که هیچ معل 
خالف قانون دیگری را مرتکب منیشوند. باری،آنان باید برای مدتی که 

برسانند.  خود را به اثبات»  پیشرت از سوی دادگاه تعیین شده « 
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مددکاران اجمتاعی ناظر بر آزادی 
مرشوط برای بازگشت به روال عادی 

زندگی مشا را یاری میکنند.

حمکومان در دوره آزادی مرشوط خود از محایت یک مددکار ناظر بر 
آزادی مرشوط برخوردار میشوند. حمکومان باید به طور مرتب و در 

فاصله زماهنای مخشص به این مددکاران مراجعه کنند.

مددکاران آزادی مرشوط، تالش میکنند تا با مهکاری افراد جوان، 
مشکالت زندگی آهنا را حل کرده تا بتوانند به زندگی ایی بدون معل 

خالف قانون ادامه دهند.

مددکاران آزادی تعلیقی مرشوط، متعهد به رازداری هستند. دادگاه 
میتواند برای کسب اطالعات بیشرت آنان را نیز به عنوان شاهد فرا 

خواند. آنان

هر از گاهی به دادگاه اطالع میدهند که آیا آزادی تعلیقی مرشوط به 
خوبی پیش میرود یا نه.

اگر حمکوم در زمان آزادی مرشوط، معل خالف قانون دیگری مرتکب 
شود و یا بر خالف حمدودیت ها و یا الزامات آزادی مرشوط معل 

کند، میتواند که به زندان بیفتد. 
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چه اتفاقی برای داده ها و اطالعات 
مجع شده در روند دادرسی می افتد؟

هر مرکز خدماتی، موظف است به افراد مربوطه اطالع دهد که چه 
دادهها و اطالعاتی را دربار ٔه آهنا ذخیره و حفظ کرده. برای مههٔ 

اطالعات مهلتی وجود دارد که درطی آن باید هر آنچه ثبت شده، پاک 
شود. گاهی نیز باید برای آن درخواست داد.

حمکومیت به کیفر جوانان، در ادارٔه ثبت مرکزی فدرال، ثبت خواهد شد.  
جوانان به هنگام تقاضای کار به اطالعاتی از اداره ثبت مرکزی فدرال 

)برگه عدم سوء پیشینه( نیازمندند. حمکومیت به کیفر جوانان اما تهنا 
زمانی در این لیست ثبت شده که کیفر حبس به حبس تعلیقی تبدیل 
نشده باشد و یا حمکومیت به دلیل برخی جرایم  جنسی باشد. دیگر 
حمکومیت ها اگر چه در ادارٔه ثبت تربیتی و آموزشی وابسته به ادارٔه 
ثبت مرکزی فدرال، قید می شوند، اما در ادارٔه ثبت مرکزی فدرال ثبت 
خنواهند شد. این نوع حمکومیت ها در گواهی عدم سوء پیشینه نیز 

قید خنواهند شد.

برای به دست آوردن اطالعات دربارٔه دادههای ذخیره شده، میتوانید به 
هر مرکز خدماتی و یا به مسوئل حفاظت از داده ها و اطالعات مراجعه 

کنید.

سایر اطالعات

در اینجا می توانید به اطالعات بیشرتی در مورد روند دادرسی 
کیفری جوانان و مهچنان به پیشهنادهای مشاوره ای برای 

جوانان دست یابید.
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