
جوانان میتوانند برای جربان خسارت
تالش کنند. در این صورت دادرسی میتواند متوقف شود. مددکاران 

 )Diversionsberatung( اجمتاعی در دفرت مشاوره راه های  جایگزین
و یا دفرت کمک رسانی به جوانان)Jugendhilfe( در دادرسی کیفری،  

توضیحاتی داده و کمک رسانی میکنند. آهنا موظف به حفظ ارسار 
هستند.

صدور کیفر خواست در دادگاه جوانان بر عهده دادستانی می 
باشد. گاهی دادستانی پیش از تصمیم یک بار دیگر برای گفتگو

دعوت به معل می آورد. دادستانی مه موظف به رعایت اصل الزتام 
به پیگرد قانونی میباشد. والدین، دوستان، یک وکیل و یا یک مددکار 
اجمتاعی می توانند در اداره جوانان )Jugendamt( از مهتم و یا مهتمه 

محایت کنند.

مددکاران کمک رسانی به جوانان )Jugendhilfe( در رونددادرسی 
کیفری وظیفه مشاوره و مراقبت را بر عهده دارند.

مددکاران  میتوانند در جلسهٔ دادگاه نیز
حضور داشته باشند.

آنان خسنانی در بارٔه وضعیت و رشایط زندگی و چمش
اندازهای آیندٔه جوانان می گویند.

آیا به داشنت وکیل نیاز هست؟
گاهی در بارٔه این پرسش دادگاه تصمیم می گیرد.

وکیل، موظف به حفظ ارسار است.
عالوه بر این، امکان استفاده رایگان از مشاورٔه حقوقی نیز وجود 

دارد.

جلسهٔ حماکمه بسیار مهم است.
افراد بسیاری میتوانند در جلسه دادگاه حضور داشته باشند. 

دادگاه، تصمیم می گیرد، حکم را اعالم می کند و یک بار
دیگر حکم را توضیح می دهد.

احکام صادره دادگاه الزم االجرا است، در غیر این صورت اقدامات 
اجباری صورت میگیرد. 

پلیس حتقیق می کند. پلیس باید کشف کند که دقیقا چه اتفاقی
افتاده است و از سوی چه کسی این اتفاق صورت گرفته است.

اگر پلیس در حین حتقیق متوجهٔ بزهکاری های دیگری نیز
شود، باید به آهنا مه رسیدگی کند.

این اصل الزتام به پیگرد قانونی میباشد. 

قانون کیفری چیست؟
https://www.gesetze-im-internet.de
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نزدیکرتین قرارگا ه پلیس

دفرت مشاوره جایگزین Diversionsbüroدر اداره پلیس

خدمات کمک رسانی به جوانان در دادرسی کیفری، در منطقه

مشاوره حقوقی رایگان در دسرتس

دادگاه بعدی در دسرتس

افتد؟ می  اتفاقی  چه  قانون  یک معل خالف  از  پس 
. . جوانان. کیفری  دادرسی  بررسی  روند 
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