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Informata  për Prindërit 

Vajza  jonë /Djali jonë ka kryer një 
Krim 

Çka ndodh passi se të Raportohet? 

Së pari duhet të sqarohet se çfarë ka ndodh saktësisht.Përkët  qëllim,Policia i justifikon 
faktet,interviston të Dëmtuarit dhe Informatët.Pastaj  Personi i dyshuar për ve-
prën/krimin merret  n`pytje reth Akuzave. 

Mbetet dyshimi,përcjellë Policia  Raportin njoftues Prokuroris për  të  rinjtë.Kjo tani drej-
ton një hetim Penal me qëllim për të bërë Sqarimin.Ajo mer në  Pyetje at ose atë  të 
Dyshuarin e Rij,në rast nevoje bën marjen N`pyetje të Dëshmitarëve  dhe  Konfrontime. 

Në të njëjtën kohë,Prokuroria  për të rinjtë sqaron situatën personale të të Miturit.Ajo 
fton përveç të Miturit edhe Prindërit në bisedë.Rezulton se për të Miturin ka nevojë për 
kujdes të veçantë Arsimor ose trajtim Terapeutik, vendosen Masa Mbrojtse.Prokuroria 
për të rinjtë vendos gjithashtu edhe për një Dënim të  përshtatshëm. 

Sa kohë duhet, deri tet meret një Vendim? 

Zbulimet e Policisë dhe Hulumtimet e Prokuroris për të rinjtë marin, varësish nga Lën-
da sasi të ndryshme të kohës  në të kërkuar.Derisa një Vendim i  cili te të Riturit i njo-
hur  zakonisht  si Gjykim Konceptual, mund të bëhet si pasojë,ajo mer disa Javë deri 
në  shumë Muaj. 

Çfarë  mundsi kemi na,nqofse  na nuk jemi  dakord  me Vendimin? 

Vendimi  dot shënohet me shkrim  në Urdhër Arest.Atje  rekomandohen  mundësitë e  
Apelit.Në Parim mund të sillen brenda një periudhe prej 10 ditësh  Ankesat. 

A do të ketë Vajza/Djali jonë shënim në Listen Penale? 

Për kët gjeni Informacione të detajuara në Fletëpalosjen „Regjistri ndëshkimeve“ („Stra-
fregister“). 

Çfarë shpenzime /Pagesa  vijnë për Vajzën /Djalin tonë? 

Ka shkaktuar ai ose ajo e Mituri/a një  Dëm nga një Vepër,është ai ose ajo i detyruar 
dëmin ta kompenzoj (Pagesë në Para ë gatshme,Riparim,Zëvendsim etj.)Kjo përfshin  
Pagesë në parat ë gatshme të një Kënaqsie,nqofse Viktima për shak të një Krimi të 
rëndë ka Dhimbje Psikologjoke ose për shembull ka pasur Dhimbje të madhe. 
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Gjithashtu i Mituri duhet ti paguaj shpenzimet Procedurale.Zakonisht vihet një Faturë e 
përgjithshme prej Fr.140.- (Fr.90.- për ndër 15-vjeçarët). Mundë që Kostot të shtohen 
edhe më shumë (Ekspertiza etj). 

Për çka janë Prindërit përgjegjës? 

Dëmet 

Parimisht  vlen  Regulli ,që Prindërit janë vetë përgjegjës, në qoftë se ata kanë shkelur  
Detyrimet  prindërore  mbikqyrëse ndaj Fëmijëve të tyre. 

Shpenzimet Procedurale 

I ngarkuar  është Fëmija,ajo ka bërë Procedurat Penale  të të rinjve jo Prindërit.Nën 
rethana të Veçanta  mundë Prindërit të deklarohen përgjegjës solidarisht për Koston. 

Çfarë është një Masë Mbrojtëse dhe çfarë  do të thotë kjo? 

Kërkon një i ose e Mitur një kujdes të veçantë Arsimor ose trajtim Terapeutik,përveç 
Dënimit caktohet edhe një e ashtuquajtur Masë Mbrojtëse.Ekzistojnë katër lloje të 
ndryshme të Masave Mbrojtse,të cilat janë të ndryshme në hartimin e tyre përsëri. 

 Mbikëqyrje (Aufsicht) 

 Kujdes  Personal (Persönliche Betreuung) 
(Si pjesë e një  kujdesi Personal për shembull mund të caktohet një gatishmëri So-
cialo-Edukative Familjare ose një Strukturë e Përditshme/Ditore) 

 Trajtim Paraspitalor (Ambulante Behandlung) 
(p.sh. një Psikoterapi) 

 Strehim (Unterbringung) 
(Masa Stacionare) 

Për disa Masa rezultojnë Kosto të Konsiderushme, në të cilat edhe Prindërit duhet të 
marrin pjesë.Prokuroria për të rinjtë vendos mbi baza të të Ardhurave dhe Pasurisë një 
kontribut Mujor. 

 


