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  كانتون زيورخ

 النيابة العليا للشباب

 

 معلومات للوالدين

 

ابننا ارتكب جريمة جنائية / ابنتنا   
  

 ماذا يحدث بعد أن تم توجيه اتھامات؟

الحقائق، تسأل الضحايا ومن لديھم معلوماتولھذه الغاية، تحدد الشرطة . أوال يجب توضيح ما حدث بالضبط  

 بعد ذلك، يتم التحقيق مع الشخص المشتبه به وسؤالة فى التھم الموجھه إليه

لشباب تقريرا بھذانيابة ا تعرض الشرطة على, إذا استمرت الشكوك   

 

اإلتھام/الشكوك  

المشتبه فيھم ، الشباب لى استجوابھذا يؤدي إلى تحقيق جنائي بھدف توضيح المسار الصحيح للعمل،ھذا يؤدي بھم إ   

ربما أيضا استجواب الشھود من خالل المواجھات   . ومرتكب الجريمة والدافع الرتكاب الجريمة     

الفتاة الجراء /الفتى الفتاة وجنبا إلى جنب تدعو الوالدين مع/الفتىلشباب بتوضيح الحالة الشخصية في الوقت نفسه تقوم نيابة ا
العقوبة المناسبة نيابة الشبابوتقرر , محادثات  

تدابيرالحماية/تربوية أو عالجية، يتم وضع قدر من إجراءات خاصة لرعايةالفتاة /الفتى تبين حاجة  إذا     

 

 كم من الوقت يستغرق ليتم اتخاذ القرار؟

ويمكن تبعا للظروف  لشباب ، تحتاج كمية مختلفة من الزمنتحريات الشرطة وتحقيقات نيابة ا  

يصدر القرار فى ھذا الشأن إلى أن  عدة شھورأو   أن يستغرق عدة أسابيع 

  يوصف بكلمة الحكم فى القانون الجنائى للبالغينوالذى  

 

رار؟ ع الق ق م ا ال نتف اء إذا كن ا كآب ة  لن ارات المتاح ي الخي ا ھ   م

القانونيةويتم اإلشارة به إلى األدوات . وتسليمهالقرار يصدر بأمر عقوبة كتابى يتم إعالنة    

الحكم/أيام المعارضة ضد ھذا القرار ١٠وأساسا يمكن فى غضون   

 

في السجل الجنائي؟ ابننا / ابنتنا  عندئذ ھل سيسجل   

„ السجل الجنائى“  المعلومات التفصيلية تجدونھا ب كتيب   
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إبنتنا؟/وماھى التكاليف التى يتحملھا إبننا  

لجريمةفى حدوث أضرار خالل االفتاة /الفتىإذا تسبب   

، وما إلى ذلك ،أو شراء البديل على سبيل المثال دفع تكاليف اإلصالح, يلتزم بإصالح ھذا  

 باإلضافة إلى ذلك دفع تعويضات للضحية إذا حدث لھا معاناة ذھنية أو آالم جسدية شديدة نتيجة لجريمة جنائية خطيرة

فرنكا للشباب   ٩٠( فرنك  ١٤٠ترسل فاتورة بمبلغ  ,ذلك  تكاليف التحقيقات وما إلىالفتاة /الفتىيتحمل  وعالوة على ذلك 
سنة ١٥تحت   

تطلب ذلك التقارير الخاصة وغيرھا يمكن أن تزيد تكاليف التحقيقات إذا   

 

 ماھى مسئوليتنا كآباء؟

التلف/الضرر    

 أساسا وحسب القاعدة تقع المسئولية على الوالدين إذا أھملوا واجباتھم فى مراقبة أوالدھم.

 

 تكاليف التحقيقات

وتحت ظروف خاصة يتحمل الوالدين التكاليف , التكاليف وليس الوالدين الفتاة/الفتىحسب اإلجراءات الجنائية للشباب يتحمل 
 تضامنا.

 

 ما ھو قدر من الحماية وماذا يعني ھذا؟

الوقائية  التدابير م وضع قدر منيت  باإلضافة إلى العقوبة تربوية أو عالجية،  خاصة لرعايةالفتاة /الفتى تبين حاجة إذا    
وھناك أربعة أنواع مختلفة من التدابير الوقائية، والتي تختلف في نوعھا .للحماية   

 

 اإلشراف

 

 العناية الشخصية

عمل جدول يومى ,فى النواحى التربوية واإلجتماعية  وكجزء من الرعاية الشخصية على سبيل المثال، اإلستعانة باألسر 
 منظم.

 

/العالج  العيادات الخارجية   

 على سبيل المثال، العالج النفسي

 

 السكن

الداخلية تدبير مكان لإلقامة   

 يمكن لبعض التدابير تكون مكلفة جدا، والتي يجب أن يساھم فيھا الوالدين

. واألصول بتحديد رسوم شھرية باالعتماد على الدخل لشبابانيابة  تقوم  


