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ELJÁRÁS

1Feljelentés

Néha emberek ellopnak valamit vagy fájdalmat
okoznak a másiknak. Ha ez előfordul, a
rendőrségnek tudnia kell róla.

Vádemelés

Ha a bíróság elegendő információt gyűjtött össze
a gyanúsítottról (aki valószínűleg elkövetett
valami rosszat), vádat emelnek ellene. Ez azt
jelenti, hogy a bíróságon sok kérdésre válaszolnia
kell majd.

Bírósági tárgyalás

A tárgyalás során a tanúkat, szakértőket és a
gyanúsítottat is meghallgatják. A gyermekeket
csak akkor lehet a bíróság előtt meghallgatni, ha
ez számukra nem túl traumatikus élmény.

Jogorvoslat

Ha annak, akit elítéltek, mert rosszat csinált, nem
tetszik az ítéIet, kérheti, hogy egy másik bíróság
vizsgálja felül az ítéletet. Az ügyész is kérheti a
bíróságot, hogy vizsgálja felül ítéletét.

Végrehajtás

A jogerős ítéletet a gyakorlatban végre kell
hajtani. Ha az elkövetőt börtönbüntetésre ítélték,
akkor  börtönbe kell vonulnia.

Rendőrségi nyomozás

A rendőrök azért vannak, hogy kiderítségk ki
csinált rosszat. Ha tudsz valamit erről, akkor
előfordulhat, hogy a rendőr kérdéseket szeretne
neked feltenni a szüleid/törvényes képviselőd
jelenlétében.

Letartóztatás

Bizonyos esetekben ha fennáll annak a veszélye,
hogy a gyanúsított megszökik, le lehet
tartóztatni. Ez azt jelenti, hogy mindaddig a
börtönben marad, amíg az ügyében nem hoz
döntést a bíróság.

Ítélet

A tárgyalás végén a bíró eldönti, hogy a
gyanúsított valóban rossz dolgokat csinált-e.

Reintegráció és 

rehabilitáció

Ha letelik az elkövető börtönbüntetése és
elhagyhatja a börtönt, az államnak segítenie kell
őt abban, hogy újraépíthesse az életét pl.
segítenek neki munkát keresni stb.

Jogerős ítélet

Ez a végső ítélet, amit már nem lehet
megváltoztatni és végrehajtható.
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