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انددهی] آموزش دVPR[سیآر ایپیشود کھ توسط ولیتکمیبھ کمک افراددیفورمھ بانیا

کندیمرحلٔھ اقدامات  پول مطالبھ نمچیدر ھییجنایالمللنیـ محکمٔھ بباشدیمگانیفورمھ و روند درخواست رانیا

افرادیفورمٔھ درخواست برا
تخلص متضرر

متضرریاسم ھاریساای\اسم و

تواندیفراھم شده منجایدر اشودیکھ متضرر توسط آن شناختھ میاسمھر

عمر ایتولد خیتار

درا فراھم نموینیسن تخمتوانیتولد خود را نداند، مخیتاریکھ متقاضیصورتدر

جنس

شمارٔه درخواست متضرر

دیاگر قبالً درخواست صورت گرفتھ باشد، لطفاً شمارٔه درخواست را فراھم ساز

تیتابع

یقومگروه

دھد؟یمتضرر بھ کدام روند درخواست م.  ١
ددیکنیرا نشانخانھ لطفاً ھردو د،یجبران خسارت اشتراک کن[در اقدامات]تیصورت محکومدرو ھمچنانییدر اقدامات قضادیبخواھاگر 

)*تیجبران خسارت (در صورت محکوم اشتراک

دیکنحیتشرلیھا را تا حد امکان بھ تفصدادیروافتاده است؟ یاتفاقیمتضرر چیبرا.   ٢

یبرایکافیاگر جا.استدهیآن متضرر خساره دتجھٔ یباشند کھ در نافتھیمتضرر ارتکاب لیفامیاست کھ ممکن برضد اعضایتیجناشامل ھر نیا

دیائتانرا در آن درج نمیکاغذ جداگانھ استفاده نموده اسم و امضاکیازدیتوانیمد،یشما ُرخ داده اند نداریکھ برایاتفاقاتحیتشر
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؟اتفاق افتاده اندزمان یچھادادیرو\دادیرونیا.   ٣

؟اتفاق افتاده انددر کجا ھادادیرو\دادیرونیا.  ۴

دارد؟بھ دوش یکسیرا چھا  دادیرو\دادیرونیاتیبھ باور متضرر مسئول.   ۵

وارد کرده است؟ در صورت امکان، مدارک خساره فراھم گرددیشخصخسارتیھا بھ متضرر چدادیرونیا.   ۶

:کندیمیگندهیشخص از متضرر نماکیگردد کھ لیتکمیدر صورتتنھا

طفل استمتضرر

استوبیشخص معکیمتضرر

با متضرررابطھ
مدرک قرابت شانیکاپکیبا  کندیمیگندهیکھ از متضرر نمادیرا فراھم سازیشخصتیمدارک ھویھایدرخواست کاپنیبا الطفاً 

کندیگندهیاز او نمایگریدیتا شخصکندیشخص بالغ است و موافقھ مکیمتضرر 

دیکند ـ لطفاً بھ دستورالعمل ھا مراجعھ کنمھیاظھارنامٔھ را ضمایامضا کند لیدر ذدیموافقھ کننده بامتضررِ 

:کندیمیگندهیکھ از متضرر نمایشخصاتیجزئ

تخلص

اسم

عمر\تولدخیتار

کندیمیگندهینماکھ از متضرر یامضاء شخص

خیتار

محل

شود.رفتھیآن پذاتیمحتوقتیحقلیبھ دلدیآن است مطابق علم متضرر درست بوده و بایکھ حاویکھ اطالعاتکندیمقیدرخواست متضرر توسط امضا تصدنیبا ارائٔھ ا

متضرریامضا

خیتار

محل
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یمعلومات شخص

اشتراک کند؟ییجنایالمللنیدر اقدامات محکمٔھ بخواھدیقابل اجراء باشد، چرا متضرر ماگر .   ٧

خانواده تیدارد، بھ شمول امنتینگران بودن در مورد امنیبرایلیدالییجنایالمللنیتعامل با محکمٔھ بتجھٔ یمتضرر در نایآ.   ٨
اش

یبلـ

رینخـ
دیبدھحیباشد، لطفاً توضیجواب بلاگر

متضرریحالت مدن.   ٩

تعداد اطفال متضرر] ١.   ١٠

افراد وابستھ بھ متضرریتعداد مجموع] ٢

دیمتضرر را مشخص کنیھاتیوبیمعت،یدر صورت موجود.   ١١

دیمشخص کنکندیرا کھ متضرر بھ آن صحبت میزبان ھا\زبان.   ١٢

دیشغل متضرر را مشخص سازت،یدر صورت موجود.   ١٣

یحقوقیگندهینما.   ١۴

انتخاب نموده است؟لیوکییجنایالمللنیاز خود در اقدامات در حضور محکمٔھ بیگندهینمایمتضرر براایآ] ١

یبل

رینخ

دیرا فراھم سازلیتماس و اسم وکاتیباشد، جزئیاگر جواب بل

را دارد؟لیپرداخت پول بھ وکیبرایمتضرر منابع مالایآ] ٢

یبل

رینخ
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یگندهینماییدر روند قضانیمتضررریکھ ھمچنان از سایحقوقمیت\لیوککیتوسط یگندهیمتضرر در رابطھ بھ نماایآ] ٣

دیکنحیباشد، لطفاً تشریاگر جواب بلدارد؟یکدام نگرانکنندیم

یبل

رینخ

کندیمیگندهینماییکھ از آنھا در روند قضاداندیمیضرورلیوککیکھ متضرر در وجود یاتیمشخصات و خصوص] ۴

است:ندهیاگر متضرر بدون نما]۵

ندهیاز آنھا نماییجنایالمللنیدر محکمٔھ بنیمتضرریاز دفتر مشاور عامھ برالیوککیمتضرر آرزو دارد تا توسط ای) آالف
)کنندیمیگندهینمانیاز متضررییکھ در اقدامات قضاییجنایالمللنیدفتر مستقل وکال در محکمٔھ بکی(ردیصورت بگیگ

یبل

رینخ

انتخاب کند؟لیوکییجنایالمللنیوکال در محکمٔھ بفھرست ازداردتامتضرر آرزوایب) آ

یبل

رینخ

نیدر محکمٔھ بنیمتضرریبرایفورمٔھ درخواست بھ بخش وجھ امانتنیمندرج در ایمتضرر موافق است تا معلومات شخصایآ

فراھم شود؟ییجنایالملل

پرداختھ شود جنایی المللی در محکمٔھ بین متضررین برای وجھ امانتی پرداخت خسارت ممکن از طریق * در صورت محکومیت،

تماس متضرر:اتیجزئ

آدرس

تماس با متضرریبراگریدیراه ھاایلفونیتیشماره ھا\شماره

لیمیا

، اگر باشداسم مترجم

یبل
رینخ
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قابل اجراء باشد):اگر است (نمودهیفورمھ ھمکارنینمودن الیکھ در تکمیسازمانایتماس شخص اتیجزئ

تخلص

اسم

قابل اجراء باشد)اگر سازمان (اسم

(اگر قابل اجراء باشد)لیمیتماس و ایشمارھا\شماره

آدرس

درخواست است نیرا کھ شامل ایتمام مدارکیشوند. لطفاً خانھ ھامھیفورمٔھ درخواست ضمنیبا اازیمطابق ندیبالیمدارک ذ
. دیکنینشان

متضررتیمدرک ھویکاپ
کندیمیگندهیکھ از متضرر نمایشخصتیمدرک ھویکاپ

گریاز متضرر بالغ توسط شخص دیگندهینمایاظھارنامٔھ موافقھ برا
مدرک قرابتیکاپ
یتماس افراداتیبھ شمول نام ھا و جزئکند،یمتیکھ خسارت وارده بھ متضرر را تثبیمدارکریسااییسوابق طبیکاپ

در دسترس نھیو بدون ھزیو بھ شکل فورمناسباگر (دنکندیجبران خسارت متضرر را تائیادعاتوانندیکھ م
متضرر باشد)


