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افرادیبرافورمٔھ درخواستنمودنلینحوه تکم

یمربوط بھ فورمٔھ گروھنیاشده است.یطراحیفردنیمتضرریمربوط بھ فورمٔھ درخواست است کھ برارھنمود نیا

ییقضاتیکھ تحت صالحیجرمکیجھٔ یدر نتدیکنیمیگندهیکھ از او نمایکسای. اگر شما ستیسازمان ھا ناینیمتضرر

نیدر حضور محکمٔھ بییدر اقدامات قضادیخواھیو مد،یادهیدھ) قرار دارد صدمیسیسی(آییجنایالمللنیمحکمٔھ ب

فورمھ بھ منظور بدست آوردن نی. ادیکنلیفورمھ را تکمنیلطفاً اد،یجبران خسارت کنیادعاای\ودیاشتراک کنییجنایالملل

شده است.یدرخواست شما طراحیبراازیتمام معلومات مورد ن

. دیرا بھ دقت بخوانلیذاتیفورمھ، لطفاً ھدانینمودن الیقبل از تکم

در مورد محکمٔھ بین المللی جنایی و بھتر برای فھم . دیکنلیتکمیبھ شما کمک خواھند کرد تا فورمھ را بھ درستاتیھدانیا

بخش کتابچٔھ معلوماتیروند جبران خسارت برای متضررین در مجموع، لطفاً در ویبسایت محکمٔھ بین المللی جنایی بھ 

یفورمھ بھ کمک افرادنیالزم است تا احاً،یترج.دیکنمتضررین (وی پی آر ایس)  مراجعھ اشتراک و جبران خسارت برای

اند.دهیآموزش دسیآر ایپیشود کھ توسط ولیتکم

ییجنایالمللنیمحکمٔھ بییجبران خسارت در اقدامات قضایادعاای\اشتراک ویکھ برایھر متضررالزم است تا 

را در نظر داشتھ لینمودن فورمھ، نکات ذلیدر زمان تکم.دینمالیفورمٔھ جداگانھ تکمکیخود یبرادھدیدرخواست م

:دیباش

قسماً پاسخ ایاز سواالت پاسخ داده نشود، و ی. اگر بھ برخدیلطفاً بھ تمام سواالت تا حد امکان بطور کامل پاسخ بدھ

با شتریمعلومات بیکند تا برادایپازیداده شود، ممکن فورمھ توسط محکمھ ناقص پنداشتھ شود. ممکن محکمھ ن

شود.روروبیپروسھ بھ کندبیترتنیمتضرر در تماس شود و بھ ا

 یاز سواالت در نظر گرفتھ شده است ممکن کافینوشتن پاسخ ھا بھ برخیکھ برایکھ جادیداشتھ باشادیلطفاً بھ

ورق جداگانھ ادامھ داده و آنرا با کیباشد، لطفاً در شتریبیبھ جاازیاز سواالت نیپاسخ بھ بعضینباشد. اگر برا

با درخواست درج شود، مھیمتضرر در ھر ورق ضمیو امضام. الزم است تا اسدیکنمھیفورمٔھ درخواست ضمنیا

خواھد کرد.یریار از مفقود شدن آنھا جلوگکنیچون ا

دیتا محکمھ بتواند تمام آنچھ را کھ در فورمھ موجود است بفھمد. لطفاً از قلم استفاده کندیسیواضح بنویلیلطفاً خ

پاک شود.یبھ راحتتواندیملپنسل، چون پنسی) بجااهی(رنگ س
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محکمھ ییقضاتیجرِم تحت صالحکییدرخواست کننده قربانایخواھند نمود کھ آصلھیفییجنایلالملنیبقضات محکمھٔ 

ایست مستحق جبران خسارت ات،یو در صورت محکوم،ییدرخواست کننده مستحق اشتراک در اقدامات قضاایاست، آ

. مانندیمینزد دفتر ثبت محکمھ باقشوندیکھ بھ قضات سپرده نمی. درخواست ھاریخ

ایمدافع فراھم شوند لیدرخواست کننده بھ سارنوال و وکتیفورمھ، بھ شمول ھویاطالعات حاوایتا آکنندیمصلھیفقضات

شوند. یاست ممکن ھمگاندهیکھ فراھم گردیاز اطالعاتیبرخییاقدامات قضاانیکھ در جردیداشتھ باشادیلطفاً بھ .ریخ

یتیامنیھایفورمٔھ درخواست نگرانیدر مورد اطالعات حاوایدرخواست کننده در مورد تعامل خود با محمکھ و اگر

یبا وجود مطرح نمودن نگرانکھ،دیداشتھ باشادیابراز شوند. لطفاً بھ ٨ھا در پاسخ بھ سوال ینگراننیدارد، الزم است تا ا

ساختھ شود.کیشرییروند قضاانیدر جرھیاطراف قضای\با قضات ورخواستممکن معلومات مندرج در د،یتیامنیھا

د؟یکنیمیگندهینمامتضررکھ از دیھستیکسایو دیھستمتضررشما ایآ

را یمتضرر و شخصنیاست. لطفاً فرق بدهیاشاره گردمتضرراست بھ عنوان دهیکھ صدمھ دیکسیدر سراسر فورمٔھ درخواست، برا

:کندیمیگندهیاز متضرر نماییجنایالمللنیکھ در حضور محکمٔھ بدیداشتھ باشادیبھ 

:متضررکی

تیصالحکھ شاملیجرمکیجھٔ یاست کھ در نتیکس
متحمل صدمھ ماً یمستقاستییجنایالمللنیمحکمٔھ بییقضا
)میاست (متضرر مستقدهیگرد

است دهیصدمھ دیمیجرا\جرمجھٔ یاست کھ در نتیکس
بود کھ با آنھا قرابت داشت یگریکھ ھدف آن شخص د

)میمستقری(متضرر غ

یمتضررکیشخص عضو خانوادٔه کی(بطور مثال، اگر 

تیتحت صالحمیجراجھٔ یدر نتایباشد کھ فوت نموده  است و 

انواع صدمھ ریمتحمل ساییجنایالمللنیمحکمٔھ بییقضا

فورمھ را کیاز خود یگندهیبھ نمادیاست، آنھا بادهیگرد

کھو صدمٔھ را فراھم سازند میجرالیکنند و در آن تفصلیتکم

شان متحمل آن شده اند).لیبھ علت از دست دادن عضو فام

: کندیمیگندهیکھ از متضرر نمایشخص

یگریاز فرد دندهیرا بھ نمادرخواست کیاست کھ یفرد

. کندیممیتقدییجنایالمللنیبھ محکمٔھ بکھ متضرر است

:لیدر موارد ذ

شانرا خود یدرخواست ھاتوانندیکھ نمینیمتضرر

ییتوانایکھ معلولیت ھا باالیکنند (اطفال، افرادمیشان تقد

کنند)میدرخواست شانرا تقدتوانندیگذاشتھ و نمریآنھا تاث

تقاضا کنند گریتا از شخص ددھندیمحیکھ ترجینیمتضرر
کند و بھ شخص میاز آنھا تقدیگندهیتا درخواست را بھ نما

کار را انجام دھد.نیاجازه داده اند تا اگرید
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فورمھ:١صفحٔھ 

.کندیمیگندهیکھ از متضرر نمایبخش مربوط بھ متضرر است، نھ شخصنیا

،یدھیق تولد، کارت رایتصدت،یھویشود (بطور مثال، کارت ملمیفورمھ تسلنیبا اکجایدیمتضرر باتیمدرک ھویکاپکی.الف

مدرک ،یسازمان بشرکیکارت ثبت کمپ، کارت ،یمکتوب مقامات محلفھ،یوظاییلیکارت تحص،یپاسپورت، جواز راننده گ

نھ اصل را. اگر معلومات شامل فورمٔھ د،یکنمھیمدارک را ضمیھای: تنھا کاپدیکنیارسال مست). ھرگاه فورمٔھ خود را توسط پُ اتیمال

لیتولد)، لطفاً دلخیاست (بطور مثال، طرز نوشتن نام، تاردهیباشد کھ فراھم گردتیدرخواست متفاوت با معلومات مندرج در مدرک ھو

.دیکنحیتفاوت تشر\یصفحٔھ جاداگانھ بطور واضح با اشاره بھ غلطکیدر ایتفاوت را در کنار پاسخ، و 

.دیکنانیبشودیمییرا کھ متضرر با آن شناسایتیلطفاً جنسب.

تواندیرا کھ میاگر ممکن نباشد، ھر معلوماتد؛یرا فراھم سازینیعمر تخمایخیعمر متضرر نامعلوم باشد، لطفاً تارایتولد خیاگر تارج.

.دیعمر کمک کند فراھم سازنیتخم\تیبا تثب

ذکر شود.نجایدر ادیاست، باتی. اگر متضرر فاقد تابعدیمتضرر را درج کنیھاتیتابع\تیتابعد.

.دیکندرجراقوم متضرراییاگر الزم باشد، گروه نژاده.
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چند متھم اشتراک ایکیبرضد ییجنایالمللنیمحکمٔھ بیدر حضور اتاق ھاییانتخاب کنند تا در اقدامات قضاتوانندیمنیمتضرر. ١

ھردو، اشتراک و یجبران خسارت کنند. اگر متضرر بخواھد تا برایفورمھ تقاضانیبا استفاده از ات،یکنند و در صورت محکوم

کند. ی"اشتراک" و "جبران خسارت" را نشانیخانھ ھاجبران خسارت درخواست کند، الزم است تا متضرر ھردو، 

ییاقدامات قضاانیخود را در جریھایو نگراناتیکھ نظریمعننی، بھ ااشتراک کندییقدامات قضاتنھا بخواھد در امتضرر ھرگاه

کند.یتنھا خانٔھ "اشتراک" را نشاندیارائھ کند، متضرر باکندیمیگندهیکھ در محکمھ از متضرر نمالیوککیتوسط 

بھ کتابچٔھ معلوماتی وی پی آر ایسھمچنان ییجنایالمللنیمحکمٔھ بییدر مورد اشتراک در اقدامات قضاشتریمعلومات بیلطفاً برا

(VPRS)دیمراجعھ کن.

دیداشتھ باشادیکند. لطفاً بھ یتنھا خانٔھ "جبران خسارت" را نشاندی، متضرر باجبران خسارت کندیتنھا بخواھد تقاضاھرگاه متضرر 

ییاقدامات قضا) ٢چند فرد پرداختھ خواھد شد؛ ایکیبرضد ییاقدامات جناانیدر پاتیخسارت تنھا در صورت محکوم) ١کھ: 

کننده در رابطھ بھ جبران دیمعلومات تائیتقاضا برا) ٣صادر گردد؛ و یینھاصلھٔ یفنکھیسال طول بکشد تا انیمربوطھ ممکن چند

خسارت در زمان مناسب صورت خواھد گرفت.

کند.لیتمام سھ صفحات فورمٔھ درخواست را تکمدیجبران خسارت کند، ھنوز ھم بایاگر متضرر تنھا بخواھد ادعا

فورمھ شوند کھ  بطور مشخص مربوط نیشامل ایفورمھ مدارکنیاعتبار ایتا در حال حاضر براستینازیکھ ندیداشتھ باشادیلطفاً بھ 

).ستیدر دسترس متضرر نفورمھ فوراً نینمودن الیجبران خسارت است (کھ در زمان تکمیاز ادعاتیحماایدیبھ تائ

.دیمراجعھ کن(VPRS)بھ کتابچٔھ معلوماتی وی پی آر ایسدر مورد جبرات خسارت ھمچنان شتریمعلومات بیلطفاً برا

. فراھم  نمودن دی، مشخص باشخانوادٔه متضرر اتفاق افتادهیاعضایبراایمتضرر و یدرمورد آنچھ برالطفاً تا حد امکان . ٢

یواقعوبھ نفع متضرر است تا شرح واضحنیمھم است. ااریمتضرر بسیبرداشت شخصاتیو جزئقیروشن از حقاحاتیتوض

ارائھ گردد.داردادیچنانچھ آنرا بھ قاً یدقاست،دادهعضو خانوادٔه آنھا) ُرخ ای\بھ متضرر (وکھیحوادث

و دیدھحیمربوط را بھ وضاحت توضدادیمختلف اتفاق افتاده اند، لطفاً ھر رو)یھا((ھا) و مکان خیمختلف در تاریھادادیاگر رو
.دیوقوع آنرا ثبت کنخیتار
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ھا نامعلوم دادیروخی. اگر تاردیسال) را فراھم ساز\ماه\(روزدادیروقیدقخیاگر ممکن باشد، تار:دیکنانیلطفاً بھ وضاحت ب. ۴و ٣

،یمذھبیھایبا حوادث بزرگ و آشکار، مانند رخصتتیکی(بطور مثال، نزددیھا را فراھم سازدادیروینیتخمخیباشد، لطفاً تار

یشھرایحمالت مسلحانٔھ کھ بطور عام گزارش داده شده، چنانچھ الزم باشد). اگر ممکن باشد، نام شھرک ،یعمومادبودیانتخابات، کدام 

آن اتفاق افتاده اند.یکیدر نزدایھا در آن و دادیکھ رودیرا فراھم کن

فراھم گردد کھ از معلوماتیاست برخیحوادث را بھ عھده دارند، کافنیاتیافراِد متھم مسئول\کھ کدام فردداندیاگر درخواست کننده نم

کھ یزبانایمتھم برتن داشتند نیکھ مرتکبیفورمیونیکند کھ افراد مربوط آن ھستند (مانند، مشخصات ییرا شناسایگروھتواندیم

).رهیو غکردند،ین متھم بھ آن صحبت میمرتکب

"نامعلوم".دیبگویفقط بھ سادگتواندیحوادث را بھ عھده دارد، متضرر متیمسئولیچھ کسداندیمتضرر نماگر

فراھم گرددانیدر صورت امکان الزم است تا شواھد زشد؟ انیزیحوادث بھ متضرر سبب چنیا.  ۶

است معلومات فراھم دهیوارد گرد٢مندرج در بخش میارتکاب ادعا شدٔه جراجھٔ یصدمٔھ وارده بھ متضرر کھ در نتتیلطفاً در مورد نوع

محکمھ بھ متضرر وارد ییقضاتیتحت صالحمیجراجھٔ یکھ در نتشناسدیرا مصدمھ انواع مختلف ییجنایالمللنی. محکمٔھ بدیساز

شخص بھ کیشخص شوند، کھ توسط آن ذھن کیبھ یصدمٔھ ذھنایو یرواناییرنج عاطف،یتوانند سبب رنج بدنیممیجرانی. اگرددیم

باشد؛ مانند از دست رشیقابل پذتواندیمزینیشاھد آن بوده است. صدمٔھ مادایکھ آنرا تجربھ کرده است و شودیمتاثر میھازیسبب چ

بیحال، آسنیقرار دارد. با اییجنایالمللنیمحکمٔھ بییقضاتیکھ تحت صالحیک جرمیجیھٔ یآن در نتخساره بھای، تیملکدادن

از دست ایاشتغالتیوجود داشتھ باشد، مانند اختالل در قابلبیانواع آسریسا. ممکنستینیذھناییروان،یبدنیھابیمحدود بھ آس

صورت، لطفاً نی. در ابردیصدمٔھ وارده رنج مجھٔ یدر نتھنوزھماگر متضرر دیلطفاً واضح ساز.رهیو غ،یمیتعلیدادن فرصت ھا

بھ متضرر وابستھ ھستند.رهیو غیمالتیکھ از نظر حمارا متاثر ساختھ استیافرادریسااگر رنج دوامدار دیواضح ساز
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طفل است:کیالف. متضرر 

درخواست دیکھ با طفل قرابت دارد بایفرد بالغکین،یبنابراباشد؛یطفل مکی١٨سن ریحقوق طفل، ھر شخص زونیکنوانسمطابق

شود. شواھد مھیبا فورمٔھ درخواست ضمکندیمتیآن) کھ قرابت آنھا را تثبیسند (کاپکیکند. الزم است تا میازاو تقدیگندهیرا بھ نما

توسط دو اظھارنامھکیتواندیھمچنان منیکند (نام ھا و قرابت ھا). ادیمربوطھ باشد کھ قرابت را تائیسند رسمرھتواندیقرابت م

.گرددیآنھا ارائھ متیمدارک ھویھایبا کاپکجایباشد کھ شاھد 

دارد: تیمعلولکیب. ممتضرر 

از یگندهیبھ نماتواندیمیمحافظ حقوقکیسازد،ینمودن درخواست متاثر ممیتقدیاو را براییدارد کھ تواناتیمعلولکیمتضرر اگر

شود. شواھد مھیبا فورمٔھ درخواست ضمکندیمتیرا تثبیآن) کھ محافظت حقوقیسند (کاپکیکند. الزم است تا میاو درخواست را تقد

تواندیھمچنان منی). ایکند (نام ھا و رابطٔھ حقوقدیمحافظت را تائکیمربوطھ باشد کھ چنان یھر سند رسمتواندیمیمحافظت حقوق

.گرددیآنھا ارائھ متیمدارک ھویھایبا کاپکجایباشد کھ توسط دو شاھداظھارنامھ کی

نیکند. در امیاز او تقدیگندهیدرخواست را بھ نماگریتا فرد ددھدیمحیفرد بالغ است و ترجکیاگر متضرر فرد بالغ است:کیج. متضرر 

٢با امضا نمودن در خانٔھ امضا در صفحٔھ ایتوافقنامٔھ امضا شده توسط متضرر، و کینمودن مھیمھم است تا متضرر با ضماریصورت، بس
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' امضا کند.کندیمیگندهیکھ نمایشخصیدارد تا در محل 'امضاازینکندیمیگندهیکھ نمایموافقت خود را اظھار کند. در ھردو صورت، فرد

محافظت ایکھ قرابت یشود، بر عالوه بھ مدارکمھیبا فورمھ ضمکندیمیگندهیکھ از متضرر نمایشخصتید. الزم است تا سند ھو

پاسپورت، جواز راننده ،یدھیتولد، کارت راقیتصدت،یھویعبارت اند از: کارت ملتیو. مدارک معتبر ھکندیمتیرا تثبیحقوق

کھ یمدارکریساایاتیمدرک مال،یسازمان بشرکیکارت ثبت کمپ، کارت ،یمکتوب مقامات محلفھ،یوظاییلیکارت تحص،یگ

.سازدیشخص را مشخص متیھو

کند، ھردو فرد یگندهیاز او نماگریتا فرد ددھدیاست کھ اجازه میفرد بالغکیاگر متضرر ه. امضاء:

کھ از متضرر یفورمٔھ درخواست را امضا کنند. فرددی) باکندیمیگندهیکھ از آنھا نمای(درخواست کننده و شخص

دوم امضا کند.خانھٔ در دیدر خانٔھ اول امضا کند و متضرر بادیباکندیمیگندهینما

امضا ھا: 

شوند. لیتکم١صفحٔھ نییامضا در پایھردو خانھ ھاایکیمھم است تا اریبس

. دھدیاز خود درخواست میگندهیاستفاده شود کھ متضرر بھ نمایدر صورتدیخانٔھ باال (خانٔھ دوم امضاء در فورمھ) بااز

را کھ در یمعلوماتاتیمحتوتیکھ متضرر مسئولدھدینشان منی. اکندیمدیامضا نمودن فورمھ، متضرر صحت درخواست را تائبا

آنرا نوشتھ باشد. با امضا نمودن، متضرر یگریدیاگر کسی، حتردیگیصحت آنرا بھ عھده ماست و ھمچنان دهیفورمھ فراھم گرد

با یاگر شخص. کندیمقیجبران خسارت تصدای\محکمھ وییدر اقدامات قضاتراکاشینمودن درخواست را برامیھمچنان قصد تسل

دوباره بھ متضرر فورمھ رااتیاست تا او محتویامر اساسکینیاکند،یکمک مدیگویمتضرر در رابطھ بھ نوشتن آنچھ متضرر م

آن موافق است.اتیحاصل شود کھ او قبل از امضا نمودن با محتونانیبخواند تا اطم

نشان انگشت خود را بگذارند.ایبجا بگذارند، ینشان شخصکیتواندیبطور مثال سواد ندارد، مسد،یبنوتواندیشخص نماگر
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نیمتضرریبرایفورمھ ممکن بھ بخش وجھ امانتنی"، اطالعات فراھم شده در اینمودن خانٔھ "بلیکھ با ناشاندیداشتھ باشادیلطفاً بھ 

مربوط بھ یھاتیفعالشبردیپیکھ چگونھ منابع محود خود را برارندیارسال گردد تا آنھا در نظر بگییجنایالمللنیدر محکمٔھ ب

شکل مورد استفاده قرار بدھند. نیپرداخت خسارت بھ بھترلیدر امر تسھت،یدر صورت محکوما یمساعدت و 

.باشدیمتیمحرمیھاتیپابند مسئولزیننیمتضرریبرایامانتوجھ

نیمتضرریبرایوجھ امانت

است. قضات دهیگردسیتأسنیمتضرریمستقل برایوجھ امانتکیمحکمھ در رابطھ بھ جبران خسارت، ینمودن کار ھامتممیبرا
یفرد محکوم عملکیبھ جبران خسارت آنھا را برضد تقاضا کنند تا احکام مربوط یممکن از بخش وجھ امانتییجنایالمللنیمحکمٔھ ب

لیفامیو اعضانیمنفعت متضرریپروژه ھا برالیتمویشده را براافتیدریکمک ھاتواندیمیبخش وجھ امانتن،یبر اعالوه. دینما
.دیمراجعھ کننیمتضرریبرایبخش وجھ امانتویبسایتلطفاً بھ شتر،یمعلومات بیآنھا مورد استفاده قرار بدھد. برا
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فورمھ:٢صفحٔھ 

یمعلومات شخص

شده است. بطور مثال، ییجنایالمللنیاشتراک در اقدامات محکمٔھ بیبرازهیانگجادیمتضرر سبب ایکھ برادیکنحیرا تشریلیلطفاً دال
.رهین بھ عدالت"؛ "بدست آوردن خسارت"، و غدی"؛ "رسقیحقاتیکمک کردن در تثب"

یخصوصمیشھرت، حر،یخود، بلکھ ھمچنان در مورد رفاه روانیکیزیفتیخود را نھ تنھا در مورد امنیھاینگرانتواندیمتضرر م
درخواست متضرر غور یکھ باالیرابطھ و تعامل شان با محکمھ اظھار کند. در مدت زمانجھٔ یخود در نتلیفامایکرامت خود ای\و

.گرددیعام افشا نمآنھا بطورتیھورد،یگیصورت م

.کندیمیمشترک زنده گیبا کسایاست، وهیمتضرر متاھل، طالق شده، بایکھ آدیلطفاً اظھار دار

کمک ھا بھ متضرر ریو سایرا کھ از نظر ماللیفامیاعضاریساایمانیتیھمسران، \تعداد افراد را مانند ھمسر] ٢تعداد اطفال و ] ١

.دیکنانیوابستھ ھستند ب

تیظرفاییادراکییصحت، تحرک، توانایکھ ممکن باالدیکنانیبستیادعا شده نمیاز جرایھر نوع اختالل را کھ ضرورتاً ناش

گذار است.ریمتضرر تاثیریگمیتصم
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او یو اصلھیمھم است تا اشارٔه بھ زبان اولد،مفھیکھ متضرر آنرا مردیتماس بگیمحکمھ بتواند با متضرر بھ زباننکھیبھ منظور ا
ریاتخاذ کند تا بھ سامیمگر ممکن تصمکند،یکار میسیو انگلیفرانسویکھ محکمھ معموالً بھ زبان ھادیداشتھ باشادی. بھ میداشتھ باش

کار کند.زینھازبان 

یرسمریغاییرسمفھیوظ\فورمھ متضرر مصروف کدام شغلنینمودن الیکھ در زمان تکمدیمشخص ساز١٣لطفاً در پاسخ بھ سوال 

است.

انتخاب لیفورمھ وکنینمودن الیاگر متضرر در زمان تکمدیانتخاب کند. لطفاً اظھار داریحقوقندهٔ یآزادانھ نماتواندیمتضرر م] ١

محکمھ باشد. یشامل فھرست وکاللیوککیالزم است تا ،ییجنایالمللنیاز متضرر در حضور محکمٔھ بیگندهینماینموده است. برا

نیدر اتیشمولیبراتوانندیھستند مطیشده از طرف محکمھ واجد شرانیتعیھااریمگر مطابق  معدنستیفھرست نلکھ شامیوکال

] مراجعھ VPRS[سیآر ایپیویلطفاً بھ کتابچٔھ معلوماتیحقوقیگندهیدر مورد نماشتریمعلومات بیفھرست درخواست بدھند. برا

.دیکن

نجایکند، در ایگندهینماییجنایالمللنیرا دارد تا از آنھا در اقدامات محکمٔھ بلیوککیاگر درخواست کننده توان پرداخت پول بھ ] ٢

. دیکنقیتصد

آنھا ینموده و برایاتخاذ کند تا آنھا را گروپ بندمیاشتراک کنند، محکمھ ممکن تصمییمتعدد در اقدامات قضانیھرگاه متضرر] ٣
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از تواندیوکال نممیتایلیوککیباور است کھ نیکنند. اگر متضرر بھ ایگندهیوکال را منصوب کند تا از آنھا نمامیتکیای، لیوککی

. دیفراھم سازحاتیکنند، لطفاً توضیگندهیخاص نمایگروپ ھااینیتمام متضرر

یوکال باشد  ذکر کند. در صورتمیتایلیوککیدر وجود دھدیمحیرا کھ ترجیاتیمشخصات و خصوصتواندیمتضرر منجایدر ا] ۴

را در نظر خواھد ھاتیاولونیشود، محکمھ ادهیدکنندیاشتراک مییکھ در روند قضاینیاز متضرریگندهینمامیبھ تنظازیکھ ن

بھ زبان مشابھ صحبت کنند.ایآنھا از کشور مشابھ باشند یآرزو داشتھ باشند تا وکالنیگرفت. بطور مثال، ممکن متضرر

نیمتضرریمربوط بھ دفتر مشاور عامھ برایتا در اقدامات محکمھ از آنھا توسط وکالکننداتخاذ میتصمتوانندیمنیالف) متضرر

")OPCVیوکالی. براردیصورت بگیگندهی") نما]OPCVشانرا کامالً مستقل فیمگر آنھا وظاشود،ی] توسط محکمھ پول پرداخت م

نموده اند. یگندهینمانیاز متضررییجنایالمللنیدر حضور محکمٔھ بایقضاری. آنھا در ساکنندیمفایاز محکمھ ا

کھ در یوکالینمودن نام ھاکیبا شرژهیکمک کند، بھ ولیوککیدر رابطھ بھ انتخاب نیبا متضررتواندیب) دفتر ثبت محکمھ م

آن ھستند.یدر جستجونیھستند کھ متضرریو مشخصاتاتیخصوصیمحکمھ بوده و دارایحال حاضر شامل فھرست وکال
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:فورمھ٣صفحٔھ 

متضرر:باتماس اتیجزئ
قیاز طردھدیمحیباشد، اگر متضرر ترجیگریفرد دایاو لیعضو فامایتماس خود متضرر، اتیجزئتواندیمنیا

.دیلطفاً واضح سازستیاگر آدرس فراھم شده آدرس متضرر نبا او تماس برقرار شود. یگریدیشخص

چطور با داندیمکھ دیشخص با اعتبار را فراھم سازکیقرار باشد متضرر نقل مکان کند، لطفاً نام و آدرس اگر
.استدرخواست مطلع یمیو از تسلرد،یمتضرر تماس بگ

با متضرر کمک کرده است:فورمھ نینمودن الیکھ در رابطھ بھ تکمیسازمان\تماس شخصاتیجزئباشد:اگر قابل اجرا 

شود کھ با متضرر لیتکمیتنھا در صورتدیخانھ بانیا.کندیمیگندهینماکھ از متضرر کندینمرا یشخصاتیجزئیبخش تقاضانیا

فورمھ کمک صورت گرفتھ باشد.نینمودن الیبھ تکمدر رابطھکندیمیگندهیکھ از متضرر نمایشخصای

گذاشتھ شود. یخالدیخانھ بانینموده باشد، الیفورمھ را تکمنیبدون کمک اکندیمیگندهیکھ از متضرر نمایشخصایاگر متضرر 

فراھم نموده است، اگر موجود بود.یکھ خدمات ترجماندیرا فراھم سازیھمچنان نام شخصلطفاً 
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. دیشواھد قرابت. لطفاً اصل اسناد را ارسال نکنایتیمدارک را فراھم سازند مانند مدرک ھویھایتا کاپگرددیتقاضا منیاز متضرر

محکمھ، ایسیپول،یطب،یاست، مگر ممکن مرتبط بھ درخواست باشند مانند سوابق عدلدهیکھ مشخصاً تقاضا نگردیمدارکیھایکاپ

شوند. الزم است تا تمام مھیبا درخواست ضمدیدر دسترس متضرر باشند بانھیو بدون ھزیاگر بطور فورره،یھا، و غلمیفر،یتصاو

اسناد) قابل خوانش باشند.یباالری(بھ شمول تصاوگرددیکھ فراھم میمدارک

کنند. دیبرات خسارت توسط متضرر را تائجیادعاتوانندیفراھم گردد کھ میتماس افراداتیالزم است تا جزئت،یدر صورت موجود

تنھا با موافقٔھ افراد دیمعلومات بانیکھ ادیداشتھ باشادیلطفاً بھ تماس مربوطھ فراھم شوند. اتیبا جزئکجاینام ھا نیالزم است تا ا

.ددمربوط فراھم گر

کار با محکمھ در روند ثبت کمک خواھد نیچون اد،یکنیاست نشاندهیکننده را کھ فراھم گرددیمربوط بھ تمام اسناد تائیلطفاً خانھ ھا

کرد. 
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