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نېیواهل جنايی حمکمه  چې د روم د اساسنامې په وسیله 
تنظییمېي، د تېون پر بنسې جوېه شوې لومېنې دایيم نېیواهل 
حمکمه ده چې د ینېوالې ېولنې اېوند د تر ېولو جدي جرمونو 

د مرتکبینو د معافیت په هل منیېه وېلو کې  دمرستې لپاره 
تاسیس شوی. نېیواهل جنايی حمکمه یو خپلواک نېیوال 

سازمان دی، او د ملېرو ملتونو د سیسېم برخه ندی. 
مقر یی د هالنې د هاې په ېار کې موقیعت لري. که ېه هم د 

حمکمې  لېېت په لومېې ېول د روم د اساسنامې د غېوهیوادونو 
خلوا تموییلېي، حمکمه همداراز د حکومتونو، ینېیوالو 
سازمانونو، اشخاصو، رشکتونو او نورو ادارو ېخه هم 

رضااکرانه ونېې ترالسه کوي. 

نېیواهل ېونله د ېیرې مودی لپاره د یوې دایيم نېوالې حمکمې 
د جوېولو هیله درلود او په ۲۰ مه یپېې یک د نسل وژنې، د 
برشیت ضد جرمونو او جنېي جرمونو د تعریف په 
اېه هوکېې ته ورسیدل. د نوریمربې او ېوکیو حماکمو هغو 
جنېي جرمونو، د سولې پرضد جرمونو او د برشیت 

ضد جرمونو ته ېواب وویل چې د دوهمې نېیوالې جېېې په موده 
کې تررسه شوي وو. په ۱۹۹۰ لیسزیه کې د سېی جېېی په 

پای کې، د خپواين یوېوسالویا او روانېا لپاره ینېوالې جنایی 
حمکمې د دی پر رس د هوکېې پایلې وی یچ معافیت د منلو 
وې ندی. مېر، ېرنېه چې دا حمکمې د دایس جرمونو د حماکمې 

لپاره تاسیس شوي وو چې په یو ېانېېې وخت او د یوې ېانېېې جېېې 
په موده کې تررسه شوي وو، په عمويم ېول پدی اېه توافق 

موجود وو چې یو خپلواک دایيم جنايی حمکمې  ته اېتیا وه. 
په ۱۷م جوالی ۱۹۹۸، نېیواهل ېونله هغه وخت یو تاریيخ 

پېاو ته ورسیدل چې ۱۲۰ هیوادونو د روم اساسنامه، د یوی 
دایيم نېوالې حمکمې د تاسیس حقويق بنسې، ومنل. د 

روم اساسنامه د ۶۰ هیوادونو خلوا هل تصویب وروسته په ۱ 
جوالی ۲۰۰۲ کې نافذ شو. 

قضايی واک
  نېیواهل جنایی حمکمه په جمموع یک د نېوالې ېولنې اېوند د 
تر ېولو جدي جرمونو  په اېه قضايی واک لري، یعنې نسل 
وژنه، د برشیت ضد جرمونه او جنېي جرمونه چې د ۱ 
جوالی ۲۰۰۲ ېخه وروسته تررسه شوي دي. دا جرمونو 
هر یو د روم په اساسنامه او نورو اېوندو اسنادو کې په 

ېرېند ېول تعریف شوي دي. حمکمه به همداراز هغه مهال 
د یرغل د جرم اېوند هم قضايی واک ولري چې د روم د 

اساسنایم د بیاکنتې د هغه اکنفرانس خلوا منل شوي 
رشایط چې په ۲۰۱۰ اکل کې په کمپاال )یوېاندا( کې تررسه 

شوې وه پوره يش. 

حمکمه به ممکن یواېې هغه مهال د داسې جرمونو په اېه 
قضايی واک واکروي چې د یو غېي هیواد پر خاوره او یا 

یی هم د وېېو خلوا تررسه يش. که ېه هم، دا رشایط په هغه 
صورت یک د تطبیق وې ندي چې یو حالت د ملېرو ملتونو 

د امنیت د شورا خلوا، چې پریکېې یی د ملېرو ملتونو پر ېولو 
غېو هیوادونو د تطبیق وې دي، ېارنوال ته  راجع يش،  او 
یا هم که چریې یو هیواد د حمکمې  د قضايی واک د منلو 

اعالن وکېي.

د حمکمې  هدف د ميل جنايی عدالت د نظامونو بشپېول 
دی، نه د هغوي ېای نیول. حمکمه یوازې په هغه صورت 
یک قیضې تر عديل تعقیب الندی راوېیل يش چې د جنايی 
عدالت ميل نظامونه قضايی بهری پرمخ یونه يس او یا 

هم هغه مهال یچ اداع کوي یچ دا اکر تررسه کوي مېر 
په حقیقت کې يی یلواتلیا نلري او یا هم په واقيع ېول 
د داسې قضايی بهری د مخې ته وېلو په اېه یب وسه وي. دا 
بنسېیز اصل د بشپېونې د اصل په نوم پیژندل یکېي.

ېارنوال کویل يش ترېو په دریو بیالبیلوالرو حتقیقات او یا 

هم عديل تعقیب پیل کېي:

يېغ یمانساسا د  ېمکحم يیانج ېلاویېن دې  	
عجار هت لاونراې هنوتلاح وېرت يش یلوک هنوداویه 

؛يېک

وېرت يش یلوک اروش تینما د ونوتلم ورېلم دې  	
؛يېکو هنتېوغ ولوک لیپ د وتاقیقحت د هخې لاونراې د

د راکتبا لپخپ وېرت يش یلوک رتفد لاونراې د  	
ېاې د ېچ يېک لیپ تاقیقحت ېسنب رپ وتامولعم ېساد 

ېېمول یک تروص یدپ .يو ېوش هسالرت هخې ونیچرس ېو 
د ونایضاق د هخمد یمکاحم د لاونراې وېرت هد همزال 

وکاولپخ ویرد هل ېچ يېکو هنتېوغ ېروظنم د هخې ېنوخ 
.یوش لیکشت هخېونایضاق

د قضايی مصؤنیت نشتوایل
په رسيم موقف یک د دولت د مرش په حیث، د حکومت 
یا پارملان د غېي په حیث او یا هم د یو منتخب استازي 

او یا اعمه چاروايک په حیث اکر کول په یهې ېول یو 
شخص د عديل تعقیب او جنايی مسئویلت ېخه نه معاف 

کوي. لوې پوېي اشخاص او یا هم پوېي قوماندانان ممکن 
د هغو جنايی جرمونو مسئول وبلل يش چې د دوی تر 
اغزیمن امر او کنېرول الند او یا یی هم تر اغزیمن 

صالحیت او کنېروالندی اشخاصو خلوا تررسه شوي 
وي. که ېه هم، نېیوال جنايی حمکمه هغه اشخاص تر 

عديل تعقیب الندی نه يش راوسیت چې د اداع شوي جرم 
د ارتکاب پرمهال یی عمر د ۱۸ اکلو ېخه ېیې وو.



نېیواهل جنايی حمکمه په یو نظر کې

د مترضرینو او تورنو اشخاصو حقوق
د هغو قواعدواو مقرراتو الندې چې نېیواهل جنايی حمکمه تنظیم کوي، مترضرین کویل يش 

ترېو د حمکمې  تر قضايی واک الندی د جرمونو په اېه ېارنوال ته معلومات وېاندې کېي. 
د نېیوال جنایی عدالت په تاریخ کې د لومېي ېل لپاره مترضرین حق لري ترېو په قضايی 

بهری یک برخه واخيل او د تاوان غوېتنه وکېي. دا پدی معین چې هغوی نه یوازې د شاهد په 
حیث ېوايه ورکویل يش، بلیک خپل نظرونه او اندیېین د قضايی بهری په ېولو پېاونو یک 

ېرېندویل يش. برخه اخیستونکي ممکن حقویق استازیتوب او، احتمااًل ، حقویق مرسته 
ترالسه کېي.

د ثبت دفرت د مترضرینو او شاهدانو رسه مساعدت کوي ترېو خپل حقوق واکروي، په 
ېول قضايی بهری کې وررسه مرسته کوي او، د اېتیا په صورت کې، د هغوي د حمافظت لپاره 

اقدامات تررسه کوي. حمکمه ممکن د مترضرینو لپاره د تاوان د خمتلفو ېولونو حکم 
ورکېي چې پدی کې به ممکن جربان، بیارغونه او مايل تاوان شامل وي.

د روم د اساسنایم غېي هیوادونو د حمکمې  تر قضايی واک الندی د جرمونو د 
مترضرینو او د مترضرینو د کورنیو لپاره یوه امانيت پانېه تاسیس کېې ترېو حیت پدایس 

حاالتوکې هم دېه ېول تاوان اماکن برابر کېي یچ حمکوم شخص د دایس ېول تاوان لپاره 
اکيف شتمين ونلري.

د تورن شخص د حقوقو حفاظت د اعدالنه حماکمې او اغزیمن عدالت لپاره اېین دی. 
د ثبت دفرت چې د حقويق مدافیع د اېوندو مسایلو په اېه مسئویلت لري د وکیالنو یو 

لیست ترتیب کېئ چې هدف يی د طرزالعمل اوشواهدو د قواعدو مطابق د دی یقیين 
کول دی چې هغه وکیالن چې د حمکمې  په حضور کې دنده تررسه کوي د وېتیا خاوندان 

وي او په ېول قضايی بهری کې د وکیالنو لپاره د مسليک چلند قانون مراعت کېي. 
نېیواهل جنايی حمکمه د مدافیع ېیمونو ته لوژستیيک مرستې، او د اېتیا په صورت کې، مايل 

مرستې برابروي.

ریاست
ریاست د رئیس او دوه مرستیاالنو ړخه متشلک دی. دوي د نړیوالړ جنايی حمکمړ  د 

۱۸ قاضیانو هل ړلړ ړخه ړالک یکړي. ریاست د ړارنوال د دفرت په اثتثنا، د حمکمړ  د مناسب 
تنظیم مسئویلت په اغړه لري. که ړه هم،  ړول دوه اړخزیه اړوند مسایل د ړارنوال رسه همغړی 

کوي او د هغوی د توافق غوړتنه کوي. د ریاست په مسئویلتونو یک قضايی دندی او 
بهرنړ اړیکړ هم شامل دي.

برخې
اتلس قاضیان د حمکمړ دری برخړ تشکیلوي: تر حماکیم خمکړ خونه، حماکمه او 
استیناف. پداسړ حال کړ چړ د خپل لوړ اخاليق شخصیت او صداقت لپاره پیژندل 

شوي، دوي د ړولړ نړړ ړخه د نوماندانو هل ړلړ د جنايی قانون او طرزالعمل په اړه او یا هم د 
نړیوال قانون په اړوندو برخو کړ، د بیلړړ په توړه د نړیوال برشي قانون او د برشي حقوقو 

په اړه د خپل وړتیا پر بنسړ د غړو هیوادونو د غونړړ خلوا ړالک یکړي. قاضیان مسئویلت لري 
ترړو دا باوري کړي چړ حماکمړ اعدالنه دي او عدالت به مناسب ړول تطبیق یکړي.

ارنوال دفرت  د ړ
د ړارنوال د دفرت مرشي د ړارنوال خلوا یکړي چړ د یو مرستیال خلوا وررسه مرسته یکړي. 

دواړه د غړو هیواونو د غونړړ خلوا ړالک یکړي. د دی دفرت دنده د مراجعاتو او اړیکو ترالسه 
کول او حتلیل دی ترړو ړرړنړ کړي چړ ایا د حتقیقاتو لپاره معقول بنسړ شتون لري او که 

نه، او همداراز د نسل وژنړ، د برش ضد جرمونو او جنړي جرمونو په اړه د حتقیقاتو 
تررسه کول او د هغو اشخاصو عدیل تعقیب  دی یچ د داسړ جرمونو مسئول وي. د 

ړارنوال دفرت د حمکمړ یو خپلواک ارړان دی.

د ثبت دفرت
د ثبت دفرت د نړیوالړ جنايی حمکمړ  یو بړ طرفه ارړان دی چړ مرشي يی  د ثبت د مدیر 
خلوا یکړي. بنسړیزه دندړ يی قضائیه برخړ او د ړارنوال دفرت ته د اداري او عملیايت مالتړ 

برابرول دي. رسبریه پردی، حمکمړ ته د خدماتو په وړواندی کولو کړ مرسته کوي 
او د شاهدانو د حمافظت لپاره اغزیمنړ الرړ چارړ ترتیب کوي، د مدافعړ د ړیمونو رسه 

مرسته کوي او همداراز د پوهاوړ فعایلتونه پرمخ وړي. د ثبت دفرت همداراز د حمکمړ  په 
عمويم اداره کولو، امنیت، اعمه معلوماتو، د حمکمړ  د سواحنو،شفايه او کتيب ترجیم، 

د وکیل مالتړ، د مترضر ینو رسه د مرستړ په اړه ترړو په قضايی بهری یک ونړه واخيل او د 
تاوان غوړتنه وکړي او په ړیرو نورو برخو کړ هم مسئویلت لري.

د غېو هیوادونو غونېه
د غېو هیوادونو غونېه د حمکمې  د مدیریت ېارونکې او مقننه برخه ده چې د هغو هیوادونو د استازو ېخه جوېه شوې چې د روم د اساسنایم رسه یی توافق کېي او یا یی هم تصویب کېي. د 
غېو هیوادونو غونېه یو دفرت لري چې د یو رئیس، دوه مرستیاالنو او ۱۸ غېو ېخه تشکیل شوی چې د غونېې خلوا د دریو لکونو د مودی لپاره د مساوي جغرافیایئ تقسیم، او د نېې د عمده 
حقويق نظامونود اکيف استازیتوب په نظر یک نیولو رسه ېالک یکېي. دا دفرت د هاې په ېار کې د حمکمې په مقر کې یو دایمې داراالنشا لري. د غېو هیوادونو غونېه د بیالبیلو مسایلو په اېه، د 

بیلېې په توېه، د معیار اېوند متنونو او د بودیج د منظورلو او د قاضیانو, ېارنوال او مرستیالو ېارنواالنو د ېاکنې په اېه پریېرې کوي.

این یک سند رسیم نیست و تنها برای اطالاعت اعمه طرح ریزی شده است.
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