نړیواهل جنايی حمکمه
په یو نظر کې

نړیواهل جنايی حمکمه چې د روم د اساسنامې په وسیله
تنظییمږي ،د تړون پر بنسټ جوړه شوې لومړنۍ دایيم نړیواهل
حمکمه ده چې د ینړوالې ټولنې اړوند د تر ټولو جدي جرمونو
د مرتکبینو د معافیت په هل منیځه وړلو کې دمرستې لپاره
تاسیس شوی .نړیواهل جنايی حمکمه یو خپلواک نړیوال
سازمان دی ،او د ملګرو ملتونو د سیسټم برخه ندی.
مقر یی د هالنډ د هاګ په ښار کې موقیعت لري .که څه هم د
حمکمې لګښت په لومړۍ ډول د روم د اساسنامې د غړوهیوادونو
خلوا تموییلږي ،حمکمه همداراز د حکومتونو ،ینړیوالو
سازمانونو ،اشخاصو ،رشکتونو او نورو ادارو څخه هم
رضااکرانه ونډې ترالسه کوي.
نړیواهل ټونله د ډیرې مودی لپاره د یوې دایيم نړوالې حمکمې
د جوړولو هیله درلود او په  ۲۰مه یپړۍ یک د نسل وژنې ،د
برشیت ضد جرمونو او جنګي جرمونو د تعریف په
اړه هوکړې ته ورسیدل .د نوریمربګ او ټوکیو حماکمو هغو
جنګي جرمونو ،د سولې پرضد جرمونو او د برشیت
ضد جرمونو ته ځواب وویل چې د دوهمې نړیوالې جګړې په موده
کې تررسه شوي وو .په  ۱۹۹۰لیسزیه کې د سړی جګړی په
پای کې ،د خپواين یوګوسالویا او روانډا لپاره ینړوالې جنایی
حمکمې د دی پر رس د هوکړې پایلې وی یچ معافیت د منلو
وړ ندی .مګر ،څرنګه چې دا حمکمې د دایس جرمونو د حماکمې
لپاره تاسیس شوي وو چې په یو ځانګړې وخت او د یوې ځانګړې جګړې
په موده کې تررسه شوي وو ،په عمويم ډول پدی اړه توافق
موجود وو چې یو خپلواک دایيم جنايی حمکمې ته اړتیا وه.
په ۱۷م جوالی  ،۱۹۹۸نړیواهل ټونله هغه وخت یو تاریيخ
پړاو ته ورسیدل چې  ۱۲۰هیوادونو د روم اساسنامه ،د یوی
دایيم نړوالې حمکمې د تاسیس حقويق بنسټ ،ومنل .د
روم اساسنامه د  ۶۰هیوادونو خلوا هل تصویب وروسته په ۱
جوالی  ۲۰۰۲کې نافذ شو.

قضايی واک

هم عديل تعقیب پیل کړي:

نړیواهل جنایی حمکمه په جمموع یک د نړوالې ټولنې اړوند د
تر ټولو جدي جرمونو په اړه قضايی واک لري ،یعنې نسل
وژنه ،د برشیت ضد جرمونه او جنګي جرمونه چې د ۱
جوالی  ۲۰۰۲څخه وروسته تررسه شوي دي .دا جرمونو
هر یو د روم په اساسنامه او نورو اړوندو اسنادو کې په
څرګند ډول تعریف شوي دي .حمکمه به همداراز هغه مهال
د یرغل د جرم اړوند هم قضايی واک ولري چې د روم د
اساسنایم د بیاکنتې د هغه اکنفرانس خلوا منل شوي
رشایط چې په  ۲۰۱۰اکل کې په کمپاال (یوګاندا) کې تررسه
شوې وه پوره يش.
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حمکمه به ممکن یواځې هغه مهال د داسې جرمونو په اړه
قضايی واک واکروي چې د یو غړي هیواد پر خاوره او یا
یی هم د وګړو خلوا تررسه يش .که څه هم ،دا رشایط په هغه
صورت یک د تطبیق وړ ندي چې یو حالت د ملګرو ملتونو
د امنیت د شورا خلوا ،چې پریکړې یی د ملګرو ملتونو پر ټولو
غړو هیوادونو د تطبیق وړ دي ،څارنوال ته راجع يش ،او
یا هم که چریې یو هیواد د حمکمې د قضايی واک د منلو
اعالن وکړي.
د حمکمې هدف د ميل جنايی عدالت د نظامونو بشپړول
دی ،نه د هغوي ځای نیول .حمکمه یوازې په هغه صورت
یک قیضې تر عديل تعقیب الندی راوړیل 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 مګر
په حقیقت کې يی یلواتلیا نلري او یا هم په واقيع ډول
د داسې قضايی بهری د مخې ته وړلو په اړه یب وسه وي .دا
بنسټیز اصل د بشپړونې د اصل په نوم پیژندل یکږي.
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؛يړکو هنتښوغ ولوک لیپ د وتاقیقحت د هخڅ لاونراڅ د
دراکتبالپخپوڅرتيشیلوکرتفدلاونر څاد
ډاډ د ېچ يړک لیپ تاقیقحت ټسنب رپ وتامولعم ېساد
ۍړمول یک تروص یدپ .يو ېوش هسالرت هخڅ ونیچرس ړو
د ونایضاق د هخمد یمکاحم د لاونراڅ وڅرت هد همزال
وکاولپخ ویرد هل ېچ يړکو هنتښوغ ۍروظنم د هخڅ ېنوخ
.یوش لیکشت هخڅونایضاق

د قضايی مصؤنيت نشتوایل
په رسيم موقف یک د دولت د مرش په حیث ،د حکومت
یا پارملان د غړي په حیث او یا هم د یو منتخب استازي
او یا اعمه چاروايک په حیث اکر کول په یهڅ ډول یو
شخص د عديل تعقیب او جنايی مسئویلت څخه نه معاف
کوي .لوړ پوړي اشخاص او یا هم پوځي قوماندانان ممکن
د هغو جنايی جرمونو مسئول وبلل يش چې د دوی تر
اغزیمن امر او کنټرول الند او یا یی هم تر اغزیمن
صالحیت او کنټروالندی اشخاصو خلوا تررسه شوي
وي .که څه هم ،نړیوال جنايی حمکمه هغه اشخاص تر
عديل تعقیب الندی نه يش راوسیت چې د اداع شوي جرم
د ارتکاب پرمهال یی عمر د  ۱۸اکلو څخه ټیټ وو.

څارنوال کویل يش ترڅو په دریو بیالبیلوالرو حتقیقات او یا
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نړیواهل جنايی حمکمه په یو نظر کې
د مترضرینو او تورنو اشخاصو حقوق
د هغو قواعدواو مقرراتو الندې چې نړیواهل جنايی حمکمه تنظیم کوي ،مترضرین کویل يش
ترڅو د حمکمې تر قضايی واک الندی د جرمونو په اړه څارنوال ته معلومات وړاندې کړي.
د نړیوال جنایی عدالت په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره مترضرین حق لري ترڅو په قضايی
بهری یک برخه واخيل او د تاوان غوښتنه وکړي .دا پدی معین چې هغوی نه یوازې د شاهد په
حیث ګوايه ورکویل يش ،بلیک خپل نظرونه او اندیښین د قضايی بهری په ټولو پړاونو یک
ً
څرګندویل يش .برخه اخیستونکي ممکن حقویق استازیتوب او ،احتماال  ،حقویق مرسته
ترالسه کړي.
د ثبت دفرت د مترضرینو او شاهدانو رسه مساعدت کوي ترڅو خپل حقوق واکروي ،په
ټول قضايی بهری کې وررسه مرسته کوي او ،د اړتیا په صورت کې ،د هغوي د حمافظت لپاره
اقدامات تررسه کوي .حمکمه ممکن د مترضرینو لپاره د تاوان د خمتلفو ډولونو حکم
ورکړي چې پدی کې به ممکن جربان ،بیارغونه او مايل تاوان شامل وي.

د روم د اساسنایم غړي هیوادونو د حمکمې تر قضايی واک الندی د جرمونو د
مترضرینو او د مترضرینو د کورنیو لپاره یوه امانيت پانګه تاسیس کړې ترڅو حیت پدایس
حاالتوکې هم دڅه ډول تاوان اماکن برابر کړي یچ حمکوم شخص د دایس ډول تاوان لپاره
اکيف شتمين ونلري.
د تورن شخص د حقوقو حفاظت د اعدالنه حماکمې او اغزیمن عدالت لپاره اړین دی.
د ثبت دفرت چې د حقويق مدافیع د اړوندو مسایلو په اړه مسئویلت لري د وکیالنو یو
لیست ترتیب کړئ 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 وړتیا خاوندان
وي او په ټول قضايی بهری کې د وکیالنو لپاره د مسليک چلند قانون مراعت کړي.
نړیواهل جنايی حمکمه د مدافیع ټیمونو ته لوژستیيک مرستې ،او د اړتیا په صورت کې ،مايل
مرستې برابروي.

ریاست

د څارنوال دفرت

ریاست د رئیس او دوه مرستیاالنو څخه متشلک دی .دوي د نړیوالې جنايی حمکمې د
 ۱۸قاضیانو هل ډلې څخه ټالک یکږي .ریاست د څارنوال د دفرت په اثتثنا ،د حمکمې د مناسب
تنظیم مسئویلت په اغړه لري .که څه هم ،ټول دوه اړخزیه اړوند مسایل د څارنوال رسه همغږی
کوي او د هغوی د توافق غوښتنه کوي .د ریاست په مسئویلتونو یک قضايی دندی او
بهرنۍ اړیکې هم شامل دي.

د څارنوال د دفرت مرشي د څارنوال خلوا یکږي چې د یو مرستیال خلوا وررسه مرسته یکږي.
دواړه د غړو هیواونو د غونډې خلوا ټالک یکږي .د دی دفرت دنده د مراجعاتو او اړیکو ترالسه
کول او حتلیل دی ترڅو څرګنډ کړي چې ایا د حتقیقاتو لپاره معقول بنسټ شتون لري او که
نه ،او همداراز د نسل وژنې ،د برش ضد جرمونو او جنګي جرمونو په اړه د حتقیقاتو
تررسه کول او د هغو اشخاصو عدیل تعقیب دی یچ د داسې جرمونو مسئول وي .د
څارنوال دفرت د حمکمې یو خپلواک ارګان دی.

برخې
اتلس قاضیان د حمکمې دری برخې تشکیلوي :تر حماکیم خمکې خونه ،حماکمه او
استیناف .پداسې حال کې چې د خپل لوړ اخاليق شخصیت او صداقت لپاره پیژندل
شوي ،دوي د ټولې نړۍ څخه د نوماندانو هل ډلې د جنايی قانون او طرزالعمل په اړه او یا هم د
نړیوال قانون په اړوندو برخو کې ،د بیلګې په توګه د نړیوال برشي قانون او د برشي حقوقو
په اړه د خپل وړتیا پر بنسټ د غړو هیوادونو د غونډې خلوا ټالک یکږي .قاضیان مسئویلت لري
ترڅو دا باوري کړي چې حماکمې اعدالنه دي او عدالت به مناسب ډول تطبیق یکږي.

د ثبت دفرت
د ثبت دفرت د نړیوالې جنايی حمکمې یو بې طرفه ارګان دی چې مرشي يی د ثبت د مدیر
خلوا یکږي .بنسټیزه دندې يی قضائیه برخې او د څارنوال دفرت ته د اداري او عملیايت مالتړ
برابرول دي .رسبریه پردی ،حمکمې ته د خدماتو په وړواندی کولو کې مرسته کوي
او د شاهدانو د حمافظت لپاره اغزیمنې الرې چارې ترتیب کوي ،د مدافعې د ټیمونو رسه
مرسته کوي او همداراز د پوهاوۍ فعایلتونه پرمخ وړي .د ثبت دفرت همداراز د حمکمې په
عمويم اداره کولو ،امنیت ،اعمه معلوماتو ،د حمکمې د سواحنو،شفايه او کتيب ترجیم،
د وکیل مالتړ ،د مترضر ینو رسه د مرستې په اړه ترڅو په قضايی بهری یک ونډه واخيل او د
تاوان غوښتنه وکړي او په ډیرو نورو برخو کې هم مسئویلت لري.

د غړو هیوادونو غونډه
د غړو هیوادونو غونډه د حمکمې د مدیریت څارونکۍ او مقننه برخه ده چې د هغو هیوادونو د استازو څخه جوړه شوې چې د روم د اساسنایم رسه یی توافق کړي او یا یی هم تصویب کړي .د
غړو هیوادونو غونډه یو دفرت لري چې د یو رئیس ،دوه مرستیاالنو او  ۱۸غړو څخه تشکیل شوی چې د غونډې خلوا د دریو لکونو د مودی لپاره د مساوي جغرافیایئ تقسیم ،او د نړۍ د عمده
حقويق نظامونود اکيف استازیتوب په نظر یک نیولو رسه ټالک یکږي .دا دفرت د هاګ په ښار کې د حمکمې په مقر کې یو دایمې داراالنشا لري .د غړو هیوادونو غونډه د بیالبیلو مسایلو په اړه ،د
بیلګې په توګه ،د معیار اړوند متنونو او د بودیج د منظورلو او د قاضیانو ,څارنوال او مرستیالو څارنواالنو د ټاکنې په اړه پریګرې کوي.
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