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"( )...د نړیوالې ټولنې د اندیښنی وړ ترټولو سنګین جرمونه باید په مجموع کې له مجازاتو پرته پاتې نه شي (")...
د نړیوالې جنایی محکمې د روم د اساسنامې مقدمه
د  ۱۹۹۸د جوالی په ۱۷مه نیټه ۱۲۰ ،هیوادونو د روم اساسنامه ومنل  -چې د نړیوالې جنایی محکمې د روم د
اساسنامې په نوم پیژندل کیږي ("د روم اساسنامه")  -چې نړیواله جنایی محکمه یي تاسیس کړه .د انسان په
تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ،هیوادونو پریکړه وکړل ترڅو د هغوي پر خاوره او یا یي هم د وګړو لخوا د
ترسره شوي سنګینو جرمونو د مرتکبینو د عدلي تعقیب لپاره د یوې دایمي او نړیوالې محکمی قضایی واک د
 ۲۰۰۲د جوالی په لومړي نیټی د روم د اساسنامې له نافذیدو وروسته ومني.
نړیواله جنایی محکمه د ملي محاکمو ځای نه نیسي .د روم د اساسنامې مطابق ،دا د دولت دنده ده ترڅو د نړیوالو
جرمونو د مسئولینو په اړه خپل جنایی قضایي واک وکاروي .نړیواله جنایی محکمه یواځې هغه مهال مداخله
کولی شي چې دولت وړتیا ونلري او یا هم په واقعي ډول لیوالتیا ونه لري ترڅو څیړنې ترسره کړي او مرتکبین
ترعدلي تعقیب الندې راولي.
د نړیوالې جنایی محکمې لومړنی ماموریت دا دی ترڅو په عمومي ډول د نړیوالې ټولنې د اندیښنی وړ د ډیرو
سنګینو جرمونو د مرتکبینو د معافیت په له مینځه وړلو کې مرسته وکړي ،او پدی ډول د داسې جرمونو په
مخنیوي کې ونډه واخلي.
باخبره عامه وګړي کولی شي ترڅو د نړیوال عدالت لپاره د اوږودمهالې درناوی د تضمین او د هغه په تطبیق
کې ونډه واخلي .د دغه کتاب موخه د محکمې په اړه پوښتنو ته د ځوابونو د ورکولو په وسیله د نړیوالې جنایی
محکمې په اړه د ښه پوهاوي وده ده.
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 .۱نړیواله جنایی محکمه په یو نظر کې
 .۱نړیوال جنایی محکمه څه ده؟
نړیواله جنایی محکمه ("ای سي سي" یا "محکمه") یوه دایمي نړیواله محکمه ده چې په عمومي ډول د نړیوالې ټولنې د
اندیښنی وړد سنګینو جرمونو ،لکه د نسل وژنې جرم ،د بشریت ضد جرموونو ،جنګي جرمونو او د یرغل په جرم د تورنو
خلکو څخه د تحقیق ،عدلي تعقیب او محاکمې لپاره تاسیس شوی.

 .۲ولې نړیواله جنایی محکمه تاسیس شوه؟
یو شمیر ترټولو فجیع جرمونه په هغو نښتو کې ترسره شول چې شلمه پیړۍ یي پیل کړه .له بده مرغه ،د نړیوال قانون څخه
ډیری سرغړونې پرته له مجازاتو پاتې دي .د نورمبرګ او ټوکیو محاکمې له دوهمې نړیوالې جګری وروسته تاسیس شول.
په  ۱۹۴۸کې ،کله چې د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون ومنل شوه ،د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د
داسې ظلمونو سره د معاملې لپاره چې په هغه ورستیو کې ترسره شوي وو ،د یوې نړیوالې جنایی محکمې اړتیا ولیدله.
د نړیوال جنایی عدالت د یو نظام مفکوره د سړې جګرې د پای څخه وروسته د دوهم ځل لپاره راپورته شوه .که څه هم،
پداسې حال کې چې د نړیوالې جنایی محکمې د اساسنامې په اړه مذاکرات روان وو ،نړۍ د یوګوسالویا او روانډا په خاورو
کې د فجیعو جرمونو د ارتکاب شاهد وه .د دغو ظلمونو په ځواب کې ،د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هر یو وضیعت لپاره
یوه موقته محکمه تاسیس کړه.
پرته له شکه ،دا پیښې د هغه کانفرانس د راغوښتلو په پریکړې باندې د پام وړ اغیزه وکړه کوم چې په  ۱۹۹۸کال په روم کی
نړیواله جنایی محکمه تاسیس کړه.

 .۳د روم اساسنامه څه ده؟
په  ۱۷جوالی  ۱۹۹۸کې ،د  ۱۶۰هیوادونو یو کانفرانس ،د تړون پر بنسټ لومړنۍ دایمي نړیواله محکمه تاسیس کړه .هغه
تړون چې پدغه کانفرانس کې ومنل شوه د نړیوالې جنایی محکمې د روم د اساسنامې په نوم پیژندل کیږي .دا اساسنامه د
نورو موضوعاتو سربیره ،د نړیوالې جنایی محکمې تر قضایي واک الندې جرمونه ،د طرزالعمل قواعد او د محکمې سره د
دولتونو د همکارۍ میکانیزمونه تشریح کوي .هغو هیوادونو چې دا قواعد منلي ،د غړو هیوادونو په نامه یادیږي او د غړو
هیوادونو په غونډه کې ترې استازیتوب کیږي.
د غرو هیوادونو غونډه ،چې لږترلږه په کال کې یوځل ناسته کوي ،د محکمې د ادارې لپاره عمومي کړنالرې ټاکي او د
فعالیتونو بیا کتنه یي ترسره کو ي .د دغو ناستو په لړ کې ،غړي هیوادونه د هغو کاري ګروپونو د فعالیتونو چې د هیوادونو
لخوا تاسیس شوي او همداراز د نړیوالې جنایی محکمې اړوند د نورو موضوعاتو بیاکتنه ترسره کوي ،د نوي پروژو په هکله
بحث کوي او د نړیوالې جنایی محکمې کلنی بودجه منظوروي.

 .۴څومره هیوادونو د روم اساسنامه تصویب کړي؟
له  ۱۲۰څخه ډیر هیوادونه د روم د اساسنامې غړي هیوادونه دي ،چې د ټولو سیمو څخه استازیتوب کوي :افریقا ،د اسیا
آرامه بحیره ،ختیځه اروپا ،التین امریکا او کرابین او همداراز لویدیځه اروپا او شمالي امریکا.
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 .۵د محکمې مقر په کوم ځای کې دی؟
د محکمې مقر د هالند د هاګ په ښار کې دی .د روم اساسنامه اجازه ورکوي ترڅو هر کله چی قاضیان مناسبه وګڼي،
محکمه په بل ځای کې ناسته ترسره کړي .محکمې همداراز په هغو سیمو کې چې څیړنې ترسره کوي دفترونه پرانستي دي.

 .۶محکمه څرنګه تمویلیږي؟
محکمه د غړو هیوادونو د ونډو او همداراز د حکومتونو ،نړیوالو سازمانونو ،اشخاصو ،شرکتونو او نورو ادارو د
رضاکارانه ونډو پوسیله تمولیږي.

 .۷نړیواله جنایی محکمه د نورو محکمو سره څه توپیر لري؟
نړیواله جنایی محکمه یوه خپلواکه محکمه ده ،پداسې حال کې چې د پخواني یوګوسالویا او روانډا لپاره موقتې محکمې  ،او
همداراز پدې ډول نورې محکمې چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د ځانګړو وضیعتونو سره د معامله کولو لپاره تاسیس
شوي یوازې محدود ماموریت او قضایي واک لري .نړیواله جنایی محکمه چې اشخاص محاکمه کوي همداراز د عدالت د
نړیوالې محکمې سره توپیر لري کوم چې د دولتونو ترمنځ د شخړو د حل لپاره د ملګرو ملتونو عمده قضایي اُرګان دی .د
پخواني یوګوسالویا لپاره موقته محکمه او د عدالت نړیواله محکمه هم د هاګ په ښار کې مقرونه لري.

 .۸ایا نړیواله جنایی محکمه د ملګرو ملتونو یو دفتر او یا هم اداره ده؟
نه .نړیواله جنایی محکمه یوه خپلواکه اداره ده چې دنده یي ترخپل قضایي واک الندې د جرمونو په اړه د اشخاصو محاکمه
کول دی  ،پرته له دې چې د ملګرو ملتونو لخوا کوم ځانګړي حکم ته اړتیا وي .د  ۲۰۰۴کال د اکتوبر په ۴مه نیټه، ،
نړیواله جنایی محکمه او ملګرو ملتونو د خپلو بنسټیزو اړیکو د تنظیم په اړه یو تړون السلیک کړل.

 .۹ایا نړیواله جنایی محکمه د ملي محاکمو ځای نیسي؟
نه .نړیواله جنایی محکمه د جنایی عدالت د ملي نظامونو ځای نه نیسي ،بلکه ،هغوي بشپړوي .هغه کولی شي ترڅو څیړنې
ترسره کړي ،او که چیرې الزمه وي ،اشخاص یواځې په هغه صورت کې تر عدلي تعقیب الندې راولي او محاکمه کوي
چې اړوند دولت دا کا ر نه ترسره کوي ،ترسره کولی نه شي ،او یا یي هم په رښتیا سره لیوالتیا ونه لري .دا ممکن هغه
مهال صورت ومومي چې قضایي بهیر په نامناسب ډول وځنډول شي او یا یي هم موخه د جنایی مسئولیت څخه د اشخاصو
ژغورل وي .دا د بشپړونې د اصل په نوم پیژندل کیږي چې د دی اصل الندې ،ملي نظامونو ته لومړیتوب ورکول کیږي.
دولتونه د تر ټولو جدي جرمونو د مرتکبینو د محاکمه کولو اصلي مسئولیت په غاړه لري.

 .۱۰نړیواله جنایی محکمه په کومو حاالتو کې خپل قضایي واک کاروي؟
کله چې یو هیواد د روم د اساسنامې غړیتوب ترالسه کړي ،هغه هوکړه کوي ترڅو ځان د هغو جرمونو په اړه چې په
اساسنامی کې شامل دي ،د نړیوالې جنایی محکمې قضایي واک ته تسلیم کړي .محکمه به ممکن په داسې حاالتو کې خپل
قضایي واک وکاروي چې تورن مرتکب د غړي هیواد وګړی وي او یا دا چې جرم د غړي هیواد پر خاوره ترسره شوی
وي .همداراز ،داسې هیواد چې د اساسنامی غړی ندی ممکن د نړیوالې جنایی محکمې قضایي واک ومني .دا شرایط په هغو
حاالتو کې د تطبیق وړ ندي چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د منشور د ۷مې برخې مطابق یو وضیعت د څارنوال دفتر
ته راجع کړي.
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 .۱۱آیا د نړیوالې جنایی محکمې قضایي واک زماني محدودیت لري؟
نړیوال جنایی محکمه یوازې د هغو پیښو په اړه قضایي واک لري چې د  ۲۰۰۲د جوالی د لومړي نیټې څخه وروسته چې
اساسنامه یي نافذ شوی رامینځته شوي وي.که چیرې یو هیواد له نافذیدو وروسته د اساسنامې غړیتوب ترالسه کړي ،محکمه
به ممکن یوازې د هغو جرمونو په اړه قضایي واک وکاروي چې د هغه هیواد لپاره د اساسنامې له نافذیدو وروسته ترسره
شوي وي ،مګر دا چې دغه هیواد اعالن کړی وي چې د محکمې قضایي واک له پخوا څخه مني .که څه هم ،محکمه د هغو
پیښو په اړه چې د  ۲۰۰۲د جوالی د لومړي نیټی څخه مخکې رامینځته شوي وي قضایي واک نه شي کارولی .د نوي غړي
هیواد لپاره ،اساسنامه د هغه هیواد لخوا د تصویب ،منلو ،منظورۍ او یا اضافه کیدو د سند د سپارلو د نیټی څخه له ۶۰مې
ورځې څخه وروسته د میاشتې لومړۍ نیټه وي.

 .۱۲د نړیوالې جنایی محکمې پر وړاندی کوم خلک تر عدلي تعقیب الندی راتلی شي؟
نړیوال جنایی محکمه اشخاص تر عدلي تعقیب الندی راولي ،نه ډلې او یا هم دولتونه .هر داسې شخص چې د محکمې
ترقضایي واک الندې په جرمونو تورن وي د محکمې حضور ته وړاندی کیدلی شي .په حقیقت کې ،د څارنوال د دفتر د
عدلي تعقیب پالیسي دا ده چې په هغو اشخاصو تمرکز وکړي چی ،د السته راغلي شواهدو پر بنسټ ،د جرمونو په اړه تر
ټولو ډیر مسئولیت په غاړه ولري ،او د تورن شخص رسمي مقام په پام که نه نیسي.

 .۱۳ایا نړیواله جنایی محکمه کوچنیان محاکمه کولی شي؟
نه .محکمه د هیڅ داسې شخص په اړه قضایي واک نه لري چې د اړوندو جرمونو د ارتکاب پرمهال یی عمر له  ۱۸څخه
ټیټ وو.

 .۱۴که چیرې هغه خلک چې ترټولو ډیر مسئولیت په غاړه ولري لوړ سیاسي او پوځي مقام ولري،
آیا هغوي د عدلي تعقیب څخه معاف ندي؟ آیا هغوي ته معافیت یا بخښته نه شي ورکول کیدی؟
نه ،هیڅ څوک هم د خپل د اوسني دندې او یا هم د خپل د هغې دندې په سبب د عدلی تعقیب څخه معاف ندی چې د
اړوندو جرمونو د ارتکاب پر مهال یی لرل.
د دولت یا حکومت د رئ یس ،وزیر او یا هم د پارلمان د غړي په حیث دنده لرل د نړیوالې جنایی محکمې پر وړالندې هیڅ
څوک له قضایي مسئولیت څخه نه معاف کوي.
په ځینو حاالتو کې ،ممکن په لوړ صالحیت لورونکي موقف کې یو شخص به د هغو اشخاصو لخوا د ترسره شوي جرمونو
په اړه مسئول وګڼل شي چې تر امر الندې یی وو.
په همدې ډول ،د نړیوالې جنایی محکمې پر وړاندی ،بخښنه د دفاع په ډول نه شي کاریدلی .له همدې کبله ،دا د محکمې لخوا
د قضایي واک د کارولو پر وړاندې خنډ نه شي کیدی.

 .۱۵که چیرې نړیواله جنایی محکمه د دولت د یو برحال رئیس پر ضد د نیولو امر صادروي ،ایا دا د
سیاسي دالیلو لپاره وي؟
نه .نړیواله جنایی محکه یو قضایي اداره ده چې یوه ځانګړې قضایي دنده لري .دا د سیاسي کنټرول تابع ندی .د یوې
خپلواکې محکمې په حیث ،پریکړې یی د حقوقی معیارونو پر بنسټ د بی طرفه قاضیانو لخوا د بنسټیزې اساسنامې (د روم
د اساسنامې) او نورو حقوقي موادو په رڼا کې چې د محکمې کار تنظیموي صادریږي.
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 .۱۶داسې تورونه شته چې ګواکې نړیواله جنایی محکمه یواځې افریقایی هیوادونه په نښه کوي .آیا
دا رښتیا دی؟
نه .نړیواله جنایی محکمه د هغو هیوادونو په هکله اندیښنه لري چې د محکمې قضایي واک یی منلي او دا هیوادونه په
ټولولویو وچو کې موجود دي.
افریقای هیوادونو د محکمې په تاسیس کې ستره ونډه درلود او د څارنوال د یو خپلواک دفتر د جړولو په پریکړه کې یی هم
غیزمن نقش درلودل .په  ۱۹۹۷کال کې ،د جنوبي افریقا انکشافي ټولنه د وړاندیز شوې محکمې په مالتړ کې ډیر فعال وو
او پدی اړه اعالمیه یی په فبروري  ۱۹۹۸کې د سنیګال په داکار کې د افریقای کانفرانس د برخه اخیستونکو لخوا د "د
نړیوالې جنایی محکمې د تاسیس د اعالمیی" په وسیله منظور شو.د روم په کانفرانس کې هم د محکمې په اړه تر ټولو له
معنا ډکه اعالمیی د افریقایانو لخوا وړاندې شول .د افریقا د مالتړ پرته ،ممکن د روم اساسنامه به هیڅکله نه وای منل
شوی .په حقیقت کې ،د افریقا سیمه د محکمې په غړیتوب کې ستر استازیتوب لري .باور او مالتړ یواځې د حکومتونو څخه
نه بلکی د مدني ټولنې د سازمانونو لخوا هم وړاندې کیږي .محکمې همداراز د افریقایانو د مسلکي تجربې څخه هم ګټه
اخیستې او یو شمیر افریقایان د محکمې په ټولو اُرګانونو کې لوړ مقامونه لري.
د نړیوالې جنایی محکمې اکثرې پلټنې د افریقای حکومتونو په غوښتنه او یا هم هغوي سره له مشورې وروسته پرانیستل
شوي .نورې پلټنې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د رجوع وروسته پرانیستل شوي چیرته چې د افریقای حکمتونو
استازیتوب هم کیږي.
په پای کې ،د رسمي پلټنو سربیره ،د محکمې د څارنوال دفتر په څلورو لویو وچو کې په یو شمیر هیوادونو کې لومړني
پلټنې ترسره کوي.
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نړیواله جنایی محکمه

د محکمې جوړښت :څلور اُرګانونه

ریاست

خونې

د محکمې رئیس

د عادالنه محاکمو یقني کول

د څارنوال دفتر

د ثبت دفتر

د پلټنو او عدلي تعقیب
ترسره کول

د محکمې سره
مرسته
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 .۲د نړیوالې جنایی محکمې جوړښت
نړیواله جنایی محکمه له څلورو اُرګانونو څخه جوړه ده :ریاست ،خونې ،د څارنوال دفتر او د ثبت دفتر .هر
اُرګان ځانګړی رول او دنده لري.

 .۱۷ریاست څه کوي؟
ریاست له دریو قاضیانو څخه متشکل دی (رئیس او دوه مرستیاالن) چې د محکمې له  ۱۸قاضیانو څخه په
مطلق اکثریت د دوو ،دری کلونو دورو لپاره ټاکل کیږي.
ریاست د څارنوال د دفترپه اثتثنا ،د محکمې د تنظیم مسئولیت په غاړه لري .دا په بهر کې له محکمې څخه
استازیتوب کوي او د قاضیانو د کار په تنظیم کې مرسته کوي .ریاست همداراز د نورو کارونو د پرمخ
بیولو مسئولیت هم لري ،د بیلګې په توګه د محکمې لخوا د تحمیل شوي مجازاتو د تطبیق یقیني کول.

 .۱۸خونې څه کوي؟
د ریاست د دریو قاضیانو په ګډون ۱۸ ،قاضیان د محکمې په دریو قضایي څانګو کې په دندو ګومارل شوي:
له محاکمې څخه دمخه خونه (چې له اوو قاضیانو څخه جوړه شوې) ،د محاکمې خونه (چې له شپږو
قاضیانو څخه جوړه شوې) او د استیناف خونه (چې له پنځو قاضیانو څخه جوړه شوې) .دوي په الندې
خونو کې په دندو ګومارل شوي دي :له محاکمې څخه د مخه خونې (چې هر یو یی د یو او یا هم دریو
قاضیانو څخه جوړه شوې) ،د محاکمې خونې (چې هر یو یی د دریو قاضیانو څخه جوړه شوې) او د
استیناف خونه (چې د استیناف د څانګې د پنځو قاضیانو څخه جوړه شوې) .د قاضیانو دندې او مسئولیتونه د
محاکمې څخه مخکې ،د محاکمې او د استیناف د خونو د تقسیم په لحاظ په الندې ډول طرحه شوي:

 .۱۹قاضیان څه ډول ټاکل کیږي؟
قاضیان د لوړ اخالقي شخصیت ،بی طرفۍ او سپیڅلتوب خاوندان دي چې پخپلو هیوادونو کې په لوړو
قضایي موقفونو د ټاکل کیدو لپاره د اړین لیاقت درلودونکي دي .ټول د محکمې د قضایي فعالیت اړوند
پراخه تجربه لري.
قاضیان د غړو هیوادونو د غونډې لخوا د جنایي قانون او طرزالعمل او د نړیوال قانون په اړوندو برخو کې،
د بیلګې په ډول نړیوال بشري قانون او د انساني حقوونو د قانون په اړه د خپل د مستند وړتوب پر بنسټ
ټاکل کیږي .هغوي د ځانګړو مسائلو په اړه پراخ تخصص لري ،د بیلګې په ډول د ښځو او کوچنیانو
پروړاندې تاوتریخوالی.
د قاضیانو ټاکنه د نړۍ د عمده حقوقي نظامونو استازیتوب ،د ښځو او نارینه وو عادالنه استازیتوب او
عادالنه جغرافیائي تقسیم په پام کې نیسي.
قاضیان عادالنه قضایي بهیر او د عدالت مناسب تطبیق یقیني کوي.
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 .۲۰د محاکمې څخه د مخه خونې څه دنده لري؟
د محاکمې څخه دمخه خونې ،چې هر یو یي د یو او یا هم د دریو قاضیانو څخه جوړه شوې ،ټول هغه مسائل
حل کوي چې د محاکمې د پړاو د پیل کیدو څخه مخکې رامینځته کیږي .د دوي دنده په عمده ډول د څارنوال
د دفتر لخوا د تحقیقاتي او عدلې تعقیب د فعالیتونو د تطبیق د څرنګوالي څارنه ،د پلټنو په پړاو کې د تورنو
خلکو ،متضررینو او شاهدانو د حقونو تضمین ،او د قضایي بهیر د بشبړتیا باوري کول دي .وروسته بیا د
محاکمې څخه مخکې خونې پریکړه کوي چی ایا د څارنوال د دفتر په غوښته د نیولو حکومونه او یا هم جلب
صادر کړي او ایا د هغو اشخاصو پرضد چې په جرم تورن دي تورونه تائید کړي او که نه .دوي ممکن
همداراز د وضیعتنو او قضیو د منلو او د محاکمې څخه دمخه پړاو کې د متضررینو د ګډون په هکله هم
پریکړې وکړي.

 .۲۱د محاکمې د خونو دنده څه ده؟
کله چې د نیولو حکم صادر شي ،تورن مرتکب ونیول شي او د محاکمې څخه د مخه خونه تورونه تائید
کړي ،ریاست د محاکمې یوه خونه ټاکي ترڅو قضیه محاکمه کړي.
د محاکمې د خونې لومړنۍ دنده ده ترڅو دا باوري کړي چې محاکمې عادالنه او ګړندی دي او د تورن
شخص حقونو ته په درناوۍ پرمخ ځي او د متضررینو او شاهدانو حفاظت په پام کې لري .دا همداراز د
محاکمې په پړاو کې د متضررینو د ګډون په هکله هم پریکړې کوي.
د محاکمې خونه پریکړه کوي چې ایا یو تورن شخص د تورونو په اړه بی ګناه دی او یا هم مجرم ،او که
چیرې هغه مجرم وموندل شي ،خونه به د مشخصو کلنو لپاره د حبس حکم ورکړي چې له دیرشو کلونو او
یا هم د عمري حبس څخه زیات نه وي .ممکن مالي جریمه هم تحمیل کړي .پدې ډول د محاکمې خونه ممکن
پر محکوم شخص حکم وکړي ترڅو هغه زیان چې متضررینو ته اوړیدلی جبران کړي چې پکی تاوان
ورکول ،اعاده کول یا هم بیارغونه شامل دي.

 .۲۲د استیناف د خونې عمومي دندې څه دي؟
د استیناف خونه د محکمې د رئیس او څلورو قاضیانو څخه جوړه شوې ده .ټولې خواوې کولی شي ترڅو د
محاکمې څخه د مخه او د محاکمې د خونو د پریکړو پر وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي او یا هم د
استیناف د غوښتنې لپاره اجازه وغواړي .د استیناف خونه به ممکن هغه پریکړه چې په اړه یی د استیناف
غوښته شوې تائید کړي ،وایی ړوي او یا یی هم تعدیل کړي  ،چې پدی کې پریکړې او جزا دواړه شامل
دي ،او حتا ممکن د محاکمې د یوې مختلفې خونې لخوا د نوي محاکمې حکم صادر کړي.
خونه به همداراز ممکن د محکومیت او جزا نهایي پریکړه هم تصحیح کړي.

 .۲۳د څارنوال دفتر څه کوي؟
د څارنوال دفتر د محکمې یو خپلواک اُرګان دی .دندې یی د نړیوالې جنایي محکمې تر قضایي واک الندې د
وضیعتونو او ادعا شوي جرمونو په هکله د معلوماتو اخیستل او تحلیل ،ورته د راجع شوي وضیعتونو تحلیل
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کول ترڅو څرګند شي چی ایا د نسل وژنې ،د بشریت ضد جرمونو ،جنګي جرمونو او یا د یرغل د جرم په
اړه د پلټنې لپاره معقول بنسټ شته ،او محکمې ته د دغو جرمونو د مرتکبینو وړاندې کول دي.
د څارنوال دفتر د خپلو دندو د ترسره کولو لپاره له دریو څانګو څخه جوړ شوی )۱( :د پلټنې څانګه ،چې د
پلټلو د پرمخ بیولو مسئولیت په غاړه لري (چې پکی د شواهدو راټولول او معاینه ،ترپلټنې الندې اشخاصو
او همداراز د متضررین و او شاهدانو څخه پوښتنې شامل دي) .پدې اړه ،د رښتیا د موندنې لپاره ،اساسنامه
حکم کوي ترڅو څارنوال په جرم کی ښکیل کونکي او د جرم څخه ویستونکي حاالت دواړه په مساوي ډول
وڅیړي )۲( .د عدلي تعقیب څانګه د پلټنې په بهیر کې ونډه لري ،مګر اصلي مسئولیت یی د محکمې د
مختلفو خونو په حضور کې د قضایاو مرافعه ده )۳( .د قضایي واک ،بشپړتیا او همکاریو څانګه ،چې د
پلټنې د څانګې په مرسته ،محکمې ته د رارسیدلي معلوماتو او وضیعتونو ارزونوه ترسره کوي ،وضیعتونه
او قضایا تحلیلوي ترڅو د منل کیدو امکان یی وڅیړي او د هغو همکاریو د ترالسه کولو سره مرسته کوي
چې د څارنوال دفتر د خپلې دندې د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري.

 .۲۴د ثبت دفتر څه کوي؟
د ثبت دفتر د محکمې سره مرسته کوي ترڅو محاکمې په عادالنه ،بی طرفه او علني ډول پرمخ یوسي .د ثبت د دفتر
مرکزي دنده د محکمې خونو او د څارنوال دفتر ته د اداري او عملیاتي مالتړ برابرول دی .دا همداراز د ثبت د مسئول
سره د مدافعې ،متضررین و ،اړیکو او امنیتي چارو په اړه مرسته کوي .په همدی ډول ،د ثبت دفتر محکمې ته د الزمو
خدماتو برابرول یقیني کوي او د متضررینو ،شاهدانو او مدافعې سره د مرستې اغیزمنې الرې چارې جوړوي ترڅو د
روم د اساسنامې او د طرزالعمل او شواهدو د قواعدو مطابق د هغوي د حقوقوڅخه ساتنه وشي.
د محکمې د اړیکو د رسمي کانال په حیث ،د ثبت دفتر د نړیوالې جنایي محکمې د عامه معلوماتو او پوهاوۍ د
فعالیتونو په اړه د بنیادي مسئولیت لري.
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 .۳هغه جرمونه چې د نړیوالې جنایي محکمې تر قضایي واک الندې دي
 .۲۵کوم جرمونه د نړوالې جنایي محکمې تر قضایي واک الندې دي؟
د محکمې دنده ده ترڅو اشخاص (نه دولتونه) هغه مهال محاکمه کړي چې د محکمې لخوا د قضایي واک د کارولو
شرایط بشپړ شي ،او پدی ډول اشخاص په مجموع کې د نړیوالې ټولنې د اندیښنې وړ د تر ټولو سنګینو جرمونوپه
اړه ،یعنی د نسل وژنې جرم ،جنګي جرمونه ،د بشریت ضد جرمونه او د یرغل د جرم په اړه مسئول وګڼي.

 .۲۶نسل وژنه څه ده؟
د روم د اساسنامې مطابق" ،نسل وژنه" د هر الندې عمل په معنی دی چې د یو ملي ،توکمیز ،نژادي یا مذهبي
ډلې د ټولو یا یوې برخې د له مینځه وړلو په نیت ترسره شي:
 د ډلې د غړو وژنه؛
 د ډلې غړو ته د جدي ځاني او ذهني زیان سبب کیدل؛
 په عمدي ډول په ډلې باندې د ژوند داسې شرایط تحمیل کول چې موخه یی د هغوي د ټولو او یا یوې برخې
مادي ویجاړول وي؛
 د داسې اقداماتو تحمیلول چې موخه یی په ډله کې د زیږون (زیږیدنو) مخنیوی وي؛
 په اجباراي ډول د یوې ډلې کوچنیان بلې ډلې ته لیږدول.

 .۲۷بشریت ضد جرمونه کوم دي؟
"د بشریت ضد جرمونه" الندې اعمال په بر کې نیسي کله چې په پراخه پیمانه د یو منظم برید په ډول ترسره شي
او د داسې ملکي وګړو پر ضد رهبري شي چې د برید څخه خبر وي:












قتل؛
ډله ایزه وژنه؛
په ُغالمۍ نیول؛
تبعید او یا د وګړو اجباري لیږد؛
حبس؛
شکنجه؛
جنسي تیرۍ ،جنسي مریتوب ،اجباری فحشا ،اجباري امیدواري (حمل) ،اجباري تعقیم ،او یا د جدیت په
لحاظ د دوي سره د پرتله کیدو وړ نور جنسي تاوتریخوالي؛
په سیاسي ،نژادي ،ملي ،توکمیز ،کلتوري ،مذهبي او یا جنسي دالیلو د پیژندلو وړ د یوې ډلې ځورونه؛
د اشخاصو تحمیلي ورکیدل؛
د آپارتاید جرم؛
پدې بڼه نور غیر انساني اعمال چې په عمدي ډول د سترې ځورونې او یا د جدي ځاني او ذهني ټپ سبب
کیږي.

 .۲۸جنګي جرمونه څه دي؟
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په"جنګي جرمونه" کې د جنیوا د کنوانسیون څخه جدي سرغړونې او د نړیوالو وسله والو نښتو او د هغو
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نښتو په اړه چې "نړیواله بڼه ونه لري" د قوانیونو او دودونو څخه سرغړونې شامل دي چې د روم په
اساسنامې کې ذکر شوي ،هغه مهال چې د یو پالن او یا هم پالیسۍ په ډول او یا هم په پراخ ډول ترسره
شي .دا ممنوعه اعمال په الندې ډول دي:
 قتل؛
 د اعضاو غوڅول ،ظالمانه چلند او شکنجه؛
 یرغمل نیول؛
 په عمدي ډول د ملکي وګړو پر ضد د بریدونو رهبري کول؛
 په قصدي ډول د داسې ودانیو پر ضد چې د مذهبي ،تعلیمي ،هنري ،ساینسي او یا خیریه موخو لپاره
ځانګړي شوي وي ،تاریخي یادګارونو او یا روغتونونو پر ضد د بریدونو رهبري کول؛
 تاال؛
 جنسي تیرۍ ،جنسي مریتوب ،اجباري امیدواري (حمل) او د جنسي تاوتریخوالي نور ډولونه؛
 وسالولو ځواکونو او یا هم ګروپونه ته د  ۱۵څخه د کم عمره کوچنیان ګومارل او د هغوي څخه په
فعال ډول په جګړو کې کار اخیستل؛

 .۲۹د یرغل جرم څه دی؟
لکه څرنګه چې د  ۲۰۱۰د کال د می د  ۳۱مې څخه د جون تر  ۱۱مې پورې په کمپاال (یوګندا) کې د
غړو هیوادونو لخوا د روم د اساسنامې د بیاکتنې په کانفرانس کې ومنل شوه" ،د یرغل جرم" څخه هدف د
یو هیواد لخوا د بل هیواد د حاکمیت ،ځمکني بشپړتیا او یا هم سیاسي خپلواکۍ پرضد د وسلوال ځواک د
کارولو د پالن د جوړولو ،چمتوالي ،پیل او یا هم تطبیق دې.
د یرغ په عمل کې ،د نورو سربیره ،تعرض ،پوځي اشغال ،د ځواک د کارولو په وسیله الحاق او د بندرونو
او ساحلونو محاصره شامل دي ،که چیرې د خصوصیت ،جدیت او پراخوالي په لحاظ د ملګرو ملتونو د
منشور څخه ښکاره سرغړولنه وبلل شي.
د یرغل د عمل مرتکب پداسې موقف کې یو شخص وي چې په اغیزمن ډول د هیواد په سیاسي او پوځي
اقداماتو کنټرول ولري او یا یی رهبري کړي.

 .۳۰محکمه څه مهال د یرغل د جرم په اړه قضایي واک لري؟
مشروط پر دې چې د  ۲۰۱۷د جنوري د لومړي نیټی وروسته ،د غړو هیوادونو دوه پر دری اکثریت
پریکړه وکړي او مشروط پردی چې  ۳۰غړي هیوادونه د دغه جرم په هکله تعدیل منظور کړي ،محکمه
به ممکن د یرغل د جرم اړوند خپل قضایي واک وکاروي.

 .۳۱محکمه د کومو شرایطو الندې د یرغل د جرم په اړه خپل قضایي واک کارولی شي؟
محکمه د یرغل د جرم په اړه خپل قضاي واک د یو غړي هیواد لخوا د یرغل د عمل د ترسره کولو په اړه
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کارولی شي ،پرته له دې چې غړي هیواد له مخکې څخه اعالن کړي وي چې دا ډول قضایي واک نه مني.
په اثتثنا د هغو وضیعتونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا محکمې ته راجع شوي وي ،محکمه د
داسې هیواد پر خاوره او یا هم د داسې هیواد د وګړو لخوا د ترسره شوي یرغل په اړه قضایي واک نه لري
چې د روم د اساسنامی غړی نه وي.
محکمه به د یرغل د جرمونو په اړه یواځې یو کال وروسته له هغه څخه قضایي واک ولري چې  ۳۰غړي
هیوادونه په  ۲۰۱۰کې د غړو هیوادونو د غونډې لخوا د یرغل د جرم په اړه تصویب شوي تعدیالت تائید
کړي او یا یي ومني.

 .۳۲د یرغل د جرم په اړه پلټنې څرنګه پرانیستل کیږي؟
که چیرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه وکړي چې د یرغل عمل ترسره شوی ،د نړیوالې جنایی
محکمې څارنوال کولی شي د پورته ذکر شوي شرایطو الندې د پلټې د پرانیستلو پریکړه وکړي.
همداراز څارنوال ممکن وضیعت وڅیړي او د خپل د ارزونې پر بنسټ ،د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته
د وضیعت په اړه خبر ورکړي.
که چیرې د څارنوال لخوا د خبر ورکولو څخه شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه
ونه کړي چی ایا د یرغل جرم ترسره شوی او که نه ،څارنوال بیا هم د نړیوالې جنایی محکمې د محکمې
څخه مخکې د څانګې د منظورۍ په شرط ،ممکن د یرغل د جرم په اړه پلټنې پرمخ یوسي.
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 .۴نړیواله جنایی محکمه څرنګه کار کوي؟
الف .ارجاع ،تحلیل او پلټنې
 .۳۳قضیې څرنګه د محکمې ته وړاندې کیږي؟
د روم د اساسنامې هر غړی هیواد کولی شي ترڅو د څارنوال د دفتر څخه د یوې پلټنې د ترسره کولو
غوښتنه وکړي .داسې یو هیواد چې د اساسنامې غړی هیواد نه وي همدراز کولی شي د داسې جرمونو په
اړه چې پر خاوره یی او یا یی هم د وګړو لخوا ترسره شوي وي د محکمې قضایي واک ومني او د
څارنوال د دفتر څخه د پلټنې د ترسره کولو غوښتنه وکړي .همداراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم
وضیعتونو محکمې ته راجع کوي.

 .۳۴ایا څارنوال پخپل ابتکار د پلټنې د پرانیستلو پریکړه کولی شي؟
هو ،په هغه صورت کې چې څارنوال د داسې جرمونو په اړه معتبر معلومات ترالسه کړي چې د یو غړي هیواد
او یا هم د داسې هیواد وګړي پکی ښکیل وي چې د محکمې قضایي واک یی منلی ،او یا هم د داسې جرمونو په
اړه چې د داسې هیوادونو پر خاورو ترسره شوي وي ،او پریکړه وکړي چې پلټنو د ترسره کولو لپاره معقول
بنسټ موجود دی .داسې معلومات د اشخاصو ،نړیوالو دولتي او غیر دولتي سازمانونو او یا هم د نورو معتبرو
منابعو لخوا برابریږې .مګر ،پداسې حاالتو کې اړینه ده ترڅو څارنوال د محاکمې څخه مخکې د خونې له
قاضیانو څخه اجازه ترالسه کړي.

 .۳۵کله چې یو وضیعت د پلټنې لپاره نړیوالې جنایی محکمې ته راجع کیږي ،څه پیښیږي؟
څارنوال پریکړه کوي چی ایا د هغوي په نظر ،د ادعا شوي جرمونو په اړه محکمه قضایي واک لري
او که نه .د موجوده معلوماتو له بشپړې ارزونې وروسته ،څارنوال پریکړه کوي چی ایا د پلټنې د
ترسره کولو لپاره معقول بنسټ موجود دی او که نه .پدې ډول ،الزمه ده ترڅو تثبیت کړي چې ایا د
نسل وژنې جرم ،د بشریت ضد جرمونه او یا هم جنګي جرمونه ترسره شوي او که نه ،او که چیرې
ترسره شوي ،نو ایا د  ۲۰۰۲د جوالی د لومړي نیټی څخه وروسته ترسره شوي او که نه .همداراز
اړینه ده ترڅو څارونوال تثبیت کړي چې ایا ملي مقامات د تورنو مرتکبینو په اړه واقعي پلټنې او
محاکمې ترسره کوي او که نه .په پای کې ،الزمه ده ترڅو غړو هیوادونو او نورو داسې هیوادونو ته
کوم چې قضایي واک لري د پلټنو د پیل د نیت خبر ورکړي.
 .۳۶پلتڼه څرنګه ترسره کیږي؟
د څارنوال دفتر خپل پلټونکي هغو سیمو ته لیږي چیرته چې په ادعا شوي ډول جرمونه ترسره شوي
وي .الزمه وي ترڅو پلټونکي له احتیاط څخه کار واخلي او متضررینو او شاهدانو ته د خطر سبب نه
شي .دڅارنوال دفتر همداراز د دولتونو او نړیوالو سازمانونو څخه د مرستې غوښتنه کوي .پلټونکي د
تورن شخص د ګناه او بیګناهۍ شواهد لټوي.
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 .۳۷ایا نړیواله جنایی محکمه به ټول هغه اشخاص تر عدلي تعقیب الندې راولي چې د ډیرو سنګینو
جرمونو په ترسره کولو تورن وي؟
نه .محکمه د دې وړتیا نه لري ترڅو ټول هغه اشخاص چې د نړیوالې ټولنې د اندیښنی وړ د جرمونو په ترسره
کولو تورن وي عدالت ته وړاندې کړي .د څارنوال د دفتر د عدلي تعقیب پالیسي دی ترڅو خپلې پلټنې او عدلي
تعقیب ،د ترالسه شوي شواهدو په رڼا کې ،په هغو اشخاصو متمکرز کړي چې د داسې جرمونو په اړه ترټولو
زیات مسئولیت په غاړه لري.

 .۳۸ایا نور محاکم هغه مرتکبین تر عدلي تعقیب الندې راوستلی شي چې نړیواله جنایی محکمه یی
تر عدلي تعقیب الندې نه راولي؟
د بشپړونې د اصل مطابق ،ملي عدلي نظامونه د جرمونو د مرتکبینو د محاکمې په اړه خپل مسئولیت خوندي
ساتي.
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ب .نیونې
.۳۹څوک د نیولو د حکم او د حاضریدو د جلب د صادرولو صالحیت لري؟
د پلټنې د پیل څخه وروسته ،یواځې د محاکمې څخه مخکې خونه ،د څارنوال په غوښتنه ،هغه مهال د نیولو
او یا هم د حاضریدو جلب صادروي چې د دې باور په اړه معقول دالیل موجود وي چې اړوند شخص د
نړیوالې جنایی محکمې تر قضایي واک الندې یو جرم ترسره کړی.

 .۴۰د نیولو د حکم او یا هم د حاضریدو د جلب د صادرولو څخه مخکې ،قاضیان د څارنوال څخه
کومو معلوماتو ته اړتیا لري؟
کله چې څارنوال د نیولو د حکم او یا د حاضریدو د جلب غوښتنه کوي ،اړینه ده ترڅو الندې معلومات
قاضیانو ته ورکړي:
 د شخص نوم؛
 د هغو جرمونو تشریح چې باور کیږي شخص ترسره کړي؛
 د حقایقو یوه لنډه خالصه (هغه اعمال چې ادعا کیږي جرمونه دي)؛
 د شخص پر ضد د شواهدو یوه خالصه؛
 هغه دالیل چې پر بنسټ یی څارنوال پدې باور دی چې د شخص نیول اړین دی.

 .۴۱کوم دالیل د نیولو د حکم صادرول توجیه کوي؟
قاضیان به په هغه صورت کې د نیولو حکم صادر کړي چې دا کار په محاکمې کې د شخص د حاضریدو د
یقیني کولو لپاره اړین وي ،ترڅو پلټنه او یا هم د محکمې بهیر د خنډ یا خطر سره مخ نه کړي او یا هم د
نورو جرمونو د ترسره کولو څخه مخنیوي وکړي.

 .۴۲د نیولو د حکم د صادریدو څخه وروسته څه پیښیږي؟
د ثبت مسئول اړوند هیواد یا نورو هیوادونو ته ،په هره قضیه کې د قاضیانو د پریکړې مطابق ،د تورن
شخص د نیولو او تسلیمۍ لپاره غوښستنې لیږي.
کله چې اړوند شخص ونیول شي ،محکمې ته خبر ورکول کیږي ،محکمه بیا دا یقیني کوي چې نوموړي
شخص ته د نیولو د حکم یوه کاپي په داسې یوه ژبه ورسیږي چې په بشپړ ډول پرې پوهیږي او پرې خبرې
کولی شي.

 .۴۳ایا نړیواله جنایی محکمه د تورنو اشخاصو د نیولو صالحیت لري؟
محکمه خپل د پولیسو ځواک نه لري .پدې ډول ،محکمه د دولت په همکاریو تکیه کوي ،چې د تورنو
اشخاصو د نیولو او تسلیمۍ لپاره اړین دی.
د روم د اساسنامې مطابق ،غړي هیوادونه د محکمې سره په بشپړ ډول د هغو جرمونو د پلټنې او عدلي
تعقیب په اړه مرسته کوي چې د محکمې تر قضایي واک الندې دي.
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 .۴۴د نیولو حکمونه څوک تطبیق کوي؟
په ټولو قضیو کې د نیولو د حکمونو تطبیق د هیوادونو په غاړه دی .د نړیوالې جنایی محکمې د تاسیس پر
مهال ،هیوادونو د دوو رُکنونو پر بنسټ یو نظام جوړ کړ .محکمه پخپله قضایي رُکن دی .عملیاتي رُکن یی
د هیواد پورې اړه لري ،چې پکې د محکمې د احکامو تطبیق شامل دی.
د روم د اساسنامې غړي هیوادنه قانوني دنده لري ترڅو په بشپړ ډول د نړیوالې جنایی محکمې سره
همکاري وکړي .کله چې یو غړی هیواد د مرستې لپاره غوښتنې ته په غاړه ایښودلو کې پاتې راشي،
محکمه به پدې اړه موندنې وکړي او موضوع د نورو اقداماتو لپاره د غړو هیوادنو غونډې ته راجع کړي.
کله چې د محکمې قضایي واک د امنیت د شورا لخوا په کار واچول شي ،د همکارۍ دنده د ملګرو ملتونو
ټولو غړو هیوادونو ته پراخیږي ،پرته له دې چی هغوي د اساسنامې غړي هیوادونه دي او که نه .د محکمې
تر قضایي واک الندې جرمونه ،تر ټولو سنګین جرمونه دي چې بشر یی پیژني او لکه څرنګه چې د
اساسنامې ۲۹مه ماده حکم کوي ،دا جرمونه د محدودیتونو د کوم قانون تابع نه شي کیدلی .د نیولو حکمونه
عمري حکمونه دي ،له همدې امله ،هغه اشخاص چې غایب دي ژر یا وروسته به د محکمې سره مخامخ
شي.

 .۴۵د شخص له نیول کیدو وروست څه پیښیږي؟
نیول شوی شخص بی له ځنډه د نیول کیدو په هیواد کې د با صالحیته محکمې حضور ته وړاندې کیږي کوم
چې به دا تثیت کړي چې د نیولو حکم د نیول شوي شخص لپاره وو ،نیول شوی شخص د قانوني بهیر سره
سم نیول شوی او د شخص حقونو ته درناوی شوی .کله چې د تسلیمولو حکم صادر شو ،شخص محکمې ته
سپارل کیږي او د هالند د هاګ په ښار کې د توقیف په مرکز کې ساتل کیږي.

 .۴۶د هاګ په ښار کې د توقیف په مرکز کې د بند شرایط څه ډول دي؟
د نړیوالې جنایی محکمې د توقیف مرکز د بندیانو سره د چلند لپاره د نړیوال بشري حقونو د لوړ معیار ،لکه
د ملګرو ملتونو د حد اقل معیار د قواعدو سره په سمون کې فعالیت کوي .د تفتیش یوه خپلواکه اداره منظمه
او ناڅاپه تفتیش ترسره کوي ترڅو د بندیانو د بند او هغوي سره د چلند څرنګوالی وڅیړي .د نړیوالې جنایی
محکمې د توقیف په مرکز کې ،ورځنی مهال ویش بندیانو ته فرصت ورکوي ترڅو په صحن کې قدم
ووهي ،تمرین وکړي ،طبي پاملرنه ترالسه کړي ،په السي فعالیتونو کې برخه واخلي او د خپل د مدافعې د
چمتو کولو لپاره خپل تر اختیار الندې سهولتونو ته السرسۍ ولري .سربری پردې ،مرکز رسنیز سهولتونه
لري چې مختلف روزنیز ،تفریحی او سپورتی پروګرامونه وړاندې کوي .د نړیوالې جنایی محکمې بندیان
همداراز کمپیوټر ،تلویزیون ،کتابونو او مجلو ته السرسۍ لري .هغه څوک چې بی وسه وي ،حق لري
ترڅو په رسمي ساعتونو کې په وړیا ډول خپل د مدافعې وکیل ته ټیلفون وکړي .هر  ۱۰مربع متره کوټه د
یو شخص لپاره ځانګړې شوې .یوه معیاري کوټه د خوب یو کټ ،میز ،تاخچه ،المارۍ ،تشناب ،د السی
مینځلو ځای ،تیلویزیون او هغه مهال چې کوټه تړل شوې وي ،د ساتونکو سره د اړیکه نیولو لپاره یو داخلي
ټیلفون.
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محکه هره ورځ دری ځلی خواړه برابروي ،که چیرې بندیان وغواړي پخپله پخلی وکړي ،شریک پخلنځای
ته هم السرسۍ لري .د سودا اخیستو لپاره هم یو لیست موجود دی تر څو بندیان د امکان تر حده پورې
اضافي شیان واخلي.
ټول بندیان کولی شي په کال کی څو ځل د خپلو کورنیو سره مالقات وکړي ،هغه بندیان چې بی وسه بلل
کیږي ،مصارف یی د امکان تر حده د محکمې په غاړه دی.
هغه خلک چې د نړیوالې جنایی محکمې تر قضایي واک الندې د جرمونو په اړه محکوم شوي دي خپل
حبس د هاګ په ښار کې د نړیوالې جنایی محکمې د توقیف په مرکز کې نه تیروي ،ځکه چې دا مرکز د
اوږودمهاله حبس لپاره ندی جوړ شوی .محکومین له همدې امله د هالند څخه بهر یو محبس ته لیږل کیږي،
پداسې یو هیواد کې چې محکمه یی د هغو هیوادونو د لیست څخه ځانګړی کوي چې لیوالتیا یی ښودلي تر
څومحکومینو ته اجازه ورکړي ترڅو خپل حبس هلته تیر کړي.
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ج .د تورنو اشخاصو حقونه
 .۴۷ایا بندیان محکمې ته خپل د لیږدیدو له امله محکوم بلل کیږي؟
نه .هر څوک د محکمې په حضور کې د مجرم ثابت کیدو تر وخته بی ګناه بلل کیږي .اړین دی ترڅو
څارنوال د یو تورن شخص جرم ثابت کړي او د محاکمې خونه به یواځې هغه مهال یو څوک محکوم کړي
چې رضایت ولري چې تورونه د معقول شک پرته ثابت شوي.

 .۴۸تورن اشخاص څه حقونه لري؟
تورن اشخاص بی ګناه بلل کیږي .هغوي د محاکمې په دوران کې د محکمې په خونه کې حاضر وي ،او د
خپلو د قضیو د علني ،عادالنه او بیطرفانه اوریدو حق لري .پدې منظور ،د محکمې په حقوقي اسنادو کې
متعدد تضمینونه موجود دي ،چې د بیلګې په توګه الندې حقوق پکی شامل دي:


د خپلې خوښې د وکیل لخوا مدافعه ،د خپلو شواهدو او شاهدانو وړاندې کول او د داسې ژبې کارول چې
په بشپړ ډول پری پوهیږي او پری خبرې کوي؛



په تفصیل سره د تورونو په اړه پداسې ژبه خبریدل چې په بشپړ ډول پری پوهیږي او پری خبرې کوي؛



د مدافعې د چمتو کولو لپاره کافي وخت او په آزاد او محرم ډول د خپل د وکیل سر اړیکی؛



د بی ځایه ځنډ پرته محاکمه؛



جبرا ګواهي ورکولو او یا هم په جرم اقرار ته نه مجبوریدل ،پداسې حال کې چی چوپتیا یی د ُمجرمیت
او بی ګناهۍ د تثبیت کولو لپاره په پام کې نه نیول کیږي؛



څارنوال دې ته اړ ایستل ترڅو پخپل ولکه او کنټرول کې داسې شواهد د مدافعې وکیل ته وسپاري چې
باور کیږي د تورن شخص بی ګناهي ښایی ،او یا هم د تورن شخص ګناه کموي ،او یا هم داسې شواهد
چې د څارنوال د شواهدو په اعتبار اغیزه کوي.

 .۴۹که چیرې یو تورن شخص د حقوقي مرستې لپاره د پیسو د ورکولو وسیله ونه لري څه
پیښیږي؟
تورن اشخاص په ټولو قضیو کې چې د عدال ت اړتیا ده د حقوقي مرستو حق لري ،او که چیرې تورن شخص یی
د پیسو د ورکړې وسیله ونه لري ،د محکمې لخوا د حقوقي مرستو مستحق دی.

 .۵۰ایا بندیان کولی شي ترڅو د محاکمې د ترسره کیدو پورې لنډمهاله ازادي ترالسه کړي؟
ټول بندیان مستحق دي ترڅو د محاکمې د ترسره کیدو پورې د لنډمهالې ازادۍ غوښتنه وکړي .د غوښتنې د
مسترد کیدو په صورت کې ،پریکړه وخت په وخت د اړوندې خونې لخوا لږترلږه په هرو  ۱۲۰ورځو کې بیا
کتل کیږي ،او ممکن هر وخت د بندي او یا هم د څارنوال په غوښتنه بیا وکتل شي.
24

 .۵۱د مدافعې لپاره د عامه مشاور د دفتر دنده څه ده؟
د مدافعې لپاره د عامه مشاور دفتر د مدافعې حقوقو ته وده ورکوي ،له هغوي څخه استازیتوب کوي او په اړه یی
څیړنې ترسره کوي ،د بنیادي دفاعي مسایلو اهمیت لوړوي او هڅه کوي ترڅو د پلټنې او محاکمې په ټولو
پړاونو کې د مدافعې لپاره مساوات تراالسه کړي.
دا دفتر د خپلو بنیادي فعالیتونو په لحاظ یو خپلواک دفتر دی ،مګر یواځې له اداري پلوه د ثبت د دفتر تر سیورې
الندې راځي.
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د .د محاکمې څخه مخکې د تورونو تائید
 .۵۲ایا تورن اشخاص د هاګ ښارته د رسیدو سره سم محکمې ته حاضریږي؟
هو .د محکمې حضور ته د تورن شخص لومړۍ حاضري د هاګ ښار ته د هغه/هغی د رارسیدو څخه لنډ
وخت وروسته وي .په لومړي حاضرۍ کې ،د محاکمې څخه مخکې خونه د تورن شخص شهرت تائیدوي ،دا
یقیني کوي چې تورن شخص په تورونو پوهیږي ،د هغه ژبې تصدیق کوي چې د محکمې په بهیر کې به
کارول کیږي او د تورونو د تائید د اوریدو د پیل نیټه ټاکي.
د تورونو د تائید په اوریدنه کې  -چې محاکمه ندی ،بلکی د محاکمې څخه مخکې یوه اوریدنه ده  -اړینه ده
ترڅو څارنوال د محاکمې پړاو ته د قضیې د رسیدلو لپاره کافي شواهد وړاندې کړي .د تورن شخص وکیل
ممکن د تورونو په اړه اعتراض وکړي ،د څارنوال د شواهدو ننګونه وکړي او همداراز خپل شواهد وړاندې
کړي.
د تورونو د تائید اوریدنه د څارنوال ،تر عدلي تعقیب الندې د شخص او د هغه/هغی د وکیل او د متضررینو د
استازو په حضور کې ترسره کیږي .لکه څرنګه چې د اساسنامې ۶۱مه ماده حکم کوي ،تورن شخص کولی
شي ترڅو پدغه اوریدنه کې خپل د حضور د حق څخه تیر شي.

 .۵۳د تورونو د تائید له اوریدنې وروسته ،د محاکمې څخه مخکې خونه کومې پریګرې کولی شي؟
د تورونو د تائید له اوریدنې وروسته ،د محاکمې څخه مخکې خونه به ممکن:


د تورونو د تائید څخه انکار وکړي؛ داسې یوه پریکړه د څارنوال لخوا د اضافي معلوماتو پر بنسټ د
تورونو د تائید د بلې غوښتنې مخنیوۍ نه شي کولی؛



محکمه وځنډوي او د څارنوال څخه غوښتنه وکړي ترڅو د نورو شواهدو وړاندې کول او یا هم د نور
تحقیق ترسره کول په پام کې ونیسي او یا هم پدې سبب د تورونو د تعدیل غوښتنه وکړي چې شواهد بل
جرم ارتکاب وښایی؛



تورونه تائید کړي او قضیه محاکمې ته راجع کړي؛ د تائید پرمهال ،د محکمې ریاست د محاکمې یوه
خونه تشکیلوي چې د قضایي بهیر د راتلونکي پړاو مسئولیت به په غاړه لري :محاکمه

 .۵۴ایا د تورونو تائید د تورن شخص د مجرمیت په اړه له مخکې څخه قضاوت کوي؟
نه .د تورونو د تائید د اویریدنې موخه د تورن شخص پرضد د ناکافي حقوقي بنسټ په اساس د قضایي بهیر
څخه د مخنیوي په وسیله د هغوي د حقونو څخه ساتنه ده .د محاکمې څخه په مخکې پړاو کې ،اړین دی ترڅو
څارنوال هر تور په کافي شواهدو حمایه کړي او د دې باور لپاره معتبر دالیل تثبیت کړي چې شخص ادعا
شوي جرمونه ترسره کړي .که چیرې یو یا ډیر تورونه تائید شي ،قضیه د محاکمې لپاره د محاکمې خونې ته
لیږل کیږي.
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 .۵۵د تورونو له تائید څخه وروسته څه پیښیږي؟
د تورونو له تائید وروسته ،د محکمې څخه مخکې خونه قضیه د محاکمې لپاره د محاکمې یوې خونې ته راجع
کوي ،کوم چې به د قضایي بهیر راتلونکۍ پړاو پرمخ وړي :محاکمه
د محاکمې د پیل څخه مخکې ،د محاکمې د خونې قاضیان د طرزالعمل اړوند هغه موضوعات په پام کې نیسي
چې ممکن د قضیې د خواوو لخوا ورته وړاندي شي او محاکمې ته د چمتوالي په منظور ناستې ترسره کوي
ترڅو د طرزالعمل اړوند ستونزې هوارې کړي او د قضایي بهیر د عادالنه او ګړندۍ پرمختګ سره مرسته
وکړي.
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ه .محاکمه
 .۵۶محاکمې په کوم ځای کې ترسره کیږي؟
پرته له دی چې قاضیان په بل ځای کې د محاکمې د ترسره کولو پریکړه وکړي ،محاکمې د هاګ په ښارکې د
محکمې په مقر کې ترسره کیږي .دا مسئله په څو قضیو کې راپورته شوې .الزمي دی ترڅو تورن شخص
پخپل/پخپلې محاکمې کې حاضر وي کوم چې په علني ډول ترسره کیږي ،پرته لدې چې محکمه پریکړه وکړي
ترڅو د متضررینو او شاهدانو د امنیت ا و یا هم د شواهدو د حساسیت او محریمت د محافظت په منظور دې د
قضایي بهیر ځنې برخې په پټ ډول ترسره شي.

 .۵۷د محاکمې په پیل کې څه پیښیږي؟
د محاکمې په پیل کې ،د محاکمې خونه حکم کوي ترڅو د تورن شخص پر ضد تورونه دې ورته ولوستل شي او
پوښتنه کوي چې ایا هغه پرې پوهیږي او که نه .د محکمې خونه وروسته د تورن څخه غوښتنه کوي ترڅو پخپل
جرم اقرار وکړي او یا هم ځان بی ګناه وبولي.

 .۵۸که چیرې یو تورن شخص په جرم اقرار وکړي څه پیښیږي؟
لومړی ،د محاکمې خونه دا باوري کوي چې تورن شخص پر جرم د اقرار په ماهیت او پایلو پوهیږي ،دا چې د
تورن شخص لخوا اقرار پخپله خوښه د خپل وکیل سره د کافي مشوری وروسته ترسره شوی او دا چې په جرم
اقرار د هغو حقایقو او تورونو سره سمون لري چې د څارنوال لخوا لګول شوي او تورن شخص پری اقرار
کوي .که چیرې د محاکمې خونه قانع وي چې دا ټول شرایط پوره دي ،نو تورن شخص به د لګول شوي تور په
اړه محکوم کړي .که چیرې خونه قانع نه وي چی دا شرایط پوره دي ،نو خونه به داسې وبولي چې اقرار ندی
شوی ،چې پدی صورت کې به حکم وکړي ترڅو محاکمه دوام ومومي.

 .۵۹محاکمه څه ډول ترسره کیږي؟
د محاکمې پرمهال ،څارنوال او مدافع وکیل فرصت لري ترڅو خپلې قضیې وړاندې کړي .حتمي ده ترڅو
څارنوال محکمې ته داسې شواهد وړاندې کړي چې د ټول معقول شک پرته دا ثابت کړي چې تورن شخص
مجرم دی .دا شواهد کیدی شي اسناد ،نور واقعي مواد او یا هم د شاهد بیان وي .حتمي ده ترڅو څارنوال
همداراز هغه شواهد هم افشا کړي چې ممکن دا ښکاره کړي چې تورن شخص بی ګناه دی.
په لومړي کې څارنوال خپل شواهد وړاندې کوي او شاهدان د ګواهۍ ورکولو لپاره رابولي .کله چې څارنوال د
هر شاهد څخه پلټنه پای ته ورسوله ،مدافع وکیل ته هم فرصت ورکول کیږي ترڅو د شاهدانو څخه پلټنه وکړي.
کله چې څارنوال خپل ټول شواهد وړاندې کړي ،بیا د تورن شخص وار راځي ترڅو د خپل/خپلې وکیل په
مرسته خپل/خپله دفاع وړاندې کړي.
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 .۶۰څوک شواهد وړاندې کولی شي؟
د محاکمې ټولې خواوې د قضیې اړوند شواهد وړاندو کولی شي .هرڅوک د قانون مطابق تر مجرم ثابت کیدو
پورې بی ګناه بلل کیږي .د ټول معقول شک پرته د تورن شخص د مجرم ثابتولو مسئولیت د څارنوال په غاړه
دی .تورن شخص حق لري ترڅو د څارنوال له شاهدانو څخه پلټنې وکړي او همداراز د څارنوال د شاهدانو لپاره
په ورته شرایطو پخپل استازیتوب شاهدان وړاندې کړي او پلټنې ترې وکړي.
هغه مهال چې د متضررینو شخصي ګټې اغیزمنې کیږي ،محکمه د قضایي بهیر په هغو پړاونو کې چې د
محکمې لخوا مناسب وبلل شي ،پداسې ډول د هغوي د نظرونو او اندیښنو د وړاندې کولو او په پام کې نیولو
اجازه ورکوي چې د تورن شخص د حقونو او د یوې عادالنه او بیطرفه محاکمې په اړه الدمخه قضاوت ونه
کړي او ورسره متناقض نه وي .د هغوي نظرونه او اندیښنی د هغوي د حقوقي استازو لخوا وړاندو کیدلی شي.
په هعه قضایي پریکړې کې چې په ۱۱م جوالی  ۲۰۰۸کې اجرا شوی ،د استیناف خونې متضررینو ته حق
ورکړ ترڅو د تورن شخص د مجرمیت او بی ګناهۍ په اړه شواهد وړاندې کړي او د شواهدو د قبولیت او
مطابقت ننګونه وکړي ،که څه هم دا حق په عمده ډول د قضیې د خواو پورې اړه لري ،یعنې څارنوال او مدافع
وکیل .دا حق مشروط پر سختو شرایطو دی ،یعنې د دې ثابتول چې متضرر شخص د دی کار په ترسره کولو کې
شخصي ګټې لري او همداراز د عادالنه محاکمې د اړتیاوو او د مدافعې د حقونو سره د دی غوښتنې سمون.
همداراز حتمي دی ترڅو متضررین د افشا کولو مسئولیت مراعت کړي ،د غوښتنې خبر د قضیې خواو ته
ورکړي ،او د ځینو اشخاصو د محافظت په اړه د محکمې احکام مراعت کړي .په پای کې ،د متضرر شخص د
غوښتنې مناسبوالی د قاضې د ارزونې پورې اړه لري.

31

د نړیوالې جنایی محکمې په اړه پوهاوي

32

33

د نړیوالې جنایی محکمې په اړه پوهاوي

و .قضاوت او مجازات
کله چې قضیې خواوو خپل شواهد وړاندې کړل ،څارنوال او مدافع وکیل ته بلنه ورکول کیږي ترڅو خپل وروستني
اظهارات وړاندې کړي .مدافع وکیل تل فرصت لري ترڅو په پای کې خبرې وکړي .قاضیان ممکن متضررینو ته د
تاوان د ورکولو حکم ورکړي چې پکی جبران ،مالي تاوان او بیا رغونه شامل دي .پدې ډول ،هغوي ممکن مستقیما َ
د محکوم شخص پر ضد حکم صادر کړي.

 .۶۱مجازات څه مهال د محکمې لخوا اعالنیږي؟
د څارنوال او مدافع وکیل لخوا د رابلل شوي متضررینو او شاهدانو د خبرو له اویردو او په شواهدو له غور
وروسته ،قاضیان پریکړه کوي چې ایا تورن شخص مجرم دی او که بی ګناه.
مجازات په علني ډول او ،هر کله چې امکان ولري ،د تورن شخص ،متضررینو او یا هم د هغوي د قانوني استازو
په حضور کې ،که چیرې په قضایي بهیر کې یی برخه اخیستي وي ،اعالنیږي.

 .۶۲کومې جزاګانې د محکمې لخوا نافذیدلی شي؟
قاضیان به ممکن د حبس جزا تحمیل کړي چې ورسره نقدي جرمانه یا د هغه عاید ،ملکیت او شتمنیو ضبط چې په
مستقیم او غیر مستقیم ډول د ترسره شوي جرم څخه ترالسه شوی وي اضافه کیدلی شي .محکمه د اعدام جزا نه
شي تحمیلولی .اعظمي حد  ۳۰کاله حبس دی .که څه هم ،په سنګینو قضیو کې ،محکمه ممکن عمري حبس تحمیل
کړي.

 .۶۳د جزا موده په کوم ځای کې سرته رسریږي؟
محکوم اشخاص خپل د حبس موده پداسې یو هیواد کې سرته رسوي چې د محکمې لخوا د داسې هیوادونو د لیست
څخه ځانګړی کیږي چې محکمې ته یی لیلوالتیا ښودلي ترڅو محکوم اشخاص ومني.
د حبس شرایط د تطبیق کونکي هیواد د قوانینو لخوا تنظیمیږي او الزمي دی ترڅو د بندیانو سره د چلند د تنظیم
لپاره د نړیوال تړون د معیارونو سره سمون ولري .دا شرایط به د هغو شرایطو څخه ډیر یا کم مساعد نه وي چې په
نافذونکي هیواد کې د ورته جرمونو د محکومینو لپاره موجود دي.

ز .استیناف او بیاکتنه
 .۶۴څه وخت د یوې پریکړې په اړه د استیناف غوښتنه کیدلی شي؟
د قضیې هره خوا کولی شې ترڅو د محاکمې څخه د مخکې او یا هم د محاکمې د خوني د پریکړې پرضد د استیناف
غوښتنه وکړي .څارنوال کولی شي ترڅو په الندی دالیلود محکومیت او یا براعت په اړه د استیناف غوښتنه
وکړي :د طرزالعمل اړوند تیروتنه ،د حقایقو او یا هم د قانون اړوند تیروتنه.
محکوم شخص یا څارنوال همداراز کولی شي په نورو دالیلو هم د استیناف غوښتنه وکړي چې د قضایي بهیر یا
پریکړې په انصاف یا اعتبار اغیزه کوي ،په ځانګړي ډول د جرم او جزا ترمنځ د تناسب د نشوالي په دلیل.
د متضررینو ،د محکوم شخص او همداراز د هغو ملکیتونو د ریښتني خاوندانو قانوني استازي چې م متضررینو ته
د تاوان د ورکولو حکم پرې منفي اغیزه کړی ،کولی شي ترڅو د داسې یو حکم پرضد د استیناف غوښتنه وکړي.
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د استیناف خونه کولی شي ترڅو پریکړه یا محکومیت واړوي ،تعدیل یی کړي او یا هم د محکمې د بلې خوني په
حضور کې د نوي محاکمې حکم صادر کړي.

 .۶۵ایا محکوم شخص د پاتې استیناف په لړ کې په بند کې پاتې کیږي؟
پرته له دې چې د محاکمې د خونې لخوا په بل ډول حکم شوی وي ،محکوم شخص د پاتې استیناف په لړ کې په بند
کې پاتې کیږي .که څه هم ،په عمومي ډول هغه مهال چې د یو محکوم شخص د بند موده د ورکړل شوي حبس له
مودې څخه ډیر شي ،شخص ازادیږي .سربیره پردی ،د براعت په صورت کې ،پرته له دې چې اثتثنائي حاالت
موجود وي ،شخص سمدالسه ازادیږي.

.۶۶څه مهال د یوې پریکړې بیا کتنه ترسره کیدلی شي؟
محکوم شخص یا هم څارنوال د محکومیت د وروستي پریکړې یام هم د جزا د بیا کتنې لپاره په الندې حاالتو کې د
استیناف د خونې څخه غوښتنه کولی شي:
 نوی او مهم شواهد موندل شوي وي؛
 نوی څرګند شوی وسي چې قاطع شواهد کوم چې په محاکمې کې په پام کې نیول شوي و او د محکومیت سره
یی تړاو درلود ،غلط ،جعلي او یا باطل وو؛
 یو یا ډیرو قاضیان د داسې یو ناوړه عمل او یا د دندې څخه د جدي سرغړونې مرتکب شوی وي چې د کافي
جدیت په سبب د روم د اساسنامې مطابق د قاضي یا قاضیانو عزل توجیه کړي؛

 .۶۷که چیرې یو شخص د غیر قانوني نیولو یا توقیف قرباني شي څه پیښیږي؟
هر هغه څوک چې د غیر قانوني نیولو یا توقیف قرباني شي د تاوان د اخیستلو لپاره د تطبیق وړ حق لري .که
چیرې د عدالت څرګند او جدي غلط تطبیق په قاطع ډول وښودل شي ،محکمه کولی شي تاوان ورکړي.
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 .۵د متضررینو ګډون
 .۶۸د متضرر او شاهد ترمنځ څه توپیر دی؟
متضرر یو داسې شخص دی چې د نړیوالې جنایی محکمې تر قضایي واک الندې د یو جرم د ارتکاب په پایله کې
ورته زیان رسیدلی وي .د روم اساسنامه دا باوري کوي تر څو متضررینو ته یو شمیر حقونه وقف شي ،چې پکې
تر ټولو مخکښ د څارنوال او مدافع څخه په خپلواک ډول په قضایي بهیر کې ګډون دی .متضررین حق لري ترڅو
په محکمه کې د خپلو اندیښتو او شخصي ګټو د وړاندې کولو لپاره قانونی استازي ولري.
شاهد داسې یو شخص دی چې د محکمې په حضور کې ګواهي ورکوي ،د شواهدو په ډول یو بیان ورکوي ،کوم
چې ډیر وختونه د څارنوال یا مدافع وکیل لخوا وړاندې کیږي.

 .۶۹د نړیوالی جنایی محکمې په حضور کې څوک "متضرر" بلل کیږي؟
متضرر یو داسې شخص دی چې د نړیوالې جنایی محکمې تر قضایي واک الندې د هر جرم د ارتکاب په پایله کې
ورته زیان رسیدلی وي .همداراز ممکن دی سازمانونه او موئسسات متضررین وي چې هغو ملکیتونو ته یی زیان
رسیدلي وي چې د مذهبي ،تعلیمي ،هنري ،علمي او یا هم خیریه موخو لپاره وقف شوي وي.
د نړیوالې جنایی محکمې قاضیان د هغو زیانونو ډولونه تثبیتوي چې الزمه ده په پام کې ونیول شي ،د بیلګې په
توګه ځاني زیان ،رواني زیان ،کله چې د یو شخص ذهن د هغه څه پواسطه زیانمن شوی وي چې هغه تجربه کړی
او یا یی هم شاهد وو ،یا مادي زیان چې پکی د توکو یا ملکیت له السه ورکول یا زیانمن کیدل شامل دي.

 .۷۰د نړیوالې جنایی محکمې په حضور کې متضررین څه حقوق لري؟
د نړیوالې جنایی محکمې په حضور کې متضررین داسې حقوق لري چې هیڅکله د یوې نړیولې جنایی محکمې په
حضور کې چاته ندي ورکړل شوي .ممکن دی ترڅو متضررین د نړیوالې جنایی محکمې په قضایي بهیر کې له
مختلفو الرو ګډون وکړي:
 متضررین کولی شي د څارنوال دفتر ته معلومات ولیږي او له دفتر څخه یی غوښتنه وکړي ترڅو پلټنې پیل
کړي؛
 د محاکمې په ترڅ کې ،که چیرې یو متضررد مدافع وکیل یا څارنوال لپاره او یا هم په قضایي بهیر کې د
نورو ګدون کونکو متضررینو لپاره د شاهد په حیث وبلل شي ،هغه کولی شي پخپله خوښه د محکمې په
حضور کې ګواهي ورکړي؛
 متضررین همداراز حق لري ترڅو د یو قانوني استازي له طریقه په قضایي بهیر کې برخه واخلي؛ ممکن دی
ترڅو متضررین خپل نظرونه او اندیښنی د قضایي بهیر په ترڅ کې قاضیانو ته وړاندې کړي؛ داسې ګډون
اختیاري دی او متضررینو ته د دی توان ورکوي ترڅو د څارنوال او مدافع وکیل څخه په خپلواک ډول نظر
څرګند کړي او ورته فرصت ورکوي ترڅو خپلې اندیښنی او ګټی پخپله وړاندې کړي؛
 په ځینو حاالتو کی ،په قضایي بهیر کې ګډون کونکي متضررین کولی شي د تورن شخص د مجرمیت یا بی
ګناهۍ په اړه شواهد وړاندې کړي؛ دوي همداراز کولی شي د قضیې د خواوو لخوا د وړاندې شوي شواهدو د
منلو او یا د په ځای توب ننګونه وکړي؛
 په پای کې ،متضررین د ور رسیدلي زیان لپاره د تاوان غوښته کولی شي.
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 .۷۱متضررین څرنګه په قضایي بهیر کې ګډون کولی شي؟
که چیرې محکمه یی مناسبه وبولي ،متضررین کولی شي خپل نظریات د قضایي بهیر په مختلفو پړاونو کې په
مستقیم ډول قاضیانو ته وړاندې کړي .داسې ګډون په عمومي ډول د قانوني استازو (یعنی ،وکیل) لخوا ترسره
کیږي څوک چې د هغوي نظرونه او اندیښنی محکمې ته وړاندې کوي ،ځکه چې جنایی قضایي بهیر ډیر پیچلی
دی.
متضررینو ته د ګډون د اسانتیا په منظور ،دی ته اړتیا ده ترڅو هغوي د ګډون لپاره د غوښتنې فورمه ډکه کړي.
متضررین کولی شي د ګډون لپاره د غوښتنې د فورمی یوه کاپي د محکمې د ویب پاڼې او یا د هاګ په ښار کې د
متضررینو د ګډون او تاوان دڅانګې څخه ترالسه کړي .الزمه ده ترڅو فورمی د فکس ،ایمیل او یا پوست له الرې
د الندې معلوماتو څخه په کار اخیستنې ،د هاګ په ښار کې د متضررینو او تاوان څانګې ته ولیږل شي.
هغه متضررین چې غواړي د فورمی په ډکولو او لیږلو کې ورسره مرسته وشي کولی شي د همدې څانګې سره
اړیکه ونیسي.
د هاګ په ښار کې د متضررینو د ګډون او تاوان دڅانګې سره په الندې ډول اړیکه نیول کیدی شي:
نړیواله جنایی محکمه
د متضررینو د ګډون او تاوان څانګه
پوست بکس نمبر  ،CM ۲۵۰۰د هاګ ښار
هالند
فکس+31(0) 70 515 9100 :
ایمیلvprsapplications@icc-cpi.int :
P.O. Box 19519
2500 CM, The Hague
The Netherlands
Fax: +31 (0) 70 515 9100
Email: vprsapplications@icc-cpi.int

 .۷۲ایا په یو وضیعت کې ټول متضررین کولی شي په قضایي بهیر کې ګډون وکړي؟
قاضیان هر غوښتنلیک په بیل ډول ګوري او پریکړه کوي چې ایا یو عارض د نړیوالې جنایی محکمې په
حضور کې د ګډون مستحق دی او که نه او په کومو پړاونو کې.

 .۷۳ایا الزمه ده ترڅو متضررین د هاګ په ښار کې د محکمې مقر ته سفر وکړي؟
په عمومي ډول ،متضررین مجبور ندي ترڅو د محکمې مقر ته سفر وکړي ،که چیرې هغوي و نه غواړي دا
کار ترسره کړي .قانوني استازي یی د هغوي نظرونه او اندیښنی محکمې ته وړاندې کوي.
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 .۷۴متضررین څرنګه قانوني استازی موندلی شي؟
متضررین په ازاد ډول قانوني استازي تاګلی شي ،پدی شرط چې استازی د اړینو وړتیاوو خاوند وي :الزمه ده
ترڅو هغه د قاضي ،څارنوال یا وکیل په حیث په جنایی قضایي برخه کې د لسو کالو کاري تجربه ولري او کم تر
کمه د محکمې په یوه رسمي ژبه حاکمیت ولري (انګریزي یا فرانسوي) .د نړیوالې جنایی محکمې د ثبت دفتر د
وړتیا لرونکو وکیالنو د یو لیست د برابرولو په وسیله د متضررینو سره د قانوني استازي په موندلو کې مرسته
کوي .په محکمه کې ،د متضررینو لپاره د عامه مشاور دفتر موجود دی کوم چې د متضررینو استازیتون کولی
شي او هغوي او قانوني استازو سره یی حقوقي مرستې کوي.
که چیرې د متضررینو تعداد ډیر وي ،ممکن قاضي ورڅخه غوښتنه وکړي ترڅو یو یا ډیر ګډ قانوني استازي
وټاکي .دی ته ګډ قانوني استازیتوب ویل کیږي او موخه یی د اغیزمن قضایي بهیر یقیني کول دی.

 .۷۵که چیرې متضررین د قانوني استازي وس ونه لري څه پیښیږي؟
که څه هم محکمه د حقوقي مرستې لپاره محدود منابع لري ،ممکن دی څه نا څه مالي مرسته وکړي .د
متضررینو لپاره د عامه مشاور دفتر همداراز کولی شي ترڅو متضررینو سره په وړیا ډول حقوقي مسرته
وکړي.

 .۷۶د متضررینو لپاره د عامه مشاور د دفتر دنده څه ده؟
د متضررینو لپاره د عامه مشاور دفتر متضررینو او د هغوي حقوقي استازو ته د قضایي بهیر په ټولو پړاونو
کې مالتړ او مرسته برابروي ترڅو د هغوي اغیزمن ګډون او د حقوقو ساتنه یقیني کړي.
د متضررینو لپاره د عامه مشاور دفتر یواځې له اداري اړخه د ثبت د دفتر تر سیوری الندې دی ،مګر په بشپړ
ډول د یو خپلواک دفتر په حیث کار کوي.

 .۷۷ایا محکمه د هغو متضررینو حفاظت کوي چې په قضایي بهیر کې برخه اخلي؟
د ثبت په دفتر کې د متضررینو او شاهدانوڅانګه کولی شي محکمې ته د حاضریدونکو متضررینو او نورو
هغو خلکو د امنیت د انتظام په اړه چې د شاهدانو د ګواهي ورکولو په پایله کې د خطر سره مخ وي ،محکمې ته
د مناسب محافظتي اقداماتو په اړه مناسبه مشوروه ورکړي .داڅانګه د پورته ذکر شوي اشخاصو لپاره اړین
محافظتي اقدامات ترسره کوي.
د ساحوي کار په ترڅ کې ،اړین دی ترڅو د محکمې ټولې برخې اغیزمن کار مراعت کړي او د خپل او د هغو
اشخاصو امنیت یقیني کړي چې ورسره مخامخ کیږي .په محافظتی اقداماتو کې ممکن د بیلګې په توګه ،د هغو
متضررینو لپاره محرمیت چې په قضایي بهیر کې برخه اخلي ،د بدل نوم استعمال ،د اسنادو اصالح یا هم د افشا
کولو ممانعت او د صوتي او تصویري تخنیک استعمال شامل وي چې د هغو اشخاصو شهرت پټ کړي کوم چې
محکمې ته حاضریږي.

 .۷۸د محاکمې په پای کې ،متضررینو ته د تاوان په اړه قاضیان ممکن کومې پریکړې وکړي؟
د محاکمې په پای کې ،د محاکمې خونه ممکن په محکوم شخص حکم وکړي ترڅو د هغو جرمونو متضررینو ته
تاوان ورکړي چې په اړه یی مجرم پیژندل شوی .په تاوان کې ممکن مالي تاوان ،د ملکیت ورستنول ،بیارغونه
او سمبولیک اقدامات لکه د بخښنې غوښتنه او یا هم یادګارونه شامل وي.
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محکمه به ممکن په انفرادي او یا هم ډله ایز ډول تاوا اعطا کړي ،هر یو چې د محکمی په نظر په یوه ځانګړې
قضیه کې د متضررینو لپاره تر ټولو مناسب وي .د ډله ایز تاوان یوه ګټه دا ده چې بشپړ ټولنې ته هوساینه
ورکوي او د غړو سره یی مرسته کوي ترڅو خپل ژوند بیا ورغوي ،د بیلګې په توګه د متضررینو د خدماتو د
مرکز جوړول او یا هم د سمبولیکو اقداماتو ترسره کول .سربره پردې ،د روم د اساسنامې غړي هیوادونو د
نړیوالې جنایی محکمې تر قضایي واک الندې د جرمونو د متضررینو او د هغوي د کورنیو لپاره یو امانتي
صندوق تاسیس کړی ترڅو په هغه صورت کې د تاوان لپاره د محکمې حکم مراعت کړي چې محکوم شخص د
دی کار د ترسره کولو لپاره کافي منابع ونه لري.

 .۷۹د متضررینو لپاره د امانتي صندوق دنده څه ده؟
د روم اساسنامې دوه خپلواکه موسسې رامینځته کړې :نړیواله جنایی محکمه او د متضررینو لپاره امانتي
صندوق.
پداسې حال کې چې ناشونې ده ترڅو د نسل وژنې ،جنګي جرمونو ،د بشریت ضد جرمونو او د یرغل د جرم په
سبب رسیدلي زیانونه په بشپړ ډول له مینځنه یوړل شي ،د پاتې خلکو سره ،په ځانګړې ډول د هغوي په مینځ کې
تر ټولو زیانمنیدونکو خلکو سره د هغوي د ژوند د بیارغولو ،او د ټولنې د فعالو غړو په حیث دخپل د عزت او
وقار د بیرته السته راوړلو په برخه کې مرسته ممکن دی.
د متضررینو لپاره امانتي صندوق اشخاص ،منابع لرونکي موسسات او قدرمند خلک د متضررینو او د هغوي د
ټولنو د ګټې لپاره هڅوي .دغه صندوق د متضررینو د فیزیکي ،مادي او رواني اړتیاو د مرفوع کولو لپاره
اغیزمنې پروژی تمویل یا چمتو کوي .دا همدارز هغه مهال چې د محکمې لخوا ورڅخه غوښته وشي ،په مستقیم
ډول فعالیتونه پرمخ بیایی.
د متضررینو لپاره امانتي صندوق پرته له دې چې د نړیوالې جنایی محکمې لخوا څوک محکوم شي ،د جرمونو د
متضررینو په ګټه کار کولی شي .دا صندوق د محکمې سره په ګډه کار کوي ترڅو په روان قضایي بهیر کې د
الس وهنې څخه مخنیوی وشي.

 .۸۰ایا متضررین دی ته اړ دي ترڅو تاوان ته د مستحق کیدو څخه مخکې لومړی په قضایي بهیر
کې ګډون وکړي؟
نه .داسې یو متضرر شخص چې په قضایي بهیر کې یی برخه نه وي اخیستې کولی شي د تاوان لپاره غوښتنلیک
ورکړي .دا دواړه یو له بل څخه خپلواکې غوښتنې دي .محکمه حتا کولی شي پخپل ابتکار د تاوان د ورکولو
پریکړه وکړي.
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 .۶د شاهدانو محافظت
 .۸۱څوک کولی شي شاهد وي؟
د څارنوال دفتر ،د مدافع وکیل او یا په قضایي بهیر کې نور ګډون کونکي متضررین کولی شي د متخصصو
اشخاصو ،متضررینو او یا هم د هر داسې شخص څخه چې د جرمونو شاهد وو غوښته وکړي ترڅو د محکمې
په حضور کې ګواهي ورکړي.

 .۸۲د څارنوال دفتر د شاهدانو د انتخاب لپاره کوم معیارونه کاروي؟
د څارنوال دفتر شاهدان د هغوي د ګواهۍ د په ځای توب ،پر هغوي باور او د هغوي د اعتبار پر بنسټ
انتخابوي.

 .۸۳ایا شاهدان ګواهي ورکولو ته مجبوریږي؟
نه .محکمه یو شاهد دی ته نه مجبوروي ترڅو د خپلې خوښې پرته د محکمې په حضور کې ګواهي ورکړي.

 .۸۴محمه څرنګه پوههیږي چی شاهدان درواغ نه وایي؟
د غلط ګواهۍ د مخنیوي لپاره مختلف تدابیر نیول شوي دي .د ګواهي ورکولو څخه مخکې ،هر شاهد د رښتیا
ویلو تعهد کوي .قاضیان صالحیت لري چې په ازاد ډول ټولو سپارل شوي شواهدو په ځای توب او دمنل کیدو
قابلیت وڅیړي.
که چیرې یو شاهد غلطه شاهدي ورکړي ،محکمه کولی شي هغه/هغی ته د حبس جزا ،چې د پنځو کالو څخه
زیات نه وي واوروي او یا هم پرې نقدي جرمانه تحمیل کړي.

 .۸۵د هغو شاهدانو سره چې په محکمې کې حاضریږي څه ډول مرسته کیږي؟
هغه شاهدانو ته چې په محکمې کې حاضریږي معلومات او الرښونه ورکول کیږي .په همدې موخه ،د
متضررینو او شاهدانو د شعبې د مرستې ټیم داسې خمدمات وړاندې کوي چې پکی رواني مرسته ،په بحراني
حالت کې مینځګړتوب او د اړتیا په صورت کې طبي پاملرنې ته السرسۍ شامل دي.
د متضررینو او شاهدانو څانګه همداراز د "آشنا کولو" په نوم د یو بهیر په ترڅ کې ټول شاهدان د محکمې په
حضور کې د ګواهۍ ورکولو لپاره چمتو کوي .پدغه بهیر کې ،د محکمې خونه او د محاکمې طرزالعمل
شاهدوانو ته د هغوي د ګواهۍ څخه مخکي ښودل کیږي .زیات شمیر شاهدان به هیڅکله مخکې د محکمې خونې
ته نه وي تللي او ممکن دا ورته ویرونکی وي .دا کولی شي د هغوي په سالمتۍ او ګواهۍ اغیزه وکړي ،او د
آشنا کیدو د بهیر موخه د دې څخه مخنیوۍ دی .د آشنا کیدو بهیر د ګواهۍ په محتوی کومه اغیزه نه لري ،ځکه
چې پدغه بهیر کې د شواهدو په اړه بحث نه کیږي.

 .۸۶د هغو شاهدانو لپاره چې د محکمې په حضور کې ګواهي ورکوي کوم حفاظتي انتظامات موجود
دي؟
محکمه د هغو شاهدانو لپاره چې په محکمې کې حاضریږي او د نورو هغو اشخاصو لپاره چې د یو شاهد د
ګواهۍ په سبب د خطر سره مخ وي ،یو شمیر حفاظتي انتظامات لري .د محکمې د حفاظت د نظام بنسټ غوره
کار دی چې موخوه یی د ټولنې او د عامه وګړو څخه د محکمې سره د یو شاهد د اړیکې پټول دی .دا د ټولو هغو
اشخاصو لخوا کارول کیږي چې د شاهدانو سره مخامخ کییږي.
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د محافظت عملیاتي انتظام د شاهد د اوسیدو په ځای کې تطبیق کیدلی شي ،د بیلګې په توګه د لومړني غبرګون
نظام چې د بیړنۍ غبرګون  ۲۴ساعته نظام دی ،محکمې ته د دی وړتیا ورکوي ترڅو ،که چیرې ممکن وي ،په
هغه صورت کې چې شاهدان په نښه شي او یا د په نښه کیدو څخه په ډار کې وي ،هغوي یو محفوظ ځای ته
ولیږدوي .په نورو عملیاتي محافظتي تدابیرو کې د محرمیت او د پوښښ لپاره د یوې کیسی د اهمیت په اړه د
شاهد روزنه او د یو بیړنۍ بدیل پالن په اړه هوکړه شامل دي.
محکمه همداراز د طرزالعمل اړوند محافظتي تدابیر تطبیق کولی شي .پدی تدابیرو کې د مخ یا اواز د بڼې بدلون
او د جعلي نوم استعمال شامل دي .د ځورول شوي شاهدانو  ،ماشوم ،د زیات عمر لرونکی یو شخص او یا د
جنسي تاوتریخوالي د یو قرباني لپاره محکمه کولی شي د ځانګړو تدابیرو حکم ورکړي .پدې کې د شاهد د
ګواهۍ پر مهال د یو روانپوه یا د کورنی د غړي موجودیت او یا د شاهد او تورن شخص ترمنځ د سترګو له
طریقه د اړیکې د مخنیوي په منظور د پردی استعمال شامل دي.
د تدابیرو وروستی هڅه د نړیوالې جنایی محکمې د محافظت په پروګرام کې داخلیدل دی چې له دې الرې شاهد
او نږدی کورنۍ یی د ګواښ له ځای څخه بل ځای ته لیږدول کیږي .دا د محافظت یوه اغیزمنه طریقه ده ،مګر
په بی ځایه کیدونکي اشخاصو د خورا زیات بوج په سبب ،بل ځای ته لیږد یواځې وروستی او د مطلق اړتیا په
صورت کې یوه هڅه ده.
محافظتي اقدامات په عادالنه محاکمې کومه اغیزه نه لري .دا یواځې د شاهدانو د امنیت او هوساینې لپاره
استعمالیږي .دا اقدامات د څارنوال او مدافع وکیل لپاره په مساوي ډول د تطبیق وړ دي .ټولې خواوې د محرمیت
او د محافظتي اقداماتو په اړه مسئول دي ،مګر د محافظتي اقداماتو د تطبیق په صورت کې هم د شاهدانو څخه
پلټنه کیدلی شي.
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 .۷د محکمې په اړه نور معلومات
 .۸۷د نړلې جنایی محکمې په اړه نور معلومات له کومه ځایه موندلی شم؟
د محکمې په اړه نور معلموات یی په ویب پاڼې کې موندل کیدی شي .پدغه ویب پاڼې کې حقوقي کتابونه ،د محکمې
پریکړې او اسناد ،د محاکمو مهال ویش ،د وضیعتونو او په نړیوالې جنایی محکمې کې د قضیو او همداراز د
محکمې د اُرګانونو په اړه معلومات ،د مطبوعاتو د استازو لپاره مطبوعاتي خپرونې ،کاري فرصتونه ،د نړیوالې
جنایی محکمې څخه د مسلکي اشخاصو د لیدنې پروګرام او د محکمې په اړه نور معلومات شامل دي.
د نړیوالې جنایی محکمې د رسمي ویب پاڼې له طریقه په ژوندی بڼه د خپرونو سربیره ،چې د کارونکو سره
مرسته کوي ترڅو محاکمې په مستقیم ډول تعقیب کړي ،محکمې همداراز په مارچ  ۲۰۱۰کې خپل د یوټیوب رسمي
کانال هم پیل کړ )www.youtube.com/user/IntCriminalCourt( :ترڅو محکمه او د محکمې فعالیتونه عامه
وګړو ته ال نږدی کړي .د نورو سربیره ،تصویري کانال لیدونکو ته فرصت ورکوي ترڅو د محکمې مختلفې
قضیې په ګڼ شمیر ژبو کې د قضایي بهیر د لنډیزونو د اونیزو خپرونو له طریقه تعقیب کړي چې "د محکمې په
خونه کې" نومیږي .نور غږیز او تصویري پروګرامونه هم د نړیوالې جنایی محکمې د یوټیوب په کانال کې موجود
دي ،چې پکی د عامه پوهاوي پروګرامونه او د فعالیتونو او پیښو لنډیزونه شامل دي.
د نړیوالې جنایی محکمې د یوټیوب د کانال د پیل څخه وروسته ،محکمې د ټویټر یو حساب هم خالص کړ ترڅو
اړوند خبرونه او وروستي معلومات په اصل وخت کې شریک کړي :د ټولنیزو مطبوعاتو د دغه سهولت استعمال
په روښانه او پراخ ډول معلوماتو ته د السرسۍ په برخه کې د محکمې د هڅو یوه برخه ده.

 .۸۸معلومات په کومو ژبو موجود دي؟
په عمومي ډول ،د نړیوالې جنایی محکمې په ویب پاڼې کې موجود معلومات په انګریزی او فرانسوي ژبو دي ،کوم
چې د محکمې کاري ژبې دي .که چیرې د یو وضیعت اړتیا وي ،اسناد همداراز په عربي ژبه هم موجود دي .د د
محکمې په ویب پاڼې کې یو شمیر اړین اسناد په عربی ،چینایی ،روسي او هسپانه ایی ژبو هم موجود دي ،چې د
انګریزي او فرانسوي سره یوځای ټول د محکمې رسمي ژبې دي.
 .۸۹زه څرنګه کولی شم ترڅو د معلوماتو د ترالسه کولو او یا هم په محاکمې کې د ګډون لپاره د
نړیوالې جنایی محکمې څخه لیدنه وکړم؟
نړیواله جنایی محکمه د هاګ په ښار کې پخپل مقر کې د ټولو داسې خلکو هرکلی کوي چې د محکمې د جوړښت،
فعیالیتونو او کار سره عالقه ولري.
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د محکمې په اړه په معلوماتي ناسته کې ګډون:
د هغو اشخاص او ډلو څخه چې هیله لري ترڅو د محکمې په اړه په معلوماتي ناسته کې د ګډون و کړي غوښتنه
کیږي ترڅو د غوښتنلیک اړونده فورمه ډکه کړي ،چې د محکمې په ویب پاڼې کې موجود دی
( .)www.icc-cpi.intالزمه ده ترڅو غوښتنلیکونه د ډلو لپاره دوه میاشتې وړاندې او د شخص لخوا د لیدنې لپاره
یوه میاشت وړاندې د ایمیل له طریقه  visits@icc-cpi.intته ولیږل شي.

په محاکمې کې ګډون
پرته له دې چې د محکمې خونه د پټې ناستې حکم ورکړي ،د نړیوالې جنایی محکمې ناستې په عمومي ډول د عامه
وګړو پرمخ خالص وي .عالقه مندو اشخاصو ته بلنه ورکول کیږي ترڅو د محکمې دروازې ته والړشي (له
وړاندې څخه د کومې فورمی د ډکولو اړتیا نشته) .هرڅوک چې د محکمې ودانۍ ته داخلیږي اړ دي ترڅو د امنیتي
پلټنو څخه تیر شي او د پیژندنې اعتباري سند وړاندې کړي (پاسپورت ،تذکره او یا هم د موټر چلونې جواز).
سربیره پردې ،ټولې علني ناستې د نیم ساعت ځنډ وروسته د محکمې په ویب پاڼې کې خپریږي .دوي ته پدې نښه
السرسي موندل کیدی شي www.icc-cpi.int
د الزیاتو معلوماتو لپاره ،مهرباني وکړئ د محاکمو مهال ویش ته مراجعه وکړئ .همداراز په یاد ولرئ چې د عامه
نظم په منظور ،د شپاړسو کالو څخه کم عمره کوچنیانو ته د محکمې په ودانۍ کې اجازه نشته.

موږ سره اړیکه:
د عامه معلوماتو او اسنادو څانګه
د ثبت دفتر ،نړیواله جنایی محکمه
مانویخ ۱۷۴
 ،AB۲۵۱۶د هاګ ښار
هالند
ټیلفون+31 (0) 70 515 9767:
فکس+31 (0) 70 515 8567:
ایمیلPublicAffairs.Unit@icc-cpi.int :
Public Information and Documentation Section
Registry, International Criminal Court
The Netherlands
Telephone: +31 (0) 70 515 9767
Fax: +31 (0) 70 515 8567
Email address: PublicAffairs.Unit@icc-cpi.int
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د نړیوالې جنایی محکمې په اړه پوهاوي

