
                                                                                        
 

  

 سي يډ او ان وی 
  اداره ملتونو روګمل د لپاره ېمبارز د سره توکو يي نشه او جرمونو د
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 د جرمونو او نشه يي توکو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونواداره

 ويانا
 

 

 

 

 

 زیانمن شوو د مالتړ د  کړنو له املهد ترهګریزو 

 لپاره د جزایي عدالت غبرګون

 

 بيا کتل شوې ګڼه

 

 

 

 

 

 

 

 ملګري ملتونه
 ۲۰۱۲نيويارک 

 



                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ته ډالۍ ده. ووش زيانمن املهکړنو له  خپرونه په ټوله نړۍ کې د ترهګريزودا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ټول حقونه خوندي دي.کال د مۍ مياشت ۲۰۱۲دملګري ملتونه،  ©

يا  د کوم هيواد، سيمې، ښار يا ساحېله خوا د ملګرو ملتونو د داراالنشا توکي او وړاندې شوي القاب شوي  رولپه دې خپرونه کې کا

 و په اړه د هيڅ ډول نظر څرګندونه نه کوي.  ټاکلدپولو  د هغه هيواديې د چارواکو په حقوقي حيثيت پورې اړوند اويا د 

ورته ګډون ورکړشوی، په اړه تړوني )لينکونه(چې په دې خپرونه کې کوم او د انټرنيټ ويب پاڼو موندونکود متحدالشکله سرچينو 

کره توب يا  هملګري ملتونه د نوموړو مالوماتو د دوامدارتر مهاله ټول کره دي.  رولواره دي او د خپلپآسانۍ د لوستونکي د مالومات 

 . په غاړه نه اخليبهرنۍ ويب پاڼې د منځپانګې مسوليت کومې د 

 د ملګرو ملتونو دفتر، ويانا.انګليسي چاپ نکی: ، د خپرونو او کتابتون برخه، وخپرو

 شوې نه ده. يا اصالح ايډيټ  په رسمي توګهدا خپرونه 



                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

يواځې او ، شوزيانمن شووکوي. او بريد پخپله په بشريت ترهګري والی شي.... ک ]ترهګري[ هرڅوک، هر چيرته اغيزمن"

جوړه کړو او تاسو ته غوږ د راټوليدلو يوه نړيواله ديره لپاره اوريدلو دږ بايد ستاسو د غږنچې مولپاره ده بشردوستۍ د 

ترهګري ووايوڅنګه ژوند اغيزمن کړی دی، زموږ لپاره تر ټولو پياوړی دليل دی چې مو. ستاسو کيسې چې ترهګرۍ ونيسو

سره، تاسو د ترهګرۍ پر وړاندې په ورکولو څيرې يبشردتوجيه کيدالی نه شي. د ترهګرۍ دردناکو پايلو ته ډول هيڅ په 

. تاسو په ياستئاتالن  پر وړاندې نړيواله مبارزه کې رښتيني ترهګرۍړولو کې مرسته کوئ. تاسو د جو پهيو نړيوال کلتورد

حق لرئ. تاسو د ټولنيزې پيژندګلوۍ، درناوي يووالي او زړورتيا سره نړۍ عاجزه کړې ده. تاسو د مالتړ او  خپلې پياوړتيا

بشري حقونو دفاع وکړل او عزت حق لرئ. تاسو حق لرئ چې اړتياوې مو په ګوته شي. تاسو حق لرئ چې بايد ستاسو له 

 "شي. او تاسو د عدالت حق لرئ.

 

 بان کي مون     
 د ملګرو ملتونوعمومي منشي     

غونډه علمي د عمومي منشي  د ترهګرۍ نه د زيانمن شوو د مالتړ په اړه       
(سيمپوزيم)  

  ۹دسپټمبر ۲۰۰۸د 

      

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

  



                                                                                        
 

 سریزه

 ادارې دلپاره د ملګرو ملتونوجرمونوسره د مبارزې توکو او نشه یي د 
 اجرائیوي رئیس

 
، د هر چا له خوا چې ترسره کيږي،  په هره بڼه کېترهګري، د نړۍ مشرانو اعالميه کې، کال په  ۲۰۰۵د د نړيوالې سرمشريزې 

په اتفاق سره د يو کال وروسته، ۍ اجماع وه. نپه دومره لوړه کچه لومړچې  –هرچيرته او د هرې موخې لپاره چې وي وغندله 

منل د ترهګرۍ پر ضد څو اړخيزه ساحه کې د يو مهم پړاو استازيتوب کړنالرې نړيوالې د ترهګرۍ پر وړاندې د ملګرو ملتونو 

 غبرګون بنسټ کيښود. نغښتي کوي چې په ملي، سيمه ييزه او نړيواله کچه يې د ترهګرۍ پر وړاندې د يو هراړخيز او 

کړې چې هر  ټينګېله منلو وروسته، ملګرو ملتونو د سيستم په کچه هڅې کړنالرې نړيوالې  دملتونود ترهګرۍ پر وړاندې د ملګرو

يا د ترهګرۍ پر وړاندې نړيوالې ستراتيژۍ مبارزه وکړي. يې پر وړاندې مخنيوی او کړي چې د ترهګرۍ پياوړي اړخيزې کړنې 

او د قانون حاکميت د اساسي بنسټونو په نقش ته د درناوي اړين همدا ډول د ترهګرۍ پر وړاندې جګړې لپاره بشري حقونو کړنالرې 

 . ټينګار وکړاړتيا په د حقونو د خونديتوب او دودولو  شووزيانمن شوود ترهګرۍ له امله د يې ، او په ځانګړې توګه لتوګه تائيد کړ

ترسره کړه چې له ټولې نړۍ څخه يې د ترهګرۍ له امله زيانمن )سيمپوزيم( غونډه علمي ملګرو ملتونو لومړۍ کې، کال  ۲۰۰۸په 

په چې يو د ناستي ځای جوړشي  ولو او د خبرو اترو د پيلولو لپارهيد غږونو د اور دوی دد ترڅو کړل، سره يوځای شوي وګړي 

نوموړې غونډه کې را برسيره له هغو موضوعاتو ګټه پورته کوي چې په غوره توګه د دوی د اړتياوو مالتړ وشي. دا خپرونه ډيره 

عدلي ميکانيزمونو په رامنځ ته کولو کې مرسته وکړي چې په ملي کچه د ترهګرۍ له امله جزايي لري چې د اغيزناکو  ارادهشول، او 

 مالتړ وکړي. شوو د زيانمن 

 الرښودله خوا ددې څانګو دالت د ترهګرۍ د مخنيوي او عد ادارې لپاره د ملګرو ملتونو جرمونو سره د مبارزې او نشه يي توکود 

د ،. سخاوت ډک مالتړ له امله ترسره شولله په ځانګړې توګه  کولمبيا، قبرس او نيدرلينډ د د تمويل کوونکو هيوادونو  چمتو کول

له بنسټ څخه هم مننه کوي چې ددې خپرونې د  "لال نوګ"د اداره لپاره د ملګرو ملتونو سره د مبارزې  جرمونواو نشه يي توکو

جزايي مالتړد پروګرامونو په اړه د مرستې او د ترهګرۍ له امله د زيانمن شوو د لپاره يې مالتړ وړاندې کړی. دا الرښود چمتوکولو

چې د داده ښود موخه الرد دغه . تجربو نه ګټه پورته کويملي د متخصصينو جغرافيوي استازيتوب لرونکو  واټنعدالت د يو پراخه 

جوړوونکو او جنايي عدلي پاليسۍ يا تګالرې د د مالتړ د ميکانيزمونو اړوند تجربې شريکې کړي، او د  شوو د زيانمننه ترهګرۍ 

په اړه چې په ملي او سيمه ييزه کچه د دوی  کړنو له املههغو ښو دچارواکو لپاره د هغو ننګونو په اړه چې دوی ورسره مخ کيږي، او

جزايي ددوی دوړاندې کړي. موږ هيله لرو چې دا الرښود به له غړو هيوادونو سره  ځيرکتوب ي، عمليله خوا ترسره شوياالنو سد 

پروګرامونو په پراختيا او پلي کولو کې د مالتړ مرستو او و لپاره د شو د زيانمن  کړنو له املهترهګريزو سيستمونو کې د عدالت په 

 مرسته وکړي. 

 جرمونواو نشه يي توکودی. د  غلی نقش لوبولی، او ډير وخت ګړیمحاکمو کې تر ډيره دويمجزايي ( په ښکار شوو)و شو زيانمن

هراړخيزو د ګټو د استازيتوب په ارزښت او د  زيانمن شووکې د  اجرااتوجزايي په اداره لپاره د ملګرو ملتونو سره د مبارزې 

. کړيلپاره په اغيزناکه توګه مناسب چلند وړاندې  زيانمن شوود  کړنو له املهرهګريزوتپوهيږي چې د تړاو پروګرامونو د پراختيا په 

بښنې د د  کړنو له املهاو د ترهګريزو انځور د ښه کولو تعقيب د زيانمن کيدلو د جزايي سرغړوونکو لپاره اغيزناک نورونود 

 زيانمن شوواو اغيزناک السرسی هم اړين دی. ددې لپاره چې د يوشان لپاره عدالت ته  زيانمن شوودی. د مهم  المل يو کمولو

 د ظرفيت لوړونېادارې  دلپاره د ملګرو ملتونو سره د مبارزې  جرمونواو نشه يي توکوليدلوری د 

 

 

 



                                                                                        
 

 شووزيانمن کې د  اجرااتوجزايي بايد په ور ځای کړل شي عدلي اړخونه په ګوته کوي، جزايي کې چې د ترهګرۍ پر ضد کړنو په 

 تاکيد وشي. په نقش د ژغورل شوو غړو کورنيواو د دوی د 

او په ټوله کې د ملګرو ملتونو لپاره د دادارې لپاره د ملګرو ملتونو  سره د مبارزېجرمونواو نشه يي توکود  رولددې الرښود خپ

نيټه، په ابوجا، نايجيريا کې د ملګرو ملتونو دفتر د يو  ۲۶په  ېمياشت د کال د اګست ۲۰۱۱غم په يوه شيبه کې ترسره کيږي. د ډير

د نوموړي موټر بم چاودنې د څلورويشت ملګرو او ترهګريز بريد هدف وګرځيد چې ټوله نړۍ يې ولړزوله او ټولې نړۍ وغندلو. 

شتون ايجيريا کې د ملګرو ملتونو نوموړي بريد نه يواځې په نلپاره يې کار کولو.  يت د ښيګڼېکارکوونکو ژوند واخيست چې د بشر

لپاره، موږ په پياوړي کړنو ناوړه ې اس، بلکې د دوی نړيوال ارزښتونه او د سولې نړيوال ماموريت يې هم. ددخپله موخه وګرځوله

ړۍ جوړه خوندي، عادالنه او سوله ييزه ننوره هم عزم سره ځواب ورکړ چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وکړو او د ټولو لپاره يوه 

په يو باندې کلونو کې د ملګرو ملتونو په استوګنځايونو وروستيوکړو. موږ دا خپرونه خپلو هغو همکارانو ته چې په ابوجا، او په 

ته  زيانمن شووټولو  کړنو له املهترهګريزوشمير بريدونو کې يې خپل ژوند له السه ورکړی، او همدا ډول په ټوله نړۍ کې د ډير

 ډالۍ کوو. 

 يوري فيدوتوف         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

 

 لیک لر
۱
. 

. ړیلوم
 .......................................................................................................لويګژنديپ

۱ 

۲
. 

 او ارونهيمع والړين موجود وندړا زيانمن شوو د جرمونو د او څېه ضد پر ۍرګتره د: ديشال
 ........نورمونه

۳ 

 
 کولو جزايي د وړنومو د او ېنيسرچ اصلي لپاره زيبند والړين عمومي د کړنو له امله پر ۍرګتره د .الف

 دولتونو د لپاره
 ........................................................................................تونهيمسول

    
۴      

 
 او ارونهيمع والړين وندړا زيانمن شوو د جرمونو د. ب

 ...................................................نورمونه
۴ 

 
 زيي مهيس هړا په ېمرست او ړمالت د زيانمن شوو د کړنو له امله زويرګتره د .ج

 .......................نورمونه
۶ 

 
 والهړين ملتونو روګمل د ضد پر ۍرګتره د. د

 .............................................................ژييسترات
۱۰ 

 
 پراخه او ونګغبر عدالت جزايي د لپاره زيانمن شوو د کړنو له امله زويرګتره د. ه

 .....................مرسته
۱۲ 

 
 يې لپاره ړمالت د زيانمن شوو د او ستمونهيس حقوقي ملي ليالبيب. و

 ..........................................ېليپا
 

۱۳ 

۳
. 

 حقونو د زيانمن شوو د کړنو له امله زويرګتره د ېک ستميس په عدالت جزايي د کچه ملي په
 ............ولياځ

۱۵ 

 
 حالت د زيانمن شوو د دننه ستميس عدالت جزايي د. الف

 .........................................................ژندليپ
۱۵ 

 
 عمومي. ۱

 .................................................................................................مالحظات
۱۵ 

 
 قانوني او عرفونه ملي. ۲

 ...................................................................................حکمونه
۱۸ 

 
 ته عدالت لپاره زيانمن شوو د کړنو له امله زويرګتره د. ب

 .........................................................یالسرس
۳۲ 

 
 عمومي. ۱

 .................................................................................................مالحظات
۳۲ 

 
 قانوني او عرفونه ملي. ۲

 ...................................................................................حکمونه
۳۶ 

 
 مهال پر اجرااتو جزايي د. ج

 ..................................................................................توبيخوند
۵۴ 

 
 عمومي. ۱

 .................................................................................................مالحظات
۵۴ 

 
 قانوني او عرفونه ملي. ۲

 ...................................................................................حکمونه
۵۶ 

 
 ړبشپ. د

 ............................................................................................................غرامت
۷۰ 

 

 عمومي. ۱

 .................................................................................................مالحظات

 

۷۰ 



                                                                                        
 

 

 قانوني او عرفونه ملي. ۲

 ...................................................................................حکمونه

 

۷۴ 

۴
. 

 ونګغبر د ستميس عدالت جزايي د لپاره ړمالت د زيانمن شوو د کړنو له امله زويرګتره د 
 .........................یاوړلو

۹۳ 

 
 اصلي ړمالت د زيانمن شوو د کړنو له امله زويرګتره پورته، د ړمالت له زيانمن شوو د جرمونو عمومي د. الف

......................................................................................................................خونهړا
... ۹۳ 

 
 ګۍديرس قضايي او اداري د قانون ملي د هړا په ړمالت د زيانمن شوو د کړنو له امله زويرګتره د. ب

 ...........تښارز
۹۴ 

 
 وونکيړلو ونګغبر د ستميس عدالت جزايي د لپاره زيانمن شوو د کړنو له امله زويرګتره د. ج

 ..................امونهګ
۹۶ 

 .مهيضم ړۍلوم
.............................................................................................................ونهځاخ
.. 

۱۰
۱ 

 .مهيضم مهيدو
 کوونکو همکاري د

 ..............................................................................................ړل
۱۰
۳ 

 

 

 

  



                                                                                        
 

 پیژندنه1.
 

 روګمل د" شو، بيتصو ۱۸ په سمبرډ د کال ۲۰۰۹ د ېچ ېک ۶۴/۱۶۸ کيل هړکيپر خپل په ،مجمعې عمومي ملتونو روګمل د .1

 روګمل د لپاره سره دمبارزې جرمونو اوتوکو يي نشه د ېچ خهڅ ادارو اييځ او زويي مهيس والو،ړين او ادارو او بنسټونو وندوړا ملتونو

 يړک ړندۍګ څېه ېخپل دننه، تيمامور خپل د وندړا پلوځ او وييمخن د ۍرګتره د ېچ هړوک هنتښغو هد هشامل ېک په هم اداره ملتونو

 وړغ د ېک کولو پلي او کولو چمتو په رامونوګپرو ېمرست او ړمالت د شوو انمنيز د له  امله ۍرګتره د مهال، پر ېتنښغو د ،ېچ

 ".يړک ېاندړو مرسته کييتخن سمه سره نويقوان ملي وندوړا د لپاره ولوړلو تيظرف د وادونويه
 

 هګډ په ګېانڅ عدالت د او ګېانڅ وييمخن د ۍرګتره د ادارې ملتونو روګمل د لپارهسره د مبارزې  جرمونو اوتوکو يي نشه د .2

 وي د لپاره ړمالت د شوو انمنيز د کړنو له امله زويرګتره د يې موخه ۍنړلوم ېچ ړېک ترسره 1ېناست دوه لوډ د نويمتخصص د سره

 د کړنو له امله زويرګتره د ۍهمکار نويمتخصص نوالووګډ د. دي کول چمتو ېخپرون ېوي د هړا په وابځ عدلي جزايي زناکياغ

 انمنيز پهنه  ۍرګتره د ېچ رامونوګپرو د لپاره شوو انمنيز د نهجرمونو د اي رامونو،ګپرو موجودو د ېمرست او ړمالت د شوو انمنيز

 ېک ونقشخو او ولولوټرا کولو، هښن په تجربو ملي د  دي، ړو دويک پلي د سم سره ارونويمع والوړين او نويقوان ملي وندوړا له ،شوو

 اوتوکو يي نشه د ېک ساحه په عدالت جزايي وندړا حقونو بشري او ضد پر ۍرګتره د او ۍرګتره د ودښالر دا .مرستندويه وې ېرډي

 یشو ړجو موخه په رولوکا د هګتو په ېبرخ ېوي د تونويفعال د ېونړلو تيظرف د ادارې ملتونو روګمل د لپارهسره دمبارزې  جرمونو

 د شوو انمنيز د امله له ۍرګتره د کچه ملي په ېچ يړوک مرسته سره دولتونو وړغ کوونکو تنهښغو له ېچ ده دا موخه ېدد.  ید

 .يړک پلي او ړجو رامونهګپرو لپاره ېمرست او ړمالت
 

 رهس جرمونو اوتوکو يي نشه د. ید یلوبولنقش نقش یغل وخت رډي او ،ګړیميدو رهډي تر ېک محاکمو جزايي په شوو انمنيز   .3

 کم تښزار د توبياستاز د وګټ د شوو انمنيز د ېک اجرااتو جزايي په ږغ ېمجمع عمومي د ېدادار ملتونو روګمل د لپاره ېدمبارز

 ېاندړو چلند اسبمن هګتو زناکهياغ په لپاره شوو انمنيز د امله له ۍرګتره د ېچ اوړت په ايپراخت د رامونوګپرو ولشمولهټ  د او ولوين

 و له املهکړن زويرګتره د او کولو هښ د ورځان د دلويک انمنيز د بيتعق جزايي زناکياغ لپاره وونکوړسرغ دتورونو.  ييږپوه ،کوي

 د ېچ لپاره ېدد. ید نړيا هم یالسرس زناکياغ او وشاني ته عدالت لپاره شوو انمنيز د. ید المل نړيا وي لپاره راکمولو د تيمعاف د

 د ېچ ېک تونويفعال په ېونړلو تيظرف د ېدادارملتونو روګمل د لپاره ېدمبارز سره جرمونو اوتوکو يي نشه د یدلوريل شوو انمنيز

 ويورنک د یدو د او شوو انمنيز د ېک اجرااتو جزايي په ديبا شي لړک یاځ ور کوي، وتهګ په خونهړا عدلي جزايي ضد پر ۍرګتره

 .شي و ديتاکنقش  په وړغ شوو ژغورل د
 

 ملتونو روګمل د لپارهزې ارسره د مب جرمونو اوتوکو يي نشه د ي،ړک ړبشپ تيمامور ې دندې اوشو ېډير ېخپل ېچ لپاره ېدد .4

 شوو انمنيز د له امله 2جرمونو والوړين دويشد د او ؛کړنو له امله او نويقوان ملي وندوړا د ېچ ورکوي تښارز رډي تهخبرې  ېد هادار

 هنه ګټ تجربو ملي د ېک چلند پهسره  شوو انمنيز د کړنو له امله يزورګتره د ټبنس پر  نورمونو او ارونويمع والوړين شتو د هړا په

 ېچ کوي کار رڅي په ټبنس وي د دا ولډ همدا. کوي مرسته ېکبدلولورابدلو پهمالوماتو د هړا پهکړنو  او تجربو ملي د هڅه دا. ی خلاو

  رامونهګپرو ړمالت د شوو انمنيز دله امله  جرمونو د ېپورحده  هغه تر ېچ ارزوي و حد هغه

 

 

 

                                                           
نيټه ترسره شوه؛ د متخصصينو د ډلې دويمه غونډه په  ۲۷او  ۲۶کال د مۍ په  ۲۰۱۰د متخصصينو د ډلې لومړۍ غونډه په ويانا، اتريش کې، د  1

 نيټه ترسره شوه.  ۲۷او  ۲۶کال د جنوري په  ۲۰۱۱بوګوټا، کولمبيا کې د 
لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په سره د مبارزي او جرايمو  نشه  يی توکود تخنيکي مرستې وسيلې او د ترهګرۍ پر ضد نړيوال حقوقي چوکاټ د  2

 tools.html-assistance-http://www.unodc/en/terrorism/technicalويب پاڼه کې د السرسي وړ دي. 

http://www.unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html


                                                                                        
 

 

 انمنيز د املهکړنو له  زويرګتره د ېچ دا اي سي،ين ېالند ښښپو تر ېاويتړا شوو انمنيز د کړنو له امله زويرګتره د اندازه کافي په

 ۳ ستميس عدلي جزايي په هړا په حقونو د شوو انمنيز د لپاره، ېهمد د. کوي هيتوج کول ېاندړو ړمالت يګړانځ د خونهړا وندړا شوو

 وڅ وي احکامو قانوني اوکړنو  ملي له دې نه وروسته د ېچ ،د پام وړ دي افکار عمومي هړا په تيوضع د شوو انمنيز د ېڅپرکی ک

 په ېچ ېک حال ېداس په ،دييړک ړجو نيقوان يګړانځ لپاره شوو انمنيز دله امله کړنو  زويرګتره د دولتونو ونځي. راځی هم ګېليب

 د چې موخه وګليب ېدد. ييږک ولين ېالند ښښپو تر نويقوان لپاره شوو انمنيز د جرمونو عمومي دشوي  انمنيز ېک نورو نوځي

. دي کول تبادله تجربو او مالوماتو وندوړا د ،دي ټنسب پر مالوماتو ړو السرسي د نورو او شميرو وشو ېاندړو د خوا له نويمتخصص

 کيدل ونه ګڼل شي. حيتوش نويقوان ايکړنو  وړنومو دد ملګرو ملتونو له خوا  ديبا ګېليب ېشو ېاندړو ېک خپرونه ېد په

 

ځواب يو مهم جز د جزايي عدل د حاکميت پر بنسټ دلپاره د قانون کړنو يزوزيانمن شوو په رسميت پيژندل، او مالتړ د ترهګرد  .5

 دی. 
 

 ېب ېنړک دا ېچ کهځ ،ه رډيخورا ې څخهزياغ سمالسي اغيزه بد  کړنو له املهد ترهګريزو  شوو انمنيز مويمستق په کړنو له امله .6

 ېهمد لهيا عامه ادارې په نښه کوي.  سي،يون ېک پام هي دنده، او يځدر یدو د ېچ ېد له پرته ، اشخاص، او يګړو ملکي رهيتوپ کوم له

. دي شوي تصويب حکمونه جزايي پام کې نيولو سرهپه  دلورييل ېهمد د توبيخوند د ېولنټ د. زمنويياغ ولنهټ ولهټ کچه پراخه په امله

 په. شي لړکور هم غرامت ديبا ته شوو انمنيز د ر،څي په جرمونو نورو د. دي نه کافي ورکول سزا جزايي ته وونکوړسرغ خو،

 ورانياو نا قصدي  تونيښناغو د اي شي، ستلاي ونه ادهي له خلک انمنيز ديبا ،ېک ټچوکا په ګړېجد  ضد پر ۍرګتره د هګتو ګړېانځ

 وهي اي  دولتونه رډي اي وي ېچ شوي انمنيز امله له جرمداسې  وي دشوي  انمنيز کړنو له امله زويرګتره د. شي کتل ونه ورته هګتو په

 ېچ ده نهړيا رهډي دا. راولي ېالند ديبر تر ګټې ړېلو ولوټ تر موسسې ېوالړين اي دولت وي د او په نښه کوي موسسې ېوالړين ېرډي اي

 لړورک تاوان یتښاو ور ته یدو او وشي ړمالت یدو د تر څو  شي، وتهګ په ېاويتړا او حقونه شوو انمنيز د له املهکړنو  زويرګتره د

 . شي لړورک نقش مرکزي ېک ريبه په محاکمو د ته یدو سره، کولو پداسې   او شي،
 

اړخونو باندې تاکيد وکړي  په  وړاندينيو اړوندپه  -زيانمن شووعدل ځواب  د جزايي دا خپرونه هڅه کوي چې د ترهګرۍ لپاره د  .7

 بيلګې وړاندې کړي.   عرفونواوکړنو او په نوموړې ساحه کې د ملي قوانينو او 

 

  



                                                                                        
 

IIاړوند  زیانمن شوود له امله  جرمونوهڅې او د  وړاندېپر  ید: د ترهګرۍ. شال

 نړیوال معیارونه او نورمونه شته
 

 ۱۹۷۰له . وود محاکمې تر ننداره کولو پورې محدود نقش  زيانمن شووپورې د وخته عدالت په اداره کې تر ډيره جزايي د  .8

په راژوندي کولو کې مهمه دنده ترسره کړې ده، نقش د  زيانمن شوو( د victimologyمو کلونو را پديخوا زيانمنپوهنې )او

مو کلونو په منځنۍ او ۱۹۸۰دې پاملرنې، چې د  .ګڼل کيده "خوا  لې له ياده وت"عدلي سيستم کې جزايي چې يو وخت به په 

او نوښتونوپه اړه د ډيرو نړيوالو معيارونو او نورمونو په منلو سره تاييد شوې، د ملي  3زيانمن شوود  جرمونود   برخه کې

 شمير ته الره هواره کړه.  مخ ډيريدونکيتجربو يو 

 

. 4هم پلي کيږي زيانمن شووپر  کړنو له املهترهګريزو په اړه نړيوال معيارونه او نورمونه د  زيانمن شوود  له املهجرمونود  .9

شمير خلک په مستقيمه او غيرمستقيمه توګه زيانمن شوي او د ډير اوسنيو پيښو په پايله کې يو  کړنو له املهد ترهګريزو 

سانو او د هغوی د څخه ژغورل شوو ککړنو رهګرۍ يې اغيز درلود چې د تهڅولو حکومتي سکتورونو او مدني ټولنو په 

وي ډير څخه حقونونګړي حقونه ورکړي او هراړخيز مالتړ ورته وړاندې کړي، چې ځينې وختونه له هغوکورنيو لپاره ځا 

په پام اندازې د هغې اړتيا ې تر يو حقيقت دا وګړو ته وړاندې کيږي.  زيانمن شووله امله  جرمونود عامو په ټوله کې چې 

چې د ډله ايزو پيښو په پايله لپاره سره د مرستې  زيانمن شوود  املهکړنو له جزايي هغو چې د شوی روښانه  کې نيولو سره 

په ځينو دولتونوکې، د بيلګه ده. غوره چې ترهګريزې کړنې يې يوه  –.شي  خپلچلند يو جال کې منځ ته راغلي وي، 

وي چې له نوموړو  کارستراتيژيک کړنالريز يا لپاره د ځانګړې پام اړول کيدای شي  زيانمن شوود  کړنو له املهترهګريزو 

 ته ونه رسيږي. موخې څخه مخنيوي وکړي چې کړنو

 

لپاره د مرستو وړاندې کولو  زيانمن شوود  کړنو له املههم بايد د دې ډول ماهيت راپورې -له پولې پورېکړنو د ترهګريزو  .10

ځای مناسب جبران وړاندې کول هم خسارې د کې د دوی د اغيزناکو وسيلو د ارزولو پر مهال په پام کې ونيول شي، چې په 

جبران د تاوان کړي چې عدالت او/ يا ډيره هم هنورپيچلتيا  وګاموند هغو موضوعات کيدای شي اړوند پورې  .  له پولې5لري

د محاکمې د بهير موقعيت او د زيانمن په ګټه او . د بيلګې په توګه، ورته اړتيا ليدل کيږيد السرسي لپاره  شووزيانمن ته د 

اړوند اصل پورې -دي چې بايد د پولېالميلونه ، او همدا ډول د بريالۍ محاکمې فرصتونه، هغه هاغيز په ګډون باندې د هغه 

ملتونو يا هيوادونو تر  دپلي کولو پر مهال په پام کې ونيول شي. نړيواله همکاري د  (يا يې محاکمه کړئوليږۍ يا يې بيرته )

زيانمن کې د پيښو چې په دې ډول همغږو نړيوالو هڅو ته ډيره اړتيا ده اغيزناکو بهيرونو لپاره الزمي شرط دی او  منځ د

 د حقونو خونديتوب تضمين کړي.  شوو

                                                           
څخه د ناوړه ګټه اخيستنې د زيانمنو لپاره د عدالت د بنسټيزو اصولو اعالميه )د عمومي شورا  اوصالحيتاو له زور مونود بيلګې په توګه، د جر 3

پريکړه ليک  ECOCOCد زيانمنو او شاهدو ماشومانو موضوعاتو کې د عدالت په اړه الرښود )  جرمونوله امله(؛ د ۴۰/۳۴پريکړه ليک 

ماده؛ د انسان تښتونې د مخنيوي، ځپلو او سزا ورکولو  ۲۵؛ د بين الدولي تنظيم شوو جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو کنوانسيون، (۲۰۰۵/۲۰
 ۸او  ۷، ۶پروتوکول، په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان، چې د بين الدولي تنظيم شوو جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو کنوانسيون بشپړوي، 

و د شو ماده. په نړيواله کچه، د ويکټيمولوژي نړيواله ټولنه چې غيردولتي اداره ده د زيانمن ۳۲ضد د ملګرو ملتونو کنوانسيون، ماده؛ د فساد پر 
 حقونو په اړه د يوه کنوانسيون د جوړولو لپاره د يوې اجماع په اړه کار کوي. 

د ترهګريزو کړنو د مخنيوي او سزا ورکولو لپاره په نړيوالو حقوقي په دې الرښود کې، د )ترهګرۍ( کلمه هغو عامو کړنو ته راجع کيږي چې  4

(.ملي بيلګو ته د رجعت پر مهال، د نوموړې اصطالح د http://www.un.org/terrorism/instrumentsسندونو کې تعريف شوي وي )

ولري، او په حقيقت کې توپير لري، او په اړه يې بايد نور جزئيات په ځانګړي کورني حقوقي چوکاټ کې ولټول تعريف ساحه کيدای شي توپير 
شي چې ځينې هيوادونه له ځانګړو ترهګريزو کړنو سره مخ دي، په داسې حال کې چې په ځينو نورو هيوادونو  ساتلشي. دا الزمي ده چې په ياد و

تراتيژي چې دې کړنو ته )او د سرغړوونکو او زيانمنو سره چلند(د جزايي عدالت او د قانون حاکميت له کې بيا دا هره ورځ پيښيږي. ملي س
 څوچې اغيزناک واوسي. ترليدلوري ځواب وايي بايد د جرم محتوا په پام کې ونيسي 

واد څخه، او زيانمن شوی کيدای شي له په حقيقت کې، محاکمه کيدای شي په يو هيواد کې ترسره شي، په داسې حال کې چې مجرم له دويم هي 5

 دريم هيواد څخه وي. 

http://www.un.org/terrorism/instruments


                                                                                        
 

کولو لپاره د جزایي د نوموړو د  او معیاری مراجعنړیوال بندیز لپاره باندې دټولیز  په ترهګریزو کړنو الف. 

 دولتونو مسولیتونه
 

زول شي، حقونه او وضعيت په کره توګه و ار زيانمن شوود  کړنو له امله د ترهګريزوبهيرونو کې جزايي په ددې لپاره چې  .11

ړنې کترهګريزې نړيوال حقوقي سندونه چې له اړوندو دولتونو غوښتنه کوي چې د شته اړخه،  همهمه ده چې له يوخبره دا 

، او لوهپاو له بله  جزايي کړي  ګڼل کيږي، "سولې او امنيت پر وړاندې ګواښ"چې د ملګرو ملتونو د امنيت شورا له خوا د 

 په ياد ولرو. اړوند قواعد اومقررات نړيوال قانون د د جزا 

 

خسارې  دله خوا محاکمې جزايي لپاره د  زيانمن شوود  کړنو له املهپه جزايي کولو کې همغږي د دې ډول کړنو  ترهګريزود  .12

جزايي يد په په جالوالي کې ارزول کيدای نه شي او باڅخه له دې اسنادو نقش ده. د دوی ځای او اړينه جبران د اړخ لپاره د 

  و او د دوی د تاوان لپاره د جبران په رڼا کې تحليل شي.د اداره کوونکو اصولنقش د  زيانمن شووکې د  اجرااتو

 

نړيوال حقوقي سندونه، عمومي او سکتوري د سولې پر مهال، يو شمير کړنې د جګړې او سولې پر مهال منع دي. ترهګړيزې .13

قضايی  ېکړنې جزايي کړي او د نړيوالځانګړې غواړي چې له خواوو هيوادونو  د، ترهګرۍ ته ځواب وايي. دا سندونه 

او دوی ته د جبران ورکولو د موضوع په اړه  نقشد  زيانمن شووکړي. که څه هم، دوی د زمينه مساعده  لپاره صالحيت 

د ميتود يا وسيلې په توګه ګټه اخيستل د کنوانسيونونو جګړې څخه د کړنو   چپ پاتې دي. د جګړې پر مهال، د ترهګريزو

نړيوالو بشري قوانينو له خوا منع شوي دي. ددې حکمونو ماتول د نړيوالو بشري قوانينو څخه جدي او مروجو او عرفي 

 . 6شي وبلل جنايتجګړې پروتوکول الندې کيدای شي د برسيره سرغړونه ده او د دويم 

 

ځې دا چې کول، نه يواپلي کچه ملي په يوه همغږې او مناسبه طريقه، په د نړيوالو سندونو هر اړخيزه تحليل ښيي چې د دوی  .14

ګريزو لپاره، بلکې ددې لپاره هم اړين دي چې د ترهورکولود ځواب  کړنو له املهجزايي د نړيوالو ته نړيوالې ترهګرۍ 

تمويلوونکي  ، سرغړوونکي ياشوي لپاره عادالنه چلند تضمين کړي، پرته له دې چې د زيانمن زيانمن شوود ټولو  کړنو له امله

 سيمه په پام کې ونيسي. پيښيدو  مليت، يا د جرم د

 اړوند نړیوال معیارونه او نورمونه زیانمن شوود  جرمونوب. د 
 

چې د " لپاره د عدالت د بنسټيزو اصولو اعالميه زيانمن شوود له امله  څخه د ناوړه ګټه اخيستنېصالحيت له او  جرمونود " .15

چلند اړوند نړيوالو معيارونو سره د  زيانمن شوود ، 7شوېله خوا تصويب مجمعې کال په نومبر مياشت کې د عمومي  ۱۹۸۵

ددې لپاره طرحه شوی چې له حکومتونو او نړيوالې ټولنې سره د دوی په هڅو کې “بنسټ جوړوي، او  8"نرم قانون"لپاره د 

لپاره  زيانمن شوو دله امله څخه د ناوړه ګټه اخيستنې صالحيت له او  زيانمن شوود له امله  جرمونومرسته وکړي چې د 

 ”9عدالت او مرسته خوندي کړي.

دالت او ع. دا اعالميه د هغو ګامونو اخيستلو سپارښتنه کوي چې بايد په ملي، سيمه ييزه او نړيواله کچه واخيستل شي چې 16

 تضمين کړي.  ه مرستهجبران او ټولنيزد زيان ، بدلهلپاره  زيانمن شوود  له املهجرمونومناسب چلند ته السرسی خوندي کړي، او د 

                                                           
ونديتوب پورې اړوند خنړيوالو وسلوالو شخړو د زيانمنو په -، او د غير۱۲کال د اګست مياشت په  ۱۹۴۹د جينيوا کنوانسيون الحاقي پروتوکول د  6

 ف(. ( )ال۳) ۸۵، ماده ۱۷۵۱۳، ګڼه. ۱۱۲۵دی، ملګري ملتونه د تړونونو لړۍ، جلد. 
 (.A/RES/40/34د جرمونو او له زوراوصالحيت څخه د ناوړه ګټه اخيستنې د زيانمنو لپاره د عدالت د بنسټيزو اصولو اعالميه ) 7
و له خاصيت دا اصطالح په نړيوال قانون کې ذکر شوې چې هغه سندونه په ګوته کړي چې د غير الزامي حقوقي خاصيت حکمونه، د سپارښتنن 8

 سره ولري.
 ( دريم  بند.A/RES/40/34جرمونو او له زوراوصالحيت څخه د ناوړه ګټه اخيستنې د زيانمنو لپاره د عدالت د بنسټيزو اصولو اعالميه ) د 9



                                                                                        
 

و د دې مخنيوی کوي، ا څخه اړوند زيانمن کيدلو اوړې ګټې اخيستنېند څخه صالحيت ګامونه هم طرحه کوي چې له غوره هغه کاردا 

 . چاره موميلپاره  زيانمن شوود له امله  جرمونوډول 

. نوموړي 10چې د نوموړې اعالميې پلی کول وهڅويد ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنيزې شورا دوه پريکړه ليکونه تصويب کړي . 17

تضمين وکړي، پلي کولو نوموړې اعالميې د بشپړ د پريکړه ليکونه هيوادونو ته د اړينو ګامونو په اړه الرښوونې وړاندې کوي چې 

، څيړنيزې پيلولخدمتونو د لپاره د مرستې  زيانمن شووعدالت چارواکو لپاره روزنيز پروګرامونه، د جزايي لکه د قوانينو بياکتنه، د 

نشه . ددې لپاره چې د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنيزې شورا د پريکړه ليکونو مالتړ وکړي، د راکړه ورکړهکړنې، او د مالوماتو 

يا لپاره د بنسټيزو اصولو د پلي کولو په اړه د پاليسۍ  زيانمن شوود  11ادارېلپاره د ملګرو ملتونو  سره د مبارزېجرمونواو يي توکو

يو په هکله لپاره د عدالت  زيانمن شوو، او همدا ډول د بنسټيزو اصولو د پلي کولو په اړه د 12جوړوونکو لپاره يو الرښودتګ الرې 

تړاو سره او شاهدانو  زيانمن شوود چې په اړه کړنو او د مسلکي کسانو لپاره د پوليسو، څارنواليو، او قضايي پاليسيو او  13الرښود

 . کړې ده، يوه کڅوړه چمتو 14ولري

د نړيوالو بشري حقونو د قانون د "وړاندې کولو په برخه کې، د يادولو وړ ده چې د جبران او غرامت زيان دد ته  زيانمن شوو .18

ورکولو جبران او غرامت زيان د لپاره د  زيانمن شوو د  له املهقانون د جدي سرغړونودوستۍ د نړيوال سترو سرغړونو او د بشري 

. د پلي کولو 15لله خوا تصويب شومجمعې  کال د ډسمبر په مياشت کې د عمومي  ۲۰۰۵د  "د حق په اړه بنسټيز اصول او الرښوونې

، د يوې يز پوښښ اړوندزمينې سره سره، دا معيارونه بايد په ځانګړې توګه د اعادې او جبران د حقونو د هر اړخ  لپاره له لوړې

  مرجعې په توګه په پام کې ونيول شي. 

 ۲۰۰۵هم د علمي او عدالت غوښتونکو ټولنو له خوا وړانديز شوي دي. په نوښتونه لپاره نوي ډيرولو د حقونو د  زيانمن شوو. د 19

عدالت په اړه د ملګرو ملتونو په يوولسمه ي جزايد مخنيوي او  جرمونواستازو د  16ويکټمولوژي نړيوالې ټولنېيا  نېزيانمن پيژندکې، د 

اعالميې په  ۱۹۸۵لپاره د عدالت د بنسټيزو اصولو د  زيانمن شوود ناوړه ګټه اخيستنې له امله صالحيت نه او د  جرمونوکنګره کې، د 

د حقونو په کنوانسيون  زيانمن شووچې نوموړې اعالميه بايد د کيده ډيره اړتيا ليدل خبرې چې ددې ځکه  اړه يو ورکشاپ جوړ کړ 

ويکټمولوژي له زيان من پيژندنې يا نړيوالې ټولنې، د تيلبورګ پوهنتون د يا زيان من پيژندنې بدله شي. په پايله کې د ويکټمولوژي 

څخه  يتدصالحاو  جرمونو، د ګډه سره په  18ويکټمولوژي له نړيوال انسټيټيوټزيان من پيژندنې يا او د توکيوا د  17نړيوال انسټيټيوټ

سه يې له حکومتونو څخه چې تر او هچمتو کړمسوده 19کنوانسيون دلپاره د عدالت او مالتړ زيانمن شوو د د ناوړه ګټه اخيستنې له امله

 مالتړ ترالسه کړی نه دی. بشپړ 

 

 

                                                           
يزې شورا او د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولن ۱۹۸۹د مۍ  ۲۴په  ۱۹۸۹/۵۷د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنيزې شورا پريکړه ليک  10

 ه شمول.، د عدالت د بنسټيزو اصولو د اعالميې د پلي کولو لپاره د کاري پالن د ضميمې پ۱۹۹۸د جوالی  ۲۸په  ۱۹۹۸/۲۱پريکړه ليک 
 پخوا د نشه يي توکو د کنترول او جرمونو د مخنيوي لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په نوم ياديدلو 11
ه ګټه اخيستلو له امله ملتونو دفتر، د جرمونو او له زور او صالحيت څخه د ناوړ د نشه يي توکو د کنترول او د جرمونو د مخنيوي لپاره د ملګرو12

 (۱۹۹۹د )زيانمنو لپاره د عدالت د بنسټيزو اصولو د ملګرو ملتونو اعالميې د پلي کولو په اړه د پاليسۍ جوړوونکو لپاره يو الرښو
ستلو له امله د زيانمنو لتونو دفتر، د جرمونو او له زور څخه د ناوړه ګټه اخيد نشه يي توکو د کنترول او د جرمونو د مخنيوي لپاره د ملګرو م 13

 (.۱۹۹۹لپاره د عدالت د بنيسټيزو اصولو د اعالميې د پلي کولو او کارولو په اړه د زيانمنو لپاره د عدالت په اړه الرښود )
کڅوړه )نيو يارک:  فتر، زيانمن او شاهدان: د جزايي عدالت ارزونېد نشه يي توکو د کنترول او د جرمونو د مخنيوي لپاره د ملګرو ملتونو د 14

 (.۲۰۰۶ملګري ملتونه 
رامت د حق په اړه د نړيوالو بشري حقونو د قانون د سترو سرغړونو او د نړيوال بشري قانون د جدي سرغړونو د زيانمنو لپاره د جبران او غ 15

 (A/RES/60/147بنسټيز اصول او الرښوونې )
انتفاعي، غير دولتي مؤسسه ده چې د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنيزې شورا او اروپايي شورا سره د يو ځانګړې مشورتي دريځ  يوه غير16

 وګورئ. http://www.worldsocietyofvictimology.orgلرونکې ده. 
17http://www.tilburguniversity.nl/intervictوګورئ. 
18tivi/english/index.html-http://www.tokiwa.ac.jp/ .وګورئ 
research-and-http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-دلته د السرسې وړ دی:  19

groups/intervict/undeclaration/convention.pdf 

http://www.worldsocietyofvictimology.org/
http://www.tilburguniversity.nl/intervict
http://www.tokiwa.ac.jp/-tivi/english/index.html
http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/intervict/undeclaration/convention.pdf
http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/intervict/undeclaration/convention.pdf
http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/intervict/undeclaration/convention.pdf


                                                                                        
 

بنسټيزو اصولو په پلي کولو کې سستي کوي، داسې شواهد شته د لپاره  زيانمن شوونيوکه کيږي چې د  دولتونوکه څه هم په ډيرو . 20

زيانمن د  جرمونواعالميې نه مخکې مودې په پرتله، د  دکړنو خپلو قوانينو او د چې ښيي په ټوليزه توګه، په ټوله نړۍ کې حکومتونو 

و مهمه دا ده چې د نوموړو نړيوالو ، او تر ټولتر سره شي. ال هم بايد ډير څه 20د حقونو په خونديتوب کې پرمختګ کړی دی شوو

 شي.  دودمعيارونو او اصولو پلي کول په ملي کچه 

 

 مالتړ په اړه سیمه ییز نورمونهمرستې  اود  زیانمن شوود  کړنو له املهج. د ترهګریزو 
 

اوسي،  شپړب لدېبې ليدل کيږي. ډيروالی لو کې څرګند په رسميت پيژند زيانمن شوويمه ييزه کچه د . په وروستيو کلونو کې، په س21

 وړاندې کوي. ګونه پرمختځنې اوسنی دا څپرکی 

لګرو ملتونو لپاره د م زيانمن شووراغبرګول پيل کړي چې د مقرراتو هم په خپلو قانوني چوکاټونو کې د هغو بنسټونو . سيمه ييزو 22

ي چې ډاډ ورکړخبرې چې ددې  داسې کړنې ترسره کړيه، . اروپايې اتحاديې، د بيلګې په توګوړاندې شويديپه بنسټيزو اصولو کې 

رسی تضمين حقونه خوندي او عدالت ته د دوی الس زيانمن شووچې د  لريکې   قوانين غړي دولتونه دلږ ترلږه معيارونو سرهټولنې د 

 کړي. 

، په ه. دايره شوټامپير کې د اکتوبر په مياشت کې په ۱۹۹۹په هغه شورا کې دي چې د . ددې هلو ځلو ريښې د اروپايي اتحاديې 23

لږ پاره ل زيانمن شوود  جرمونود کميسيون خبرو اترو ته په درناوي، بايد د "ټکی، چې داسې وايي  ۳۲ځانګړې توګه، ددې د پايلو 

قونه، چې حالسرسی او د تاوان د جبران لپاره د دوی  من شووزياند  جرمونوپلي شي، په ځانګړې توګه عدالت ته د ترلږه معيارونه 

لپاره  د خونديتوب او مرستې زيانمن شووحقوقي لګښتونه هم په کې شامل دي. ددې ترڅنګ، ملي پروګرامونه بايد تنظيم شي چې د 

 عامه او غيردولتي کړنو لپاره مالي مرسته وکړي. 

 :21شولافذ قانوني سندونه ن، دوه اساسي وروسته بيا. 24

  پريکړه نيټې  ۱۵د کال د مارچ  ۲۰۰۱د د اروپايې شورا د کاري چوکاټ په جزايي اجرااتو کې د زيانمن شوو دنقش په اړه

۲۰۰۱/۲۲۰/ JHA کوي، چې چمتو.  دا پريکړه يو قانوني چوکاټ 22پريکړه(کال  ۲۰۰۱ د )د اروپايي شورا د کاري چوکاټ

، چې د اروپايي اتحاديې ټول غړي وو بنسټيزو اصولو کې طرحه شوی په لپاره  شووزيانمن ته ورته دی چې د چوکاټ هغه 

زيانمن  له املهجرمونو. د اروپايي اتحاديې د کاري چوکاټ د پريکړې له مخې، د 23هيوادونه يې په پلي کولو قانوناً مکلف دي

ته بايد د  زيانمن شوودې ترڅنګ، حق لري چې د محاکمې پر مهال يې غږ واوريدل شي او شواهد وړاندې کړي. دشوي 

السرسی ورکړل شي، که څه هم ته هغه هيواد له خوا چې دوی په کې استوګن دي هر ډول اړوندو مالوماتو او خونديتوب 

 نوموړی 

 

 

                                                           
الت د بنسټيزو اصولو د جرمونو د زيانمنو لپاره د عد“کال کې له نوموړې اعالميې څخه ډير احکام په خپله  ۲۰۰۳ډا په د بيلګې په توګه، کانا 20

ه خوا صادره شوې کې د عدالت لپاره د مسولو فدرالي، واليتي، او سيمه ييزو وزراتونو ل ۱۹۸۸کې ورځای کړل، له همدې امله يې په  ”بيانيه 

و د چمتووالي لپاره چې د دابنسټيز اصول د کاناډا د فدرالي، واليتي او سيمه ييزو پاليسيو)تګالرو(، پروګرامونو او قوانينبيانيه  وسمهاله کړه. 
 جرمونو د زيانمنو اړوند وي، ډير مهم دي.

 د اروپايي اتحاديې د اجرائيوي نهاد، اروپايي شورا له خوا صادر شوی. 21
دريدل. همدا نيټه په جزايي اجرااتو کې د زيانمنو و ۱۵په کال د مارچ  ۲۰۰۱د  JHA /۲۰۰۱/۲۲۰د اروپايې شورا د کاري چوکاټ پريکړه  22

وکاټ کاري چ ۲۰۰۱نيټې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه د شورا د کاري چوکاټ پريکړه وګورئ، چې د  ۱۳د جون مياشت  ۲۰۰۲ډول د 
اپريل مياشتې د  کال د ۲۰۰۴ړوند ټول حکمونه يې د ترهګرۍ د کړنې د مستقيم زيانمن د کورنۍ ټولو غړو ته وغځول، او د پريکړې د زيانمنو ا

 نيټې د زيانمنو لپاره د جبران په اړه د شورا الرښود وګورئ.  ۲۹
ونو د زيانمنو اعالميه ډي. پيدرو کې، د ملګرو ملتديک، ج.ج.م. وان. د جرمونو د زيانمنو په اړه د معيارونوجوړولو قانون: په اې. ويتيري او  23

 (. ۲۰۰۵، دجرمونوزيانمن او له زوراوصالحيت څخه ناوړه ګټه اخيستنه: د ايريني ميلوپ په وياړ فيستشريفت )۱۹۹۵



                                                                                        
 

زناک اغيجبران  خسارې دکې د  دولتونوجرم په بل غړي هيواد کې ترسره شوی دی. نوموړې پريکړه همدا ډول په ټولو غړو 

سره  نيټه له ترهګرۍ ۱۲کال د جون مياشتې په  ۲۰۰۲. د اروپايي شورا د کاري چوکاټ بله پريکړه چې د ايجادويم سيست

 کال د اروپايې شورا د کاري چوکاټ د پريکړې منځپانګې ته اشاره کوي.  ۲۰۰۱د مبارزې په اړه ده د 

  ۸۰ /۲۰۰۴الرښود  ۲۹اپريل د کال د ۲۰۰۴شوراد د اروپايي/EC  جبران اړوند )د تاوان د د  زيانمن شوود  وجرموند

جبران ترالسه تاوان د . دا الرښود، د نورو مهمو ټکو ترڅنګ په هغه غړي هيواد کې د 24الرښود(۲۰۰۴ د اروپايي شورا

په پام کې هيواد غړی هغه بې له دې چې په کې اوسيږي، کس  شوی زيانمناشاره کوي چې  تهکولو لپارهغوښتنې کولو 

او د اړوندو ملي چارواکو ترمنځ  ليږدډول د غوښتنليکونو د چې جرم په کې ترسره شوی دی. نوموړی الرښود همدا ونيسي

 ې ايجادوي.لپاره معياري کړنالرلو ټاک دد مسولينو واړيکد مرکزي 

ره يې بيالبيلې پايلې لرلې. کلونو کې د اروپايي کميسيون له خوا ارزول شوي چې غړو هيوادونو ته په کتو س ورستيودواړه سندونه په 

پريکړه  ۲۹۹۱د نوموړي راپور پايلو وښودله چې د اروپايي اتحاديې ټولو غړو هيوادونو په بشپړه توګه د اروپايي شورا کاري چوکاټ 

 .  25پلي کړينه وه  ۲۰۰۴او د اروپايي شورا الرښود 

ملګرو د لپاره  زيانمن شووته ژمنه تکرار کړه او د  ۲۰۰۱کې نوموړې شورا د اروپايې شورا د کاري چوکاټ پريکړې ورستوپه . 25

له  جرمونوچې په اروپايي اتحاديه کې د د په پايلو کې  کړنالرېيوې دخپلې د شورا په اړه  "ې ي مقرراتملتونو د بنسټيزو اصولو ډير 

راغبرګه کړه. سربيره پر دې، د لزبن تړون حکم کوي چې  26"ډيرويلپاره د حقونو بشپړول تضمينوي او مالتړ يې  زيانمن شوود مله 

ټولو اړوندو الرښودونو اوهداياتو نه په د قواعد  لږترلږهد جرمونو د زيانمن شوو اړوند اروپايي پارلمان او اروپايي شورا کيدای شي 

 .  27تاسيس کړي يشوي کړنالرو سره سم منل معياري قانونګټه اخيستلو سره چې د 

او امنيت لپاره د اروپايي اتحاديې  خپلواکۍد عدالت،  پورېمودې  ۲۰۱۴-۲۰۱۰د چې ، 28. په ډيرو بيلګو کې، د ستاکهولم پروګرام26

 يزېترهګرلپاره يوه ځانګړې برخه بيلوي، چې د  زيانمن شوود  جرمونوکوي او د  يادونه زيانمن شوود  جرمونولومړيتوبونه ټاکي، د 

هم په کې شاملې دي. نوموړی پروګرام له اروپايي کميسيون او د اروپايي اتحاديې له غړو هيوادونو غوښتنه کوي چې د اروپايې  29کړنې

ای کړي او د اروپايي په يو واحد قانوني سند کې سره يوځ ۲۰۰۴او د اروپايي شورا الرښود  ۲۰۰۱شورا د کاري چوکاټ پريکړه 

 غوره کړي.  کړنالره يا سټراټيژياتحاديې غړي يوه واحده 

کال کې تصويب شو او ددې ډول جرمي  ۲۰۱۱چې په  30د اروپايي اتحاديې په اوسنيو هڅو کې د انسانانو د قاچاقو په اړه الرښود. 27

لپاره د اروپايي اتحاديې د  زيانمن شووشتون لري، او د لپاره د خونديتوب په اړه ډيرې برخې په کې  زيانمن شوود  کړنو له امله

  په کې خونديتوب د نظم په اړه وړانديز شوی الرښود

 

 

 

                                                           
 ۱۵، مخ ۲۰۰۴اګست  ۶، ۲۶۱د اروپايي اتحاديې رسمي ژورنال، ل  24
 "وروستۍ څيړنه، –نمنو اړوند د غړو هيوادونو قوانين، ملي پاليسۍ، کړنې او رسيدنې د جرمونو د زيا"اروپايي اتحاديه، ډي جی جسټيس.  25

. دلته د السرسي وړ ده: ۲۰۰۹صوفيه، بلغاريه. جوالی 

.eu/justice/news/consulting_public/0053/bg_study_on_victims_07_2009_final_en.pdfhttp://ec.europa 
پړول تضمينوي او مالتړ اروپايي شورا، د يوې ستراتيژۍ په اړه د شورا پايلې چې په اروپايي اتحاديه کې د جرمونو د زيانمنو لپاره د حقونو بش 26

 .۲۰۰۹اکتوبر  ۲۳مه غونډه، لوکزمبورګ،  ۲۹۵۹يې ډيروي. د عدالت او کورنيو چارو شورا 
 دريمه برخه، د ازادۍ، امنيت او عدالت برخهTFEUعنوان ، د ۵( )ج(، ۲مه ماده، ) ۸۲ 27
 . C ۱۱۵ ،۴،۵ ،۲۰۱۰د اروپايي اتحاديې رسمي ژورنال،  28
 وګورئ. ibidبرخه کې  ۲،۳،۴په  29
اري چوکاټ پريکړه کد انسان تښتونې پر وړاندې مبارزې او د زيانمنو د خونديتوب په اړه د اروپايي پارلمان او شورا الرښود، او د شورا د  30

2002/629/JHA (2011/36/EU) 

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0053/bg_study_on_victims_07_2009_final_en.pdf


                                                                                        
 

. په وروستي سند کې دا وړاندوينه شوې ده چې د اروپايي اتحاديې د يو غړي هيواد له خوا صادره شوې قضايي پريکړه )د 31شامل دي

بهير دننه(، چې د خونديتوب ګامونه په کې شامل وي د اروپايي اتحاديې په هر بل غړي هيواد کې په مستقيمه او سمالسي توګه جزايي 

 د پلي کيدو وړ ده. 

ځای پر  ليدلوری زيانمن شووپر وړاندې د مبارزې په ساحه کې په خپل کار کې د  جرمونوراپديخوا، د اروپا شورا د  ۱۹۸۰. له 28

دي حالت وضعيت بيرته عا زيانمن شوود  کړنو له امله ځانګړې پاملرنه کوي چې د ترهګريزوظرفيت ته  دولتونواو د غړو ځای کړی 

چلند کې  په زيانمن شووسره د  دولتونوته را وګرځوي. نوموړې شورا يو شمير قانوني سندونه چمتو کړي او وسمهاله کړي دي چې له 

 ه شامل دي:سندونمرسته وکړي، په دې کې الندې 

 دهغو ترهګريزو پيښو په اړه کومې د ماده کې وايي چې ټول لوري باي ۱۳، په 32له ترهګرۍ څخه د مخنيوي په اړه کنوانسيون

مالتړ وکړي او  زيانمن شوود  کړنو له امله د ترهګريزواوګامونه پورته کړي چې د دوی په سيمه کې ترسره شوې وي، 

جبران هم شامل د تاوان د نږدې غړو لپاره مالي مرسته او کورنيو او د دوی د  شوو زيانمنخوندي کړي په دې کې د هغوی 

 دي. 

 او د  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو ، 33د خونديتوب په اړه الرښوونې زيانمن شوود  کړنو له امله د ترهګريزو

او مالتړ يووالی ته بايد مادي مرسته او نړيوال  ي، او بيانوي چې نوموړو کسانوکړاوونه په رسميت پيژننږدې کورنيو د دوی 

 شي.  وښودل

د  Rec)2006(348ته د وزيرانو د کميټې سپارښتنې دولتونوسره د مرستې په اړه غړو  زيانمن شووله  جرمونوپر دې سربيره، د 

نږدې د غړو دولتونو مسوليتونه روښانه کوي   زيانمن په کې شامل دي کړنو له املهچې د ترهګريزو په اړه  زيانمن شوود  جرمونو

 د پلي کيدو وړ دي.  زيانمن شووپه  کړنو له املهټول حکمونه يې د ترهګريزو 

مشترک المنافع خپلواکو دولتونو هم يو قانوني کاري چوکاټ جوړ کړی چې که څه هم يواځې د د اروپايي اتحاديې په څير، . 29

په مالتړ متمرکزنه دی، داسې احکام لري چې د دوی د حقونو د ځواکمنولو اړتيا راغبرګوي. د  شووزيانمن د  کړنو له املهترهګريزو 

( کې د ۲۰۱۰-۲۰۰۶) و دولتود مشترک المنافع خپلواکو دولتونو  مشرانو په مشترک المنافع خپلواکنيټه،  ۲۵کال د مۍ په  ۲۰۰۶

برخه اخيستونکو  د عملياتو کېپه نو، او په سيمه ييزو شخړو او د سولې ، د جګړې د مجربو کسازيانمن شوود  کړنو له املهترهګريزو 

. د مشترک المنافع خپلواکو دولتونو له خوا 35هپه اړه يوه نظريه تصويب کړاو ښه کولو لپاره د ټولنيزو او درملنې د خدمتونو د پراختيا 

ملي  ۲۶حکومتي حکمونه او  ۲۲ريز فرمانونه، ولسمش ۱۲قوانين،  ۴۹راهيسې،  ۲۰۰۶د وړاندې شوو مالوماتو له مخې، له 

 . 36په ملي کچه تصويب شوي دي تر شاپروګرامونه د نوموړې نظريې 

کې د  شميره پريکړه  ۶۱۸نيټې په  ۱دکال د جوالی  ۲۰۰۴د خپلې دايمي شورا د موسسې په اروپا کې د امنيت او همکارۍ . 30

په ځانګړې . 37د پياوړتيا لپاره اړتيا په ګوته کړې دهيووالي ونوالو دولتونو ترمنځ د لپاره د ګډ زيانمن شوود  کړنو له املهترهګريزو 

او د دوی د کورنيو د مالتړ لپاره، د کورنيو  زيانمن شوود  کړنو له املهګډونوالو دولتونو ته بلنه ورکړل شوه چې د ترهګريزو توګه، 

د ځواکمنولو اړتيا د يووالي څيړي. د شونتياوې وډيرولو  يا عرفي کولو اوقوانينو سره سم، د مالي مالتړ په ګډون، د مناسبو ګامونو د م

په لوړپوړې موسسې منيت او همکارۍ په اړه په اروپا کې د ا زيانمن شوود  کړنو له املهمياشت کې د ترهګريزو  پهکال د سپټمبر ۲۰۰۷

                                                           
 کال د جون راهيسې تر اوسه پورې د يو پروپوزل په توګه دی.  ۲۰۱۱دا الرښود د جوړيدو په حال کې دی. د  31
 .196شميره  ETS، ۲۰۰۵مۍ  ۱۶اروپا شورا، د ترهګرۍ د مخنيوي په اړه  د اروپا د شورا کنوانسيون، د  32
. همدا ډول د ۲۰۰۵ مه غونډه، مارچ ۹۱۷د اروپا شورا، د ترهګريزو کړنو د زيانمنو د خونديتوب په اړه الرښوونې، د وزيرانو د مرستياالنو  33

. ۲۰۰۶جون  ۱۴نې، جرمونو د زيانمنو سره د مرستې په اړه غړو دولتونو ته د وزيرانو د کميټې سپارښتاروپا شورا وګورئ: د وزيرانو شورا، د 

REC(2006)8 
 يمه غونډه کې تصويب شو ۹۶۷مه د وزيرانو د مرستياالنو په  ۱۴کال د جون په  ۲۰۰۶د اروپا د کميټې د وزيرانو له خوا د  34
 90600607http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=Nپه روسي ژبه دلته د السرسي وړ دي:  35
 ext.aspx?RN=N90600607http://www.cis.minsk.by/webnpa/tپه روسي ژبه دلته د السرسي وړ دي:  36
 ډه.عمومي غون ۵۱۳، د ترهګرۍ د زيانمنو سره پيوستون، ۶۱۸په اروپا کې د همکارۍ او امنيت ادارې دايمي شورا، پريکړه ګڼه  37

http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600607
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600607


                                                                                        
 

د  زيانمن شوود له امله درک کړه چې د ترهګرۍ موضوع يې شوه، چې دا مالتړنورره هم غونډه کې د ځينو غړو دولتونو له لوري 

 .  38مالتړ لپاره لږ تر لږه نړيوال پيژندل شوي معيارونه تسويد کيدالی شي

امريکايي ټولنې -څارنواالنو د ايبيروامريکا د عامه ، چې د 39الرښوونېکال  ۲۰۰۸ دسانتياګوپه اړه د شاهدانو او  زيانمن شوود . 31

سپارښتنې لري چې د څارنواالنو د دفترونو دننه د اړينو ځانګړي دقيقې څارنواالنو لپاره عامه ، د نوموړې ټولنې د له خوا چمتو شوي

نوموړې الرښوونې هڅه کوي چې له څارنواالنو خونديکړي.  شويزيانمن د  جرمونوشرايطو د لوړولو اسانتياوې برابرې کړي چې د 

مرسته وکړي، او په  کېپيژندنه منل شوو حقونو په اغيزناکه توګه -په نړيواله کچهشاهدانو د او  زيانمن شووسره مرسته وکړي چې د 

 ژمنتيا ترالسه کړي. کورنۍ او عامه دې اړه يوه 

دلی وي، فرد په توګه تعريف شوی چې د جرم په پايله کې ورته زيان رسيکس يا د يو شوی يانمن . د نوموړو الرښوونو الندې، ز32

انيزمونو د د پاملرنې د ميک زيانمن شووڅارنواالنو دفترونه به د عامه ولري. د  وېاړتيابديليدونکو کچو  او خونديتوب او د خطر

نو دفترونه څارنواالعامه هڅه وکړي چې لږترلږه، په نوموړو الرښوونو کې د وړاندې شوو معيارونو سره سم وي. د ډيرولوايجادولو د 

)دوهم د بيا بهير کې له داسې الرې خونديتوب وړاندې کړي چېپه لپاره د محاکمې  زيانمن شووبايد ګټور ميکانيزمونه جوړ کړي چې د 

 مخنيوی وشي.  زيانمن کيدلوځلي(

کاروي، وپه اړه چې دوی يې کيدای شي  او الروونوزيانمن بايد د خپل وضعيت، حقونو، او د هغو چينلالرښوونو په تعقيب،  د. 33

په  ، دوی حق لري چې د محاکمېپر دې کافي مالومات ترالسه کړي تر څو هغه مرسته ترالسه کړي چې دوی يې مستحق دي. سربيره

ارکوونکو کد خونديتوب لپاره مسولو  زيانمن شوورنواالنو دفتر بايد ددې ډاډ ورکړي چې د څاعامه بهير کې يې غږ واوريدل شي. د 

دارو جبران د وسيلو په اړه مالومات ورکړي چې د دوی په حقوقي ازيان دته مناسبه روزنه او تخصص ورکړل شوی، او دوی ته د 

 بره کړي. د هوکړو اسانتيا برااو بدلې کې شتون لري څو د منځګړتوب او اعادې 

دې ډول  کوي. که څه هم د په ګوته يزيانمن شو له املهالرښوونه د ترهګرۍ، ټولنيز تاوتريخوالي او ورته جرمونوشميره  ۱۲. 34

وندي د مفهوم لپاره هيڅ واحد تعريف شتون نه لري، دوی ځيني مشخص مشترک عناصر لري چې د جزا قانون له لوري خ زيانمن شوو

د کس  شويشرايطو ته د زيانمن پر مهال پيښيدلود جرم د شوي حقونه اغيزمنوي. ددې ترڅنګ، د محاکمې د بهير اساسي موخه بايد 

 نکو همدا ډول د نړيوالې همکارۍ په ارزښت هم ټينګار کړی دی. ونو تسويدوودوي. د نوموړو الرښوراوستل بيا

اړه د  لپاره عدالت ته د السرسي پهزيانمن کيدو د خطر سره مخامخ خلکو د "مې سرمشريزې د  ۱۴امريکايي قضايي -د ايبيرو. 35

اره عدالت لپد خطر سره مخامخ خلکو  زيانمن کيدوتصويب کړه. نوموړې مقرره غړو دولتونو ته سپارښتنه کوي چې د  "برازيليا مقرره

 کړي. نور هم ښه ته السرسي 

ي چې ود هغو خلکو په توګه تعريف شوي چې هغوی ته دا په ځانګړې توګه ستونزمنه  "زيانمن کيدو د خطر سره مخامخ خلک  ". 36

له  "نمن کيدلوزيا"ې، د بيلګې په توګه د ، چپورته کړيله خپلو منل شوو حقونو څخه د کلتوري، فزيکي يا اروايي داليلو له امله ګټه 

، چې د جرم له امله ورته زيان اوښتی وي د هغه فزيکي شخص په توګه تعريف شوی دی چې "شوی زيانمن"امله رامنځ ته شوي وي. 

خپله ه پخپلوان چې کسانوزيانمن شوومستقيم مسول کسان هم شامل دي. د هغو شوي کس يا د زيانمن کورنۍ په دې کې د زيانمن نږدې 

اوان تکه چيرته دوی له جرم څخه د اوښتي  په زيان منونکي حالت کې زيانمن شوي ( کې ګڼل کيږي،)متشدده توګه مړه شوي ويپه 

يا دوهمګړې )بيا  ( يا د عدلي سيستم سره د اړيکې پر مهالکيدنهزيانمن لومړنۍ کمولو يا مخنيوي پر مهال له محدوديتونو سره مخ کيږي )

 ګڼل کيږي. (،کيدنهيانمن ز

 

 

                                                           
، دلته د السرسي وړ دي: ۲۰۰۷سپټمبر  ۱۴-۱۳د ترهګرۍ د زيانمنو په اړه په اروپا کې د همکارۍ او امنيت ادارې لوړ پوړې غونډه،  38

http://www.osce.org/odihr/30781 
39http://www.aiamp.net/sistema/UserFiles/File/GUIAS%20Ingles.6%20de%20octubre.%20pdf.pdf  .وګورئ 

http://www.osce.org/odihr/30781
http://www.aiamp.net/sistema/UserFiles/File/GUIAS%20Ingles.6%20de%20octubre.%20pdf.pdf


                                                                                        
 

 

 د، او ، عدالت ته د اغيزناک السرسيکه چيرې  شوني وي نوموړې مقررې د يو حقوقي کلتور د دودولو سپارښتنه کوي چې . 37

ت نسټيز مالوماد کړنالرو او اړتياوو په اړه بد تضمين لپاره  د وړيا السرسي په موخهکيفيت لرونکي او ځانګړي تخنيکي حقوقي مالتړ 

ارې په سيستم کې مدافعينو، وکيالنو او نورو ملکي مامورينو چې د عدلي ادعامه  . ددې کار لپاره د قاضيانو، څارنواالنو، کړيوړاندې 

 دساده کړل شي چې فورمې . ددې ترڅنګ، نوموړې مقررې دا وړانديز کوي چې شرايط او روزنې او تخصص ته اړتيا ده کار کوي

  ترمنځ همغږي او د مسلکي کسانو تخصص لوړ کړل شي.  خپلمنځي او ددوي ادارومحاکمې بهير چټک ، د 

په دې کې  اړوند ټولو اړخونو باندې وپوهيږي، چې په ددویکسان بايد  کيدو د خطرسره مخامخزيانمن د کې، بهير په د محاکمې . 38

ډون، ګواچوي. دوی ته بايد د اروايي مالتړ په  د دوی لپاره موجود خطرونه هم شامل دي چې کيدای شي د دوی امنيت په خطر کې

نيولو  سره له اړيکې له تورن کسکس  کيدو د خطرسره مخامخزيانمن د مسلکي مرسته هم وړاندې شي. ګامونه بايد واخيستل شي چې 

وندي هم بايد خ کس محرميت او مالومات کيدود خطرسره د مخامخزيانمن د ترسره شي.  خپل وختقضايي بهير بايد په  منع شي، او

 ي. هڅول کيږ رولالرښودونو چمتو کول، او د نوموړو سپارښتنو خپدکړنو وساتل شي. نړيواله همکاري، څيړنه او د ښو سکتوري 

 

 کړنالره یا سټراټیژيد. د ترهګرۍ پر ضد د ملګرو ملتونو نړیواله 
 

سند هراړخيز کال په سپټمبر کې تصويب شوې، يو  ۲۰۰۶د ، 40کړنالره يا سټراټيژيد ترهګرۍ پر ضد د ملګرو ملتونو نړيواله . 39

يو کړنالره يا سټراټيژي نوموړې دي. پياوړي کول دی چې موخه يې د ترهګرۍ پر ضد د ملي، سيمه ييزو او نړيوالو هڅو د همغږۍ 

هغه کړنې ( ۲ګوته کوي؛  شرايط پهمناسب چې د ترهګرۍ د خپريدلو کړنې ( هغه ۱په ګوته کوي: رکنونه خپلوي چې څلور چلند ټوليز

لوړوي چې د ترهګرۍ مخنيوی او ورسره مبارزه وړتيا چې د دولتونو هغه کړنې ( ۳چې د ترهګرۍ مخنيوی او ورسره مبارزه کوي؛ 

چې د ټولو لپاره د بشري حقونو د رعايت او د هغه کړنې ( ۴پياوړی کړي؛ او  نقشوکړي او په دې اړه د ملګرو ملتونو د سيستم 

 پر وړاندې د مبارزې لپاره د اساسي بنسټ په توګه د قانون د حاکميت ډاډ ورکړي. ترهګرۍ 

مثبتو  دشوي دي. الندې نيول بحث تر کن الندېر ۴او  ۱د لپاره مالتړ په ځانګړې توګه  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو . 40

غړي خبره شوي دي. دا الندې نيول پوښښ تر  رکن ۱ دبې برخې کول  شوو انمنيز د انساني وړتياوڅخه د ترهګريزو کړنو له امله

او د هغوی د کورنيو  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو دولتونه هڅوي چې د داسې مرستي ملي سيستمونه په کار واچوي چې 

د  زيانمن شوود  کړنو له املهرکن د ترهګريزو  ۴. 41برابرې کړيآسانتياوې  لپارهکړي او د هغوی د ژوند عادي کولودود اړتياوې 

 . 42په اړتيا ټينګار کوي د دودولوحقونو د خونديتوب او

ه وجدان او بشري د ښګۍ اړتيا اوس په ساد دډيرولو د مالتړ لپاره د غړو دولتونو د مالتړ  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو . 41

زيانمن د  ملهکړنو له اد د نړيوالې پاليسۍ يوه نه بيليدونکې برخه ده. په دې کې د ترهګريزو خبره نه، بلکې د ترهګرۍ پر ضيووالي 

زيانمن کې د  عدالت په ځوابجزايي د مالتړ لپاره د ملګرو ملتونو د پراخو هلوځلو د يوې برخې په توګه د ترهګرۍ پر وړاندې د  شوو

 شامل دي. څرګندوالی ډيريدنه او  نقشد  شوو

 

 

                                                           
دا د (. A/RES/60/288کال د سپټمبر مياشت کې د عمومي شورا د پريکړه ليک او د کاري پالن د ضميمې په بڼه تصويب شوي ) ۲۰۰۶د  40

نيټه  ۱۰کال د سپټمبر په  ۲۰۱۰( او بيا د A/RES/62/272نيټه وکتل شوه او وسمهاله شوه ) ۵کال د سپټمبر په  ۲۰۰۸عمومي شورا له خوا د 

(A/RES/64/297) 
 برخه. ۸د ملګرو ملتونو نړيواله ستراتيژي)کړنالره(، لومړۍ ضميمه،  41
 څلورمه ضميمه.د ملګرو ملتونو نړيواله ستراتيژي)کړنالره(، ،  42



                                                                                        
 

 

التړ لپاره د مد  زيانمن شوود  کړنو له املهلپاره د دولت د مالتړ د يو جدي اړخ په توګه د ترهګريزو  زيانمن شوودا خپرونه د . 42

نکې برخه په مالتړ د سيستم په کچه د ملګرو ملتونو د کار يوه نه بيليدو زيانمن شووچې د عدالت په غبرګون تمرکز کوي، جزايي 

په  ( په غاړه ده، چې د ملګرو ملتونوCTITF)کوونکي کاري ځواک پلي د د ملګرو ملتونو هګرۍ پر ضد د ترجوړوي، چې مشري يې 

 ډاډ ورکوي. چلند سيستم کې د يوې ټوليز 

کال کې تاسيس شو چې په عمومي توګه  د ترهګرۍ پر  ۲۰۰۵په  کاري ځواکد ترهګرۍ پر ضد د ملګرو ملتونو پلی کوونکی . 43 

لپاره د ملګرو ملتونو د سره د مبارزې او ترهګرۍ نشه يي توکو، او د من کړيډاډ يووالی او همغږي هلو ځلو  دضد د ملګرو ملتونو 

ستراتيژۍ کړنالرې يا او له نورو نړيوالو ادارو  څخه جوړ دی. د پلي کولو لپاره د يوې موسسو  ۳۱په ګډون، د ملګرو ملتونو له ادارې 

 . 43پيل کړي دينوښتونه په مالتړ يو شمير  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو  دا ځواک، شویله لوري مامور 

انمن زيد له مله د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کي مون د ترهګرۍ کال په سپټمبر مياشت کې،  ۲۰۰۸په ځانګړې توګه، د . 44

، شوي کسان ډې د لومړي ځل لپاره په نړيواله کچه زيانمنغونډه )سمپوزيوم( دايره کړه. نوموړې غونعلمي د مالتړ په اړه يوه  شوو

ډې موخه کړل. د نوموړې غونرا ټول متخصصين، او د غړو دولتونو استازي، سيمه ييزې ادارې، مدني ټولنې او رسنۍ سره را يوځای 

بحث د يوه  و د بحث کولو لپارهګاموناو ځانګړو مهمو په ، چې وهته يوه څيره او غږ ورکول  زيانمن شوو کړنو له املهد ترهګريزو 

 په شريکولو کې مرسته وکړي. کړنو په مقابله ، د غوره سره سره د خپلو تجربو  زيانمن شووجوړه کړي چې له ديره 

کړنو له زو د ترهګريد نوموړې غونډې په پايله کې يو راپور رامنځ ته شو چې د ګډونوالو له لوري اته سپارښتنې چې څنګه بايد . 45

 : په کې ښودل شويدي شي ښهمالتړ  زيانمن شوود  امله

  ه د يوې ، دولتي چارواکو، متخصصينو، خدمت وړاندې کوونکو او مدني ټولنو لپارزيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو

 کول.چمتواو مالوماتو د مرکز  د اړيکو شبکې، مجازی 

  ،ت ورکول او قانوني حيثيته  زيانمن شوود  کړنو له املههګريزو د ترپه ملي او نړيواله کچه د قانوني سندونو پياوړي کول

 د دوی حقونه خوندي کول.

  تړ ته هر اړخيزه مال زيانمن شووسره د السرسي وړ خدمتونو تاسيسول چې په لنډ، منځني او اوږد مهال کې آسانۍ په

 شي. کړای وړاندې 

  د مالتړ لپاره د نړيوال چټک غبرګون ټيم جوړول. زيانمن شوود 

 ته د مالي مالتړ وړاندې کول. زيانمن شوو 

 پاتې  د ملګرو ملتونو د ظرفيت زياتول چې په ترهګريزو بريدونو کې د وژل شوو يا ژوبل شوو کارکوونکو له کورنيو او

 سره مرسته وکړي. شوو کسانو

  کې ښکيليدل.يا هڅه مالتړ په اړه د پوهاوي نړيوال کمپاين د  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو 

  ښه کولد رسنيز پوښښ  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو. 

 .  44په پلي کولو کې مرسته کويسپارښتنو  دپه مالتړ، په ملي او نړيواله کچه د قانوني سندونو د پياوړي کولو زيانمن شوودا خپرونه د 

                                                           
نوموړی راپور دلته د السرسي وړ دی:  43

http://www.un.org/terrorism/pdfs/UN%20Report%20on%20Supporting%20Victims%20 

of%20Terrorism.pdf 
او نورو و د ترهګريزو کړنهڅې بشپړې کړي چې  د ترهګرۍ پر ضد د ملګرو ملتونو پلي کوونکي ټاسک فورسسربيره پر دې، دا خپرونه به  44

د مالتړ په اړه د غوره کړنو يو لنډيز جوړ کړي. د نوموړي  د زيانمنواړوندو جرايمو لکه څنګه چې په ملي او نړيوالو قوانينو کې تعريف شوي، 
کوزا، او په سيرا د ترهګرۍ پر ضد د ملګرو ملتونو پلي کوونکي ټاسک فورسلنډيز نظريه د متخصصينو په يو ورکشاپ کې رامنځ ته شوه چې 

نيټه په ګډه داير شوی وو. ددې  ۳-۲کال د ډسمبر مياشت په  ۲۰۱۰ايټاليا کې د جزايي علومو د لوړو زده کړو د نړيوال انسټيټيوټ له خوا د 
ريزو د ترهګلپاره د مالي مالتړ يوه څيړنه، او  د ترهګريزو کړنو د زيانمنوکاري ځواک د ترهګرۍ پر ضد د ملګرو ملتونو پلي کوونکي ترڅنګ، 

د اصلي ويب پاڼې د يوې برخې په توګه د ويب پورټل  کاري ځواکد ترهګرۍ پر ضد د ملګرو ملتونو پلي کوونکي د مالتړ لپاره   کړنو د زيانمنو
 د نوموړې غونډې په تعقيبي کارونو کې راځي. نوښتونه د تاسيسولو لپاره چمتووالی پيل کړی دی. دواړه 



                                                                                        
 

 

 عدالت غبرګون او پراخه مرستهجزایي لپاره د  زیانمن شوود  له امله کړنود ترهګریزو ه. 
 

بې  پای کې په اړه چې پههغې پيښې عدالت غبرګون د جزايي ، د له منځه پر وړاندې د بيالبيلو غبرګونونو له کړنو د ترهګريزو . 46

دالت د عجزايي دی. د  سمقانون له حاکميت سره نوم خپلوالی نه شي، يواځينی اغيزناک، تلپاتې غبرګون دی چې د  هيڅ له جرم بل

ړه، غړي د دوی د وړتيا په امقابله کې په جرمونو سره کچې  ، په ځانګړې توګه د پراخېکېځواکمنولو اغيزمنتوب په سيستمونو د 

 نه وکړي. پر وړاندې ننګونو ته ځانګړې پاملر  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو د مالتړ او  زيانمن شوودولتونه بايد د 

په پراخه  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو تمرکز په دې مانا نه دی چې ډير په مالتړ  زيانمن شوود ليده عدالت له جزايي د . 47

لپاره روزنيز پروګرامونه  نکوکارکووجزايي د پوليسو او کچه مرستو ارزښت راکم کړي، بلکې ددې لپاره دی چې د بيلګې په توګه، 

جزايي اغيزناک مالتړ، د  زيانمن شووله اړتياوو سره سمه مناسبه او چټکه مرسته وړاندې کړي. د  زيانمن شووچې د  برابر کړي

عدالت له بهير ور ها خوا، دې ته اړتيا لري چې د السرسي وړ روغتيايي او ټولنيزو خدمتونو په ګډون، اړينه مادي، روغتيايي، اروايي 

په مالتړ  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو عدالت سيستم او جزايي . د 45واوسياو ټولنيزه مرسته په ملي کچه د السرسي وړ 

 يوه برخه و اوسي. کړنو د مالتړ او مرستې لپاره د پراخه  زيانمن شووپه ټولو اړخونو کې د  بايد نقشکې د دوی 

ه ساحه پ زيانمن شوود  جرمونواړوند موضوعات په عمومي توګه د  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو چې  وکتل شيبايد . 48

رالسه کړي. کڅوړه ت "ثابته"ورته ډله نه ده چې بايد له دولت څخه يوه متجانسه يا يو شان د افرادو يوه شوي کې شامل شي. زيانمن 

و )په د ډل زيانمن شوويا د  زيانمن شوود ځانګړو کړنې  ېهغه دولتونه چې مرستې او مالتړ وړاندې کوي بايد هڅه وکړي چې خپل

 چمتووخت هغه  مانا چې د حقونو خونديتوب بايد په دېد اړتياو سره سم تر سره کړي. که اړتيا وي، نو په ټوليزه توګه( او  ډولفردي 

 و له املهکړند ترهګريزو ټينګار وشي چې  نقشاړتياوې واوريدل شي. دا اړينه ده چې بايد په هغه حقيقي  زيانمن شووشي چې کله د 

او ه راکم تولونه لږ کچې د ټکې لوبوي چې د ترهګرۍ لپاره مساعد شرايط کړنالره يا سټراټيژۍ په ملي  سره چلند يې زيانمن شوود 

قيب کې په اغيزناکه څارنه او تعپيښو يې د ترهګريزو شوي چې زيانمن نه وي  نقشله هغه اړين دا به برسيره مخنيوی يې وکړي، 

 ترسره کوي. 

شري ، په ځانګړې توګه د بزيانمن شووڅخه د ناوړه ګټه اخيستنې د  صالحيت، لهزيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو . 49

يستمونه س، ملي لږ ترلږهپه مستقيمه توګه سره تړلې نه دي. ډلې ترمنځ اړيکې، ښکاره دي؛ سره له دې، دا  زيانمن شووسرغړونو د 

د خو،  ته ځواب وايي بايد يو بل بشپړ او ځواکمن کړي چې د افرادو حقونه خوندي کړي.تاوتريخوالو او پروګرامونه چې دې ډول 

 ناسب خوندي کوونکي رژيم ټاکل به په ځانګړو حالتونو پورې تړاو ولري. م

نګار وشي، نه ورته والي باندې هم بايد ټيپه د وضعيت ترمنځ  زيانمن شوواو د جګړې د  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو . 50

که چې د ځ، هم  څخه د راپورته کيدونکي غرامت له لحاظه اجرااتوجزايي  له اړخه، بلکې لهډول ن د يواځې د فزيکي او اروايي زيا

لي شي. پسره سم جنګي جرمونو او د ترهګريزو جرمونو تعقيبول بايد د ملي او نړيوالو حقوقي چوکاټونو او اړوندو ميکانيزمونو 

ځکه  کې ښه جوتيدالی شي ، دا ورته والی د وسلوالې شخړې په حالت کې د ترهګريزې کړنې د ترسره کولو په حالتپر دې سربيره

 شي.  وبللجنګي جرم به چې نوموړی عمل 

 

 

 

 

                                                           
 بند ۱۷-۱۴( A/RES/40/34وړه ګټه اخيستنې د زيانمنو لپاره د عدالت د بنسټيزو اصولو اعالميه )د جرمونو او له زور څخه د نا 45



                                                                                        
 

ې پړاونه، بلکې يواځې د محاکمنه کې ته په احترام د حقونو  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو عدالت په سيستم کې جزايي د . 51

څخه مخنيوی  دې ليد سره چې د دوه ځله زيانمن کيدلود تحقيق او پريکړې کولو پړاوونه او له هغه وروسته پړاوونه هم شامل دي، له 

شي. د  چمتوسره سم لپاره مرسته بايد د اړوند دولت د حقوقي او ټولنيز سيستم د جوړښتونو شوي کس وشي. له دې سره، د زيانمن 

بايد س کشوی ال، زيانمن بيلګې په توګه، ددې خپرونې لپاره همکاري کوونکو په دې ټينګار کولو چې، د يوې ترهګريزې پيښې پر مه

و کې چې د ټول ثبوت په توګه،  وړيا درملنې ته السرسی ولري. خو، د برتانيې په څير سيستمون دد بشري حقونو لپاره د هيواد د مالتړ

 "وړيا"وګه د تدرملنې ته اړتيا ولري په ساده  "بيړنۍ يا تصادفي"چې کس نفوس لپاره په کې معالجوي درملنې ته السرسی وړيا دی، هر 

ه پايله پد نه تبعيض د اصولو آيا ملي روغتيايي خدمت پر بنسټ د نوموړې درملنې مستحق دی. په دې اړه، داسې بحث کيدای شي چې 

درملنې لپاره  طبيد  من شووزياند  کړنو له املهد ترهګريزو کې د ورته شرايطو الندې بايد ټولو ته يو ډول درملنه وړاندې شي او که 

 لپاره د دولت مالتړ څرګند کړي. لومړيتوب وجود ولري چې د دوی د ځآنګړو اړتياوو بايد 

 پایلېدهغو د مالتړ لپاره  زیانمن شووو. بیالبیل ملي حقوقي سیستمونه او د 
 

و خيالي تمرين يرعايتول په ښکاره توګه عرفونو د چلند په اړه د ملي قوانينو او سره  زيانمن شوود سيستم کې په عدالت جزايي . د 52

وګه تد بيلګې په  ټاکل،نمونو او بيلګو يا تفتيشي کړنالريزو  اختالفيعمدتا نه دی او بايد د ملي سيستمونو ځانګړتياوې مراعات کړي. د 

جبران زيان د  د. په برابره توګه، وټاکي نقش زيانمن شوومحاکمه کې د  جزاييپه عمومي توګه، په او کيدای شي د زيانمن د ګډون بڼه، 

 اجرااتوجزايي ي د اداري قانون کيدای ش .ډير بدلون موميد حق د پلي کيدلو ساحه، د بيمې له قانون سره د اړيکو په پام کې نيولو سره، 

عدالت په  جزاييمعياري کاري چوکاټ واوسي. دا خپرونه د  د مالتړ په اړه عمده زيانمن شوو، يا کيدای شي د بشپړونکی ويقانون د 

يارونو او چې د زيانمن د مالتړ اړوند د نړيوالو معوکړي اړخونو تمرکز کوي، خو کيدای شي کله کله نورو حقوقي ساحو ته مراجعه 

 خوښې بيان کړي.اصولو په پلي کولو کې د غړو دولتونو 

اړوند قانوني حکمونه لري. د بيلګې په توګه په کاناډا او د امريکا  زيانمن شووشي چې ډير حقوقي سيستمونه د وساتل بايد په ياد . 53

حقونو ترالسه کولو هڅې  اساسي قانون دلپاره د  زيانمن شوومتحده ايالتونو کې  چې هلته د مدني ټولنې خوځښتونه هم شته چې د په 

دفاع )مدافع وکيل( او  کونکي)څارنوالۍ( تعقيبپه ځانګړې توګه هغو ځايونو کې چې هلته د د  ماډلونو کې،نمونو او کوي. په اختالفي 

درناوي خوندي  حق ته مرکزي حيثيت ولري، د زيانمن برخه اخيستنه ددې لپاره محدوده شوې چې د تورن شخص د مټ برابری ترمنځ 

د ملي قوانينو د بيلګو اوسنۍ ټولګه ښيي . 46ويساسي قانون په کچه  د اشي، چې ډير وخت او له نړيوالو معيارونو سره په مطابقت کې 

 له حقونو او د پلی کولو له ميکانيزمونوسره په قانوني کچه چلند کوي.   زيانمن شووچې ډير غړي دولتونه د 

 

 

                                                           
وند حقونو بايد په پام کې ونيول شي چې برتانيه ليکلی اساسي قانون نه لري او له همدې امله په انګلستان او ويلز کې د قانوني او اساسي قانون اړ 46

ي. لکه څرنګه ترمنځ توپير نشته. بايد ياده شي چې د دوی ناليکلی قانون )لکه د قضيو قانون( په ځانګړې توګه د زيانمنو حقونه په رسميت نه پيژن
چې د قضيو قانون په دې مانا ددې وړتيا لري چې قضايي رويې جوړې کړي چې له هغوی څخه ډيرې وروستۍ قضايي پريکړې ترسره کيږي، دا 

 بايد په ياد وساتل شي چې په تاريخي توګه د مدعی عليه حقونو ته د زيانمنو په پرتله ډيره پاملرنه شوې ده. 



                                                                                        
 

  



                                                                                        
 

زیانمن د  کړنو له املهعدالت په سیستم کې د ترهګریزو جزایي دریم. په ملي کچه د 

 د حقونو ځایول شوو
 

 47اعالميه ۱۹۸۵لپاره د عدالت د بنسټيزو اصولو د  زيانمن شوود له امله څخه د ناوړه ګټه اخيستنې  صالحيتاو له  جرمونو. د 54

سره د چلند لپاره يې  زيانمن شووڅخه د ناوړه ګټه اخيستنې د  او صالحيتاو له زور جرمونواړوند نړيوال سند دی چې د ډيرتر ټولو

د معيارونه وضع کړي دي. په قانون او رسمونو کې، که څه هم، ددې ډيرحکمونه ال تر اوسه له بشپړ پلي کيدلو څخه ډير لرې دي. 

 د حقونو تر څنګ، چې په دوديزه توګه د غړو هيوادونو په قوانينو کې زيانمن شووبهير په دوران کې يا په هغه پورې اړوند، د جزايي 

ې چلند اړوند ډيرځانګړي سره د کړنو ښيي چې د نوموړو حقونو د پلي کولو په پايله کې له ترهګريزو وړاندې شوي دي، دا خپرونه 

قوانين چمتو شوي، اجرايي د مالتړ لپاره ځانګړي  زيانمن شوونه دي ترالسه شوي. حتی د نړۍ په هغو سيمو کې چې هلته د  کړنې

 نشته چې وښيي نوموړي سيمه ييز معيارونه تر کوم بريده او څنګه پلي شوي دي. شميرې داسې کومې څيړنې يا 

خبرې ګه ددې په ځانګړې توبه ، سروې د حقونو د واقعي پلي کولو يوه کمي يا حتی کيفي  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو . 55

ښتياپاله نه وي ،  هم له دې امله رعمومي قانوني چوکاټونه تصويبويتر يوې اندازې په پام کې نيولو سره چې په نړۍ کې ډير هيوادونه 

و ژور تحليل اله همدې امله، دا خپرونه په يوه موضوعي ساحه کې د قانون او رسمونو يوه ټولګه لري چې ال هم بايد د نور چمتووالي 

 څخه تيره شي. له مرحلې 

 

 پیژندنهحالت  د زیانمن شوود کې دننه په عدالت سیستم جزایي الف. د 

 . عمومي مالحظات۱
 

ورن تکړنو ترهګريزو په چې د مجرمينو چې  والړ دیددې فرضيې پر بنسټ چلند متمرکز-عدالت سيستم يو پر زيانمنجزايي د . 56

مين ډاډ ورکړي چې عدالت تاخبرې چې ددې کوي نه بسنه لپاره موخې ددې تعقيبول او په سزا رسول، کسان هم په کې شامل دي، 

ورکوي،  جرمونو تورنو کسانو ته سزاجزايي سيستم غبرګون مناسب دی. هغه سيستم چې يواځې په د عدالت جزايي او دا چې د  يدیشو

ي پړاو د اوسن پرمختګ، د نړيوال قانون او له پامه غورځوياړتياوې او ګټې  زيانمن شووپه داسې حال کې چې په ورته وخت کې د 

 ،مالتړره سزيانمن شوو  کړنو له املهکيدالی. ددې ترڅنګ، د ترهګريزو ګڼل ره کوونکي په توګه نه شي په رڼا کې د خپلو موخو د پو

او د  .دهه برخه اخيستند هيوادونو تر ټولو مهمه  هړا په ېمبارز د سره کولود بې برخې شوو انمنيز دد مثبتو انساني وړتياو څخه 

يانمن زمحاکمو کې د جزايي په ستراتيژيو د مرکزي جز په توګه ورته کتل کيدالی شي. له همدې امله کړنالرو يا ترهګرۍ پر ضد 

چې مشخصو  ومنل شي ترڅود پاليسۍ او قانون پريکړې پدې پيژندنه کې چې شته . اړتيا مهمه ده هډيرګټو نغښتنه او د اړتياوو  شوو

 حيثيت ورکړل شي.  زيانمن شووکسانو ته د 

 "اسبمن"په توګه وپيژندل شي او ددې حالت د  "زيانمن"چې څوک بايد د  شتهتعريفول ټکي کې ددې  مالحظاتودې بهير په  د. 57

زيانمن شوو کسانو  کار نه وي چې د مستقيموآسانه او په پراخه کچه ويجاړيو په حالت کې به دا  زيانمن شووپيژندلو مانا څه ده. د ډيرو 

 اغيزمن شوي وي، په منفي ډول توپير و شي چې د جرمي کړنې له امله او هغو عامو خلکو ترمنځ 

 

 

 

                                                           
ناوړه ګټه اخيستنې د زيانمنو لپاره د عدالت د بنسټيزو اصولو اعالميه، د ملګرو  دشورا، د جرمونواو له زور څخه د ملګرو ملتونو عمومي  47

 (A/RES/40/34تصويب شوې  ) ۲۹کال د نومبر په  ۱۹۸۵ملتونو د عمومي شورا له خوا د 



                                                                                        
 

و کې ځای مفهوم په ډيرو ملي قانوني احکام زيانمن شووولري. د غيرمستقيمو  نقشمحاکمه کې کوم جزايي اړ نه دي چې په هغوی خو 

ه د ژندل کيږي چې دولت په مستقيمه توګپه توګه پي جرمونوموندلی دی. سربيره پر دې، ځينې ترهګريز جرمونه د دولت پر ضد 

پله ليوالتيا ختعقيب او محاکمه کې جزايي چې زيان ور اوښتی دی شايد په کسان په توګه وي، پرته له دې حقيقت څخه چې هغه  "زيانمن"

 وښيي. 

اعالميې  ل دکا ۱۹۸۵لپاره د عدالت د بنسټيزو اصولو د  زيانمن شووناوړه ګټه اخيستنې د  دڅخه زور صالحيت او او له جرمونود . ۵۸

يکي يا ، چې فزپه ټوليزه يا انفرادي توګه، زيانهغه کسان، چې "اصطالح دا ډول تعريف شوې ده:  "زيانمن شوو"فقره کې د  ۱په 

حذفولو له و د د کړنيا کړنو د هغو په کې شامل دي، تاوان رواني ژوبه، احساساتي کړاو، اقتصادي تاوان يا د بنسټيزو حقونو د پام وړ

له  او وي قوانينو په ګډونرټونکواخيستنې د ګټې څخه د ناوړه جرمي  اوصالحيتچې په غړو دولتونو کې، د زوروي  امله ور اوښتی

او افرادو  هغه حالتونه هم شامل دي چې هلته خلک د ترهګرو اداروټول په دې تعريف کې  "فعالو جزايي قوانينو سره په ټکر کې وي.

 جرمونو په پايله کې زيانمن کيږي.  جناييد 

ه امله منځ ته نړيوال قانون، يا د کډوالو قانون څخه د سرغړونې لد بشر دوستۍ د ي حقونو له قانون، . کله چي زيانمن کيدل د بشر59

پاره د ل زيانمن شوونړيوال قانون د جدي سرغړونو د بشر دوستۍ داو د  ،ري حقونو د قانوند نړيوال بشهغه تعريف چې وي، راغلی 

 : صدق کويکې وړاندې شوی اتمه فقرهو او الرښوونو په اصول وبنسټيزد جبران او غرامت د حق په اړه 

ان يا د بنسټيزو ساتي کړاو، اقتصادي تاوزيانمن هغه کسان، چې په ټوليزه يا انفرادي توګه، زيان، چې فزيکي يا رواني ژوبله، احسا"

ونو د قانون چې د نړيوالو بشري حقحقونو د پام وړتاوان په کې شامل دي، د هغو کړنو يا د کړنو د حذفولو له امله ور اوښتی وي 

ني ه کورنړيوال قانون څخه جدي سرغړونه ګڼل کيږي. په هغه ځای کې چې مناسب وي، او لبشر دوستۍ د ستره سرغړونه، يا د 

زيانمن  او هغه کسان چې له اړمنپه اصطالح کې د مستقيم زيانمن کس د کورنۍ نږدې غړي يا  "زيانمن"، د وي قانون سره مطابق

 "هم شامل دي. زيان ور اوښتی وييا له زيانمن کيدو د مخنيوي پر مهال کس سره د مرستې له امله 

لتونو له مد زيانمن لپاره يو تعريف وړاندې کوي چې د ملګرو  REC(2006)8پايي شورا دننه، د وزيرانو د کميټې سپارښتنه د ارو. 60

الت د لپاره د عد زيانمن شووناوړه ګټه اخيستنې د  دڅخه  اوصالحيتزور او له جرمونود معيارونو سره په مطابقت کې دی، لکه 

کړنو له ريزو زيانمن کيدلو لپاره هم يو تعريف وړاندې کوي، چې د ترهګ بياځلي او دوهمګړيدا د بنسټيزو اصولو اعالميه. همدا ډول 

 له اړخه د ځانګړي ارزښت لرونکی دی. کولود مرستې سره  زيانمن شوود  امله

حالتونو اده سله اصطالح څخه بې له تعريفولو ګټه پورته کوي. داسې ښکاري چې دا په هغو  "زيانمن"د  ټوکونهي قوانينو ډيرد مل. 61

 وړ او محدود وي. اندازې شمير د  زيانمن شووجرم د  جناييچې د مناسب دی کې 

چې دوی ته شيو پراخه تعريف شام "زيانمن شوو"چې د جزا د نړيوالې محکمې په اصلي کاري چوکاټ کې د  ولروبايد په ياد  . 62

په "چې د محکمې د صالحيت د ننه د يو جرم د ترسره کيدلو په پايله کې ورته زيان ور اوښتی وي حقيقي اشخاصهغه "داسې تعريفوي 

هغه سازمانونه يا ادارې شاملې وي چې د دوی هغې شتمنۍ ته چې د مذهب، تعليم، هنر يا علم يا خيريه "کې کيدای شي  زيانمن شوو

ته په کې مستقيم زيان رسيدلی توکو شوي، يا د دوی تاريخي اثارو، روغتونونو او نورو ځايونو او د بشري موخو لپاره  موخو لپاره وقف

 48"وي.

 

 

 

 

 

                                                           
 قاعده، د جزا د نړيوالې محکمې د کړنالرې او ثبوت قواعد.  ۸۵ 48



                                                                                        
 

د تعريف ساحه يوه تکراري پوښتنه ده، ځکه چې نوموړې  زيانمن شوود ملي قوانينو الندې د حقونو د مستحق کيدلو په موخه د . 63

جبران له لحاظه تغير وکړي. د  د تاوانساحه کيدای شي د محاکمې په بهير کې د برخه اخيستنې، مالوماتو ته د السرسي، خونديتوب او

نوښتي د مالتړ لپاره  من شووزياند  جرمونويې د دوی د قضايي صالحيت الندې د  ې بيلګه، چې اساسنامد جزا د نړيوالې محکمې 

اړتيا څرګندوي چې په محاکمې، خوندي کوونکو ګامونو کې د مداخلې يا د غرامت د  ونومعيار توپير شووګامونه معرفي کړي دي، د 

 . 49وپيژنيوړتيا لپاره يو څوک د زيانمن په توګه 

قونو ته کوم ح، د زيانمن د حقونو په رسميت پيژندل د مدعی عليه وايي بيا بيا ځلي. لکه څنګه چې نړيوال او سيمه ييز معيارونه 64

ې مستحق پرته د يوې عادالنه محاکم ناروسورواو اعتراضزيان نه رسوي. دا يوه څرګنده خبره ده چې يو تورن کس د عامو خلکو له 

زيانمن د  ملهاکړنو له وتريخوالي د ځانګړو د تاشي. ته درناوی ودی. دا تر ټولو مهمه خبره ده چې د تورنو کسانو د بې ګناهۍ فرضيې 

يرو ډ، چې په معنی رسوييو مخکيني قضاوت د په اړه  د پيښيدلوپه رښتينې توګه کړنو تعريف تر يو مشخص بريده د نوموړو  شوو

قضاوت ه د نمخکې په اړه مخکې له مسوله کيدلو لرلو بحث الندې هم نه راځي. دا بايد د مشخصو کسانو يا ادارو د حتی تر پيښو کې 

 . معنی ونه لري

ښه دفاع د او د مټو برابري يا يو شان السرسی د بې ګناهۍ فرضيه، د برات ذمه يا چې  –اړين خونديتوب -د تورن د حقونو د ډير. 65

نه محاکمې د حقونو ته بايد ځانګړې پاملرنه وشي چې د عادال زيانمن شوواو د –خدمتونو ته السرسی په کې شامل دي لرونکو کيفيت 

پايله کې نه، بلکې د جرمي کړنې په مستقيمه "ډاډ ورکړل شي. دا هم اړينه ده چې بايد له بيا زيانمن کيدلو څخه مخنيوی وشي، چې 

څخه ژغورل شوي کسان او د دوی د کورنيو کړنو د ترهګريزو  50".پيښيږيزيانمن ته د ادارو او افرادو له الرې د غبرګون له امله 

بنسټيز او کيږي. له همدې امله، د دولت  کيدلو د خطرسره مخامخزيانمن په پايله کې ډير کړنو غړو ته تاوان ور رسيږي او د جنايي 

په کې شامل دي، سره د مرستې دنده په غاړه لري  زيانمن شووچې له موسسې چوکاټ، چې د جزايي عدالت سيستم او اداري تشکيالتی 

 بارونو څخه خوندي کړي. برسيره له نااړينو شوي کسان بايد نوموړي زيانمن 

ې پايلې چې د پوښتنې الندې کس يا کسان د جنايي کړنې د مستقيم اړتيا لري چې پدې پوه شيعمومي توګه، قضايي چارواکي  . په66

ايي په جنګډون ی دی، نو ځکه دوی کوالی شي چې د محاکمې په له امله زيانمن شوي چې تورن کس د همدې کړنې له امله تورن شو

انمن کيدل په توګه را څرګند شي. د جزايي عدالت او قانون پلي کوونکو چارواکو له خوا ددې پيژندل چې زيشوي بهير کې د زيانمن 

کړنو  ي چارواکي به د ترهګريزوکه څه هم داسې تمه کيږي چې د تحقيق يا څيړنې ترسره کوونکتر سره شوي دي، لومړی پړاو دی. 

ازيانمن کيدلو زيان ونه رسوي يا بي د د زيانمن په توګه د دوی حالت تهبايکار وکړي، دا  پلټنېڅخه  کسانوزيانمن شووله ژغورل شوو 

پايله کې  زيانمن شوی کس رښتيا هم د جنايي کړنې پهآيا ته الره هواره نه کړي. که چيرته څيړنو ته اړتيا وي چې تشخيص کړي چې 

ه مستقيمه د حالت پوښتنه بايد پشوي کس پوښتنې وشي. سربيره پر دې، د زيانمن کراره   زيانمن شوی دی، له زيانمن څخه بايد په 

 ونه لري. اړه تشخيص پورې په توګه يا يواځې د تورن د ګناه 

 

 

 

                                                           
اده، او د غرامت په م ۶۸شاهدانو د خونديتوب او په جنايي بهير کې د دوی د ګډون په اړه د جزا د نړيوالې محکمې د اساسنامې  د زيانمنو او 49

امنځ ته شوو ننګونو ماده وګورئ. د زيانمنو د ستر شمير او د جزا د نړيوالې محکمې د کاري چوکاټ الندې د دوی د پلي کولو له خوا د ر ۷۵اړه 
ولډسولو او کيټ ا(، کارستين ستان، هيکتو ۲۰۰۶وړاندې بهير کې د زيانمنو ګډون )-حليل لپاره د جزا د نړيوالې محکمې له محاکمېد ال ژور ت

د زيانمنو "ډول د  (  وګورئ. همدا۲۰۰۹) نقشماري دي بروور او مارک ګرووينهيوسين، په نړيوالو جنايي بهيرونو کې د زيانمنو -ګيبسن؛ او اني

-http://www.icc: وګورئ، چې دلته د السرسي وړ دی   "۲۰۰۹-۲۰۰۵زا د نړيوالې محکمې د عمومي پريکړو لنډيزونه په اړه د ج

cpi.int/Menus/ICC/Structure+of+the+Court/Victims/Summaries+of+public+ICC+ 

Decisions+on+Victims . د جزا د په پای کې، د محکمې د زيانمنو لپاره د عمومي شورا دفتر اوسنی خپور شوی الرښود وګورئ چې عنوان يې
http://www.icc-دی، دلته د السرسي وړ دی: نړيوالې محکمې پر وړاندې د زيانمنو استازيتوب: د حقوقي استازو لپاره يو الرښود 

.cpi.int/iccdocs/PIDS/tmp/Representing%20Victims%20before%20ICC.PDF 
 مخ. ۹، (۱۹۹۹د نشه يي توکو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو اداره، د زيانمنو لپاره د عدالت په اړه الرښود ) 50

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/tmp/Representing%20Victims%20before%20ICC.PDF
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/tmp/Representing%20Victims%20before%20ICC.PDF
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/tmp/Representing%20Victims%20before%20ICC.PDF


                                                                                        
 

دوده ده، نه جبران تر ساحې پورې محتاوان د ځانګړې حقوقي پيژندنه د شوود زيانمن  نو له املهکړد ترهګريزو تر ډيره بريده، . 67

دې خپرونه  تعقيبوي(، لکه څنګه چې پهچلند تر ګډون يا خونديتوب پورې )چې قضيه په قضيه  زيانمن شوودا چې په جنايي بهير کې د 

 کيږي.ليدل کې 

ماډلونو تر بيلګو او لپاره د جبران د موجودو  زيانمن شووجبران په موخه، يو شمير دولتونو د جګړې د نظامي او ملکي تاوان د . د 68

دې کار ته کيدای شي د دولتونو د عمومي دندې د پايلې په توګه  51.دهتعقيب کړی ه نمونه يا بيلګه لپاره هم يو کړنو څنګ د ترهګريزو 

د غيرداوطلبانه قرباني ورکولو د ارزښت  زيانمن شوووندي کړي، او همدا ډول د دولت په استازيتوب د چې په خپلو سيمو کې افراد خ

لپاره  زيانمن شووهدف ګرځي. د غرامت په موخه دا ډول پيژندل به د کړنو پيژندنې په توګه وکتل شي، چې ډير وختونه د ترهګريزو 

سره په يو وخت کې رامنځ ته کيږي چې په مستقيم ډول د جزايي عدالت سيستم پورې  يا ننداريزو نمونود مالتړ له نورو ډيرو سمبوليکو 

او  غلي او هوسا کولو د  زيانمن شوود  کړنو له املهويشل، چې د ترهګريزو نښانونو او د لمانځل ورځې يادولو د تړاو نه لري، لکه د 

 په توګه ثابت شوي دي. ښو اغيزناکو وسيلو په رسميت پيژندلو د د د دولت له لوري د دوی 

 زيانمن شوود  کړنو له املهکې د ترهګريزو  جزايي اجرااتوپه هغه کې په د بيلګې په توګه، فرانسوي سيستم د يادولو وړ دی، چې . 69

تر څنګ،  هغه جبران څخه بيل دی چې کيدای شي هغوی ته د ور اوښتي زيان له امله ورکړل شي. ددېد تاوان د ګډون په بشپړه توګه 

جبران ان تاومالي د زيانمن کسان د زيانمن کيدلو حالت يواځې ددې له امله له السه نه ورکوي چې دوی  کړنو له املهد ترهګريزو 

غه کسان هپه توګه پيژني، لکه  زيانمن شووهم د  "چې ښکيل وي"ه کسان . سربيره پردې، فرانسوي سيستم همدا ډول هغيدیترالسه کړ

 چې د ترهګريزې پيښې شاهدان وي او په پايله کې له اروايي ستونزو څخه کړيږي. 

 او قانوني حکمونه عرفونه. ملي ۲
 

 لجزایرا

توګه په مستقيم ډول د يو جرم له امله زيان زيانمن هر هغه شخص دی چې په شخصي د قانون الندې،  اجرااتود الجيريا د جزايي . 70

د هغه شخص په توګه تعريف شوی دی چې نوموړی شخص د ترهګر شوی زيانمن  کړنو له امله. د ترهګريزو 52ور رسيدلی وي

هم شوی زيانمن نه   وير او ماتم. د ملي 53شخص يا ترهګرې ډلې له خوا وژل شوی يا ورته شخصاً يا يې شتمنۍ ته زيان رسيدلی وي

 . 54په حالت کې ورک شوی ويماتم د هغه شخص په توګه تعريف شوی دی چې د ملي 

 ارمنستان

 ۵۸وي. د مادې ژوبل شوي لوري او د دوی حقونو او وجايبو ته اشاره ک ۵۹او  ۵۸قانون  ۱۹۹۸. د ارمنستان د جزايي اجرااتو د 71

کې تعريف  ماده ۶۰مدعيانو سره هم سر او کار لري، چې په  مدني مادې الندې ژوبل شوی لوری )زيانمن؛ نوموړی قانون همدا ډول له

 شوي دي(

 

                                                           
يا د آو پاليسيو زيانمن: په فرانسه، ايټاليا او اسپانيه کې دا حالت دی، چې هلته جال اداري نهادونه جوړ شوي )البريخت او کيلچلينګ، د ترهګريز51

ه د ريه )چې دلتنظ ۲۰۰۶مخ وګورئ(. همدا ډول د مشترک المنافع خپلواکو دولتونو د مشرانو د  ۲۵ترهګرۍ زيانمنو سره بايد جال چلند وشي؟ 

(، د ترهګرۍ له زيانمنو سره د جګړې د مجربو او http://cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600607السرسي وړ ده وګورئ:

رۍ ملکي زيانمنو ته د په داخلي شخړو او د سولې ساتلو په عملياتو کې د ګډونوالو په څير چلند، د مرستې په موخه وګورئ. په فرانسه کې، د ترهګ
ګرۍ له امله د ورته په نښه کړي او د جګړې او تره "د ملت په رسميت پيژندل"حيثيت ورکولو پريکړه ددې هيلې له امله چې د دوی په اړه زيانمن 

رسمي جريده ) ۱۹۹۰جنوري،  ۲۳شميره قانون  ۸۶-۹۰خاصيت لرونکو زيانونو رسيدلو له امله هڅول شوې وه. ددې کار ترسره کولو لپاره، د 
کړي چې په  ماده د ترهګريزو کړنو زيانمنو ته دا اجازه ورکوي چې له هغو حقونو څخه ګټه پورته ۲۶( ۱۰۰۹، مخ ۱۹۹۰، ۲۵ي جنور ۲۱ګڼه 

 ولولئ. بند ۳۴۰دوديزه توګه د کورنۍ جګړې زيانمنو ته ورکول کيدل. ددې خپرونې 
 ماده. ۲د الجزاير د جزايي اجرااتو قانون،  52
 ماده وګورئ. ۲فرمان  ۴۷-۹۹د  ۱۹۹۹فبروري،  ۱۳د  53
 ماده وګورئ.  ۲۷ګڼه فرمان  ۰۱-۰۶کال  ۲۰۰۶فبروري  ۲۷د سولې او ملي پخالينې د منشور د پلي کولو په اړه  د  54



                                                                                        
 

 

 په الندې ډول تعريف شوی: 

د په توګه پيژندل کيږي، چې د هغه لپاره داسې داليل شتون ولري چې فرض کړي، چې نوموړي ته شوي د ژوبل کس . هغه ۱

ګه په توغمجن . هغه شخص هم د وياوښتی معنوي، فزيکي يا مالي زيان يوې کړنې له امله چې د جزايي قانون منع کړی وي، 

 لهيوس هپ قانون ييجزا د ېچ نهړک هغه رتهيچ کهپيژندل کيږي، چې په مستقيم ډول ورته معنوي يا فزيکي زيان ور رسيدلی وي، 

  .وي ېدليرس ته یپا وي ېشو منع

 ږي.تائيديد ادارې، د پلټونکي، څارنوال يا محکمې له لوري ا پيژندلو پريکړه د د په توګه د يو چا شوي کس . د ژوبل ۲

چې د  –که پلټونکی وي، که څارنوال وي، يا محکمه وي  –شونتيا لپاره اجازه ورکوي چې  دې مه ماده د څيړنو ادارې ته دا ۸۰. 72

د ژوبل شوي لوري د ځای ناستو په توګه وپيژني ونو کې ي يونږدې خپلوان په هغو حالتشوناتوانه زيانمن د يو وفات شوي شخص يا 

چې په هغه کې دوی هيله څرګنده کړي چې دوی د محاکمې د اجرااتو په دوران کې د نوموړي زيانمن د حقونو او وجايبو تر سره کول 

کړي يا هغه نور شهادت ورې چحقه له دې بې غواړي. نوموړی ځای ناستی له ټولو حقونو څخه ګټه اخلي او ټول وجايب په ځان مني، 

  حقونه چې د زيانمن شخصي حقونه دي. 

 کامیرون

په پيښيدولوري په توګه پيژني چې د يو جرم د  مدنيمادې زيانمن د يو ايمې  ۳۸۶مه او اي ۳۸۵د کاميرون د جزايي اجرااتو قانون .  73

زيانمن ترالسه کولو لپاره په بهير کې مداخله وکړي. د جبران تاوان دپايله کې ژوبل شوی وي، او نوموړي ته اجازه ورکوي چې د 

مسول قاضي ددې مستحق دی چې په محکمه کې د ور اوښتني تاوان لپاره په ليکلي يا شفاهي ډول غوښتنه وکړي. ددې تر څنګ، شوی 

چې خپله دعوه  وي هخوښشوي زيانمن د مکلف دی چې له زيانمن څخه غوښتنه وکړي چې له نوموړي حق څخه ګټه پورته کړي. که 

 حق لري. کولود  دعوېواخلي يا يې تعقيب نه کړي، هغه د مدني بيرته 

 کاناډا

ترسره شوي جرم دعوی له مخې د د "کې  زيانمن شووبرخه، د تفسير په موخه، بيانوي چې په  ۲په کاناډا کې، د جزايي قانون . 74

. له همدې امله، دا اړينه نه ده چې د ترهګريزو جرمونو له امله د يو چا د زيانمن پيژندل کيدلو لپاره د يو تورن "شامل ديشوي زيانمن 

د کاناډا د جزايي اجرااتو د شوی موخه، زيانمن  د بيان پهد اغيز زيانمن شوود پر وړاندې د جرم په اړه قضايي موندنې شتون ولري. 

 تعريف شوی دی:( برخه کې داسې ۴) ۷۲۲قانون په 

 ، د يو جرم په تړاو؛"زيانمن"برخې په موخه،  ۷۲۲.۲( ددې برخې او د ۴)

يو شخص چې زيان ورته رسيدلی دی يا هغه څوک چې د يو جرم ترسره کيدلو په پايله کې ورته فزيکي يا چې مانا پدې )الف( 

 احساساتي تاوان ور رسيدلی وي؛ او 

( فرعي برخه ۱يح شوی شخص مړ شوی، ناروغ يا د بيان ورکولو وړتيا ونه لري چې په )کې تشرفقره که چيرته په )الف( )ب( 

دهغه کس انډيوال/انډيواله يا  ګډ ژوند کوونکیکې ورته اشاره شوې ده، په دې کې د نوموړي شخص جوړه )ښځه يا ميړه( يا 

ه لري يا د نوموړي شخص د پاملرنې يا په غاړ حضانتخپلوان، هر هغه څوک چې په قانوني يا واقعي توګه د نوموړي شخص 

 شامل دي.متکي وي، نوموړي شخص په مالتړ مسوليت ولري يا 

 

 

 

 



                                                                                        
 

کې د ناسته ه دا تعريف په پراخه کچه د کاناډايي محاکمو له خوا پلی شوی چې د زيانمن د اغيز بيان ته اجازه ورکړي چې د محاکمو پ

ادارې  د کورنۍ د غړو له خوا وړاندې شي. نوموړو محاکمو دا تعريف داسې تفسير کړی چې زيانمن شوومستقيم زيانمن تر څنګ، د 

 هم په کې شاملې شي.

درالي مجرمينو لو قانون چې د کاناډا د سمون خدمتونه اداره کوي، او په توقيف او په ټولنه کې د فد سمونونو او مشروط خوشې کو. 75

لنې ته مجرمين بيرته ټوآيا بورډ، چې پريکړه کوي چې  )عفوی(خوشې کولو واډا د مشروطاو د کاند څارنې مسوليت په غاړه لري، 

خوشې  ويو تعريف لري. د سمونونو او مشروطشوي پوره کړي، هم د زيانمن هلته خوشې کړي چې د هغه/هغې د بند موده 

 "زيانمن:"قانون حکم کوي چې  )مشروطې عفوی(کولو

ي يا ترسره کيدلو په پايله کې ورته فزيکد ورته رسيدلی دی يا هغه څوک چې د يو جرم مانا يو شخص چې زيان پدې )الف( 

 احساساتي تاوان ور رسيدلی وي؛ او

ي، د نوموړي شخص جوړه، هغه شخص چې ورسره ګډ شخص مړ شوی، ناروغ يا له کاره لويدلی و)ب( که چيرته نوموړی 

ړي ژوند لرلو، له نوموړي شخص سره د واده اړيکه ولري، له نومو ژوند لري، يا يې د نوموړي شخص د مړينې پر مهال ګډ

هغه  )پرې تکيه( وي، يا اړمنشخص سره يې لږ تر لږه د يو کال لپاره ګډ ژوند کړی وي، يا يې خپلوان يا د نوموړي شخص 

 څوک چې په قانوني يا واقعي توګه د نوموړي شخص د پاملرنې يا مالتړ مسوليت ولري. 

 من شووزيان( برخه د کاناډا د سمون خدمتونو ته اجازه ورکوي چې هغه اشخاص هم د ۳) ۲۶د سمونونو او مشروط خوشې کولو قانون 

کوم زيان رسيدلی وي او يوه دعوه ثبت شوي وي، که څه هم د نوموړي جرم مجرم تعقيب شوی يا محچې ته  کوموپه توګه وپيژني 

 شوی نه وي. 

د خدمتونو وړاندې کول د واليتي او سيمه ييزو حکومتونو اساسي مسوليت دی. زيانمن په پراخه ته  زيانمن شوود په کاناډا کې، . 76

 55توګه په واليتي يا سيمه ييزو قوانينو کې تعريف شوي دي چې هم مستقيم زيانمن او هم يې د کورنۍ غړي په کې شامل شي.

 کولمبیا

انون تصويب قد خونديتوب او د ځمکو د اعادې په اړه يو  زيانمن شوود کولمبيا حکومت د نيټه،  ۱۰کال د جون مياشت په  ۲۰۱۱. د 77

 زيانمن شوو دقانون د ماتولو له امله نړيوال بشر دوستۍ د چې د هغه په وسيله د بشري حقونو د سرغړونو او د "کړ. نوموړی قانون، 

ړاو جوړوي، پوقف شوو هڅو يو مهم د په ملي او ټولشموله کچه د سولې راوستلو لپاره  "لپاره د مرستې او غرامت ګامونه تاسيس شوي،

 او د ملي وسلوالو شخړو اړوند موجودو حقوقي چوکاټونو لپاره بشپړوونکی دی. 

سلوالو وغو تمرکز کړی چې د بشري حقونو د سرغړونو او . په کولمبيا کې پخوانيو قوانينو او ملي هڅو له تاريخي لحاظه په ه78

په  پارهو لپيژندلد  زيانمن شوود د خونديتوب قانون  زيانمن شووشخړو مسول دي چې په هيواد کې د شخړې په حالت برالسي شي. د 

د بشري  وزيانمن شود د ټولو نهيواد کې د سولې د پرمختګ لپاره د مهم لوبغاړي په توګه استازيتوب کوي، او د وسلوالو شخړو اړو

 لوړولو او خوندي کولو داللت کوي، چې د ځينو لپاره په کې د غرامت ګامونه هم شامل دي. په  حقونو

سلوالو وپه توګه پيژني چې په  زيانمن شووکاري چوکاټ له مخې، نوموړی قانون هغه خلک د  ددولتونو ترمنځ  دد نړيوال او . 79

 نيټې  ۱مياشتې له د وري کال د جن ۱۹۸۵شخړو کې د 

 

 

                                                           
د بيلګې په توګه، د اونتاريو د حقونو مسوده چې د زيانمنو په تعريف کې يې مستقيم زيانمن او همدا ډول د مړه شوي مستقيم زيانمن  55

http://www.e-ن، مور او پالر، ښځه يا جوړه په کې شامل دي، دلته د السرسي وړ دی: شخص ماشوما
laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/95V06.html 

http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/95V06.html
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/95V06.html
http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/95V06.html


                                                                                        
 

ړي چې کنوموړی قانون اراده لري چې استثنايي ميکانيزمونه ايجاد راپديخوا د بشري حقونو د سرغړونې څخه زيان ور رسيدلی وي.

ن دي او بشري حقونو د سرغړونو شاهدا او منظمولپاره مرسته او غرامت وړاندې کړي چې د سترو او سيستماتيکو زيانمن شوود هغو 

سته سره مر زيانمن شووله  جرمونوددې اراده نه لري چې په دايمي توګه د دولت د عادي سندونو ځای ونيسي چې د نورو عمومي 

 وکړي. 

يا د قانون  اشخاص حکميحقيقي يا "د اجرااتو د قانون په موخه داسې تعريفوي،  شوي ماده زيانمن ۱۳۲د جزايي اجرااتو د قانون . 80

شخيصوي چې تهمدغه حکم  "توګه، د يو جرم په پايله کې ورته مستقيم زيان رسيدلی وي. هچې په انفرادي يا ټوليز کسان بعا نور تته 

نۍ او له نوموړي سره د کور د حالتونو يا محکوميتتعقيب د سرغړوونکي له توقيف، ورکول  توصيف  شوی زيانمن يو کس ته د 

 پورې اړه نه لري.لرلو اړيکو له 

نه دباندې ډلې او له قانون ته ورته ( ددې لپاره تصويب شو چې په هيواد کې نظامي قانون ۹۷۵/۲۰۰۵د عدالت او سولې قانون ). 81

کړي. نوموړی قانون هڅه کوي چې د وسلوالو ډلو هغه غړي د قانوني آسانتيا وې برابرې  لپارهبې وسلې کولود د وسلوالو ډلو د غړو 

اړتياوې په پام کې  زيانمن شووتعقيب الندې ونيسي چې بې وسلې کولو ته غاړه نه ږدي، په ورته وخت کې هلې ځلې کوي چې د 

ددې قانون په تعقيب جراء وړ وي. قانون له مخې، د رښتيا ويلو حق يو بنسټيز او الزمي حق دی چې بايد د ا ۹۷۵/۲۰۰۵. د 56ونيسي

په کې ښکيل دي او بايد د هغوی کورنيو ته خبر ورکړي، چې بايد د شوي کړي چې زيانمن دود قضايي پلټنې بايد د هغو حقايقو پلټل 

ظا ميانو نچې  ا هم دنده ګڼيد اختطاف د ځای او جبري ورکيدلو په اړه ځانګړې توجه وکړي. نوموړی قانون همدا ډول د زيانمن شوو

حق(. تاريخي فايلونو ته د عامه السرسي ته د سپارلوتاريخي پوهه وساتي )حافظې په هکله د الملونو، پراختيا او پايلو   ته د ورته کړنو

او نورو شاهدانو ، زيانمن شووکسانو د محرميت د حق خوندي کولو اړتيا؛  زيانمن شوود حق د استثنا په توګه، نوموړی قانون: د ځوانو 

امنيت ته د هر ډول خطر د مخنيوي اړتيا په ګوته کوي.  زيانمن شووکسانو ته د غيرضروري زيان اوښتلو څخه د مخنيوي اړتيا؛ او د 

بحث کوي او د جزايي اجرااتو په قانون کې تضمين په اړه حق د د السرسي  زيانمن شووقانون همدا ډول عدالت ته د  ۹۷۵/۲۰۰۵د 

 شوي حقونه تعقيبوي. 

رې مرستندويه جبران، روغتيايي مرسته، استوګنځای، د دويمې درجې بانکونو )بانکولديکس( له الد تاوان کولمبيا بشري مرستې او . 82

تيايي خدمتونو د روغ، وړاندې کوي. تر پوښښ الندې ونيسي کارولد نقليه وسايلو کا عامه خدمتونهاو د بيمې پاليسۍ چې پوهنه  پورونه،

ړاندې چې روغتيايي خدمتونه وبنسټونه او موسسې ، ټول عمومي او شخصي به مخېمادې  ۱۶۸قانون د  ۱۰۰کال د  ۱۹۹۳، د اړخهله 

م کې هغو د پيسو د وړکړې وړتيا  په پامکلف دي چې ټولو خلکو ته لومړنۍ بيړنۍ مرستې وړاندې کړي، پرته له دې چې د  ،کوي

 کيږي. ورکول له خوا صندوق او ضمانت د يووالي نه به د . ددې خدمتونو د وړاندې کولو لګښتوونيسي

 فرانسه

ن د جبران ورکول کيږي، ملکي اقدامات د جبراد تاوان له الرې د صندوق ته د ضمانت  زيانمن شوو. تر هغه ځايه پورې چې 83

ه توګه پد يوې وسيلې وړي کولو پيااو د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې د د حقونو د پيژندلو  زيانمن شووهڅه نه کوي، خو د ورکولو

 کيږي.  رولکا

خوا په قانوني پهره ټولنه چې د جرم له نيټې څخه لږ تر لږه پنځه کاله "مادې له مخې  ۹-۲. د فرانسې د جزايي اجرااتو د قانون د 84

څخه  سره مرسته وکړي کوالی شي له هغو حقونو زيانمن شووتوګه ثبت شوې وي او غواړي چې د خپل تشکيل له الرې د جرمونو له 

 ګټه پورته کړي چې ملکي لوري ته ورکړل شوي دي 
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څارنوال يا د ژوبل لوري له خوا پيل شوې عامه د يوه تعقيب راځي، چې هلته  په ساحه کېمادې  ۱۶-۷۰۶چې نوموړي جرمونه د 

. په دې 57ټولنې په غوښتنه پيل شو SOSAttentat و د مداخلې حق داستازيتوب د ټولن په زيانمن شوود ملکي لوري په توګه د "وي.

اجرااتو او په هکله  جرمونوتمويل شامل دي( اړوند ټولو د جرم شريکيدل او کې جرم په کې د ترهګرۍ )قتل، د قتل هڅه او مرسته او 

، د ملکي لوري پاتې کيدلو حق شامل اجراتوکېپه ترهګري شبکود په تړاو د جنايي جرمونو د ډلو لکه کړنو همدا ډول د ترهګريزو 

 دی.

85 .SOS Attentat, SOS Terrorisme  لوري کيدلو  مدنيايي اجرااتو کې د سره په جززيانمن شوو دکړنوې شميره بد د ترهګرۍ

ولو له کد ګروپ  زيانمن شوومدافع وکيل سره د يو له الرې مالتړ کړی او دوی ته يې عدالت ته د ښه السرسي توان ورکړی دی. له 

 الرې نوموړې ټولنې: 

  کړ؛آسانه مالوماتو ته د دوی السرسی  په سببجوړو شوو اړيکو د حالت کې دبهيرمحاکمې په له قاضي سره د 

  توګه د  لوري شي او په ټولو اداري چارو کې يې ورسره مرسته وکړه، د بيلګې په مدنيسره يې مرسته وکړه چې  زيانمن شووله

 حقوقي مرستې لپاره د غوښتنليکونو په مرکزي کولو کې؛ او

  د مالوماتو لنډې الرښوونې ورته ترتيب کړې.يې کې ترڅ له محاکمې مخکې او د محاکمې په 

نو او متخصصينو يوه د السرسي وړ شبکه جوړه کړې ده چې ارواپوهان هم ته د عمومي مجربي زيانمن شوونوموړې ټولنې همدا ډول 

 .58په کې شامل دي

د فرانسې د جزايي عدالت سيستم . 59نوموړو اجرااتو په غياب کې محاکمې ته الره هواره کړې ده ،همدا ډول په ځينو حالتونو کې. 86

قناعت نه شي  زيانمن شوود  کړنو له املهپه غياب کې د محاکمې په اړه حکم کوي. که څه هم دا ميکانيزم په بشپړه توګه د ترهګريزو 

 . ډيروالی را وليپه توګه د دوی په رسميت پيژندلو کې  زيانمن شوود بياجوړونه ترالسه کوالی، په محکمو کې د جرم 

في حوزوي د فرانسې د جزايي محاکمو د اضاکړنو په هکله مشخصو ترهګريزو ځيو د فرانسې د جزايي اجرااتو قانون همدا ډول د . 87

ندې مادو کې لست شوي دي. د اړوندو نړيوالو قوانينو ال ۶۹۳ – ۶۸۹صالحيت د سيستم په اړه حکم کوي چې په ځانګړې توګه په 

ه ترهګريزو په نظر کې نيولو پرته، د ورتد تابعيت د مکلفيتونو سره په مطابقت کې، ددې اجرااتو پلي کول په جزايي اجرااتو کې، 

 ورکوي. اجازه السرسي شوي لپاره د همغږي  زيانمن شوود  کړنو له امله

 اندونیزیا

په اړه مقررې د اندونيزيا په حقوقي سيستم کې نوې نه دي، چې تر يو مشخص بريده،  زيانمن شوواو شاهدانو ، د ډولمومي عپه .88

په رسميت پيژني. د بيلګې په توګه، د جزايي اجرااتو په اړه قانون  نقششاهدانو حالت او د  زيانمن شوود  جرمونوکې د ټوله په 

، د بشري حقونو د محکمو په ۳۱/۱۹۹۹ 60مبارزې په اړه قانون د ، د فساد پر ضد۳۹/۱۹۹۹نون ، د بشري حقونو په اړه قا۸/۱۹۸۱

 ، د نورو قوانينو له منځه وګورئ. ۳۰/۲۰۰۲ 62، د فساد له منځه وړلو د کميسيون په اړه قانون۲۶/۲۰۰۰ 61اړه قانون
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 زيانمن شوود  کړنو له املهراهيسې، اندونيزيا حقوقي سندونه تصويب کړي دي چې په ځانګړې توګه د ترهګريزو کال  ۲۰۰۳له . 89

د ترهګرۍ مقرره  ۲۴/۲۰۰۳ومت ګڼه پر وړاندې د مبارزې په اړه؛ او د حککړنو د ترهګريزو قانون  ۱۵/۲۰۰۳ګڼه  :اړوند دي، لکه

نو، پلټونکو، د شاهداګڼه قانون،  ۱۵/۲۰۰۳ النو او قاضيانو د خونديتوب د کړنالرو په اړهنو، پلټونکو، څارنواکې د شاهداکړنو جنايي  په

. دا خونديتوب به له محاکمې مخکې، د محاکمې پر 63څارنواالنو او قاضيانو او د دوی د کورنيو لپاره دولتي خونديتوب وړاندې کوي

ايي ښيګڼې او د دوی د شتمنيو پر وړاندې د ګواښونو پر ضد وړاندې مهال، او له محاکمې وروسته د نوموړو افرادو د فزيکي او ارو

 64کيږي.

واځې د لپاره هيڅ کوم ځانګړی تعريف نشته. نوموړی قانون ي "شوي زيانمن"د اوس لپاره، د جزايي اجرااتو په قانون کې د . 90

وې شلپاره تعريف لري چې هغه څوک چې د يوې جنايي کړنې په اړه شهادت ورکوالی شي چې نوموړي شاهد ته ور پيښه  "وشاهدان"

صالح مفهوم له دې سره سره، نوموړی قانون د يوې جنايي کړنې اړوند د اعادې او ايا د شاهد له خوا اوريدل شوې يا ليدل شوې ده. 

 شوي، توقيف شوي او د محکمې له خوا محاکمه شوي، خو وروسته د محکمې د پريکړېيې نيول کسان په رسميت پيژني چې تورن 

 پر بنسټ بې ګناه ثابت شوي دي. 

هغه خلک چې "داسې تعريفوي شوي کسان ماده زيانمن ۲او ۱ګڼه قانون ،  ۱۳/۲۰۰۶د خونديتوب په اړه شوي د شاهد او زيانمن . 91

که څه هم ددې قانون موخه  "د سرغړونې له امله رسيدلی وي.نه ان ورته د جزايي قوانينو فزيکي او اروايي زيان، او/ يا اقتصادي تاو

پورې  65"وپه شهادت وړاندې کولو کې د دوی لپاره خونديتوب وړاندې کول زيانمن شوود محکمې په اجرااتو کې د شاهدانو او/ يا "

د ذاتي حيثيت او ارزښت، د دوی د حفاظت د حس، عدالت کس  ماده حکم کوي چې دا خونديتوب د يو ۳محدوده ده، د نوموړي قانون 

 زيانمن شوويا شاهدانو د حق پر بنسټ دی. دا قانون د تابعيت پر بنسټ د ځنډ ته د السرسي، له تبعيض څخه د ازادۍ، او د حقوقي 

زيانمن او/يا شاهدانو د  په موخهترمنځ توپير نه کوي. له همدې امله، په عمومي توګه، اندونيزيايي يا بهرني تابعيت لرونکي د قانون 

 په توګه په پام کې نيول کيدای شي.  شوو

په يژندنه پ ترسميپه اخه لپاره مالتړ بايد تر قضايي ګامونو پورې محدود نه شي؛ پر زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو . 92

د  اندونيزيا حکومتدچاودنو کې، په کې د بالي کال  ۲۰۰۲په ، اړينه ده.  پورې اړه لريژمنې ټولنيزه توګه چې په سياسي 

غورل ژنړيوالوحکومتونو او ادارو په مالتړ او مرسته کار وکړ چې په سمالسي توګه نوموړې پيښې ته ځواب ورکړي، چې په کې د 

شامل ل نږدې روغتيايي مرکزو ته رسو ځای پر ځای کول او خوندي ځايونو ته ليږدول، او د السرسي وړ وسيلو له الرې شوو کسانو

ه چې ژوبل او غير دولتي مؤسسو هم په روغتونونو کې مرسته وکړرضا کارانو . د سيالنيانو په ګډون، د ټولنې له هر سکتور څخه وه

يزې اړتياوې لکه ، د دوی د کورنيو او د چاودنو له امله اغيزمن شوو کسانو ته بنسټزيانمن شوود کړي. او هوسا آرام زيانمن تداوي او 

يونو په )تروما( مشورې ورته برابرې شولې. په بالي کي د ورانو شوو ساري ځا ژوبليخواړه، کالي او سرپناه وړاندې شول، او د 

وغميزه اوير په نوموړو چاودنو کې يې خپل ژوند له السه ورکړ. ورته  سيمه کې يو يادګار جوړ شو، چې هغو خلکو ته ډالۍ شوی چې

نه په کې چې د نوموړو پيښو يادو يږيترتيبد خواخوږۍ مراسم په بالي کې پيښه شوه. هر کال، په نوموړي ځای کې کې کال  ۲۰۰۵په 

 وشي. 

 کینیا

قيبولو لپاره تکيه قانون باندې د ترهګرۍ اړوندو جرمونو د تعپه کينيا د ترهګرۍ په اړه هيڅ قانون نه لري او له همدې امله د جزا . 93

 شوي کوي. د جرم زيانمن 
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يږي ک ته يو فرصت ورکول زيانمن شوود جزايي اجرااتو قانون کې پيژندل شوي، په ځانګړې توګه د قتل په محاکمو کې، چې هلته 

شوي  بيانيو په موخه، زيانمن دچې محکمې ته خطاب وکړي چې دوی څنګه له نوموړي جرم څخه اغيزمن شوي دي.  د زيانمن د اغيز

ا حقيقي يالف ماده کې په الندې ډول تعريف شوي دي، کله چې د جرم پايله د يو شخص د مړينې،  ۳۲۹د جزايي اجرااتو د قانون په 

 ځي:فزيکي جسماني زيان سبب ګر

چې، ی معنی د د هغه جرم اړوند چې په مستقيمه پايله کې يې لومړنی زيانمن مړ شوی وي، د هغه شخص په  "د کورنۍ زيانمن"

 پر مهال، د لومړني زيانمن د کورنۍ نږدې غړی وو]....[؛پيښيدلو د جرم د 

 :چېماناپدې  "غړید لومړني زيانمن د کورنۍ نږدې "

 )ښځه يا ميړه(؛ جوړه شوي کس )الف( د زيانمن 

ړی سره يې لږ تر لږه د دوه کلونو لپاره ګډ ژوند کشوي کس جوړه، يو شخص چې له زيانمن شوي کس حقيقي )ب( د زيانمن 

 وي؛ 

 ناسکه پالر يا مور؛شوي کس )ج( مور يا پالر، وکيل يا د زيانمن 

 يې وکيل وي؛ ياکس  شویاوالد يا ناسکه اوالد يا يو بل ماشوم چې زيانمن شوي کس )د( د زيانمن 

 ورور، خور، ناسکه ورور يا ناسکه خور؛شوي کس )هـ( د زيانمن 

 حقيقي فزيکي جسماني زيان، رواني ناروغتيا يا عصبي ټکان؛ د  "شخصي زيان"

 : ، د يو جرم اړوند"لومړنی زيانمن"

 چې د هغه پر وړاندې جرم ترسره شوی وي؛دی )الف( هغه کس 

ې د جرم چې د حقيقي يا ګواښونکي تاوتريخوالي، مړينې يا د فزيکي بدني زيان د پيښيدو شاهد وو، هغه کس چدی )ب( هغه کس 

 د مستقيمې پايلې له امله ورته شخصي زيان رسيدلی وي؛ 

 ؛شوی وي يا د کورنۍ زيانمنشوی کس لومړنی زيانمن يا   "شوی کس زيانمن"

 منګولیا

معنوي، فزيکي يا د د يو جرم له امله يو شخص چې چاته "ماده زيانمن داسې تعريفوي  ۴۲،۱ون د منګوليا د جزايي اجرااتو قان. 94

او د دوی استازي کوالی شي په جنايي محاکمو کې، له شکمن، تورن، شوي مادې له مخې، زيانمن  ۵،۱،۹د  "شتمنۍ زيان اوښتی وي.

ي مدعي )چې کيدای شي هغه هم زيانمن ، مدني مدعی عليه، او مدنلوکيد حقوقي استازي، مدافع مدعی عليه، محکوم، د هغه يا د هغې 

جوګه نه وي چې خپلې غوښتنې مطرح کړي، يا  مړ شوی وي يا ددې شوی کس وي( سره يوځای ګډون وکړي. که زيانمن شوی کس 

د حق )او د نورو  شووزيانمن ماده د  ۱۸،۱. 66کوچنی وي، نږدې خپلوان يې دا حق لري چې د محکمې په اجرااتو کې ګډون وکړي

 کوي چې حقوقي مرسته ترالسه کړي.  پخلی ګډونوالو( 
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 پیرو

ې په پايله کې جنايي جرم د طبيعت پربنسټ چې دوی يهغه د له توپير پرته، حقونه  زيانمن شووپه پيرو کې، جزايي قوانين د ټولو . 95

و باندې پلی اجرااتو قانون د پيرو د جزايي اجرااتو په مدني دعو د جزايي کال۱۹۴۰جزايي قانون او د  ۱۹۹۱زيانمن شوي، پيژني. د 

ترسره شوي  دمالتړ وکړي او  زيانمن شووکيږي. ددې قواعدو پر بنسټ، د پيرو د جزايي اجرااتو سيستم خپله يوه دنده بشپړوي: چې د 

ي پوښتنو عنوان د مدني جبران او د فرعشپږم د جزايي قانون کال  ۱۹۹۱د جرم له امله د تلف شوي حق د مدني جبران تضمين وکړي. 

قاضي له  ماده، بيانوي چې مدني جبران له حکم سره يوځای اعالنيږي، مانا دا چې حکم به د ۹۲عنوان، شپرم  ۶ دپه اړه حکم کوي.

قضا پريکړې ته  ل جرايم داعالنيږي. په پايله کې يې، نه يواځې دا چې ټوسم خوا د اوښتي تاوان او رسيدلي زيان په پام کې نيولو سره 

الف( د ، چې )اندازه کويماده د مدني مسوليت پراختيا  ۹۳. ددې ترڅنګ، ټاکيالره هواروي، بلکې د سرغړوونکي مدني مسوليت هم 

 راستنول او )ب( د تاوان جبران په کې شامل دي. مالونو 

راات، بيان کړه چې: ملي جزايي اج کې CJ.116-2006-6ه قانون په يوه عمومي ناست-په دې اړه، د پيرو د سترې محکمې د قضيو. 96

اات هم چې د جزايي اجرااتو د قانون له خوا تنظيميږي، جزايي دعوې له مدني دعوو سره يوځای کوي. له همدې امله،  جزايي اجر

رسره کول ، او ددې دعوو تماده کې په کټګوريکي توګه دا بيان شوې ده ۹۲جزايي او هم مدني دعوې ترسره کوي. د جزايي قانون په 

ورته بران له امله د ور اوښتي تاوان جپيښيدلو م د دا حق لري چې د جرشوی کس زيانمن  –ها خوا دي ال له ګټې شوي کس د زيانمن 

څارنوال دا صالحيت لري چې د تورن سرغړوونکي شخص پر وړاندې جزايي تورونه لکه څنګه عامه و شي، په داسې حال کې چې 

  ، وړاندې کړيماده کې حکم شوی دی ۱سي قانون په چې د اسا

په ځينو برخو کې نافذ دی، په جزايي اجرااتو  هيوادد جزايي اجرااتو قانون، چې په اساسي توګه تفتيشي دی او ال هم د  ۱۹۴۰. د 97

زيانمن مخکينۍ رسمي پيژندنې ته اړتيا ي لوري په توګه د د مدنقانون محدودوي. په همدې موخه، دا  د زيانمن کړنېد اعادې اړوند کې 

، جوړې )ښځې يا اوالدې ، اسالفوي لوری بايد يواځې د ژوبل لوري، د هغه له ماده کې ذکر شوي، مدن ۵۴ګه چې په لري. لکه څن

يل يا وکيالنو څخه ماشومانو يا د هغه له وک يا فرزنديدويمه درجه خپلوانو، او د هغه له مور او پالر يا قبول کړواړخونو دوه دميړه(، 

جوړ شوی وي. هغوی چې په شخصي توګه له خپلو حقونو څخه ګټه نه پورته کوي د حقوقي استازي له خوا يې استازيتوب کيدالی شي. 

د جزايي اجرااتو د نوي قانون په پلي کولو سره، يو نوی  ۲۰۰۴لوبوي. د  نقشپه پايله کې، زيانمن په جزايي بهير کې ثانوي يا دويم 

سيستم د تاسيسولو په لور رامنځ ته شوی هراړخيز د خونديتوب د يو  زيانمن شووپه چوکاټ کې د بيلګې ښت د نوي اختالفي خوځ

 . 67دی

يږي چې دا توصيه کدا حقونه وپيژني. له همدې امله  زيانمن شوونه دی چې په اغيزناکه توګه د دومره بشپړاوسنی جزايي سيستم . 98

 شي لکه په سيمه کې چې په نورو هيوادونو کې ترسره شوي دي.  حقونه په اداري کچه منظم

خپل په  ايجاد شو.مخې کلونو تاوتريخوالي وروسته، د رښتينولۍ او پخالينې کميسيون د اداري حکمونو له  ۲۰په پيرو کې له . 99

شپړ پالن ته د جبران لپاره يو ب شووزيانمن وروستي راپور کې ، نوموړي کميسيون ددې سپارښتنه کړې ده چې دولت بايد د ترهګرۍ 

 Comision Multisectorialسکتوره کميسيون )-کال د جوالی مياشت کې تاسيس شو. نوموړی لوړپوړی څو ۲۰۰۵پلی کړي، چې د 

de Alto Nivelډولاو همدا  ( به ددې پالن 
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د همغږۍ او  د جبران د بشپړ پالن د پروګرامونو اول ، او همدا ډوپخالينېټوليز جبران، او ملي د تاوان په په ډيرو کچو: سوله،  

 :الندې موضوعات شته. په دې پروګرامونو کې الندې کې د دولت د اقداماتو او پاليسيو مسوليت ولري په برخهنظارت 

 د مدني حقونو د جبران لپاره پروګرام؛ 

  جبران لپاره پروګرام؛تاوان په ښوونه او روزنه کې د 

 پاملرنه کې د جبران لپاره پروګرام؛ ييپه روغتيا 

 د ټوليز جبران لپاره پروګرام؛ 

  جبران لپاره پروګرام؛يا ننداره يي د سمبوليک 

  پروګرام؛ اودودولو او  رولوسانتيابرابآاستوګنځايونو ته د السرسي د 

 زيانمن شووثبت شوو  نور پروګرامونه چې د څو سکتوره کميسيون له خوا تصويب شوي دي، لکه په واحده نومليکنه کې 

 جبران پروګرام.تاوان دلپاره د اقتصادي 

په پايله کې  کړنو له املهزيانمن هغه افراد يا د وګړو ډلې دي چې د هغو د چوکاټ له مخې،  68پالنهراړخيزد غرامت لپاره د . 100

، صحرايي اعدام، تښتولورکول، د خلکو سرغړونه کوي، لکه په زوره  ورته زيان رسيدلی وي چې د بشري حقونو له معيارونو څخه

کال د  ۱۹۸۰، جنسي تيری يا مړينه، او همدا ډول د زورونه، او عسکريکارجبري  ، په زور بيځايه کول، خپلسري بندي کول، وژنه

ه زيانمن مياشت پورې موده کې د مړو شوو يا ورکو شوو کسانو خپلوان. سربيره پر دې، هغترکال د ډسمبر ۲۰۰۰ ې نه دمۍ له مياشت

پالن کې شامل شوي نه دي او د جبران د حق دعوه لري، تل دا حق لري چې محکمې ته شکايت په هراړخيز چې د غرامت لپاره 

په توګه نه پيژندل کيږي او له همدې امله د پورته يادو شوو پروګرامونو ګټه  زيانمن شوود ورانکارو ډلو غړي د وکړي. په پای کې، 

کورنۍ، يا هغه ډلې وي شوو، د زيانمن شوي پالن ګټه اخيستونکی بايد زيانمند هر اړخيزشي. د غرامت لپارهاخيستونکي کيدای نه 

له امله زيانمن شوي وي يا هغه څوک چې د دوی د ټوليزو حقونو د تلف کړنو د سرغړاوي د نه چې په انفرادي توګه د بشري حقونو 

پالن څخه چې د رښتينولۍ او پخالينې د هر اړخيزوي. په دې توګه به دوی د غرامت کيدلو له امله يې ټولنيز جوړښت ته تاوان اوښتی 

  څه ګټې ترالسه کړي. کميسيون له خوا يې سپارښتنه کيږي

 ل کيږي:پالن د چوکاټ له مخې، الندې کسان د انفرادي ګټه اخيستونکو په توګه په پام کې نيوهراړخيزه د غرامت لپاره د . 101

  جوړه يا د ژوند شوي کس خپلوان: په دې کې د ورک شوي يا مړ شوي زيانمن شوي کس د ورک شوي يا مړ شوي زيانمن

 شريک، ماشومان او مور او پالر شامل دي.

 منزيانزورونې نه : په دې کې هغه خلک شامل دي چې بيځايه شوي، بې ګناه خلک چې بنديان شوي، د شوي مستقيم زيانمن 

د  کې د وسلوالو ځواکونوغړي، زيانمن شوواو يرغمل نيول شوي کسان. په مستقيمو شوي زيانمن :څخه يري ، د جنسي تشوي

تر  کال د ډسمبر ۲۰۰۰کال د مۍ مياشت څخه د  ۱۹۸۰پيرو ملي پوليس او د دفاع کميسيونونو غړي او ملکي چارواکي چې د 

 بل شوي دي، شامل دي. کې زخمي يا ژوکړنو مياشتې پورې د بشري حقونو د سړغړونې په 

 په دې کې د جنسي تيري ماشومان، هغه خلک چې د دفاع کميټه کې په وړکتوب کې شامل شويشوي غير مستقيم زيانمن : 

 . ، شامل ديثبت شوي نه وه، او هغه خلک چې وه، هغه خلک چې په تيروتنې سره د ترهګرۍ او خيانت په تور فرار شوي وه

 

 

                                                           
نيټه د پيرو په رسمي جريده کې خپور شوی. همدا ډول د ستر فرمان  ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۰۵ګڼه قانون په وسيله ايجاد شوی، د  ۲۸۵۹۲د  68

نيټه د پيرو په رسمي جريده  ۶الی په کال د جو ۲۰۰۶تصويبوي، چې د  ۲۸۵۹۲وګورئ، د قانون حاکميت ګڼه  ۵عنوان  JUS-2006-015ګڼه 

 کې خپور شوی دی. 



                                                                                        
 

 

 

 

 يستونکو کې الندې کسان شامل دي:په ټوليزو ګټه اخ. 102

  ي: روي، چې ځينې مشخص اوصاف ولمرکزونه چې د تاوتريخوالي له امله اغيزمن شو نورنفوسد بزګران او اصلي ټولنې او

يربناوو له زد د انفرادي تاوتريخوالي تمرکز، ويجاړی، بيځايه توب، د ټولنيزو ادارو له منځه تلل يا ويجاړيدل، د کورنۍ لکه 

 السه ورکول او/ يا د ټولنې زيربناوې له السه ورکول. 

 چې د درج په خپلو سيمو کې له اغيزمنو شوو ټولنو څخه راځي.  ،راستنيدونکو بيځايه شوو خلکو منظمې ډلې-د نه 

ه د د غرامت لپاري. ته ورکول کيږي چې يتيمان، زاړه، کونډې او معلوليت لرونکي خلک و زيانمن شوولومړيتوب به هغو . 103

ه کچه پشوو ادارو  وکې د وزارتونو، سيمه ييزو حکومتونو، ځايي حکومتونو او مامورموسسو پالن پلي کول به په دولتي هراړخيز 

 ترسره شي. 

 اسپانیه

ا د خوندي له خولپاره عمومي تعريف دا دی چې دوی هغه افراد يا حقوقي اشخاص دي چې د قانون  زيانمن شووپه اسپانيه کې، د . 104

د زيانمن يږي. ، ورته تاوان رسشوو حقونو له امله ، چې د يادولو وړ يې، ژوند، فزيکي او اروايي سالمتيا، شتمني، عزت او ازادي دي

، همدا شوېترسره شوی وي چې د جزا په قانون کې تشريح  کړنو له املهمفهوم بايد له هغې فرضيې سره تړلی وي چې تاوان د بشري 

راتو د جزايي کې تغيوروستيوډول کله چې تاوان د بشري، ميخانيکي يا طبيعي عواملو د پيښو په پايله کې رامنځ ته شوی وي. يواځې په 

 اشارې معرفي کړې. روښانه لپاره  زيانمن شوواجرااتو قانون کې 

لپاره د جبران په اړه د اروپا د شورا اروپايي  زيانمن شوود  جرمونومياشت کې د تاوتريخوالي د  پهکال د اکتوبر ۲۰۰۱اسپانيې د . 105

 . 69وښودلو ډيره ليوالتياد اړتياوو لپاره  زيانمن شووتصويب کړ. په ورته وخت کې، حکومت او څانګو يې د تړون 

نيټه د  ۲۲په  ېمياشت دبرکال د سپټم ۲۰۱۱خونديتوب او پيژندلو په اړه د لپاره د بشپړ  زيانمن شوود  کړنو له امله. د ترهګريزو 106

موجودو  ي قانون جوړوونکو د پخوانيواسپانو نيټه نافذ شو، ۲۳کال د سپټمبر مياشت په  ۲۰۱۱له نوي قانون سره، چې د  ۲۹/۲۰۱۱

پلي  له د قانونقانون احکام پلي کړي،  ۲۹/۲۰۱۱قوانينو پر ځای يو واحد اصلي نهاد رامنځ ته کړ. ددې لپاره چې د خوروراخورو 

انون کې يادونه قجوړولو ته اړتيا ده، لکه څنګه چې يې په خپله په  بشپړې ټولکېيو د د مقررو وروسته په شپږو مياشتو کې دننه،  کولو

و کيفي قانون د پخواني قانون په مراعات کولو سره، د مرستې، مالتړ، عزت او د خونديتوب د ګامونو د کمي ا ۲۹/۲۰۱۱شوې ده. 

و اته رجعت کوي مخکې وخت يې مستحق دي. ددې پلي کول شوي زيانمن  کړنو له املهحکم کوي چې د ترهګريزو  زياتولو په اړه

، د ي. په دې نوي قانون کېمله اغيزمن شوي وله اکړنو کال راهيسې د ترهګريزو  ۱۹۶۰هغه کسان تر پوښښ الندې نيسي چې له 

 ته يو سياسي ارزښت ورکوي چې دوی د ترهګرۍ د ګواښ پر انمن شووزي کړنو له املهاسپانيې قانون جوړوونکي د ترهګريزو 

زيانمن  هکړنو له املپه توګه پيژني. همدا ډول دوی د ترهګريزو نښې وړاندې د ديموکراتيک قانون حاکميت لرونکي دولت د دفاع د 

يثيت حقوقي ح زيانمن شووچې د  ب دیځانګړيتوپه سترګه ګوري، چې دا يو داسې  زيانمن شووته د بشري حقونو د سرغړونو د  شوو

 غرامت د ډاډ ورکولو مسوليت لري. ، چې د بشپړ ډيرويحقوقي مکلفيتونه پياوړی کوي او د دولت لپاره 

 

                                                           
قانون د تاوتريخوالي د جرمونو او د جنسي آزادۍ د جرمونوپر ضد د زيانمنو د مرستې او مالتړ په اړه ، د زيانمنو په  ۳۵/۱۹۹۵ډسمبر  ۱۱د  69

ستون اصل راغبرګوي، د زيانمنو )مستقيم او غير مستقيم زيانمن( مالتړ د دولت د قوانينو په پراختيا کې يو مهم ګام وو. دا قانون نه يواځې د پيو
و بنسټ لپاره پراخه تعريف وړاندې کوي، بلکې د مالوماتو د حق د پلي کيدلو، او د جرمونو د زيانمنو لپاره د اړينې مرستې وړاندې کولو لپاره ي

خه او ال پياوړو مقرررو هدف وګرځيد. نوموړی قانون، په اوسنيو جوړوي چې کلونه وروسته جنډر د تاوتريخوالي د زيانمنو په اړوند د پرا
 معيارونو سره بيشکه يو لنډ، پاشلی قانون دی، خو د پورته يادو شوو موخو لپاره يې بايد ارزښت په يقيني توګه وپيژندل شي.  



                                                                                        
 

 

 

 

 

روحيه  د حافظې، حرمت، عدالت او رښتينولۍ له اصولوقانون کړي او چمتومالتړ ته بشپړ  زيانمن شووقانون هڅه کوي چې  نوموړی

 اخلي. 

اړوند پهيجادولوساحې ا ، امنيت او عدالت د يوېآزادۍد اروپايي اتحاديې په کچه، د امستردام تړون د حکمونو په جوړولو کې چې د . 107

کال  ۲۰۰۱ دمپير کې د اروپايي شورا په چمتو کولو کې، دا په ځانګړې توګه اړونده ده چې ددې حقيقت يادونه وشي چې ، او په تادي

ې تعديل يډيرو حکمونو ته روحيه ورکړې ده، چې د جزايي اجرااتو قانون  ۳۸/۲۰۰۲ي چوکاټ پريکړې د قانون د اروپايي شورا د کار

نوي قانون جوالی مياشت کې د وزيرانو شورا ته وړاندې شوی، په اسپا کال په  ۲۰۱۱کړ. د جزايي اجرااتو په اړه يوه مسوده چې د 

 و د شاملولو وړاندوينه کوي. کې د ياد شوي کاري چوکاټ پريکړې د ټولو اړخون

 د تنزانیا متحده جمهوریت

نون )د نه تعريفوي. سربيره پر دې، په اجرااتي قا شوي زيانمنله امله کال د ترهګرۍ د مخنيوي قانون د ترهګرۍ  ۲۰۰۲. د 108

ې هغه خلک چه زيانمن تعريفوي محکمې په پراخه توګپه پايله کې،  لپاره هيڅ تعريف نشته. زيانمن شووجزايي اجرااتو قانون( کې د 

وی دپه و څخه اغيزمن شوي وي، لکه د ژوند يا د بدن غړي له السه ورکول، ا جرمونوپه کې شامل کړي چې په مستقيمه توګه له 

ړه قضيې پورې اهرې په کار ، يا يې په محدوده توګه تعريفوي چې يواځې مخکيني په کې شامل کړي، چې دا منپورې تکيه ولري 

 لري.

لسالم کې چې په داراکړونکي بمي چاودنو د کال د اګست مياشت  ۱۹۹۸نزانيا تر اوسه کومې ترهګريزې کړنې پلټلې نه دي. د ا. ت109

ام کې نيول يې د امريکا د متحده ايالتونو په سفارت کې ترسره کړې وې د امريکا متحده ايالتونو ته وليږل شول ځکه چې داسې په پ

 نې د امريکا په خاوره کې ترسره شوي دي.شوې وه چې نوموړې چاود

 نیدرلینډ

اړوند کوم ځانګړي حکمونه د نيدرلينډ په قوانينو کې نشته، خو د  زيانمن شوود  کړنو له امله چې د ترهګريزو په داسې حال کې. 110

قانون او د  زيانمن شوو د تروي د ۱۹۹۲ته ځانګړې شوې وي، لکه د  زيانمن شووکې ټوله قوانينو داسې ډيرې برخې شته چې په 

 . 70د حقونو قانون زيانمن شووکال د  ۲۰۰۹

 (United Kingdomبرتانیه )

په طبيعت کې اختالفي دی. د تيرې لسيزې په دوران کې، پوليسو، شاهي  71. په انګلستان او ويلز کې د جزايي عدالت سيستم111

 د مرکزيت د پيژندلو په لور ښکاره حرکت کړی دی.  شووزيانمن او محکمو د جزايي عدالت په بهيرونو کې د  څارنواليو

                                                           
 رئ.بندونه وګو ۲۰۸او  ۲۰۷ددې قوانينو په اړه د ال زياتو مالوماتو لپاره، ددې خپرونې   70
مورين، قاضيان، محکمې په انګلستان او ويلز کې سيستم له شمالي ايرلينډ او سکاټلينډ څخه توپير لري. هره قضايي ساحه خپل قانون، د قانون ما 71

قضايي په ټولو  د ترهګرۍ قانون ددې لپاره طرحه شوی چې د انګلستان ۲۰۰۰او عرفونه او کړنې لري. په داسې حال کې چې ځينې قوانين لکه د 
ځانګړې توګه  حوزو کې د پلي کيدلو وړ وي، دوی دا کار په دې طريقه )په ډيرو بيلګو کې( تر السه کوي چې هغه برخې په کې شاملوي چې په

ونه نو کې جال سيستمله شمالي ايرلينډ او سکاټلينډ سره سر او کار لري. پورته ذکر شوې درې اصلي قضايي حوزې دي. د انګلستان په ځينو ټاپوګا

 (، جرسي او ګورينسي.Isle of Manدي لکه د مين ټاپو )



                                                                                        
 

او د دوی شوي کله چې يوه ترهګريزه پيښه رامنځ ته کيږي چې مړينه په کې شامله وي، د پوليسو د لومړني غبرګون يوه برخه زيانمن 

اري، د کورنۍ اړيکو مامورين ګوم72(FLO)کورنۍ په نښه کوي. له په نښه کولو وروسته، پوليس يو يا ډير د کورنۍ اړيکو مامورين 

 دي:ډول الندې په يو شمير دندې لري چې 

 

 

 کورنۍ ته د منظمو تازه مالوماتو وړاندې کول؛ 

 يا چيرته اړت ي د خپل حفاظت په اړه ولري او کهد هغې ويرې او انديښنو سره چلند کول چې نوموړې کورنۍ يې کيدای ش

 انتيا براب؛د آسوي، نو د خونديتوب 

  کورنۍ ته مناسبې مشورې ورکول؛نوموړې 

  څخه د نوموړې کورنۍ ساتل؛مداخلوناتضمين شوو رسنيو د د  

 رولکه کورنۍ ورته اړتيا ولري، نو د هغوی لپاره د رسنيز/مالتړيز السرسي اسانتيا براب. 

ې مالومات، کغه وروسته څارنو او د دوی کورنيو ته د پوليسو د پلټنو په دوران کې او له ه زيانمن شوود کورنۍ اړيکو مامورين به 

 مشورې او مرسته وړاندې کوي. 

د پوليسو د پلټنې په پای کې )يا په ځينو بيلګو کې د پلټنو په جريان کې(، ددې په اړه يوه پريکړه د شاهي څارنوالۍ له خوا ترسره . 112

ن مسول وګڼل شي او له همدې امله جزايي اجراات شکمن کساآيا څارنوالي ده، چې عامه کيږي چې د انګلستان او ويلز لپاره بنسټيزه 

څارنواالنو د رئيس په غاړه وي چې د لوی څارنوال د نظارت او څارنې الندې خپله عامه د شاهي څارنوالۍ مشري د  پيل شي که نه.

دنده په خپلواکه توګه ترسره کوي. لوی څارنوال د پارلمان پر وړاندې د څارنوالۍ د کارونو حساب ورکوونکی دی. شاهي څارنوالي 

داچې اوموجود نه وي  ،اره رښتينې وجه وړاندې کړيثبوت چې د تورنولو لپپوره تعقيبوي تر څو چې نه تر هغه پورې يوه قضيه 

د پريکړو له پايلې رامنځ ته لګولو تعقيب د عامو خلکو په ګټه وي. شاهي څارنوالي هغه عدلي تعقيبونه ترسره کوي چې د دوی د تور 

وان له خوا پر مخ . ترهګريزې قضيې د شاهي څارنوالۍ د ترهګرۍ پر ضد دي73ترهګريز جرايم هم شامل ديپدوی کې کيږي، چې 

 وړل کيږي. 

چې د  شو وتلپاره د عرفونو د قانون په وسيله ښه ج زيانمن شوواو د دوی د حقونو د پيژندلو پر لور حرکت د  زيانمن شوود .  113

ه . پته لږ تر لږه د مشخصو خدمتونو حق ورکړ زيانمن شووپلی شو. نوموړي قانون په جزايي قضيو کې  ۳کال د اپريل په  ۲۰۰۶

يو له شاهي  خپلوان شامل نه دي. ددې قانون الندې له وړاندې شوو خدمتونو څخه غم ځپليتعريف کې په  "زيانمن"نوموړي قانون کې د 

 څارنوالۍ سره مستقيمې اړيکې نيول دي. 

صو قضيو د تمرکز پروګرام الندې، څارنواالن په مشخ زيانمن شووپر پروګرام پيل شو.  د تمرکز زيانمن شووپر کې  ۲۰۰۷په . 114

ي کورنۍ سره ناستې ترسره کوي. د نوموړو ناستو موخه دا ده چې د شاه غم ځپلېکې چې مړينه په کې رامنځ ته شوې وي، له 

ندې ، چې الحه د بيانونو شخصي طر، د هر ډول تورونو حقوقي بنسټ، د محکمې بهير، د قضيې پرمختګ او د زيانمن نقشڅارنوالۍ 

 ، ورته روښانه کړيپه مفصله توګه تشريح شوي دي

زيانمن د  د تمرکز پروګرام له پلي کولو راهيسې، شاهي څارنوالۍ په خپلو اصلي کيفي معيارونو کې زيانمن شوود قانون او پر . 115

يارونه د شاهي څارنوالۍ اصلي دندې په اصلي کيفي مع ۱۲. 74په مرکزيت او ارزښت او د دوی په حقونو ال ډير ټينګار کړی دی شوو

او  زيانمن شوواصلي کيفي معيار بيانوي چې شاهي څارنوالي به د  ۷ګوته کوي او ښيي چې نوموړې دندې بايد څنګه ترسره شي. 

له دوی  شاهدانو اړتياوې ارزوي، دوی ته به د قضيې د پرمختګ په اړه مالومات ورکوي او دوی ته به مناسب مالتړ وړاندې کوي چې

                                                           
د کورنۍ اړيکو مامورينو د نقش لپاره، د پوليسو د مشرانو د ټولنې الرښود وګورئ:  72

naljustice/2009/200909CJUFLO01.pdfwww.acpo.police.uk/document/crimi 
 نوموړی قانون يو شمير ترهګريز جرمونه تعريفوي 73
74/www.cps.gov.uk/publications/core_quality_standards وګورئ 

http://www.acpo.police.uk/document/criminaljustice/2009/200909CJUFLO01.pdf
http://www.cps.gov.uk/publications/core_quality_standards/


                                                                                        
 

زيانمن اصلي کيفي معيار بيانوي چې شاهي څارنوالي بايد  ۸ .75سره مرسته وکړي چې وکوالی شي تر ټولو غوره ثبوت وړاندې کړي

 روښانه کړي.. 76چې کله دوی قضيې له منځه وړي يا په کې د پام وړ تغيرات راوړيخپلې پريکړې ،ته  شوو

وسمهاله قانون اد عرف  زيانمن شوود  جرمونوکې د وروستيوله اصلي کيفي معيارونو څخه په ګټه اخيستنې، شاهي څارنوالۍ په . 116

له پخوا څخه په پراخه توګه تعريفوي او هر هغه شخص په کې شاملوي چې پوليسو ته يې شکايت  "زيانمن"وسمهاله قانون ا. 77صادر کړ

د ثبت د ملي معيار الندې له جنايي کړنې څخه په مستقيمه توګه  جرمونوب شکايت شوی وي، چې دوی د يا د هغه په استازيتو کړی وي

اغيزمن شوي دي. همدا ډول په دوی کې د قتل په قضيو کې غم ځپلې کورنۍ يا د ژوندشريکان؛ که لومړنی زيانمن ماشوم وي نو مور 

 دي.    شامل کاروبارونه او نومول شوی د اړيکې نيونې کس،اند؛ او او پالر يې؛ د پوليسو مامورين؛ يوه کورنۍ؛ د کورنۍ وي

ليک يا ټيليفون  په الندې حالتونو کې د څارنواالنو له خوا مستقيمې اړيکې )دکې د نوموړي قانون الندې په وړاندې شوو خدمتونو . 117

وړاندې نه  ه واخيستل شي يا بنده شي؛ کله چې ثبوتکله چې د اتهام پريکړه وشي؛ کله چې د اتهام دعوه بيرتله الرې( شاملې دي:  

انمن سره يوه ، څارنوال به له زيشي؛ کله چې په دعوه کې د پام وړ تغير رامنځ ته شي. که چيرته په قضيه کې قتل يا د کرکې جرم وي

ه. که څه وګورئ( تشريح شوبند  ۱۱۴پروګرام )په  دد تمرکز زيانمن شوونوموړې ناسته د ورته موخې لپاره ده چې پر ناسته ولري. 

هم کيدالی  د دې ډول ناستې وړانديز په نورو قضيو کېکه چيرته څارنوال فکر کوي چې مناسبه ده، هم نوموړی قانون دا حکم هم کوي 

خدمت ټک لپاره د يو چشاهدانو او  زيانمن شووباندې د وخت محدوديت وضع کوي او د هغو پوهونه را پوهونه شي نوموړی قانون په 

 وي.  کيدو د خطر سره مخامخ دي يا ډارول شويزيانمن وړانديز کوي چې د 

امورنيو، ، غم ځپلې کورنۍ ته به په عمومي توګه د کورنۍ اړيکو د مسره تړاو ولري، په هغه قضيه کې چې د مرګ په لنډ ډول. 118

غه څخه هپوه سره د ناستې فرصت ورکول کيږي او له له شاهي څارنوالۍ سره د اړيکو نيولو او د شاهي څارنوالۍ له کتونکي قانون

 ورته روښانه کړي. خوښې غوښتنه کوالی شي چې تورونه، بهير، پرمختګ او 

د ي. شول، د ناستې له موخو څخه يوه دا هم ده چې د زيانمن شخصي بيانی روښانه کړالندې و نيول بحث تر . لکه مخکې چې 119

يو فرصت  له خوا )که جوګه يې وي( يا د نوموړي د کورنۍ د غړي له خوا چمتو کيدالی شي. دا زيانمن شخصي بيانی پخپله د زيانمن

او د دوی کورنۍ اغيزمنه شوی کس چې څنګه نوموړي جرم يا د کورنۍ د غړي مړينې نوموړی زيانمن  وواييدی چې محکمې ته 

  يوبياند خپلې خوښې. دا ، اشاره نه وي شوېمناسبه ده قضايي پريکړې ته چې زيانمن فکر کوي چېهغې کې بايد   کړې ده. په بيان

عی عليه ، مخکې له دې چې د مدبه قاضي، مدافع او څارنوال تهبيان ، دا شيخو دا د عوې برخه ګرځي او که مدعی عليه محکوم دی 

 ښودل کيږي، په اړه پريکړه وشي ، 

ته د مالوماتو ورکولو مکلفيت د محاکمې په دوران کې هم جريان لري. په هغو قضيو کې چې د پام وړ پيښې په کې  زيانمن شوو. 120

ته  زيانمن شووخوندي ويب پاڼو څخه ګټه پورته کوي چې  سرهشفرپه محکمو او مجازي شاملې دي، د ترهګرۍ پر ضد ديوان له 

ته د قضيې د پايلې په اړه ليکلي مالومات  زيانمن شووساعتونو د ننه  ۲۴يوان د . همدا ډول د ترهګرۍ پرضد د78مالومات وړاندې کړي

 ورکوي چې هغوی د قضيې د پايلې په اړه خبر کړي. 

جزايي اجرااتو په قواعدو کې روښانه دی چې د په رسميت پيژندلو، د دوی د ګټو او حقونو په اړه خوځښت هم  زيانمن شوود . 121

اداره کړي چې په فعاله توګه . قاضيان اړ دي چې جزايي قضيې 79يلز کې په ټولو جزايي محکمو کې پلي شيبايد په انګلستان او و
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د عنوانو ليک لړ د سند بيالبيلو برخو ته له تړونيو سره دلته موندالی شئ:  77

with_victimswww.cps.gov.uk/legal/d_to_g/direct_communication_ 
 محاکمې په تړاو وروستۍ بيلګه وګورئ. ۷/۷د  78
 www.justice.gov.uk/criminal/procrules_fin/rulesmenuنوموړو قواعدو ته د تړونيو يوه مينو دلته موندالی شئ:  79
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http://www.cps.gov.uk/legal/d_to_g/direct_communication_with_victims
http://www.justice.gov.uk/criminal/procrules_fin/rulesmenu


                                                                                        
 

نوموړي قواعد الرښوونه کوي چې له يوې قضيې  ترالسه کړي.. 80دي، سره عادالنه چلند کول قضيو نوموړې مهمه موخه چې له 

د ګټو مراعات کول او د پرمختګ په اړه دوی ته خبر  زيانمن شوواو نو شاهداعادالنه چلند کې )د نورو کارونو له منځه( د په سره 

 . 81ورکول شامل دي

 

 

 انمن شووزيد  کړنو له املهڅخه د ترهګريزو  زيانمن شووله  جرمونوقواعد، قوانين او الرښوونې چې پورته ذکر شوې د نورو . 122

سره انو شاهداو  زيانمن شووکه څه هم د ترهګرۍ پر ضد ديوان له دوی څخه ګټه اخيستې ده او د ترهګريزو قضيو د توپير نه کوي. 

 د چلند لپاره يې ځانګړې کړنالرې جوړې کړي دي.

 د امریکا متحده ایالتونه

پر ځای يې، ي. واحد تعريف شتون نه لرلپاره  زيانمن شوود  کړنو له امله. د متحده ايالتونو د فدرالي قانون الندې د ترهګريزو 123

 ي. تعريف ته ورسيږکړنو يو څوک بايد د ترهګرۍ د جرم تعريف او د جرم د زيانمن اصطالح سره رايوځای کړي چې د ترهګريزو 

ت د راپورونو او متحده ايالتونه د ترهګرۍ بيالبيل تعريفونه د بيالبيلو موخو لپاره کاروي. له همدې امله، د بهرنيو چارو وزار .124

فعاليت  بيلو تعريفونو الندې دخه احصائيو په موخه يو تعريف کاروي، په داسې حال کې چې د عدليې وزارت د جزايي عدالت په مو

 . د تعريفونو ترمنځ ستر شريکوالی شتون لري، له همدې امله يواځې کوچنی شمير پيښې دي چې اختالف په کې شتون لري .کوي

. د راولي وپيرتد کورنيو )د متحده ايالتونو د ننه( او نړيوالو ترهګريو ترمنځ تر پوښښ الندې راولي جرايم  چې ن انيقانوکوم . 125

 ې هغه کړنې شاملې دي چې:اصطالح کپه  "نړيوالې ترهګرۍ"

، يا دا چې )الف( چې د بشر ژوند ته خطر پيښوي او د متحده ايالتونو يا هر بل دولت په جزايي قوانينو کې سرغړونه ګڼل کيږي

 که د متحده ايالتونو د قضايي حوزې يا د هر بل دولت د ننه ترسره شي نو جزايي سرغړونه وګڼل شي:

 ې:)ب( داسې مالوميږي چې موخه ي

 يا پر هغوی زياتی کول وي؛ ډارول( د ملکي وګړو ۱)

 وي؛ يا  بدلون اوکړنالرو کېپاليسيوپه د يو حکومت له الرې  زياتيويرونې يا ډارونې يا ( د ۲)

 له الرې د حکومت د چلند اغيزمنول وي؛ اوتښتونې ، يا وژنې( د ستر ويجاړي، ۳)

الحيت څخه بهر ترسره شوي وي، يا د هغو وسيلو له لحاظه له ملي پولو اوښتې )ج( په اصل کې د متحده ايالتونو له قضايي ص

د هغې سيمې له يا زياتی کول وي، يا  ويرولوي چې د هغوی په وسيله اجرا شوې وي، اشخاص داسې ښکاري چې موخه يې 

 82چې په هغه کې سرغړوونکي عمليات کوي يا پناه غواړي )...(مخې 

 ( په تعقيب، کورنۍ ترهګري نړيوالې ترهګرۍ ته ورته تعريف شوې ده خو په دې کې هغه کړنې شاملې دي۱) U.S.C ۲۳۳۱ ۱۸د 

 شوي وي. پيښې چې د متحده ايالتونو په حوزوي صالحيت کې 

                                                           
 (۱) ۱.۱نوموړې مهمه موخه د جزايي اجرااتو په قواعدو کې روښانه شوې ده.  80
  d(۲) ۱،۱د جزايي اجرااتو قواعد،  81
82 ۱۸  U.S.C§  ۲۳۳۱ وګورئ 



                                                                                        
 

د عدلي ن لري. شتو اصطالح لپاره ډير بيالبيل حقوقي تعريفونه د بيالبيلو موخو لپاره "شوي زيانمنله امله د جرم "همدا ډول د  .126

يو  "یشوزيانمن له امله حکم کوي چې د جرم  U.S.C۳۷۷۱ ۱۸قانون  زيانمن شووتعقيب پرمهال، د حقونو د اظهار لپاره، د جرم د 

 توګه د فدرالي جرم په پايله کې زيانمن شوی وييا نږدې شخص دی چې په مستقيمه 

 

 

 

 

کې بهيرله همدې امله، ددې لپاره چې تشخيص شي چې څوک د زيانمن له حقونو څخه د عدلي تعقيب په  83چې ترهګري ده[....کوم ]

ګټه پورته کوالی شي، دا اړينه ده چې تعقيبيدونکي جرم ته وکتل شي او بيا هغه خلک په ګوته شي چې څوک په مستقيمه يا نږدې توګه 

 د نوموړي جرم په پايله کې زيانمن شوی دی. 

ته الزامي خدمتونه  زيانمن شوو جرمونوتحده ايالتونو قوانين همدا ډول له حکومت څخه غواړي چې په فدرالي قضيو کې د د م. 127

وړاندې کړي. د خدمتونو په موخه د زيانمن تعريف له هغه څخه توپير لري چې د حقونو په موخه شوی دی. له همدې امله د خدمتونو 

په پايله کې ورته مستقيم فزيکي، احساساتي، يا مالي زيان پيښيدلوهغه شخص دی چې د يو جرم د " شوی د وړاندې کولو لپاره، زيانمن

کې ، مخکې له دې چې يو بهيرد خدمتونو اړتيا د جرم له کشف وروسته سمالسي پيليږي، او د لومړيو تحقيقاتو په  84"اوښتنی وي.

 ، جريان لري. څوک تورن شي

شوي کس ن کلونو کم عمره وي، د متحده ايالتونو قوانين د زيانم ۱۸وی، له کاره لويدلی يا له . کله چې لومړنی زيانمن مړ ش128

و ګټه چې د زيانمن له حقونته اجازه ورکوي چې ډير وختونه د زيانمن د کورنۍ غړي يا بل صالحيت لرونکی استازی وي  ،استازي

يږي، کپه توګه نه پيژندل شوی وي د زيانمن کونکی چې د جرم  پورته کړي او نوموړي الزامي خدمتونه ترالسه کړي. هر هغه څوک

  وي. هم که څه هم نوموړی شخص د جرم په وسيله زيانمن شوی 

 ازبکستان

خوا د ترسره  کله چې يو چاته د يو جرم يا د يو ليوني له"حکم کوي چې ماده  ۵۴ قانون (۱۹۹۴)د . د ازبکستان د جزايي اجرااتو 129

ندل له امله د معنوي، فزيکي يا مالي تاوان ښکاره ثبوت شتون ولري، نوموړی شخص د زيانمن په توګه پيژ شوې خطرناکې کړنې

 "توګه ترسره شي. کيږي. له همدې امله نوموړې پريکړه بايد د محکمې د موندنو يا د څارنوال، پلټونکي، يا د تحقيقاتو د مامور د حل په

يه کې له وي، هغه بايد په قضکس ماشوم يا په حقوقي توګه د معلوليت لرونکی شوی انمن که يو زي"نوموړی حکم وړاندې بيانوي چې 

 "په استازيتوب برخه واخلي.حقوقی استازی د زيانمن شوي خپل حقوقي استازي سره يو ځای برخه واخلي، يا يې 

 لپاره عدالت ته السرسی زیانمن شوود  کړنو له املهب. د ترهګریزو 

 )انګیرنې(. عمومي مالحظات۱

 

السرسی ته د دوی دا حق چې بايد جنايي بهيرونو د زياتيدونکې پيژندنې سره سره،  زيانمن شووپه ملي جنايي بهيرونو کې د . 130

 ال هم ډير محدود دی. 85په پيلولو پورې اړه لري.له خوا د قضې  زيانمن شووولري، له هغو قضيو پرته چې هلته عمومي اقدامات د 

                                                           
83۱۸ U.S.C§  ۲۳۳۱  )وګورئ)هـ 
84 ۴۲U.S.C § ۱۰۶۰۷   ( )وګورئ (۲)هـ 
 مخ وګورئ ۵۷۷شريف م.بسيوني، د زيانمنو حقونه: نړيواله پيژندنه،  85



                                                                                        
 

سی د هر مادې په تعقيب، عدالت ته السر ۱۴، د مدني او سياسي حقونو په اړه د نړيوال تړون د شویکال کې تصويب  ۱۹۶۶په . 131

اصو شخص بنسټيز حق دی. که څه هم نوموړی تړون يواځې د هغو اجرااتي حقونو په اړه جزئيات وړاندې کوي چې بايد تورنو اشخ

 ته وړاندې کړل شي. 

و د دوی په څير په همدردۍ چلند وشي ا زيانمن شوود  جرمونوسره بايد د عمومي  زيانمن شووله  کړنو له امله. د ترهګريزو 132

 دوی بايد د ور اوښتي زيان لپارهحرمت ته بايد درناوی وشي. 

 

 

 

چټک جبران مستحق وګڼل شي، چې بايد په ملي قوانينو کې ورته حکمونه شتون ولري. تاوان د د عدالت ميکانيزمونو ته د السرسي او د 

په هغه ځايونو کې چې اړتيا وي بايد قضايي او اداري ميکانيزمونه تاسيس او پياوړي شي چې زيانمن ددې جوګه کړي چې د رسمي او 

د ترهګرۍ لپاره . لکه څنګه چې مو جبران ترالسه کړي د تاوانغير رسمي کړنالرو له الرې چټک، مناسب، ارزانه او د السرسي وړ 

، 86کې وليدلپه الرښود  UNODC نشه يي توکو او جرمونو سره د مبارزې لپاره دملګروملتونواداره د جزايي عدالت غبرګون په اړه د

وړاندې  کارونهالندې  تر څو، اړتياوو ته ځواب ووايي زيانمن شوود  کړنو له املهداسې ګامونه بايد واخيستل شي چې د ترهګريزو 

 کړي:

 د  ؛ د هغې همکارۍ په اړه چې له دوی څخه يې تمه کيږي؛ اونقشته د جزايي عدالت په بهير کې د دوی د  زيانمن شوو

 جزايي بهير د پرمختګ، وخت او ساحې او همدا ډول د نوموړي بهير د پايلې په اړه مالومات وړاندې کړي. 

  ګټې ترې  چې د زيانمنته د بهير په مناسبو پړاوونو کې د زيانمن د انديښنو او نظرونو وړاندې کولو او په پام کې نيولو

و سره اغيزمنې کيږي، پرته له دې چې تورن شخص ته يې زيان ورسيږي او چې د ملي جزايي عدالت د سيستم له اړوندو کړنالر

 ، اجازه ورکړي.په مطابقت کې وي

 د قضايي اجرااتو په دوران کې مناسبه مرسته وړاندې کړي.شوو ته  زيانمن 

  د دوی د  کړي، د اړتيا پر مهال د دوی محرميت خوندي کړي، او د دوی اورالږه د شونتيا تر بريده ناآرامی  زيانمن شوود

 ډاډ ورکړي.خونديتوب کورنيو د 

  له احتمالي ويرونې او غچ څخه خوندي کړي.زيانمن شوی 

 ا اړين ځنډ له نکوم چې د زيانمن شوي کس په ګټه امتيازات لري په پلي کولو کې او فرمانونو په حلولو او د احکامو  د قضيو

  .څخه ډډه وکړي

  ،ولنيزه ټته اړينه مادي، روغتيايي، اروايي او  زيانمن شووله الرې  سيلوپر بنسټ و-او د ټولنېد خپلې خوښې د حکومتي

 مرسته وړاندې کړي. 

 کړي. چمتوجبران السرسی د تاوان د ته د اعادې او  شوو زيانمن 

د زيانمن د مالي حالت له کتو پرته رسمي عدالت ته د السرسي تضمين يواځې هغه وخت شونی دی چې دولت د حقوقي مرستو . 133

په محاکمه کې د برخه اخيستلو لپاره  زيانمن شوو، ځکه چې حقوقي استازيتوب په ډيرو حقوقي سيستمونو کې د 87ميکانيزمونه جوړ کړي

په توګه، دولتونه کوالی شي يو مالتړکوونکی شخص، متبادل ته د حقوقي مرستې د وړاندې کولو د  زيانمن شوو .شرط دیلپاره يو 

، اړينه نه ده چې وکيل وي، وګوماري چې په نوموړي بهير کې له زيانمن سره مرسته وکړي. دا کار به د دولت لپاره لږ لګښت ولري

په جزايي اجرااتو کې د زيانمن مستقيمې مداخلې ته اجازه نه ورکوي. نوموړی او د هغو اجرااتي سيستمونو لپاره به مناسبه وي چې 

مالتړ کوونکی شخص له زيانمن سره مرسته کوالی شي چې د تورنو مرتکبينو د محاکمې، او همدا ډول د هغو اداري او مدني صورت 

 پلي کيږي. شوي کس په حق کې ځانګړي زيانمن د سه کړي چې دعوو په اړه مالومات ترال

                                                           
 ۱۰۹الرښود مخ  UNODCد ترهګرۍ لپاره د جزايي عدالت غبرګون په اړه د 86
 ۱۱۳۸-۲۰۰۲د بيلګې په توګه، په فرانسه کې د ترهګريزو کړنو زيانمن د وکيل له خوا بې له مالي امکاناتو مرسته ترالسه کوي )د قانون ګڼه  87

 (۱، متن شميره ۱۴۹۳۴نيټې رسمي جريده مخ  ۱۰ت کال د سپټمبر مياش ۲۰۰۲نيټه، د  ۹کال د سپټمبر  ۲۰۰۲ماده د  ۶۴



                                                                                        
 

ه د مالوماتو ت زيانمن شووبرخه اخيستلو ته اجازه ورکول او په قضيه کې د پرمختګ په اړه  زيانمن شووپه جزايي اجرااتو کې د . 134

اړيکې منځ يواځې د دولت او مجرمينو تروړاندې کولو د حق پيژندل، د جزايي عدالت هغه سيستم ته توازن ور بښي چې له دې پرته د 

ټه اخيستالی ګلپاره د خپلو حقونو او د شته کړنالرو په اړه چې دوی ورڅخه  زيانمن شوو. په عملي کچه د په ګوته کوياو د دفاع حق 

ليس، ټولنيز پو –يسي شي د مالوماتو ترالسه کولو حق تر ټولو مهمه انديښنه ده. هغه خلک چې له زيانمن سره د عدالت لپاره اړيکه ن

 کارکوونکي، مدافع وکيالن، څارنواالن، او

 

 

 

تيا پر مهال بايد اړ کړل شي چې زيانمن ته د خپلو حقونو په اړه مالومات وړاندې کړي او دوی ته الرښوونه وکړي چې د اړ –قاضيان 

 له کوم ځايه مرسته ترالسه کوالی شي.  

تاوان رې د مالوماتو ته د السرسي په حق کې، د شته قضايي او اداري ميکانيزمونو )لکه د وړيا وکيل مرستې ته السرسی( له ال. 135

ايلو په اړه مالوماتو جبران ترالسه کولو لپاره د زيانمن د حق په اړه اړوندو مالوماتو ته السرسی، او د جزايي اجرااتو د پړاوونو او پد 

نسټيز دي، په اړه مالومات ددې کړنې ترسره کولو لپاره ب نقشسيستم کې د دوی د احتمالي په د جزايي عدالت دی.  ته السرسی شامل

 . راونغاړياو کيدای شي په اجرااتو کې د مداخلې شونتيا هم 

د له پامه ونه يا د دوی د کورنۍ له غړو سره د دولتي ادارو مستقيمې اړيکې نيول باي زيانمن شووله  کړنو له املهد ترهګريزو . 136

ه کړي چې او د دوی د کورنۍ له حقونو څخه يو هم دا دی چې د هغو قضايي اجرااتو په اړه مالومات ترالس زيانمن شووغورځيږي. د 

ه د کورنۍ ښه اداره کولو يوه بيلګه د غم ځپلو کورنيو لپار د محاکمه کيدونکو شکمنو پر وړاندې تورونه پرمخ وړي. ددې اړيکو د

ړه په منظمه توګه چې د برتانيې په سيستم کې موندل کيږي. دا مامورين د پلټنو او تحقيقاتو د پرمختګ په ادی اړيکو د مامورينو سيستم 

 کاروللوژۍ نې او مناسبه وي، د ابتکاري ټکناکورنيو ته وړاندې کوي. که شو زيانمن شووتازه جزئيات او همدا ډول اړوند مالومات 

ا، برتانيې او متحده برابره کړي. د بيلګې په توګه، کاناډآسانتيا او د دوی د کورنۍ د غړو لپاره د اړيکو نيولو  زيانمن شووکيدای شي د 

پرمختګ په  و جزايي اجرااتو کې دايالتونو په منظمه توګه وسمهاله کيدونکو او شفرخوندي ويب پاڼو څخه ګټه اخيستله چې په اړوند

 او د دوی کورنۍ ته په مستقيمه توګه مالومات وړاندې کړي.   زيانمن شوو واړه اغيزمن

 دوی نظرونو او انديښنو ته د اجازه ورکول ی چې دمانا دپدې په هغو ځايونو کې چې په اجرااتو کې د مداخلې حق شتون لري، . 137

د  ړاوونو کې وړاندې او په پام کې ونيول شي او د ثبوت په وړاندې کولو کې د مرستې کولو له الرېچې د اجرااتو په مناسبو پکيږي 

په ملي حقوقي سيستمونو کې، دا کار کيدای شي د شخصي ابتکار له الرې، د . 88دیپه معنی ګډون د کورنيو د او د دوی  زيانمن شوو

لو په د دريمګړي لوري په څير برخه اخيستحتی جزايي اجرااتو په قضيه کې د څارنوال د ځای نيولو، په عدلي تعقيب کې د مرستې، يا 

په عادي توګه د  د خوښې نمونه بهرخه اخيستونکي نشتوالی کومه ستونزه نه ده، ځکه چې د ب واليشان يو د بڼه ترسره شي. د شکل

 خصوصيات په پام کې نيسي. نمونې هيواد د اجرااتي 

په بهير کې د  قانون هيوادونو کې موندل کيږي لکه استراليا او کاناډا، چې هلته زيانمنال. يو ډير ګټور عرف چې په ځينو مشترک 138

عدلي تعقيب  بيانيې غوراوی دی، چې دوی ته اجازه ورکوي چې د دلپاره د اغيز ن شووزيانميو لوري په توګه مداخله نه شي کوالی، د 

څخه ي( شهم اغيزمنوالی  ې نمونېکړنالريز ېستراتيژۍ )يو کار چې په اختالفي سيستمونو کې ډير اړين دی خو نورکړنالرې يا له 

 زيانمن شوو اکه الره وي چې د جزايي اجرااتو په دوران کېپه خپلواکه توګه خپل نظر وړاندې کړي.دا کيدای شي تر ټولو ډيره اغيزن

ريدل شي څخه بايد واو زيانمن شووله مخکې له دې چې پريکړه و شي ورکړل شي. دا اړينه ده چې په ډول برخه  "غږ"ته يو مستقيم 

يکړې تر اغيز منل هم شامل دي، څو د دوی بيانيه په اغيزناکه توګه نوموړې پرد معاملې دغوښتنېيا  ، په دې کې د خوشې کولو پريکړه

 الندې راولي. 

                                                           
 په عمومي اصطالح، د جزا د نړيوالې محکمې په کاري چوکاټ کې هم د زيانمنو په برخه اخيستونکو حقونو کې همدا عبارت دی.  88



                                                                                        
 

چې د  ته ډير وخت دا اجازه ورکول کيږي زيانمن شووکې، چې خالصه بڼه پيدا کول يې ډير ستونزمن دي، نمونو په تفتيشي . 139

نوښتونو خصي وګه برخه واخلي. په عمومي توګه، دا برخه اخيستل د شپلټنو يا محاکمې په بيالبيلو پړاوونو کې د دريمګړي لوري په ت

مه په جزايي قضيو کې يا په هغو قضيو کې په بشپړه توګه موندل کيږي چې څارنوال پريکړه کړې وي چې تورن سرغړوونکی محاک

 نه کړي. 

 

 

 

 

متونو ته وړيا ژباړونکي خدد ه يا شاهدان بايد حقوقي مشورو ته له السرسي پرته، په جزايي محاکمه کې ټول خلک، مدعی علي. 140

وځي. دا به د يوې برخې په توګه پيژندل کيږي چې خپل قضايي سيستم په عادالنه توګه پرمخ بدندو د السرسي حق ولري. دا د دولت د 

ام کې نيولو پدوی د ګټو په د  کې پلي کولو په عدالت داو د دوی کورنيو  زيانمن شوود خوښۍ وړ خبره وي که چيرته دا ډول خدمتونه 

  هم وړاندې شي. سره، 

غه همادې ته بايد ور وګرځو. دا حکمونه  ۶ج، او -( الف۲( مادې او )۱)۴ ۲۰۰۱د اروپايي شورا د کاري چوکاټ پريکړې . 141

ړي، چې کد مالوماتو حق تضمين  زيانمن شووګامونه تشخيصوي چې بايد په سيمه ييزه کچه واخيستل شي چې په جزايي اجرااتو کې د 

 لپاره دا شونې وي چې د يو لوري حالت ولري.  زيانمن شووپه دې کې د حقوقي مرستې حق هم شامل دی که چيرته د 

ولو يا وړاندې ککړنو سترو ډلو ته زيان رسيدلی وي، دا ګټوره خبره ده چې د ډله ييزو  زيانمن شووپه هغو قضيو کې چې د . 142

ين او جبران غوښتنه وکړي، لکه څنګه چې په ارجنټاتاوان داستازيتوب وکړي او د  زيانمن شووازه ورکړل شي چې د ټولنو ته اج

 اسپانيه کې کيږي. 

د پخوانۍ يوګوسالويا او روانډا لپاره د نړيوالو جزايي محاکمو اصلي کاري چوکاټ، چې تر ډيره پورې د په نړيواله قضا کې، . 143

. ، پلوی نه کويد مداخلې ، پرته له دې چې شاهدان و اوسي زيانمن شووې پر بنسټ جوړ شوی، په اجرااتو کې د مشترک قانون د نمون

شخصي ګټې تر اغيز الندې شووپه هغه ځای کې چې د زيانمن "ويلي وار سره  د نړيوالې جزايي محکمې اصلي کاري چوکاټ، په خپل 

او انديښنې د محاکمې په مناسبو پړاوونو کې وړاندې او په پام کې ونيول شي او  راځي، محکمه بايد اجازه ورکړي چې د دوی نظرونه

وړاندې شي چې د تورن حقونو او عادالنه او بې پلوه محاکمې ته زيان ونه رسوي. دا ډول نظرونه او انديښنې بايد د  داسې ډول په 

مناسب بولي، او د کړنالرو او ثبوت له قواعدو سره په  زيانمن د حقوقي استازي له خوا په هغه وخت کې وړاندې شي چې محکمه يې

مختلط نړيوال قضايي سيستم په بيلګه کې چې ډير اجرااتي اصول يې له کورنيو اجرااتي قوانينو څخه پور ګډ او د  89"ټکر کې نه وي.

ته اجازه ورکوي چې په اجرااتو کې د مدني لوري  زيانمن شووکاري چوکاټ خونو کړي وي، د کمبوديا په محکمو کې د فوق العاده 

Partie Civile .په توګه برخه واخلي   

. 90کړې ده بيلهاو شاهدانو لپاره يوه برخه  زيانمن شووسربيره پر دې، د لبنان د ځانګړو محاکمو لپاره قانون په خپل ثبت کې د . 144

زيانمن ي چې د تورن حقونو ته درناوی وکړي )دريمه برخه، د تورن او نوموړی قانون په اجرااتو کې د دوی د ګډون په اړه حکم کو

ګډون او  زيانمن شوو. ددې ترڅنګ، د کړنالرو او ثبوت قواعد، په متبادله توګه، د 92جبران تنظيمويتاوان ( او د دوی 91حقونه شوو

 .93د دوی خونديتوب اداره کوي

                                                           
 .قاعدې وګورئ ۹۰او  ۸۹ماده. همدا ډول د کړنالرو او شواهدو قواعد،  ۶۸،۳د جزا د نړيوالې محکمې قانون،  89
 ماده وګورئ ۱۲،۴ 90
 ماده. ۱۷د لبنان لپاره د ځانګړې محکمې قانون،  91
92Ibid ،۲۵ .ماده 
 ماده. ۲۸د لبنان د ځانګړې محکمې قانون متعاقب،  93



                                                                                        
 

ې کوګورئ( او د دوی تشريحي ياداښت په نوموړي بهير بند  ۲۸) Rec(2006)8. له دې ورها خوا، د اروپايي شورا سپارښتنې 145

حکمې اړوند مپه ګوته کوي. د اروپا د شورا د بشري حقونو د اروپايي  نقشد عامه خدمتونو، په ځانګړې توګه د جزايي عدالت ادارو  

 محکمه په رسميت پيژني چې زيانمن بايد قانون ته بايد ځانګړې مراجعه وشي.  -د قضيو

 

 

 

 

په جزايي اجرااتو کې په پام کې ونيول شي، او همدا ډول د دوی حقونه پيژني چې مدني اجراات ترسره کړي ترڅو لږترلږه ددوی لپاره 

مناسبې چټکتيا سره . همدا ډول محکمه تصديقوي چې پلټنې بايد په 94غرامت او د دوی مدني حقونه خوندي کړييا نمايشي سمبوليک 

. همدا ډول محکمه تائيدوي چې د مړشوي 95ارزونې ته اړتيا ليدل کيږي عامه ېيود پلټنې او يا يې د پايلو لپاره ترسره شي او دا چې 

نږدې کورنۍ بايد په پلټنو کې تر هغه بريده ښکيل وي چې د هغه/هغې قانوني ګټې خوندي وي، چې پرته له دې نوموړې کس زيانمن 

 96نه شي ګڼل کيدای. "اغيزناکې"ې پلټن

 . ملي عرفونه او قانوني حکمونه۲
 

 زایر الج

 . 97د زيانمن )ځوريدلي لوري( حق په رسميت پيژنيله امله قانون جوړوونکي د جزايي اجرااتو د پيلولو لپاره د جرم الجزاير د . 146

کوالی شي د قانون پلي کوونکو چارواکو يا عمومي څارنوال ته يو ليکلی شکايت د مالوم يا نامالوم شوی زيانمن له امله . د جرم 147

وړاندې کړي. څارنوال به، د قضيې پورې اړوند، کيدای شي د محکمې له الرښوونو يا په سبب شخص پر وړاندې د ترسره شوي جرم 

وړ وي(.  لغوه کيدو په وسيله يو حکم تيار کړي )چې تل د )درجه بندۍ( ، يا د ډلبندۍواوريوړاندې الړ شي چې په له قضايي محاکمې 

 . 98ته د دوی د قضيو اړوند اجرااتو د پرمختګ په اړه په چټکه توګه مالومات ورکول کيږي زيانمن شوو

سيله پيل مدني دعوې په وڅارنوال يا د عامه پلټنې کيدای شي د عمومي څارنوال محکمې ته د مالوماتو د ليږدولو مسوليت لري. . 148

څخه غوښتنه وکړي چې د جلسې د رياست کونکي قاضيکې هر وخت کوالی شي، بهير( د پلټنې په شوی . مدني لوری )زيانمن99شي

.يوه مدني قضيه د محاکمې پر مهال هر وخت رامنځ 100101اړوند بيان ورکړي "نقشحقيقت د اظها"بيان واخلي، شاهدي ورکړي يا د 

 .102شيکيدالی ته 

 103اطالعاتي حکمونو غوښتنه وکړي.-ي لوری کيدای شي د غيرمادې په تعقيب، يو مدن ۱۷۳قانون د د جزايي اجرااتو الجزاير د . 491

او د جرم له امله د ورپيښ شوي زيان د جبران غوښتنه له ښکاره کړي په توګه  "مدني لوري"کوالی شي خپل ځانونه د شوي زيانمن 

                                                           
 .۲۰۰۴فبروري،  ۱۲پيريزوي فرانسې ،  94
 وګورئ. ۲۰۰۴جون ۸او ميتيمارا وي فرانسه ،  ۲۰۰۳جوالی  ۱د بيلګې په توګه فينوکين وي. برتانيه ،  95
 .۲۰۰۱مۍ  ۴؛ مک کيروي. برتانيه پر ۲۰۰۴جوالی  ۲۷سليماني وي.  فرانس ،  96
 ماده وګورئ. ۱د الجيريا د جزايي اجرااتو قانون،  97
 ماده وګورئ. ۳۵د جزايي اجرااتو قانون  98
 برخه وګورئ. ۷۲برخه،  ۳۸( ۱۹۶۶لجيريا د جزايي اجرااتو قانون )د ا 99

 هر هغه شواهد چې د باوري حقايقو په څرګندولو کې رامنځ ته کيږي. "manifestation de la verie"په متن کې  100
 ماده وګورئ. ۶۹( ، ۱۹۹۶د الجيريا د جزايي اجرااتو قانون )  101
 ماده وګورئ. ۷۴(، ۹۹۶۱د الجيريا د جزايي اجرااتو قانون ) 102
103. informe-Ordonnance de non .د قاضي له خوا د رد مطلع صادر شوی حکم 



                                                                                        
 

يا يې د استشهاديې په پايله کې  ه خوا په ثبت شوې بيانيه کې وکړينکي لکې، د درج کووبهيرپه اوريدنې وړاندې  يا د اوريدنې نه 

 شامله کړي.

ې چ، حکم کوي شوې دهاو تعديل شوې قانون په وسيله بشپړ  -۰۹-۰۲ماده، چې د  ۲۸قانون ۷۱-۵۷ د د حقوقي مرستې اړوند. 150

 و له املهکړن ته وړاندې شي. له دې امله، د ترهګريزو زيانمن شوو کړنو له املهريزو حقوقي مرسته بايد په خپلکارې توګه د ترهګ

 زيانمن

 

 

 

)څوک د اړمنوشوو د وکيالنو، محررينو، کاتبانو، او داسې نورو له فيس ورکولو څخه معاف دي. د وړيا حقوقي مرستې خدمتونه د زيانمن 

 لپاره هم وړاندې کيږي. چې پدوی تکيه لري(

 ینارجنټا

د حقونو خونديتوب په پام کې نه نيسي. که څه هم د  زيانمن شوود  کړنو له املهټاين قوانين په ځانګړې توګه د ترهګريزو د ارجن. 151

 او شاهدانو د خونديتوب حقونه بيانوي.  زيانمن شووکې د ټوله مې مادې په  ۸۱او  ۸۰، ۷۹ارجنټاين د جزايي اجرااتو قانون 

وړلو را وړلو او شاهدان حق لري چې په درناوي او عزت ورسره چلند وشي؛ د شوی کس مې مادې له مخې، زيانمن  ۷۹. د 152

اړين لګښتونه ورته ورکړل شي؛ فزيکي او معنوي سالمتيا يې، د کورنيو په شمول خوندي شي؛ د هغو اجرااتو د پايلو په اړه مالومات 

کالونو نه  ۷۰د  -او په اړينو اجرااتو کې له خپل کور څخه برخه واخلي که چيرته دوی زاړه ورکړل شي چې دوی په کې برخه اخلي؛

شوی  زيانمنله امله ددې تضمين کوي چې د جرم ماده  ۸۰، يا شديد ناروغان وي. سربيره پر دې، ښځې ، اميدوارېډير عمر ولري

کيدلو د امکان  "مدني لوري"ات ورکړل شي، په ځانګړې توګه د په اړه دوی ته مالومکړنو حق لري چې د جزايي اجرااتو د احتمالي 

( په توګه راڅرګنديدلو په اړه تر څو د اجرااتو يو لوری وګرځي؛ او د قضيې د حالت په اړه يا د تورن د querellanteيا د مدعي )

کس وي، قضايي ارګان کوالی شي زيانمن  ډير کمزوری شویکله چې زيانمن کم عمره يا وضعيت په اړه ورته مالومات ورکړل شي. 

کې يې د هغه کس له خوا ملتيا وشي چې نوموړی پرې باور لري، خو په دې شرط بهيرته دا صالحيت ورکړي چې د جزايي اجرااتو په 

دې الندې، مې مااي ۸۱چې د تحليل الندې حقايقو په اړه د رښتينولۍ ترالسه کولو ګټې په خطر کې ونه غورځوي. سربيره پر دې، د 

 ، ددې حقونو په اړه مالومات ورکړل شي. په اړه خبر ورکول کيږي نقشبايد زيانمن او شاهد ته کله چې دوی ته په اجرااتو کې د 

دا وړتيا لري چې د مدعي او شوی له تر ټولو مهمو حقونو څخه چې د ارجنټاين په قانون کې پيژندل شوي دي دا دی چې زيانمن . 153

ونه د ارجنټاين د جزايي اجرااتو نقشلپاره دواړه  زيانمن شووقبلولو له الرې په اجرااتو کې يو لوری وګرځي. د  نقشد  "مدني لوري"يا 

ماده حکم کوي چې د مدعي کيدلو له حق څخه ټول هغه کسان چې د عامه نظم د جرم  ۸۲قانون له خوا ورکړل شوي دي. له يو پلوه، 

کې د دوی کورنۍ او حقوقي استازي هم شامل دي؛ يا د ټوليزو ګټو لپاره ثبت شوې ټولنې چې د له امله اغيزمن شوي وي چې په دې 

ماده د  ۸۷لپاره په محاکمو کې برخه واخلي، ګټه پورته کوالی شي.له بل پلوه،  جرمونواو د بشري حقونو د  جرمونوبشريت پر ضد 

ته دا حق ورکوي چې يو لوری شي او د هغه غرامت او جبران کس شوی کيدلو د حق په اړه حکم کوي، چې يو زيانمن  "مدني لوري"

 شي. راڅرګند غوښتنه وکړي چې کيدای شي له محاکمې څخه د ادا کولو

( unidad de representacionاستازيتوب/ډله ييزې دعوې اقامه کولو )ماده د ټوليز  ۴۱۶د ارجنټاين د جزايي اجرااتو قانون . 154

دعوه الندې خصوصياتو ته اړتيا ډول کسان يوه مشترکه ګټه ولري. دا شوي په اړه حکم کوي، په هغو حالتونو کې چې هلته ډير زيانمن 

شمير زيات دی؛ ددې ډول ډلې استازيتوب بايد له مدعيانو  زيانمن شوولري: مشترکه ګټه بايد يواځې له دې امله فرض نه شي چې د 

مګړی لوری؛ او د ټوليز استازيتوب/ ډله ييزې دعوې اقامه بايد د يوې ځانګړې مودې په ترڅ کې ترسره شي، څخه يو وکړي، نه دري

 لپاره نيټه ټاکل شوې وي. اوريدنې چې دا هغه وخت دی چې د پلټنو لومړنی پړاو پای ته رسيدلی او د شفاهي او عمومي 

 لو موخه د اجرااتو ترتيبول دي چې مشترکه ګټه په کې شتون ولري، کله ايجادود په پای کې، دا چې د ټوليز استازيتوب دعوې . 155



                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 کيږي. ټوټې ټوټې په قضيه کې(، دا ډول ټوليز استازيتوب  AMIAچې دا ډول اشتراک له منځه ځي )لکه الندې د 

کال د بمي چاودنو د بريد د پلټنو  ۱۹۹۴په ودانۍ باندې د  AMIAقضيه د  (AMIA)اړخيزې ټولنې دوه  دارجنټاين او اسرائيلو د. 156

ته اجازه ورکړل  زيانمن شووډيروڅخه  ۱۰۰په اړه روان قضايي اجراات دي. په دې قضيه باندې ټوليز استازيتوب پلی شو، چې له 

ف له امله )لکه هغه الره چې پلټنې شوه چې په جزايي اجرااتو کې له خپلو حقونو ګټه واخلي. که څه هم د دوی په نظرونو کې د اختال

استازيتوبونو وويشل مدعي په  دپه اوسنيو شپږ ټوليزو ونهاستازيتوبنوموړي ترسره شولې(، مخې له کړنالرو ترې د بيالبيلو اجرااتي 

 شو چې اوس د اجرااتو برخه ده.  

 کاناډا

سيستم دی چې هلته دولت )شاهي څارنوال( د تورنو اشخاصو پر وړاندې عدلي تعقيب په غاړه زد کاناډا جزايي سيستم دوه لوري. 157

کې ځای ولري يا کله چې د ځانګړو شاهدي ورکولو مرستو  نووليک غوښتنثبت شووپه کيدای شي د دريم لوري شوی زيانمن لري. 

اړوند د جزايي قانون  زيانمن شوود له امله نه دي. د جرم لوري خولپاره غوښتنه کوي، خو له دې پرته د جزايي اجرااتو شاهدان دي 

 پلي کيدالی شي.  زيانمن شووپه  کړنو له املهاحکام د ترهګريزو 

د اغيز بيانيه په پام کې شوی کس جزايي قانون له محکمې غواړي چې د يو تورن په اړه د پريکړې کولو پر مهال د زيانمن . 158

د اغيز بيانيه اوښتی زيان يا زيانمن ته رسيدلی زيان تشريح کوي. د بيانيې بڼه بايد له هغو کړنالرو سره سمه شوي ونيسي. د زيانمن 

مرستيال والي له خوا ټاکل شوی دی. دپروګرام له خوا چمتو شوي چې د واليت په شورا کې د بيانيې  دد اغيزشوي وي چې د زيانمن 

 ه الندې الرښوونې مراعاتوي: د اغيز بيانيه په عادي توګ زيانمن شوود 

  د اغيز يوه بيانيه ولولي ؛ که چيرته وغواړي زيانمن اجازه لري چې د محکمې د پريکړې پر مهال 

  ته ددې فرصت په اړه خبر ورکول شوی شوي زيانمن آيا وړاندې پوښتنه وکړي چې  تحميلولوقاضي اړدی چې د پريکړې له

 وو چې د اغيز يوه بيانيه چمتو کړي؛ 

 قضايي ناستې پای ته رسول چې زيانمن ته اجازه ورکړي چې يوه بيانيه چمتو کړي يا د جرم د اغيز په اړه محکمې ته بل  د

 ثبوت وړاندې کړي، بايد ترسره شي؛

  له حسابه د جرمي نه مسوليت د خرابۍ د اغيز بيانيې بايد د محکمو او بياکتنې د بورډونو له خوا د ذهني شوي کس د زيانمن

 وروسته، په پام کې ونيول شي؛ اورولوله صادحکم 

  وړتيا بايد کمه کړل شي آزادۍ په عمري بند د محکوم شوي شخص د مشروطې آيا په هغو اجرااتو کې چې تشخيصوي چې

 ي.شفاهي يا ليکليکيدالی شي له خوا وړاندې شوي مالومات شوي کس (، د زيانمن اوريدنهبرخه،  ۷۴۵،۶)

د جزايي قانون تعديل، چې اوسمهال د پارلمان له خوا ترغور الندې دی، به دا په ډاګه کړي چې د ټولنې ادارې به دا وړتيا ولري . 159

 چې د ټولنې د اغيز بيانيې وړاندې کړي. د ټولنې ادارې اوسمهال په قانون کې تعريف شوې نه دي. 

عمري بند د پريکړو په اړه مالومات وړاندې شوي دي، جزايي قانون له ته د  زيانمن شووددې لپاره چې ډاډ ورکړل شي چې . 160

په تور تورن مجرم چې وژنې د ګټې لپاره بيانيه ورکړي چې د زيانمن شووقاضي غوښتنه کوي چې د اسنادو لپاره او د ژغورل شوو 

 د عمري بند په سزا محکوم شو کيدای شي چې د کلونو د شمير 



                                                                                        
 

 

 

 

 

 

کلونو  ۱۵نه وکړي، مخکې له دې چې هغه ددې وړ وګرځي چې محکمې ته د مشروطې ازادۍ لپاره له لږترلږه د کموالي لپاره غوښت

د مجرم شخص د مشروطې آيا وروسته غوښتنليک وړاندې کړي. ددې ترڅنګ، په هغو اجرااتو کې چې تشخيصوي چې تيرولوبند 

کيدای شي له خوا وړاندې شوي مالومات، د زيانمن په خوښه، ي کس شو(، د زيانمن اوريدنېبرخه،  ۷۴۵،۶شي ) لږهازادۍ وړتيا بايد 

 وي.شفاهي يا ليکلي 

 نقشپه رسمييت پيژني چې زيانمن د جزايي عدالت په سيستم کې يو ارزښتناک دا حق لو قانون د سمونونو او مشروطه خوشې کو. 161

ته يو فرصت ورکوي چې د فدرالي سمونونو او مشروطه خوشې کولو  زيانمن شوولوبوي. د سمونونو او مشروطه خوشې کولو قانون 

 ددې مستحق ګرځوي چې د هغه مجرم کسان په بهير کې برخه واخلي. همدا ډول دا ثبت شوي زيانمن 

اناډا د غوښتنه وکړي او د کاناډا د سمون خدمتونو او د ک چې دوی ته يې زيان رسولی و ترالسه کولو لپارهمالومات د ځانګړوپه اړه 

 نورو مشروطه خوشې کولو د بورډونو د ځينې پريکړو په اړه مالومات ترالسه کړي.

زيانمن او د  اند خدمتونو سيمه ييز مدير زيانمن شوود خدمتونو پروګرام له الرې، د  زيانمن شووډا د سمون خدمتونو، د . د کانا162

ته د مالوماتو وړاندې کولو  زيانمن شووت الندې د مجرمينو په اړه د خدمتونو مامورين ټاکلي دي چې د فدرالي قضايي صالحي شوو

له د محکمې او پوليسو په ګډون، خدمتونو وړاندې کول اداره کړي. سربيره پر دې، د کاناډا د سمون خدمتونه قانوني مکلفيت لري چې 

د محکمې د پريکړې پر مهال د زيانمن د اغيز وي شکه زيانمن  اړوند مالومات راغونډ کړي.بيالبيلو سرچينو څخه د مرتکبينو په اړه 

خدمتونه د قانون له لوري مکلف دي چې يو نقل ترالسه کړي. دا مالومات بايد ددې لپاره  ا د سمونبيانيه وړاندې کړې وي، د کاناډ

 شي چې:  ولوکا

 اړتياوو په ارزولو کې مرسته وکړي؛د خطر او پروګرام ټوليزد مجرم د 

  اړينې کچې په اړه پريکړه وکړي؛ او  د امنيتبيسټيزد ټولنې د خونديتوب لپاره د 

  خوشې شي. لپاره د کار يا داو  تموقتي غيابد يو مجرم بايد آيا ددې په اړه پريکړه وکړي چې 

يو مجرم ته آيا کله چې د کاناډا د سمون خدمتونه د کاناډا د مشروط خوشې کولو بورډ ته ددې په اړه سپارښتنه وړاندې کوي چې . 163

 ، د زيانمن شوو مالومات هم په پام کې نيول کيږي. بايد د مشروط خوشې کيدلو امتياز ورکړل شي

وغواړي، د ټولنې ارزونه د مشروط خوشې کولو د مامور له شوی يانمن شتون کې او که زه بيانيې په ن دد اغيزشوي د زيانمن  .164

خوا بشپړيدالی شي. د ټولنې ارزونه يو راپور دی چې هغه مالومات راغونډوي چې د مجرم د پرمختګ په څارلو کې مرسته کوي. 

لو بورډ ته په هر وخت کې ليکلي مواد د کاناډا د سمون خدمتونو يا د کاناډا د مشروط خوشې کوکوالی شي کس سربيره پردې، زيانمن 

 ، وړاندې کړي. چې د مجرم په قضيې پورې اړوند وي

ته د مجرم د قضيې په اړه  زيانمن شووکارې توګه لد کاناډا د سمون خدمتونه او د کاناډا د مشروط خوشې کولو بورډ په خپ. 165

غوره شوي مالومات نه ورکوي. نوموړی قانون روښانوي چې دا مالومات يواځې د غوښتنې پر بنسټ وړاندې کيږي، ځکه ځينې زيانمن

 د الندې مالوماتو لپاره غوښتنه کوالی شي: شوی ګڼي چې د مجرم په اړه نور هيڅ مالومات ترالسه نه کړي. زيانمن 

 م پرې محکوم شوی وواو هغه محکمه چې مجرم يې محکوم کړ؛ هغه جرم چې مجر 

  چې قضايي پريکړه کله پيل شوه او د قضايي پريکړې موده؛ او 



                                                                                        
 

 د  لپاره مشروط خوشې کيدلو او بشپړ مشروط خوشې کيدلوې له خوا د، د ورځ تد مجرم د نه بدرګه کيدونکي موقتي غياب

 نيټې.مستحق شميرل کيدلو او بيا کتنې 

 

 

 

نور مالومات په هغه وخت کې ورکول کيدای شي که د کاناډا د سمون خدمتونو کميشنر )يا ټاکل شوی کارکوونکی( يا د کاناډا د . 166

په روښانه توګه چې د مالوماتو د افشاء څخه په الس راځي، ګټه شوي کس تشخيص کړي چې د زيانمن مشروط خوشې کولو بورډ مشر 

 شامل دي:خبرې څخه درنه ده په دې مالوماتو کې الندې د محرميت له تلې شوي د زيانمن 

 د هغه دارالتاديب موقعيت چې نوموړی مجرم په کې د بند موده تيروي؛ 

 د کار لپاره مشروط خوشې کيدلو، مشروط خوشې تهغه نيټه، که چيرته وي، چې مجرم پرې د نابدرګه يا بدرګه موقتي غياب ،

 وشې کيږي؛کيدلو يا قانوني خوشې کيدلو له مخې خ

  نيټه؛ اوريدنې د کاناډا د مشروط خوشې کيدلو بورډ د کتنې په موخه د هرې 

  د کار لپاره مشروط خوشې کيدلو، مشروط خوشې کيدلو يا قانوني تموقتي غيابشوي هغه شرايط چې د مجرم د نابدرګه ،

 خوشې کيدلو پورې ضم وي؛ 

 د کار لپاره مشروط خوشې کيدلو، مشروط خوشې کيدلو يا قانوني خوشې کيدلو تد مجرم موقعيت چې کله په موقتي غياب ،

 په ګاونډ کې وي شوی کس به د زيانمن چې کله نوموړي موقعيت ته سفر کوي؛  ،مجرمآيا دا چې خوشې شي، او 

  مجرم به په توقيف کې وي، او که نه، که نه، ولې نه؛ اوآيا 

  استيناف غوښتنه کړې ده او که نه، او که هو نو پايله يې د د کاناډا د مشروط خوشې کولو بورډ په پريکړو  همجرم تر اوسآيا

 څه وه.

انديښنو او د جزايي  زيانمن شووفدرالي حکومت او واليتي/ سيمه ييز حکومتونه په شريکه ددې مسوليت لري چې د جرم د . 167

  ته ځواب ورکړي. نقشعدالت سيستم کې د دوی 

په لور د فدرالي حکومت مسوليت په الندې شيانو تمرکز کوي: په جزايي قانون او د سمونونو او مشروط  زيانمن شوود جرم د . 168

 يا تګالره د کاناډا د مشروط خوشې کولو بورډ پاليسيقانون اصالحات؛ جزايی اړوند حکمونو د  زيانمن شووخوشې کولو قانون کې د 

کې د زيانمن د اغيز بيانيې تسليم او وړاندې کړي؛ په يوکون، اوريدنه ته اجازه ورکوي چې د مشروط خوشې کولو په  زيانمن شووچې 

شاهد مرستې وړاندې کول؛ -شمال لويديځو سيمو او نوناووت کې د جزايي قانون د جرمونو عدلي تعقيب او د محکمې پر بنسټ د زيانمن

زيانمن د ستونزو لپاره د پاليسۍ مرکز روان ماموريت، چې د  زيانمن شوواره محدوده مرسته؛ او د په بهر کې زيانمن شوو کاناډايانو لپ

 اداره کول په کې شامل دي. پانګې د  شوو

د ستونزو لپاره د پاليسۍ مرکز د يو ځانګړي شوي واحد په توګه تاسيس شوی چې د جزايي قانون د ټولو اصالحاتو  زيانمن شوود .169

وړاندې کړي، چې د عدليې وزارت يې مسوليت په غاړه لري،  "عدسيې زيانمن شوو"عدالت د پاليسيو د چمتو کولو لپاره داو د جزايي 

زيانمن د تضمين کړي.  ټيننګ چلند اورسيدنهد ستونزو لپاره يو  زيانمن شوواو دا چې له نورو فدرالي ادارو سره همکاري وکړي چې د 

له وکيالنو او خدمت وړاندې کوونکو، او په جزايي عدالت کې له  زيانمن شوو، د زيانمن شووله  کزد ستونزو لپاره د پاليسۍ مر شوو

چې د انديښنې وړ موضوعات په ګوته کړي او د پاليسۍ چمتو کولو او جزايي قانون اصالحاتو ته مالومات  نورو ښکيلو سره مشوره کوي

له هغو واليتونو او سيمو سره نږدې کار کوي چې د عدالت په اداره کولو او د  د ستونزو لپاره د پاليسۍ مرکز زيانمن شوود ورکړي. 

د د خدمتونو د رئيسانو د شبکې مالتړ کوي. ددې ترڅنګ،  زيانمن شوولري او د  نقشلپاره خدمت وړاندې کولو کې مهم  زيانمن شوو

سروې ترسره کوي، عامه مالومات چمتو کوي، ځانګړې پروژې تمويلوي پانګو د څيړنې او  د ستونزو لپاره د پاليسۍ مرکز زيانمن شوو

زيانمن د پوهاوي ملي اونۍ تمويلوي او د  زيانمن شووته د مالوماتو وړاندې کولو لپاره له ټکنالوژۍ ګټه اخيستل(، د  زيانمن شوو)لکه د 

 وګورئ(.بند  ۱۷۷اداره کوي. )صندوق  شوو



                                                                                        
 

و قانون الندې، د کاناډا د سمون خدمتونه او د کاناډا د مشروط خوشې کولو بورډ د غوښتنې پر د سمونونو او مشروط خوشې کول .170

ته مشخص مالومات وړاندې کوي، لکه د مجرم نوم، هغه جرم چې مجرم پرې محکوم شوی دی او د مشروط خوشې  زيانمن شوومهال، 

 کيدلو لپاره د شرايطو پوره کولو نيټې. 

 

 

 

لپاره د يو شمير خدمتونو وړانديز کوي او ثبت  زيانمن شووتونه او د کاناډا د مشروط خوشې کولو بورډ، دواړه د د کاناډا د سمون خدم

مشروط خوشې کولو د بورډونو د پريکړو يو کوالی شي د شوي ته مالومات وړاندې کوي. د بيلګې په توګه، زيانمن  زيانمن شووشوو 

د ټوليز خونديتوب د اغيز بيانيه وړاندې کړي. شوي کې ګډون وکړي او د زيانمن وريدنه انقل ترالسه کړي، د مشروط خوشې کولو په 

ملي دفتر يوه مرکزي سرچينه ده چې د فدرالي سمونونو د ستونزو په اړه مالومات او مالتړ وړاندې کوي. د لپاره  زيانمن شووکاناډا د 

متحده ايالتونو د د کاناډا او د امريکا شوی کس کوالی شي چې ي کرښه لري چې زيانمن نلپاره ملي دفتر يوه وړيا ټيليفو زيانمن شوود 

ته د ځانګړو پلټنو لپاره مراجع  او د کاناډا د مشروط خوشې کولو بورډ ود کاناډا د سمون خدمتون ونيسي له هر ځايه ورسره اړيکه 

خدمت  زيانمن شوو، د زيانمن شووچمتو کولو کې شامل شوی؛ او وړاندې کوي؛ ددې ډاډ ورکوي چې د زيانمن ليد د ملي پاليسيو په 

 لپاره مالومات چمتو کوي.  خپرولووړاندې کوونکو او عامو خلکو ته د 

مياشت په کال د اپريل  ۲۰۰۷دفتر، د يا محتسب لپاره د فدرالي اومبودسمان)د دولتي قضاياوو څيړونکی(  زيانمن شوود جرم د .171

)لکه د کاناډا د  ومتي پروګرامونو او خدمتونو ته السرسی لوړوي، د قضايي سيستم يا تاسيس شوو پاليسيوحکشته کې تاسيس شو، 

او هغه راپورته کيدونکې او سيستمي ستونزې  سمون اړوند انديښنې ګوري،-سره د نه سمونونو او مشروط خوشې کولو قانون حکمونو(

اړ دی چې د عدليې وزير ته راپور ورکړي او هغه ته )محتسب(اومبودسمان ري. منفي اغيز ل زيانمن شووپه ګوته کوي چې د جرم په 

 لري. ځای د موضوعاتو مسوليت لري، په يو څه فاصله کې  زيانمن شووحساب ورکړي، خو له فدرالي ادارو څخه چې د جرم د 

د خدمتونو وړاندې کول په اصل کې د واليتي او سيمه ييزو حکومتونو مسوليت دی. هر واليتي او سيمه ييز  زيانمن شوود . 172

 زيانمن شوواړتياوو ته ځواب ووايي. د ټولو واليتونو او سيمو د  زيانمن شووخدمتونه تاسيس کړي دي چې د  زيانمن شووحکومت د 

زيانمن پر مهال وړاندې شوي خدمتونه چې د پيښيدلوسو پر بنسټ خدمتونه )د جرم د نه تعقيبوي. ځينې يې د پولي ه نمونهخدمتونه يو

وړاندې کيږي چې له پوليسو سره کار کوي( يا د محکمې پر بنسټ خدمتونه  وړاندې کوي  اد خدمتونو وړاندې کوونکو له خو شوو

په داسې حال کې چې نور د سيستم پر بنسټ خدمتونه  )هغه خدمتونه چې د محاکمې په دوران کې له زيانمن او شاهد سره مرسته کوي(،

ته وړاندې کيدونکي ځانګړې خدمتونه  زيانمن شوووړاندې کوي چې د جزايي عدالت سيستم له الرې د خدمتونو دوام وړاندې کوي. 

محکمې چمتووالی او ملتيا؛  الندې په کې شامل دي: د مالوماتو وړاندې کول؛ مالتړ او راجع کول؛ لنډ مهاله مشاورت؛ دداتوپير لري خو

 د زيانمن داغيز بيانيو په بشپړولو کې مرسته کول؛ او د سمونونو مالومات وړاندې کول.

د کاناډا دوه رسمي ژبې انګليسي او فرانسوي دي. د فدرالي حکومت مالومات او خدمتونه په انګليسي او فرانسوي دواړو کې  .173

خدمتونه به د شونتيا تر بريده د لږکيو په ژبو کې هم وړاندې کيږي. همدا ډول، د واليتونو او وړاندې کيږي. ددې ترڅنګ، مالومات او 

خدمتونه او مالتړ په بيالبيلو ژبو کې، تر هغه بريده وړاندې شي چې  زيانمن شوود  جرمونود سيمو د ننه، هڅې ترسره کيږي چې د 

 سرچينې اجازه ورکوي. 

مونه په انفرادي توګه د ټولو واليتونو او سيمو له خوا اداره کيږي. په جزايي اجرااتو کې، حقوقي په کاناډا کې، حقوقي پروګرا .174

حقوقي لګښتونه  زيانمن شووددې ترڅنګ، ځينې قضايي حوزې د هغو مرسته د مالي توان لرونکو تورنو کسانو لپاره د السرسي وړ ده. 

راپورته په ترڅ کې يکونو کې مرستې ته اړتيا لري چې د جزايي اجرااتو تر پوښښ الندې نيسي چې د دريمګړي ډلې د ثبت غوښتنل

کيږي. بايد په ياد وساتل شي چې له يو څو محدودو حالتونو پرته، زيانمن په جزايي اجرااتو کې حضور نه لري او له همدې امله خپلواک 

 حقوقي استازيتوب ته اړتيا نه لري. 

لپاره وکالت کوي او هغوی ته مالتړ وړاندې کوي.  زيانمن شوود  جرمونوتي ادارې شته چې د په کاناډا کې داسې ډيرې غير دول. 175

 په استازيتوب د پام وړ کار کړی دی. زيانمن شوود  کړنو له املهدوه ملي مخکښو ادارو د ترهګريزو 



                                                                                        
 

 

 

 

، د ترهګرۍ پر ضد زيانمن شوود ترهګرۍ پر ضد د کاناډا ايتالف يوه بې پلوې وکالت کوونکې اداره ده چې د کاناډا د ترهګرۍ له 

ده  هکال راهيسې فعال ۲۰۰۴کړي. دا له  تګالرې ډيرېمسلکي کسانو او نورو افرادو څخه جوړ شوی چې د ترهګرۍ پر ضد د کاناډا 

 . دهه اړه ملي خبرو اترو کې ښکيل او د ترهګرۍ او ملي امنيت پ

د ګټو  زيانمن شوود وکالت ګروپ دی چې د  زيانمن شووپاره د کاناډا د سرچينو مرکز يو غير انتفاعي د ل زيانمن شوود جرم د . 176

اړوند څيړنې او د اړتياوو  زيانمن شوود  کړنو له املهاو اغيزناکو عدلي اصالحاتو لپاره هلې ځلې کوي. نوموړي مرکز د ترهګريزو 

 مشاورتونه ترسره کړي دي. 

غير دولتي موسسې فدرالي حکومت ته د پروژو د تمويلولو لپاره غوښتنليک وړاندې کوالی شي چې څيړنې او مشاورتونه ترسره  .177

بيلګې په توګه، د  لپاره په هغو ځايونو کې نوي خدمتونه ايجاد کړي چې تشه يې شتون ولري. د زيانمن شوود له امله کړي يا د جرم 

د موضوعاتو لپاره د پاليسۍ مرکز له خوا د عدليې په وزارت کې اداره کيږي د هغو پروژو لپاره  زيانمن شووچې د  پانګهزيانمن شوو

پراختيا هڅوي، عدالت ته السرسی لوړوي، د خدمت وړاندې کوونکو ظرفيت چلندونو همکارۍ او امتيازات وړاندې کوي چې د نويو 

پوهاونه او د هغوی د کورنيو لپاره د شته خدمتونو  زيانمن شوود له امله د راجع کوونکو شبکو تاسيسول روزي او/يا د جرم لوړوي، 

په  زيانمن شوودا تمويل غيردولتي موسسو ته اجازه ورکوي چې ارزښتناکې څيړنې او مشاورتونه ترسره کړي چې د جرم د لوړوي. 

اړوند ستونزو باندې کار  زيانمن شوود  کړنو له املهتړاو خپل هدفونه ال پراخه کړي. هغه موسسې چې په ځانګړې توګه د ترهګريزو 

کوي د دې ډول تمويل لپاره غوښتنه کوالی شي. غير دولتي موسسې همدا ډول واليتي حکومتونو ته د پروژې تمويلولو لپاره غوښتنليک 

  وړاندې کوالی شي.

 کولمبیا

د  زيانمن شوود خونديتوب او د ځمکو د اعادې قانون اراده لري چې په درې اړخونو باندې د تمرکز له الرې د  زيانمن شوود . 178

حق دي. په بنسټيزه توګه، د تاديې حقونو د خونديتوب تضمين وکړي چې: )الف( د رښتياويلو حق؛ )ب( د عدالت حق؛ او )ج( د غرامت 

دا مانا چې زيانمن، د دوی خپلوان او ټولنه نه راګرځيدونکی او نه اخيستل کيدونکی حق لري چې په دې حقيقت پوه حق  د رښتيا ويلو

د تاريخې حافظې جوړيدل هم  د دې نوي قانون د پلي کيدلو  زيانمن شووله حقونو سرغړونه شوې وه. د شوي شي چې څنګه د زيانمن 

برابره کړي آسانتيا لپاره عدالت ته د السرسي  زيانمن شووچې د دنده عدالت په حق کې د دولت د يوې برخې په توګه اټکل شوي دي. د 

او د اغيزناکې پلټنې ترسره کول چې د بشري حقونو د سرغړونو او د نړيوالو بشري قوانينو د ماتولو لپاره د مسولو کسانو په نښه کولو، 

لپاره د مناسب قضايي غرامت  زيانمن شووروي، او د حقايقو روښانه کول او د نيولو، محاکمه کولو او په سزا رسولو ته الره هوا

-په پای کې، د غرامت حق پيژني چې زيانمن حق لري چې د اعادې، جبران، بيارغونې، قناعت او د نهشامل دي. په کې وړاندې کول 

 اړخونو سره ترالسه کړي.   او نمايشيمعنوي او سمبوليکوتکرار ضمانت له الرې مناسب او اغيزناک غرامت، د انفرادي، ټوليز، مادي، 

د السرسي تضمين  زيانمن شوومادې په تعقيب، دولت بايد عدلي ادارې ته د  ۱۱له دې ورها خوا، د جزايي اجرااتو قانون د  .179

نور  زيانمن شووونه کې، د وکړي، لکه څنګه چې په قانون کې يې وړاندوينه شوې ده. نوموړی حکم، عدالت ته د السرسي حق په غځ

 : کې راوليحقونه په شمير

 )الف( د ټولو اجرااتو په دوران کې ورسره په انسانيت او عزت چلند وشي؛ )....(

 )د( غږ يې واوريدل شي او د ثبوت راغونډولو لپاره د دوی همکارۍ ته اسانتيا برابره شي؛ 

له عامه چارواکو سره له لومړۍ اړيکې پيل د دوی د ګټو په اړه ټول اړوند مالومات ترالسه کړي او د هغو حقايقو په اړه په )هـ( 

 دي؛ شويزيانمن له امله حقيقت پوه شي چې د هغه جرم حالت په کې شامل وي چې دوی يې 

 ټې په پام کې ونيول شي؛ )و( د جرم د حقيقي عدلي تعقيب په اړه واک لرونکې پريکړې کې د دوی ګ



                                                                                        
 

 juez de control)ز( د جزايي تعقيب د وروستۍ پريکړې په اړه مالومات ورکړل شي، تحليلوونکي قاضي ته مراجعه وکړي )

de garantias( د قاضي په مخکې ،)juez de conocimiento خپله عريضه وړاندې کړي.( که چيرته د پلي کيدو وړ وي؛ 

په دوران کې يې که چيرته د عدالت د ګټو پر  (incidente de reparacion integral)قضاوت او غوښتنېد بشپړ غرامت د )ح( 

 مرسته شي.توګه په نښه شوی وي؛  "ي"رسم پهوي، د يو وکيل په وسيله چې اړين بنسټ 

 )ط( بيرته عادي حالت ته راګرځيدو لپاره بشپړه مرسته ترالسه کړي؛ او 

 ، د وړيا ژباړونکي مرسته ورته برابره شي  ژبه نه پوهيږي، يا مالومات ونه لريکه چيرته په رسمي )ی( 

په ښکيلولو سره کورنۍ وسلوالې  زيانمن شووکې چې هڅه کوي چې په اجرااتو کې د قانون  ۹۷۵/۲۰۰۵دا اجرااتي حقونه په  .180

 ، هم تاييد شوي دي.او د پای ټکی ورته کيږديکړي شخړې اداره 

 

 فرانسه

 

لپاره د اغيزناک ځای پيژندل هم عدالت ته د  زيانمن شوود  کړنو له املهپه جزايي اجرااتو کې د ترهګريزو په فرانسه کې،  .181

، د دوی د حقونو په اړه بشپړ مالوماتو ترالسه کولو، دوی ته ورکړل شوې عدلي، طبي او اروايي مرستې السرسي چاپيره شرايطو

 .پورې اړه لري اغيزناکتيا

ته د مالوماتو ورکولو  زيانمن شووحکمونو له مخې، د قضايي پوليسو مامورين او استازي  ۵۳-۱د جزايي اجرااتو قانون د  .182

 مسوليت لري، په ځانګړې توګه د دوی د الندې حقونو په اړه:

  ترالسه کول؛د خسارې جبران د ور اوښتي تاوان 

  دعوه د عمومي څارنواالنو له خوا، يا د صالحيت لرونکې محکمې پر وړاندې په عامه د مدني دعوې په الره اچول که

 څارنوالۍ کې د دعوې ثبتولو له الرې پرمخ وړل کيږي؛عامه مستقيمه توګه د مجرم د رابللو له الرې، يا په 

  ،يا د غوښتنې پر که زيانمن وغواړي چې مدني دعوه اقامه کړي، د هغه/هغې د خوښې وکيل له الرې ورسره مرسته کول

له  زيانمن شوومهال د مدافع وکيالنو د ټولنې د مشر له خوا د قضايي صالحيت لرونکي وکيل ټاکل، نوموړي لګښتونه به د 

 دا چې دوی د عدلي مالتړ د السرسي شرايط پوره کړي وي يا له قضايي بيمې څخه ګټه پورته کوي؛ او خو خوا پرې کيږي، 

  د مالتړ له تصديق  زيانمن شوود دوی اصلي دنده وي يا د دا مرسته دمت مرسته ترالسه کول چې چارواکو له خوا د خعامه د

 شوې ادارې څخه مرسته ترالسه کول. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

پرته له دې چې اقتصادي وضعيت يې په پام کې ونيول شي، زيانمن د مدافع وکيل مرسته ترالسه کوي  کړنو له املهد ترهګريزو  .183

 . 104حقوقي مرستې وړ دي،ځکه چې دوی د 

کې ځانګړي شوي  JUS J 07 90 006 Cمتحدالمال شميره  ۹کال د اکتوبر د  ۲۰۰۷د حقونه د مهرونو د ساتونکي  زيانمن شوود  .184

 ، لکه:105حقونو پورې اړوند دي زيانمن شوودي، چې د جزايي محاکمې او د دې د پلي کيدلو د ننه د 

 :د پلټنې پر مهال، حق چې 

 پلټنې له پيل څخه د مدني دعوې د اقامه کولو د ميتودولوژي په اړه مالومات ترالسه کړي؛د  

 مالومات ترالسه کړي؛  اواړه د مدني دعوې لپاره د تعقيبي کړنالرې په 

 شي. وليږدول د مالتړ ټولنې ته  زيانمن شوود   

 :د استماع پر مهال 

ستماع اد که نه؛ اوراوستل شوی او د استماع لپاره السرسی ورته برابر شي، بې له دې چې نوموړی د مدني لوري په توګه 

 پر مهال بدرګه شي.

 هندوستان

يي عدالت په عمومي توګه د جزاشوی زيانمن له امله ( له مخې، د جرم ۱) ۱۵۴( د ۱۹۷۳د هندوستان د جزايي اجرااتو قانون ) .185

داسې  ميکانيزم په حرکت راولي چې پوليسو ته خبر ورکړي چې له هغوی تمه کيږي چې نوموړی شکايت په ليکلې توګه درج کړي. په

يې نوموړې قض( مادې په تعقيب، د۸) ۲۴د کړي چې د  وړانديز وکړييو ته حکومت  زيانمن کيدای شيله امله حال کې چې د جرم 

مستقيم ګډون  ه عدلي تعقيب پيل کړي، د جزايي اجرااتو قانون په محاکمه کې د زيانمن يا مالومات ورکوونکي يا د دوی د وکيل دلپار

ه چيرته د پلي کبرخه د تورن يا د قضيې اړوند د مادي شيانو،  ۹ د قانون (۱۹۷۲، د شهادت د )ډولپه اړه وړاندوينه نه کوي. په ورته 

 ګوته کولو په اړه د زيانمن مداخله محدودوي. کيدلو وړ وي، د په 

 اندونیزیا

و په توګه د السرسي حق د شاهدان زيانمن شوود خونديتوب په اړه عدالت ته د  زيانمن شوود شاهدانو او  ۱۳/۲۰۰۶قانون ګڼه  .186

شورې ترالسه انمن کيدای شي حقوقي مله جزايي اجرااتو وړاندې د شهادت او مالوماتو ورکولو په چوکاټ کې، شاهدان او/يا زيپيژني. 

، د حقوقي نورو شرايطو کېکړي. دوی مستحق دي چې د قضيو د پرمختګ او قضايي پريکړو په اړه مالومات ترالسه کړي. په 

 مشورې ترالسه کولو حق ال تر اوسه منظم شوی نه دی. 

قضيو چې  د اندونيزيا په حقوقي سيستم کې، د محکمې اجراات په عمومي توګه د عامو خلکو پر مخ پرانيستي دي، پرته له هغو .187

ون، په ګډ زيانمن شووله همدې امله، هرڅوک، د شاهدانو او/ يا  په کې شامل وي. کورني جرمونه يا نورې ځانګړې جنايي قضيې

ي د اجرااتو شکه څه هم، زيانمن کيدای کې برخه واخلي او د قضيې په اړه مالومات ترالسه کړي.  اوريدنهکوالی شي د محکمې اجرااتو 

 ترالسه کولو کې مشخص امتيازات ولري. اړوند حقوقيپه او د محکمې د پريکړو په اړه د مالوماتو او تازه جزئياتو 
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105Circulaire de garde des sceaux No. JUS 07 90 006 du 9 octobre 2007, relative aux droits des victimes dans 

leprocès pénal et à leur mise en oeuvre. 



                                                                                        
 

 

له غوښتنو سره سم،  زيانمن شووانګړو موضوعاتو په اړه، د مامورين يا چارواکي به دوی ته رسمي ليکونه ليږي چې دوی ته د ځ

چې دوی ته د  پلی کويپه غوښتنه  زيانمن شوود شاهدانو او/يا په عمل کې، د اندونيزيا ملي پوليس دا امتياز مالومات وړاندې کړي. 

کيدای شي د اجرااتو اسنادو ته په هر  بل حق دا دی چې دوی زيانمن شووپرمختګ او اجرااتو په اړه خبر ورکړي. د شاهدانو او/ يا 

اجرااتو کې( السرسی ولري، په داسې حال کې چې عام خلک په پړاو کې )له پلټنې وړاندې، پلټنه کې، عدلي تعقيب کې، د محاکمې 

 يواځې دا اجازه لري چې د محاکمې د اجرااتو په دوران کې مالومات ترالسه کړي.  

زيانمن استازيتوب په حقوقي توګه د جزايي اجرااتو په دوران کې نه ترسره کيږي. د  زيانمن شوويب، د د اندونيزيا د قانون په تعق .188

حقونو استازيتوب د دولتي څارنواالنو له خوا ترسره کيږي چې صالحيت لرونکي چارواکي دي چې جزايي قضيې  دانديښنې او شوو

 . وړ دی چې د محکمې پر وړاندې ايښې ده ندې د پلي کيدوتعقيب کړي او پريکړه وکړي چې کوم قانون په هغه قضيه با

کوالی شي د محکمې پريکړې د محکمې پر وړاندې د شهادت له الرې اغيزمنې شوی کس زيانمن  کړنو له املهد ترهګريزو .189

کړي. د دوی شهادت به د ثبوت په توګه په پام کې نيول کيږي. دوی ته دا اجازه نشته چې د قضيې په اړه خپل شخصي نظرونه وړاندې 

، د اغيز د بيانيې په ريکړو به مستقيم اغيز ولريوړاندې شوي مالومات چې د محکمې په پد شاهد په ډول له خوا  زيانمن شووکړي. د 

په اړه د قانون پلي کوونکي مامور ته خبر ورکړي او غوښتنه وکړي کړنو زيانمن کوالی شي د جزايي توګه په پام کې نه نيول کيږي. 

ورکولو يا غوښتنې له اړتيا د خبر  زيانمن شوود قضيو په تړاو،  پوليس کوالی شي د کړنو چې حقوقي اجراات پيل کړي. د ترهګريزو 

 پرته، له پلټنې وړاندې پړاو او پلټنې پيل کړي.  

 کینیا

په توګه يو فرصت  دته اجازه ورکوي، نه يواځې  ولود اغيز بيانيې صاد زيانمن شووماده د  ۳۲۹د کينيا د جزايي اجرااتو قانون .190

ته اجازه ورکوي چې هغه  زيانمن شووه پام کې ونيسي، بلکې چې قاضيانو ته مالومات ورکړي چې د پريکړې کولو پر مهال يې پ

 .ديکړاوونه او مالي عواقب بيان کړي چې د جرم په پايله کې ور اوښتي

کړی دی. مدعيانو ته اجازه شته چې آسانه په ګډون( عدالت ته السرسی  زيانمن شوود کينيا اساسي قانون د ټولو اتباعو لپاره )د  .191

په استازيتوب غوره کيږي. ټولنې د خپلو غړو په  زيانمن شووقوقي مشورې ترالسه کړي. دولتي څارنواالن د د دولت په لګښت ح

 استازيتوب د عامه ګټو په هره موضوع کې قضيې اخيستالی شي. 

، د هغو لپاره وګهد مالوماتو حق هم يو له هغو بنسټيزوحقونو څخه دی چې د اساسي قانون له خوا د ټولو اتباعو او په ځانګړې ت .192

 پيژندل شوی دی چې په جزايي اجرااتو کې ښکيل دي. 

 منګولیا

مادې له مخې، د زيانمن يا د هغه/هغې د استازي حقونه د جزايي محاکمې پر مهال  ۴۲،۳د منګوليا د جزايي اجرااتو د قانون د  .193

 په الندې توګه دي: 

 لرل؛ )وکيل(د مدافع مشاور 

 د ثبوت وړاندې کول؛ 

  ثبوت د تحليل د اړتيا په تړاو د غوښتنليک )عريضې( وړاندې کول؛د 

  کې برخه اخيستل؛اوريدنه د محکمې په 

  د پوښتنو کول؛نه مدعی عليه، شاهدانو او متخصصينو 

 

 

 



                                                                                        
 

 

  او پريکړو نيوکه کول؛کړنو په مامور، پلټونکي، څارنوال او د محکمې  تحقيقاتود 

 ګټه اخيستل؛ وه مالومه ژبه شهادت ورکول او له ژباړونکيي په خپله مورنۍ ژبه خبرې کول يا په 

 د قضيې د بشپړيدو پر مهال له ټولو موادو سره بلديدل؛ 

 د جرم له امله د ور اوښتي زيان د جبران غوښتنه کول؛ 

 ې د يو رد ابراء يا قضايي پريکړې پر مهال د محکمې د حکم يو نقل ترالسه کول او د نيوکې او بياکتنې د کړنالرې له ال

 شکايت وړاندې کول؛

  ،و د اد محکمې د پريکړې په تړاو د نورو ډلو له خوا د سپارل شوو شکايتونو يا اعتراضونو اړوند موادو سره بلديدل

 تشريحاتو ورکول؛ او 

  ،سپارل. ، قاضي، د اتباعو استازي او د قضايي ناستې منشي ته د ننګونوژباړونکيد تحقيقاتو مامور، پلټونکي، څارنوال 

ی وي، يا په د استازيتوب اړوند، نوموړی قانون د هغه زيانمن د کورنۍ غړو يا نږدې خپلوانو ته چې د جرم په پايله کې مړ شو .194

 حقوقي توګه له کاره لويدلی وي، دا اجازه ورکوي چې د پورته يادو شوو حقونو په څير حقونه ولري. 

د  106ه ورکولو انکار وکړي يا ترې په قصدي توګه مخ واړوي، يا ناسم شهادت ورکړيد جزايي اجرااتو قانون چې د شهادت ل .195

په کې شاملې دندې په اړه حکم کوي چې الندې دندو د  زيانمن شووماده د  ۴۲،۵، پر دې  . سربيرهزيانمن شوو جنايي مسوليت پيژني

 دي: 

  حاضريدل؛د تحقيقاتو د مامور، پلټونکي، څارنوال او محکمې په جلب سره 

 د يوې قضيې اړوند په رښتينې توګه شهادت ورکول؛ 

 د هغه قضيې اړوندو اسنادو محرميت ساتل چې هغه/ هغې ته ښکاره کيږي؛ او 

 .د جزايي اجرااتو په دوران کې د قضايي اوامرو منل 

 پیرو

 ۵۷قانون د اتو د جزايي اجراپه پيرو کې، له ډيرو لسيزو وروسته او د نوي اجرااتي سيستم د پلي کولو د پيل د سريزې په توګه،  .196

نه غځوي، له خوا تعديل شوه، چې په جزايي اجرااتو کې د مدني لوري قدرت او فعاليتو ۹۵۹کال کې د تقنيني فرمان  ۲۰۰۴ماده په 

 کړي: ېملپه کې شاخبرې چې الندې 

  پيښو وړاندې کول؛د په اجرااتو کې د بطالن 

 د پلټنې او ثبوت د وسيلو وړانديز کول؛ 

  کې برخه اخيستل؛کړنو د پلټنې او ثبوت په 

  کې برخه اخيستل؛اوريدنه د محاکمې په 

  شوي جبران لپاره غوښتنه کول؛چمتو د قانون له خوا 

 خوندي وساتل شي؛ غوښتنه کول چې د مدني لوري قانوني حقونه او ګټې 
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  ،المانه دي يا ، تمديدولو يا پای ته رسولو په اجرااتو کې برخه اخيستل او غوښتنه کول چې ظبدلولود هغو ګامونو د وضع کولو

مداخلې د  دقانوني ګټې د بهير په پايلو او اغيزناکتيا کې، دهغه او  حقونه محدودوي، چې له يوې يا بلې الرې، مدني غرامت

 لحاظه اغيزمنوي؛ ساحې له

  کيليدل، فعاليت کې به د جرم په روښانه کولو کې ګډون او هلته د جرم د سرغړوونکي يا برخه اخيستونکي ښپه د مدني لوري

اره وکړي؛ او همدا ډول د مدني زيانونو تاسيسول شامل وي. مدني لوری اجازه نه لري چې د جزايي حکمونو غوښتنه يا ورته اش

 او 

  ايي کې برخه واخلي. که د جزاوريدنه وټاکي او په  )وکيل(لپاره مشاوراوريدنې صالحيت لري چې د محاکمې دمدني لوری

 خونې له خوا پرې هوکړه وشوه نو د دوی حضور الزمي دی. 

 پولینډ

تو کې د فرعي ي اجراالپاره کړنالره وړاندې کوي چې په قضاي زيانمن شوومادې د  ۵۸تر  ۵۳د پولينډ د جزايي اجرااتو قانون له  .197

ادې زيانمن م ۶۱تر ۵۹څارنوال په توګه، د څارنوال ترڅنګ يا د هغه پر ځای، د عمومي څارنوالۍ په ځينو قضيو کې برخه واخلي. له 

 ګام پورته کړي.ته دا وړتيا وربښي چې د مجرم پر ضد د خصوصي څارنوال په توګه شوي کس 

خه ل هم شوني دي که چيرته عمومي څارنوال پريکړه وکړي چې له جزايي اجرااتو څد يو لوري په توګه رسمي برخه اخيست .198

زا په غاړه اخيستالی شي. په هغو بيلګو کې چې هلته د ج نقشد شخصي څارنوال کس وباسي، په دې ډول قضيو کې زيانمن اځان 

 اجراات پيل کړي. کوالی شي په مدني محکمه کې کس محکمې پريکړه کوي چې مدني قضيې رد کړي، زيانمن 

 اسپانیه

کړي او اغيزمن شوو کسانو ته اجازه ورکوي چې په بهير کې برخه واخلي، غوښتنه وامله د اسپانيې قضايي سيستم د جرم له  .199

ي هڅه وکړي، جزايي عدلي تعقيب او مدني دعوې اقامه کړي، د تورن سرغړوونکي لپاره د جزايي حکم هڅه وکړي او د ور اوښت

عمومي و د اماده  ۱۲۴چې د اساسي قانون په  دلي تعقيب يوه خوندي کوونکي دنده، لپاره د جبران غوښتنه وکړي. ددې ترڅنګ، عزيان 

په جزايي  ماده کې تائيد شوې، ۷۷۳،۱مادو کې تعريف شوې او د جزايي اجرااتو قانون په  ۳،۱۰او  ۱څارنواالنو د مدون قانون په 

عوې پيل . څارنوال مکلف دی چې د جزايي دعوو ترڅنګ، مدني دکړياره د مدافع وکيل په توګه ترسره لپ زيانمن شوواجرااتو کې د 

 کړي، چې موخه يې زيانمن ته د ور اوښتي زيان مناسب جبران وړاندې کول دي.

ټول  د اسپانيې مادې له مخې په جزايي اجرااتو کې لوری کيدالی شي، چې حکم کوي ۱۰۱زيانمن د جزايي اجرااتو قانون د  .200

 ۲۷۰انون د قمادې، او د جزايي اجرااتو  ۱۲۵اتباع د قانون له غوښتنو سره سمې جزايي دعوې ثبتوالی شي. دا حکم د اساسي قانون د 

 مادې له خوا تائيد شوی دی.  ۱۹،۱مادې او د قضائيه قوې د مدون قانون د 

پرانيستی  ، کله چېهغه وخت خبر ورکول کيږيامله زيانمن کس ته ، د جرم له شونې کړنې د تمرين سره يوځای ددې ډلې د . 201

په صحنو کې له ضمانت  کړنو له املهد راښکاره کيدلو شونتيا وي؛ هغه د جزايي عدلي تعقيب د  107قضايي بهير وي، د لوري په توګه

 ؛ ويڅخه معاف  108وړاندې کولو
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ټولو حقونو )د تاوان لپاره د غرامت د حق په ګډون( او د هغه يا هغې د وکيل د ټاکلو هغه يا هغې ته بايد د پلي کيدونکو قوانينو الندې د 

ګ په اړه د مالوماتو ؛ د قضيې د پرمختچې د حقوقي مرستې مستحق ديپه هکله  ټاکلو د حق )وکيل(د حق يا د هغو لپاره د مشاور

مالومات ورکړل شي چې که چيرته هغه په قضيه کې راڅرګند  د مالوماتو ترالسه کولو حق په اړه په دې تړاو؛ او  حقدترالسه کولو

 . 109نه شي او ابراء ونه کړي يا د مدني دعوې حق خوندي نه کړي، دا کار به د څارنوالو له خوا ترسره کيږي

په ی شي کوالشوی کس بيا هم زيانمن که چيرته د پلي کيدو وړ وي، د څارنوال له خوا د عدلي تعقيب نشتوالی وړاندې کړي، . 202

کله چې اجراات په منځني مادو د حکم له مخې،  ۸۰۰،۵او  ۷۸۲،۲د د جزايي ااجرااتو قانون . جزايي اجرااتو کې وروسته برخه واخلي

، او همدا ډول د اجرااتو په دوران کې د ترسره شوو 110زيانمن ددې مستحق دی چې د محاکمې د نيټې او ځای په اړه، پړاو کې وي

ته بايد د اجرااتو په شوي کس . په پای کې، زيانمن په اړه مالومات ترالسه کړي 111يا هغې خونديتوب اغيزمنويپريکړو چې د هغه 

 .112پايله کې د هرې اعالن شوې پريکړې په اړه خبر ورکړل شي

 113زيانمن چې مالي سرچينې نه لري د سمالسي وړيا حقوقي مرستې مستحق دي. کړنو له املهد ترهګريزو  .203

يطو ډاډ لپاره د داسې شرا زيانمن شووکاري چوکاټ پريکړه له غړو دولتونو څخه غوښتنه کوي چې د  ۲۰۰۱روپايي شورا د د ا .204

نو د چې ددې موخې ترالسه کولو کې، په بهر کې د اوسيدونکو شاهداوروسته سمالسي شاهدي ووايي، پيښيدو ورکړي چې د جرم له 

ې اړوند روپايي اتحاديې د غړو هيوادونو ترمنځ د جنايي ستونزو په اړه د حقوقي مرستد ا ۲۹کال د مۍ  ۲۰۰۰اوريدلو لپاره، د 

ويې څارنوالۍ د مادو کې د ويډيويي کنفرانس او ټيلفوني کنفرانس په اړه حکمونو څخه ګټه واخلي. د اسپانيې ل ۱۱او  ۱۰کنوانسيون په 

رښوونه (، ال۷د کال د فبروري  ۲۰۰۷د  په اړه الرښوونکي پيغامونه ) د کارولوکنفرانس ويډويي جزايي محاکمو ترسره کولو لپاره د 

 ( صادر کړي دي.۱مارچ  ۳/۲۰۰۲الرښوونه ۱د مارچ د  ۲۰۰۲ /۳د په تړاو )کړنو او د مشخصو اجرااتي 

 سویډن

حکم کوي چې کله د يو جرم پلټنه پيل کيږي،  114لپاره د حقوقي استازيتوب اړوند زيانمن شوود سويډن  د جزايي اجرااتو قانون د  .205

د شخصي وضعيت شوي د زيانمن "په پلټنو کې حقوقي استازيتوب ورکړل شي،  جرمونود ځانګړو  بايدته "شوي زيانمن"له املهد جرم 

ره اړتيا ليدل ډيخورا او نورو حالتونو په پام کې نيولو سره چې هلته دا فرض کيدای شي چې د دې ډول حقوقي استازيتوب لپاره 

د ګټوخونديتوب په پام کې شوي کس حقوقي استازيتوب بايد د زيانمن  زيانمن شووبرخې په تعقيب، د  ۳د همدې قانون د  115."کيږي

لپاره مالتړ کوونکی او مرسته کوونکی و اوسي. حقوقي استازی کله چې هغه له مدعی عليه څخه د اړوند جرم  زيانمن شووولري او د 

 .، بايد له زيانمن شوی سره مرسته وکړي او د هغه يا هغې استازيتوب وکړييلو لپاره د مالي جبران غوښتنه کويپر بنسټ دال
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 . دهجبران د حقوقي استازي د کار يواځينۍ موخه نه د تاوان که څه هم، د زيانمن لپاره 

 نزانیا متحده جمهوریتاد ت

تلف شوي  ي قانون د ټولو هغو افرادو لپاره عدالت ته د السرسي تضمين کوي چې احساس کوي چې د دوی حقونهنزانيا اساساد ت. 206

مله د حقوقي د عادي شاهدانو په څير دی. دوی د جزايي اجرااتو لوري نه دي او له همدې ا نقش زيانمن شوودي. په جزايي قضيو کې د 

 استازيتوب مستحق نه دي. 

 نیدرلینډ

د حقونو  زيانمن شوود  جرمونود نيدرلينډ د جزايي اجرااتو په قانون کې د  ۱۹۹۲قانون  زيانمن شوود تروې د په نيدرلينډ کې،  .207

د زيانمن د اغيز شفاهي بيانيه د  جرمونوکې، د  ۲۰۰۵کار کوي. په  ډولپه اړه يو جال څپرکی ورځای کړ چې د ځوريدلي لوري په 

 .  116ې ورځای کړل شوهجزايي اجرااتو په قانون ک

کې پلی شو، د جزايي اجرااتو قانون تعديل کړ او د  ۲۰۱۱د حقونو قانون، چې په  زيانمن شووکال د  ۲۰۰۹کې، د ورستيوپه  .208

ته د  زيانمن شووترمنځ، څيزونو يو ځانګړی څپرکی په کې شامل کړ. ددې ترڅنګ، دا د نورو يئ او حقونو لپاره  نقشد  زيانمن شوو

 . 117اتو حقونه هم ورکوياجرا

 برتانیه

مو کې نه زيانمن او شاهدان د انګلستان او ويلز د جزا په محکمو کې حقوقي شخصيت نه لري. د دوی حقوقي استازيتوب په محک .209

 څو استثناات شتون لري: پدې کېکيږي. 

   صوصي يو زيانمن يا د هغه کورنۍ کوالی شي په انګلستان او ويلز کې د ډيرو جنايي جرمونو لپاره خ –خصوصي څارنوال

 څارنوال راولي. 

  لري وته السرسی )لکه د دوی اروايي مخينې(مشخص ډول محرم اسنادو کله چې مدافعين غواړي چې د زيانمن يا شاهد اړوند

وموړي نآيا چې وشي ې په حقوقي توګه استازيتوب درلودالی شي چې پريکړه کااوريدنه ، نو اړوند زيانمن يا شاهد په يوه 

 السرسي ته بايد اجازه ورکړل شي که نه. 

که چيرته داسې ښکاري چې نوموړی جرم به په ټوله کې يا يوه برخه يئ د بهرني هيواد په چارو پورې اړه چې وبايد په ياد ولرل .210

د لويې څارنوالۍ هوکړې ته اړتيا لري،. د لويي څارنوالۍ هوکړه د نژادي کرکې دې عدلي تعقيب د برتانيې د ترهګرۍ قانون الن 118لري

 .119د عدلي تعقيب لپاره هم اړينه ده جرمونواو چاوديدونکو توکو د 

الۍ د رئيس د برتانيې د ترهګرۍ قانون الندې د يو جرم عدلي تعقيب چې د بهرني هيواد چارو پورې اړه نه لري د عمومي څارنو .211

ړوند جرم يا د هوکړې کولو لپاره د عمومي څارنوالۍ رئيس او/يا لوی څارنوال بايد په دې قناعت ولري چې د اهوکړې ته اړتيا لري. 

 ثبوت شتون لري.پوره و د حقيقي ليدلوري وړاندې کولو لپاره د تورن د محکومول جرمونو
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ي، وهمدا ډول دوی بايد قناعت ولري چې دا ډول عدلي تعقيب د عامو وګړو په ګټه دی. په هغو قضيو کې چې هوکړه ورکړل شوي 

 نوموړی عدلي تعقيب به په يقيني توګه د شاهي څارنوالۍ له لوري ترسره کيږي. 

ره کمونه په اغيزناکه توګه په ترهګريزو قضيو کې د خصوصي څارنوال ساحه محدودوي. کله چې د هغه جرم لپاد هوکړې ح .212

خلي خصوصي څارنوال راوستل کيږي چې هوکړې ته اړتيا نه لري )لکه قتل(، شاهي څارنوالۍ حق لري چې څارنوالي په الس کې وا

 دروي يا يې وړاندې بوځي. څارنه و او کوالی شي چې 

و مدعی عليه کړنالره شتون نه لري؛ خو که چيرته ي )د معاملې د پاره دغوښتنې(رسمي مصلحتي اقرارپه انګلستان او ويلز کې د  .213

ړي. په دې له څو بيالبيلو دعوو سره مخ وي، کوالی شي چې د ځينو لپاره يې دفاعيې وړاندې کړي او د ځينو لپاره يې وړاندې نه ک

ړه د شاهي د هغه له کورنۍ سره مشوره کيږي او د هغوی نظر اخيستل کيږي خو د دفاعيو د منلو وروستۍ پريکحالت کې، د زيانمن يا 

 څارنوالۍ په الس کې وي. 

يا شاهد اړ وي چې په جزايي محاکمه کې ثبوت وړاندې کړي، ساده او عملي ګامونه بايد واخيستل شوی کس که چيرته يو زيانمن .214

شوي وي چې له نيول . ډير وخت د دوی لپاره ترتيبات ی ډير تر فشارالندې نه وي.ره بلد کړي او هلته د شي چې دوی له محکمې س

چې د شاهدانو خدمتونه د غيردولتي موسسې وباسي. ټولې محکمې اجال الرې محکمې ته ننوځي او هلته په يوه جال خونه کې انتظار 

دمت کارکوونکي هغه خوښچاري خلک دي چې د محکمې په سيستم کې روزل . د نوموړي خ، له خدمتونو څخه ګټه اخليوړاندې کوي

د ترهګرۍ پر . 120او شاهدانو سره خبرې کوي چې دوی ته ډاډ ورکړي او عملي مالومات ورته وړاندې کړي زيانمن شووشوي او له 

 وړاندې کوي.ګيرنه ورته مشورې، مالومات او ډاډ د محکمې له اوريدنې نه مخکې ضد ديوان د شاهدانو د پاملرنې څانګه لري 

تازه کړي. کله چې دوی ثبوت وړاندې په محتوياتوليکلې بيانيې  دوړاندې کولو مخکې، يو شاهد بايد خپله حافظه د دويشهادت له  .215

 . 121ړيخپله حافظه تازه کپه محتوياتو  خپلو بيانيو يو ځل بيا د کوي، قاضي بايد دوی ته اجازه ورکړي چې 

د او/يا د دوی کورنۍ د قضيې د پرمختګ په اړه د تازه جزئياتو ترالسه کولو او )په مناسبو قضيو کې( د کورنۍ شوي زيانمن  .216

وي، د پوليسو د لومړني شوی په کې کرګ اړيکو مامور د خدمتونو مستحق دي. کله چې يوه ترهګريزه پيښه رامنځ ته کيږي چې 

پوليس د کورنۍ اړيکو يو يا څو او د دوی د کورنيو په ګوته کول دي. له په ګوته کولو وروسته،  ن شووزيانمغبرګون يوه برخه د 

 دي )خو تر دې پورې محدودې نه دي(: ډولد کورنۍ اړيکو مامور يو شمير دندې لري چې په الندې122مامورين ګوماري.

 کورنۍ ته د منظمو تازه مالوماتو وړاندې کول؛ 

  اړتيا  په اړه ولري او که چيرتهخونديتوب د هغې ويرې او انديښنو سره چلند کول چې نوموړې کورنۍ يې کيدای شي د خپل

 ؛رولبرابآسانتيا وي، نو د خونديتوب 

 نوموړې کورنۍ ته مناسبې مشورې ورکول؛ 

  څخه د نوموړې کورنۍ ساتل؛مداخلو ناتضمين شوو رسنيو د د 

 برابرول، مالتړ/طبیي، نو د هغوی لپاره د که کورنۍ ورته اړتيا ولر 
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  او د دوی کورنيو ته د پوليسو د پلټنو په دوران کې او له هغه وروسته څارنو  زيانمن شوواړيکو مامورين به سره د د کورنۍ

 کوي. چمتوکې مالومات، مشورې او مرسته 

ازه ته تکورنيو او د دوی شووپه کار اچوي چې زيانمن د محاکمې په دوران کې، د ترهګرۍ پر ضد ديوان بيالبيلې وسيلې  .217

 ولې. شلندن بمي چاودنو وروسته ترسره  ۷/۷چې د وه شوي رول جزئيات وړاندې کړي. ځينې ګامونه د هغو محاکمو په دوران کې کا

 
 لندن بمي چاودنې ۷/۷/۲۰۰۵د 

 
 

کړل. له هغه وروسته، درې کسان د  انووژل او ډير نور يې زخميکسان  ۵۲نيټه چاودنو  ۷کال د جوالی مياشتې په  ۲۰۰۵په لندن کې د 
هغو توطئو په تور تورن شول چې چاودنې يې رامنځ ته کړې وې )له هغو څلور بم ايښودونکو سره يوځای چې په نوموړو چاودنو کې مړه 

 شول(.
 
د تمرکز پروګرام کې يې وړاندوينه  زيانمن شووچې پر د تعريف الندې نه راتللې لکه څنګه  "کس زيانمن"غم ځپلې کورنۍ د  زيانمن شوود 

او د انفرادي پيژنڅير د نوي تعريف الندې راشي(. خو، سمالسي دا پريکړه وشوه چې د قضيې د لوړ  زيانمن شووشوې ده )دوی به د 
. په پايله کې، کله چې کورنۍ په ګوته د تمرکز پروګرام پلی شي زيانمن شوود کچې په نظر کې نيولو سره، به دا مناسبه وي چې پر ويجاړتيا 

په څير چلند وشو. دوی ته د کورنۍ اړيکو مامورين ځانګړي شول او د شاهي څارنوالۍ وکيل د بيالبيلو  زيانمن شووشوې، دوی سره د 
 ، ليدنې کتنې ترسره کړې.کورنيو له استازو سره چې د نوموړو بريدونو له امله اغيزمنې شوې وې

 
کورنۍ  زيانمن شووپريکړه وکړي چې ددې په اړه پريکړه کول چې څوک په دقيقه توګه زيانمن او د دا ل شوه چې وپيژند دا هم په رسميت

کار نه دی. ددې په اړه پوهاوي شتون درلود، د بيلګې په توګه، په بيړنيو خدمتونو ددې ډول پيښې اغيز. هغو خلکو چې نوموړې آسانه دي، 
تعريف الندې را نه شي، خو کيدای شي يوه  زيانمن شوود تمرکز پروګرام يا د نوي الرښود(  زيانمن شووصحنه پاکه کړه کيدای شي د)پر 

کړي چې پاملرنې ته اړتيا لري. دا د اړين کار په توګه په پام کې نيول شوې وه چې بايد د دوی د حساسيتونو په اوږدمهاله موضوع جوړه 
 شي، په داسې حال کې چې د دوی لپاره کوم رسمي جوړښت شتون نه درلود. پوهه تر السه اړه 

 
، د يوې بيانيې په شهادتنو ته بلنه ور نه کړل شوه. د دوی پخپله په محاکمه کې، په محکمه کې د ثبوت وړاندې کولو لپاره هيڅ عيني شاهدا

بڼه کې، وړاندې شو او د مدافع له لوري ومنل شو. جنايي بهير هغو ليکلو بيانيو ته اجازه ورکوي چې په محکمه کې د لوستلو لپاره چمتو 
  امونو په پام کې نيولو ته اړتيا نه وه. شوي وي، که چيرته څارنوالي او مدافع دواړه هوکړه وکړي. له همدې امله، د ځانګړو ګ

 
او د دوی کورنيو ورته  زيانمن شووچې ټولو  رولڅخه په يو بل ښار کې د لرې محکمې کانوښتونوشوو مهمو  رول په دې محاکمه کې له کا

له  وه. په درلودلوسرهمحرر )حقوقي مشاور(  داسبې محکمې په توګه، په سيمه کې د محکمې السرسی درلود. دا محکمه له ټولو اړخونو د من
. ډير درلودجريان خپرونې په کې محاکمه کيدل، په ژوندۍ بڼه ليدونکي او اوريدونکي )اډيو ويډيو(   عليه انحقيقي محکمې څخه چې مدعي

 څخه نظارت کيدلودې کړي چې وګوري چې څه روان دي. د محکمې کار له نږددې جوګه چې هر يو وه ترتيب شوي )پردې( نيټرونه وم
او د دوی کورنۍ به که چيرته دوی په حقيقي  زيانمن شووچې ددې ډاډ ورکړي چې لرې محکمې ته يواځې هغه برخې ښودل کيږي چې 

  . وهد کورنۍ اړيکو مامورين هم حاضر  الی، ليدلې وایمحکمه کې شتون درلود
 

سره يې مرسته  ې وګوري چې په حقيقي محکمه کې څه روان دي او له دویاو د دوی کورنيو ته دا وړتيا ورکړه چ زيانمن شوونوښت دې 
 رسنيو له پاملرنې څخه خوندي شي. مالي لګښت لوړ ، خو د قضيې خاصيت په پام کې نيولو سره، مناسب وو. نابللو وکړه چې د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        
 

 
وخه هغو ماو د دوی د کورنيو لپاره شفر خوندي وه. ددې  زيانمن شوو. نوموړې پاڼه د وهد يوې خوندي ويب پاڼې ترتيبول نوښت يو بل 

بلې  چې هره ورځ د قضيې پرمختګ وڅاري او وګوري چې دلرلو نه  الس رسیحقيقي يا مجازي محکمې ته يېکسانو ته وړتيا بښل وو چې 
 ورځې لپاره څه په پالن کې نيول شوي دي.

 
د او ه نوميده چې يوه غيردولتي موسسه د "د ژغورونکو ډله"ددې ترڅنګ، د شاهي څارنوالۍ وکيل له يوې ادارې سره کتنه درلوده چې 

نوالۍ ژغورل شوو ډلې ته مشورې ورکړې. نوموړي وکيل ورته د شاهي څار ۷/۷ناورينونو له ژغورل شوو کسانو سره مرسته کوي. دوی د 
خري ويډيو کليپ چې کله د ثبوت وړاندې کولو ته اړتيا وه )د بيلګې په توګه د يو زيانمن شوي آسيستم يې ترتيب کړ دنده تشريح کړه او يو 

بر ته يې له مخکې خکورنيو او د دوی  زيانمن شووچې د ځمکې الندې اورګاډي ته له هغې چاونې مخکې ننوځي چې په کې ووژل شو(.
 ورکولو 

 
ران کې اکمې په دونمن او د دوی کورنۍ له پيښې سمالسي وروسته او په دوامداره توګه د پلټنې او محنوموړي تمرين جوته کړه چې زيا

 مالومات غواړي.

 

 د امریکا متحده ایالتونه

له، د جرم پر بنسټ جوړ شوی دی او له همدې امنمونې د امريکا د متحده ايالتونو د جزايي عدالت سيستم د اختالفي  .218

د  من شووزيانکال کې، که څه هم، د جرم د  ۲۰۰۵په توګه په پام کې نه نيول کيږي. په  "لوري"زيانمن په اجرااتو کې د 

ي. د ته د عدلي تعقيب پر مهال اته پلي کيدونکي حقونه ورکو زيانمن شووحقونو قانون تصويب شو، چې د فدرالي جرم 

و يانمن استازيتوب په جنايي قضيه کې د وکيل له خوا ترسره کيدالی شي، چې د هغه له الرې زيانمن د خپلوحقونز

چې  کوالی شي. حکومت د وکيل لګښت نه ورکوي؛ خو، حکومت هغه غيرانتفاعي کلينيکونو ته امتيازات ورکويڅرګندونها

 کوالی شي. څرګندونه نمن د حقونو لپاره وړيا استازيتوب کوي. حکومت هم د زيا زيانمن شوود 

. 123د حقونو قانون کې بيان شوي دي زيانمن شوود له امله حقونه په فدرالي محکمو کې د جرم  زيانمن شوود جرم د  .219

 نوموړي حقونه په الندې توګه دي:

 ( له تورن څخه په مناسبه توګه د خونديتوب حق؛۱)

شې کولو اجرااتو، چې د جرم اړوند وي يا د تورن شخص د هر ډول ( د محکمې د عمومي اجرااتو، د مشروط خو۲)

 خوشې کيدلو يا تښتيدلو په اړه مناسب، کره او پر وخت خبر ترالسه کولو حق؛

او  نه شي، مګر دا چې محکمه، له روښانه پاتېددې حق چې بايد د محکمې له هيڅ ډول عمومي اجرااتو څخه بهر( ۳)

 به، که زيانمن دشهادت شوي کس ترالسه کولو وروسته، پريکړه وکړي چې د زيانمن کوونکو شواهدو له قانع 

  .وموميتغير لويه اندازه په  اجرااتو پر مهال نورشواهد اوريدلی وي؛

دل، ي اجرااتو پر مهال په مناسبه توګه د اوريدل کيدلو حق چې خوشې کيم( د ولسوالۍ محکمه کې د هر ډول عمو۴)

 يا د مشروط خوشې کيدلو اجراات په کې شامل وي؛دفاعيه، محکوميدل 

 حق؛مناسب په قضيه کې د حکومت له وکيل سره د مشورې کولو ( ۵)

 ؛شته( د بشپړ او پر وخت اعادې حق لکه څنګه چې په قانون کې ۶)
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 د اجرااتو حق؛پرته نامناسب ځنډ څخه له ( ۷)

 د درناوي حق. ( د مناسب چلند او د زيانمن حرمت او محرميت ته ۸)

.  د زيان من شوو په په شان حقونه لري. نورو قضيو  زيانمن شوي لکه د په ترهګريزو قضيو کې په عمومی توګه،  .220

کوالی شي محکمې ته غوښتنې وسپاري چې د خپلو حقونو د پيژندلو په اړه ورڅخه غوښتنه وکړي او زيانمن شوی زيانمن 

که چيرته د محاکمې محکمه يې په ترسره کولو کې پاتې راغلې کوالی شي له استيناف محکمې څخه غوښتنه وکړی چې 

کوالی شي د څارنواالنو شوی کس زيانمن پيژني حقونه په رسميت و زيانمن شوود محاکمې محکمې ته امر وکړی چې د وي، 

کړي شکايتونه وړاندې چې د دوی د حقونو په ورکولو کې پاتي راغلي دي، او د عدلي څانګې د نورو کارکوونکو پر ضد 

 شکايت ثابت پاتې شي، نو نوموړي کارکوونکي د تاديب الندې راتلالی شي.شوي کس ، او که د زيانمن 

ډير وختونه غواړي شوي په ليکلي يا شفاهي ډول سپارښتنې وسپاري. زيانمن محکمې ته ی شي کوالشوی زيانمن  .221

واوريدل شي. د  خبرې دوی د پر مهال اوريدنې چې د مدعی عليه په اړه د قاضي له پريکړې کولو وړاندې د اعالن د 

يکل د محکوميت نه مخکې ر له خوا دفت نظارت دد بيانيې ترڅنګ، محکمه همدا ډول له پريکړې وړاندې د  زيانمن شوو

 بيانيې په نوم ياديږي. دد جرم د اغيز په اړه يوه برخه لري، چې د زيانمن د اغيزشوي باندې دا راپور په زيانمن شوی راپور ګوري. 

خپلکاري سيستم له الرې خبروي چې برولو دته د قضيې د تازه جزئياتو په اړه د زيانمن د خ زيانمن شوود عدليې وزارت ډيرو  .222

ليکونه او بريښناليکونه صادروي. همدا ډول يوه مرکزي ويب پاڼه هم شتون لري چې زيانمن په کې د خپلو قضيو حالت کتالی شي. 

او شتون لري، شوي شمير زيانمن ډيرکله چې په يوه قضيه کې لپاره خپلې ويب پاڼې لري.  زيانمن شووځينې وختونه سترې قضيې د 

د مشاهده کولو لپاره په  زيانمن شوود لپاره ځای نه وي، ځينې وختونه د محاکمې اجراات  زيانمن شوود محکمې په خونه کې د ټولو 

 مدار تلويزون باندې خپريږي. تړلي 

مدني صورت  ته اجازه ورکوي چې د مجرمينو پر وړاندې زيانمن شوومتحده ايالتونه همدا ډول ځينې قوانين لري چې د جرم  .223

لپاره ځانګړي قوانين شتون لري چې دوی ته اجازه ورکوي چې د هغو  زيانمن شوود  کړنو له املهوسپاري. د ترهګريزو دعوې 

ترهګريزو ادارو او هيوادونو پر وړاندې محکمې ته عارض شي چې له ترهګرو مالتړ کوي. دا مدني قضيې له جزايي قضيو څخه جال 

  دي. 

 

 ازبکستان

الندې حقونه شوي . د زيانمن دندې څرګندويحقونو او  زيانمن شووماده د  ۵۵ ،جزايي اجرااتو قانون ( د۱۹۹۴)د ازبکستان د  .224

 په دې کې شامل دي:

 شاهدي ورکول؛ 

  وړاندې کول؛شواهدو د 

  او ننګونو وړاندې کول؛وړانديزونود 

 له مرستې څخه ګټه اخيستل؛ژباړونکي يا د  رولد مورنۍ ژبې کا 

  ؛و د حق لرلراڅرګنديدلد د هغه يا هغې د ګټو لپاره د استازي 

  کې د پلټونکي يا د تحقيقاتو د مامور په اجازه، برخه اخيستل؛کړنو د پلټنې په 

 د ټولې قضيې سره د تحقيقاتو يا له محاکمې مخکې پلټنې پرمهال، بلديدل او د اړوندو اړينو مالوماتو ليکل؛ 

 

 



                                                                                        
 

  محکمېپه لومړنې د روغې جوړې د خبر ورکولو اقامه کول او د روغې جوړې په ناستو کې برخه اخيستل، او همدا ډول  ،

 کې برخه اخيستل؛نظارت د استيناف غوښتنې، تميز، او 

 د تحقيقاتو د مامور، پلټونکي، څارنوال، قاضي او محکمې د کړنالرو يا پريکړو ننګول؛ 

  يا د استازي له الرې عدلي تعقيبول؛په محکمه، په شخصي توګه 

 د محکمې د ناستې له رسمي اسنادو سره بلديدل او د دوی په اړه د تبصرو سپارل؛ او 

 .د قضيې په اړه د هر ډول شکايتونو په اړه خبريدل، او د دوی ننګول 

او محکمې په جلب سره حاضر شي؛  زيانمن مکلف دی چې: د تحقيقاتو د مامور، پلټونکي، څارنوال"د همدغه حکم الندې، يو  .225

سره د کړنو د شاهدانو په هڅولو سره او په نورو غيرقانوني  ا جعلکارۍ سرهپه له منځه وړلو يشواهدو رښتينې شاهدي ورکړي؛ د 

نو او د وړاندې کړي: او د پلټشواهد موضوع تاسيسولو مخه ونه نيسي؛ د تحقيقاتو د مامور، پلټونکي، څارنوال او محکمې په غوښتنه 

 "اوامر ومني. پر مهالاوريدنې محکمې د 

حقونه او مکلفيتونه د زيانمن سمالسي خپلوانو شوي مړينه وي، د زيانمن شوي په هغو جزايي قضيو کې چې پايله يې د زيانمن . 226

وړاندې پلټونکو ادارو له خوا په رسمي توګه پيژندل شوي وي يا د مړ شوي شخص د رسمي -نورو اشخاصو ته چې له محاکمېاو/يا 

 ليږدول کيږي. ورپيژندل شوي وي، استازو په توګه محکمې ته 

 

 ج. د جزایي اجرااتو پر مهال خوندیتوب

 . عمومي مالحظات۱

 

او د دوی د کورنيو خونديتوب يوه عملي ستونزه ده  زيانمن شوود  کړنو له املهاو ګواښونو پر وړاندې د ترهګريزو  ويرولو. د 227

د خونديتوب د مناسبې کچې ترالسه کولو حق هم اړين دی چې د ال زيانمن چې د قانون پلی کوونکې ادارې ورسره الس او ګريوان دي. 

ددې  ، د جزايي اجرااتو پايلې تضمين شيتوګه د دوی د محرميت خونديتوب او د حفاظت اړوندکيدلو مخه ونيول شي، او  په ځانګړې 

د ژغورل شوو کسانو  کړنو، د ترهګريزو زيانمن شووموخه بې ګناه ملکي وګړي وي، د کړنو په پام کې نيولو سره چې د ترهګريزو 

چې سرغړوونکي په ګوته کړي او د دوی پر وړاندې شاهدي ووايي، لپاره دوامداره ګواښونه کيدای شي د دوی په وړتيا پورې تړلي وي 

ورته ننګونې په هغو راغونډولو لپاره له کومې بلې الرې همکاري وکړي. شواهدو د او همدا ډول د دوی د محکوم کيدلو په موخه د 

چې په فعاله توګه په جزايي شوي ن ډلې په کې ښکيلې وي. په دې مانا، هغه زيانم جنايتکارېمحاکمو کې راپورته کيږي چې منظمې 

 او په پاملرنې ورسره چلند وشي.و اوسي اجرااتو کې همکاري کوي بايد د حقيقت رابرسيره کولو کې د همکارۍ لپاره، خوندي 

و شوي  له مفهوم سره ګډ نه شي. اړينه نه ده چې شاهدان تل زيانمن زيانمن شووکه څه هم، د شاهدانو د خونديتوب مفهوم بايد د .228

په کې همکاري وکړي؛ که چيرته حالت دا ډول وي، موندلوپه شواهدو کوالی شي چې د تورنولو د شوي اوسي. نه هم ټول زيانمن 

ځانګړي ايا د خطر يوه ارزونه بايد ترسره شي چې تشخيص کړي چې هدفونو په پام کې نيولو سره، کيدونکوزيانمن ځانګړې توګه د 

همدا ډول زيانمن بايد رسنيو ته له ډيرې برسيره کيدنې څخه خوندي شي او په جزايي اجرااتو کې ورڅخه سترګې  .ړتيا دهخونديتوب ته ا

له خوا بيان شوو اړتياوو ته ، ددې په پام کې نيولو سره چې د  زيانمن شووتجربو ښودلې ده چې ملي چارواکي بايد د  پټې نه شي.

 ، ځانګړې پاملرنه وکړي. ه کيدای شي اغيزناک و نه اوسيد خوښې خالف د خونديتوب ګامون زيانمن شوو

 

 

 

 



                                                                                        
 

 ووزيانمن شد السرسي وړ اوسي. پر شواهد د خونديتوب موخه بايد د فشار الندې رانه وستل شي چې ددې تضمين وکړي چې . 229

ه او دنده دالت سيستم يوه موخخونديتوب د جزايي ع زيانمن شووددې غوښتنه کوي چې د  پای کېد متمرکزو جزايي اجرااتو مفهوم په 

ه هم وغځيږي. د تخونديتوب بايد د جزايي محاکمې تر پولو پورې محدود نه وي؛ او بايد د پلټنې پړاو  زيانمن شووده. له همدې امله، د 

سته وکړي، مر په خونديتوب کې زيانمن شووبيلګې په توګه، د اسپانيې قوانين ددې بيلګې وړاندې کوي چې څنګه بايد جزايي قانون د 

 له الرې. و ګڼل د د جنايي جرم په توګهسپکاوی  زيانمن شوود و وضع کولو، او همدا ډول لپاره د جريمرسيدنې ته د  زيانمن شوولکه 

خوندي کوونکي ګامونه تر ډيره بريده مختلف دي، او په ټوليزه توګه پلي کيدالی شي. د اجرااتي ګامونو په پلي کولو کې بايد د  .230

په موازنې د د فزيکي خونديتوب د قانوني توقع  زيانمن شوومناسبې محاکمې لپاره د مدعی عليه د بنسټيز حق پر وړاندې د شاهدانو او 

شاهد د خونديتوب لپاره اجرااتي ګامونه په دريو عمومي کټګوريو کې ، -ليدل شوې ده چې د زيانمنم وړ غور وشي. بايد د پا رولوبراب

 :ډلبندي کيدالی شي 124چې د دوی په سمالسي موخې پورې تړاو لري

 امل دي:ه په کې شويره کموي، چې الندې ګامون يدلو څخه د مخنيوي له الرېله مدعی عليه سره د مخامخ کګامونه چې هغه )الف( 

و د بديل په ( له محاکمې وړاندې بيانيې )ليکلې يا په غږيزه يا انځوريزه توګه ثبت شوې بيانيې( په محکمه کې د شهادت ورکول۱)

 توګه؛

 ( د محکمې له خونې څخه د مدعی عليه ويستل؛۲)

 لکه ويډيو کنفرانس؛انځوريزو تړونيو له الرې شهادت ورکول، -مدار تلويزون يا غږيزوتړلي ( د ۳)

لوي په نښه يا ناشوني کوي چې د شاهد پيژندګ  ګامونه چې د مدعی عليه يا منظمو جنايتکارانو د ډلې لپاره دا ستونزمنهغه  )ب(

 الندې ګامونه شامل دي:پدې کې کړي، چې 

 له الرې پوښل شوی شهادت؛ رولو( د سکرين، پردې يا دوه مخه ائينې د کا۱)

 ادت؛( بې نومه شه۲)

 برسيره کيدل محدود کړي؛ګامونه چې د عامو خلکو او اروايي فشار پر وړاندې د شاهدانو هغه )ج( 

 نيټه بدلول؛اوريدنې ( د محاکمې د ځای يا د ۱)

 ( د محکمې له خونې څخه د عامو خلکو ويستل )د کيمرې په ناسته کې(؛۲)

 ص شتون.( د شاهد لپاره د مالتړ په توګه د بدرګه کوونکي شخ۳)

وي،  يرهخورا ډد کورنيو د غړو په اړه  زيانمن شوووروسته، د رسنيو پاملرنه د ژغورل شوو کسانو او د کړنو له ترهګريزو . 231

ورکړل  غړو ته اجازه يو او د دوی د کورن زيانمن شوواو ډير وختونه د دوی محرميت نه خوندي کيږي. په داسې حال کې چې بايد 

زيانمن ه د شي چې په خپله خوښه رسنيو ته بيانيې ورکړي، بايد مناسب ګامونه پورته شي چې د محکمې د اجرااتو د يوې برخې په توګ

 شي،  وساتل او د دوی د کورنيو محرميت او انځوريزه څيره خوندې شوو

 

                                                           
د زيانمن شوومالتړ، د شاهدانو خونديتوب او د جزايي عدالت سيستم او نورو فعاليتونو کې د زيانمن شوو برخه اخيستل د انسان تښتونې له  124

و د پروتوکول د پلي کولو په مالتړ، په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان، چې د بين الدولي منظمو جرايمو پر ضد د مخنيوي، ځپلو او سزا رسول
بند. همدا  ۲۷، ۱۶کال د جوالی  ۲۰۱۰د   CTOC/COP/2010/5ملګرو ملتونو کنوانسيون بشپړوي، د سکرتريت راپور، ملګري ملتونه، سند 

، په جزايي اجرااتو کې د شاهدانو د خونديتوب لپاره غوره کړنې چې منظم جرم په کې شامل UNODCلپاره  ډول د ال ډيرو جزئياتو او نورو بيلګو

 (. ۲۰۰۸وي )



                                                                                        
 

نګړې په ځاماده کې بيان شوي دي.  ۸،۲کاري چوکاټ پريکړې په د  نيټې د اروپايي شورا ۱۵ د کال د مارچ ۲۰۰۱لکه څنګه چې د 

هدانو په او شا زيانمن شوود برسيرنې څخه د رسنيو نااړينو به د  ارولک ۍتوګه د محکمې د اجرااتو په دوران کې د نويو تکنالوژ

 خونديتوب کې ستره مرسته وکړي. 

بايد د داسې  بايد يوه قاعده اوسي، ملي قوانينآزادي اړوند، که څه هم  پهود رسنيو او د جزايي عدالت اجرااتو ترمنځ د اړيک. 232

امله چې  د هغه خطرونو لهترڅنګ ، د نورو شيانو  ،کړي چې د اړتيا پر مهال د جزايي اجرااتو اړوندو اسنادو محرميتوسيلې چمتو

 لی کړي.پ ې د دوی د ژوند او بدني سالمتيا لپارهاو شاهدانو ته متوجه وي، نه يواځې د دوی د شهرت، بلک زيانمن شووکيدای شي 

دا د . 125په عمومي توګه، محرميت او د کورنۍ ژوند ته د درناوي د حق اړوند د نړيوالو بشري حقونو معيارونه پلي کيږي. 233

د هر ډول هغو توهينوونکو ادعاوو په اړه خبر اوسي چې د زيانمن په اړه د اجرااتو په دوران څارنوال او د قاضي مسوليت دی چې 

کې راپورته کيږي. قاضي او څارنوال مکلف دي چې مداخله وکړي ترڅو دا ډول اوريدنه کې او په ځانګړې توګه د پريکړې کولو په 

 چې په حقوقي توګه د زيانمن استازيتوب نه وي شوی. ادعاوې لکه څنګه چې مناسبه وي سمې کړي، په ځانګړې توګه کله 

و د شاهدانو د ا R(1997)13او د دفاع د حقونو اړوند د اروپا د شورا سپارښتنې  يرولود خپلو غړو دولتونو لپاره، د شاهدانو د و .234

وب لپاره اروايي سالمتيا د خونديتد فزيکي او  زيانمن شوود  R(2005)09خونديتوب او د عدالت د مرسته کوونکو په اړه سپارښتنې 

 ګټورې الرښوونې وړاندې کوي.

 . ملي عرفونه او قانوني حکمونه۲

 

 یرزاالج

هګريزو د روزنې پاملرنې سيستم د تاسيس په اړه د ترفرمان    ۹۹ـ ۴۸-نيټې  ۱۳کال د فبروري د ۱۹۹۹د  په الجيريا کې، . 235

 حکم کوي.په حق کې د يتيمانو د مالتړ  زيانمن شوود  کړنو له امله

 ارجنټاین

 Oficina de Asistencia Integral a la Victima delلپاره د ارجنټاين د بشپړې مرستې مرکز ) زيانمن شوود  جرمونود  .236

Delito ره د لپا زيانمن شوود  جرمونوکال کې تاسيس شوی، د  ۱۹۹۸( يو واحد دی چې د عمومي څارنوالۍ دفتر پورې اړه لري. په

ړاندې کړي. د لپاره خونديتوب او مرسته و زيانمن شووارجنټاين د بشپړې مرستې مرکز لومړنۍ ملي اداره وه چې د جنايي فعاليتونو د 

يي ، ارواوان، ارواپوهود بيالبيلو ساحو له مسلکي کسانو لکه ډاکتران لپاره د ارجنټاين د بشپړې مرستې مرکز زيانمن شوود  جرمونو

السي شي چې سره مرسته وکړي چې په هغه تاوان بر زيانمن شووچې له  و څخه جوړ دیاو مدافع وکيالن ومرستياالن و، ټولنيزوډاکتران

قوقي حته د  زيانمن شووزيانمن کيدلو څخه مخنيوی وکړي. د دې مرکز په دندو کې  ي )دوهمګړي(دوی ته ور اوښتی او له دويم ځل

نو چمتو د جنايي څيړ ، وي سره مخخطر د ې لپاره چې د نفوسو هغه برخې په ګوته کړي چې د زيانمن کيدلو دد، مرستې وړاندې کول،

 ته مالومات ورکول شامل دي.  زيانمن شوواو عدالت ته د السرسي د شته وسيلو په اړه کول 

 ارمنستان

 کيل، ، مدافع وکس )ژوبلکې د برخه اخيستونکو  څپرکی په جزايي اجرااتو ۱۲د ارمنستان د جزايي اجرااتو په قانون کې، . 237

 

 

                                                           
ماده، د  ۸مادې، د بشري حقونو په اړه د اروپايي کنوانسيون  ۱۷او  ۱۴،۱د بيلګې په توګه، د مدني او سياسي حقونو په اړه د نړيوال تړون  125

 ماده. ۱۱ريکايي کنوانسيون بشر حقونو په اړه د ام



                                                                                        
 

د نوښت ه پد برخه اخيستونکي په غوښتنه يا د محکمې  لپاره د خوندي کوونکو ګامونو په اړه حکم کوي. شاهدانو، او نورو اشخاصو(

ه تړاو په برخه اخيستلو پخونديتوب وړاندې کول الزمي دي او که چيرته يو برخه اخيستونکی يا نږدې خپلوان يې په اجرااتو کې د 

 ، بايد په بيړنۍ توګه په پام کې ونيول شي.فزيکي توګه ګواښل شوی وي

 کاناډا

کاناډا د شاهي  د خونديتوب پروګرام اداره کوي چې د زيانمن شووپروګرام قانون د د فدرالي د خونديتوب  زيانمن شوود کاناډا د  .238

ل عبارت د بيا مالومات وړاندې کوي يا په شواهد اشخاصو لپاره مرسته وړاندې کوي چې  سپرو پوليسو له خوا اداره کيږي. دا د هغو

ای په ځای خونديتوب کې ځپه د خونديتوب پروګرام الندې  زيانمن شوو يوه جرم په تحقيق، پلټنې يا عدلي تعقيب کې برخه اخلي. د 

ا د شاهد د بيا ييت د ډاډ ورکولو لپاره مشاورت او مالي مالتړ کول کول، د اوسيدو او خوړو انتظام کول، د هويت بدلول، د شاهد د امن

 يا د پر ځان بسياتوب وړتيا وربښل شامليدای شي.  برولبراآسانتيا استقرار لپاره 

 زايي کوي:ج يرولاو شاهدانو په ګډون، د قضايي سيستم د برخه اخيستونکو و زيانمن شووجزايي قانون په الندې حالتونو کې، د  .239

  ويرول –برخه  ۴۲۳،۱

لت ه کې ، په دې اراده چې د ويرې حا( فرعي برخه کې وړاندې شوې کړن۲( هيڅوک بايد، له قانوني صالحيت پرته، په )۱)

 :ښکيل نه شي رامنځ ته کړي 

 چې د جزايي عدالت د ادارې مانع وګرځي؛  خلک  د اشخاصو يوه ډله يا عام)الف( 

 126په ترسره کولو کې د هغه يا هغې مانع وګرځي؛دکړنو  )ب( د عدلي سيستم برخه اخيستونکي چې 

 وګرځي. )ج( يو ژورناليست ، ددې لپاره چې د يوې جنايي ادارې په تړاو عامو خلکو ته د مالوماتو په رسولو کې د هغه مانع

 :دی  له الندې کارونو څخه متشکلچلند ( فرعي برخه کې ۱په )( ۲)

ره پيژني )الف( د عدلي سيستم د ګډونوال يا يو ژورناليست يا هر هغه بل کس پر وړاندې تاوتريخوالی چې له دوی څخه له يو س

 يا له پورته کسانو څخه د يوه شتمنۍ ته زيان اړول يا ويجاړول؛

 کې د ښکيليدلو ګواښ کول؛کړنو کې تشريح شوو بند )ب( په کاناډا يا بل ځای کې په )الف( 

ي، په دې په دوامداره يا تکراري توګه د عدلي سيستم ګډونوال يا د يو ژورناليست يا د يو شخص تعقيبول چې دوی يې پيژن)ج( 

 کې په لويو الرو په نامنظم ډول د نوموړي شخص تعقيبول هم شامل دي؛

يکه نيول ناليست يا هغه شخص سره اړ)د( په تکراري توګه، په مستقيمه يا غير مستقيمه توګه د عدلي سيستم د ګډونوال يا ژور

 چې دوی يې پيژني؛ او 

چې د عدلي سيستم ګډونوال يا ژورناليست يا هغه شخص چې دوی يې پيژني، هلته  محاصره کول)هـ( د هغه ځای څارل او 

 وي.  موجود اوسيږي، کارکوي، ښوونځي ته ځي، سوداګري پر مخ وړي يا 
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چې له څوارلسو عمل کوي د عدلي تعقيب وړ جرم يې ترسره کړی او د حبس د مودې ( هر هغه څوک چې ددې برخې خالف ۳)

 . .سزاوار دیکلونو څخه ډيره نه وي 

د خونديتوب په پام کې نيولو اړوند، پريکړه کوونکي، د جنايي سيستم اداره کولو کې په شوي د ضمانت په پريکړو کې د زيانمن  .240

 م د هر زيانمن يا شاهد د خونديتوب او امنيت  ډاډ ورکړي، چې الندې کړنې په کې شاملې دي:بيالبيلو وختونو کې اړ دي چې د جر

  مسول قضايي مامور )مسول مامور، د سولې قاضي يا قاضي( د تورن شخص د ضمانت په اړه هره پريکړه کې د زيانمن

 خونديتوب او امنيت په پام کې نيسي؛

  که چيرته يو تورن شخص له محاکمې وړاندې خوشې کيږي، قاضي په ضمانت کې ددې شرط اضافه کول په پام کې نيسي

د هر بل شخص سره له هر ډول مستقيمو او غيرمستقيمو اړيکو نيولو څخه ډډه کوي، چې تورن شخص به له زيانمن، شاهد يا 

 د خونديتوب او امنيت ډاډ ورکړي؛ اويا هر هغه بل شرط ور اضافه کوي چې د زيانمن يا شاهد 

  دا چې د زيانمن، شاهد يا هر بل شخص ځانګړې انديښنې د ځانګړي ضمانت شرايطو په چمتو کولو کې په پام کې نيول شوې

 دي، چې په کې د وسلو منع او د جنايي ځورونې جرايم شامل دي. 

 دي:ډول په الندې چې برابروي. اسانتيا اهد د شهادت وړاندې کولو په جزايي قانون کې ډير حکمونه شامل دي چې د زيانمن يا ش. 241

 د قاضي بشپړ واک چې د عدالت د مناسبې ادارې لپاره د اړتيا پر مهال د محکمې له خونې څخه غړي وباسي؛ 

  زيانمن يا شاهد ته اجازه ورکول چې د محکمې له خونې څخه بهر يا د يوې پردې يا آلې شاته شهادت ورکړي چې د تورن

برخه په ځانګړې توګه حکم کوي چې د ترهګريزو جنايتونو په قضيو کې،  ۴۸۶،۲شخص له سترګو پناه وي )د نوموړي قانون 

 (؛ضي امر کوالی شي چې شاهدان له محکمې څخه بهر شاهدي ورکړيکړي، قااړتيا وي چې شاهد خوندي ته که چيرته دې 

  د يو زيانمن يا شاهد ثبت شوي ويډيويي  کلونو کم عمره وي يا اروايي يا فزيکي معلوليت ولري؛ ۱۸که چيرته زيانمن يا شاهد له

 شهادت ته اجازه ورکول،

  د بدرګه کړي چې د عمر يا نورو عواملو له املهس شوی کيو مالتړ کوونکي شخص ته اجازه ورکول چې يو شاهد يا زيانمن 

 وي؛ او کيدو د خطرې سه مخزيانمن 

  ( مخنيوی. د پوښتنود شخصي استنطاق )له شاهدانو څخه  زيانمن شوود خپل ځان استازيتوب کوونکي تورن له خوا د 

په داسې حال کې چې عمومي قاعده دا ده چې د تورن پر خالف ټول اجراات بايد په پرانيستې محکمه کې په جزايي اجرااتو کې، . 242

کوي او محرميت خوندي آسانه او شاهدانو ګډون  زيانمن شووترسره شي، خو جزايي قانون د ډيرو استثنااتو وړاندوينه کوي چې د 

شاهدان ددې ځانګړو حکمونو لومړني ګټه اخيستونکي دي )د بيلګې په  شکايت کوونکي او ځوانان زيانمن او جرمونوکوي. د جنسي 

 په اړه الزمي بنديز لګوي(. رولوبرخه د زيانمن يا شاهد د هويت خپ ۴۸۶،۴توګه 

قاضي کوالی شي د هر زيانمن يا شاهد د هويت د خونديتوب، يا د هغو مالوماتو د خونديتوب په اړه حکم وکړي چې د هغه يا . 243

دی. هغه عوامل  "عدالت د مناسبې ادارې لپاره اړين"يت افشا کوالی شي، که چيرته قاضي قناعت ولري چې نوموړی حکم د هغې هو

 چې بايد د قاضي له خوا په پام کې ونيول شي په الندې ډول دي: 

 

 

 

 

 

 

 حق؛اوريدنې )الف( د مناسبې او عامې 



                                                                                        
 

 

زيانمن، شاهد يا د عدلي سيستم  چې که چيرته د دوی هويت ښکاره شي؛که چيرته يو حقيقي او د پام وړ خطر شتون ولري    )ب(

 ګډونوال به له يو ډول زيان سره مخ شي 

 

ونديتوب يا غچ اخيستلو څخه د دوی د خ رولو)ج( که چيرته زيانمن، شاهد، يا د عدلي سيستم ګډونوال د دوی د امنيت لپاره يا له وي

 لپاره امر ته اړتيا ولري؛

 

، شاهدانو او د عدلي زيانمن شووپه اړه د خبر ورکولو په هڅونه کې د ټولنې ګټه او د جزايي عدالت بهير کې د  جرمونود )د( 

 اخيستل؛ هسيستم د ګډونوالو برخ
 

 ګډونوال هويت خوندي کړي؛)هـ( که چيرته اغيزناک بديلونه شتون ولري چې د زيانمن، شاهد او د عدلي سيستم د 
 

 )و( د وړانديز شوي حکم ګټور او تاواني اغيز؛
 

 )ز( د وړانديز شوي امر اغيز د هغو کسانو د بيان په ازادۍ باندې چې ورڅخه اغيزمن شوي دي؛ او
 

 چې قاضي يا قاضي القضات فکر کوي چې اړوند دی. المل )ح( هر هغه بل

حق په پام کې نيولو سره چې بايد د بنديانو له خوا ورسره اړيکه ونه نيول شي، د  زيانمن شووله محاکمې وروسته پړاو او د  .244

کاناډا د سمون خدمتونه د ټيليفون څارنې سيستم لري چې د مجرمينو او د عامو خلکو ترمنځ اړيکو نيولو ته اجازه ورکوالی يا يې مخه 

مجرمينو ليږونکي او ترالسه کوونکي بريښناليکونه څاري. د غوښتنې پر مهال،  د د سمون خدمتونه اد کاناډ، پردې سربيرهنيوالی شي. 

هڅه ترسره کيږي چې د يو مجرم مخه ونيسي چې له يو زيانمن، يا يو عام وګړي سره د ټيليفون يا بريښناليک له الرې اړيکه ټينګه  ههر

ي د کاناډا د سمون له خدمتونو څخه غوښتنه کوالی شي کړي. هر شخص چې نه غواړي د فدرالي مجرم له خوا ورسره اړيکه ونيول ش

 چې ناغوښتې اړيکې ورسره بندې کړي.

څخه ترالسه شوي مالومات په پام کې نيسي چې  زيانمن شوود پريکړې کولو پر مهال، د کاناډا د مشروط خوشې کولو بورډ له  . 245

ول به ټولنه له کوم خطر سره مخ کړي. له زيانمن څخه اړوند خوشې کمجرم د آيا له دوی سره په دې ارزونه کې مرسته وکړي چې 

 وارزوي:څيزونه مالومات کوالی شي د بورډ له غړو سره مرسته وکړي چې الندې 

  ؛حدوداو ډول زيانمن ته د رسيدلي زيان 

 له خوشې کيدلو وروسته د مجرم د بيا جرم کولو خطر؛ 

 په اړه مالومات  لو يا پخوانی متشدد او ناوړه سلوکوبيلګې په توګه د ګواښ يو متشدد جرم ترسره کړي، دمجرم به احتمال چې  اد

 ؛وړاندې کول

 د جرم د اغيز په اړه د مجرم پوهاوی؛ 

  ؛ اوديشوی پيدا اړين شرايط چې ټولنې ته هغه خطر کم کړي چې د مجرم له خوا هغه 

 .د زيانمن د خوشې کيدلو پالنونه 

کوالی شي په شخصي توګه، د اډيو يا ويډيو له الرې، د کاناډا د مشروط خوشې شوی کال د جوالی راهيسې، زيانمن  ۲۰۰۱د . 246

ته دا فرصت ورکوي چې په مستقيمه توګه د بورډ غړو ته د جرم د دوامدار  زيانمن شووولولي. بيانيه يوه بيانيه کولو بورډ غړو ته 

وړاندې په ليکلې توګه وسپارل اوريدنې انديښنو په اړه چې دوی يې لري، مالومات ورکړي. بيانيه بايد له د خونديتوب په هکله اغيز او د 

 په اړه مالومات ولري:خبرو شي. بيانيه بايد د الندې 

  د هغه جرم دوامداره اغيز چې مجرم پرې محکوم شوی دی. په دې کې کيدای شي پر زيانمن يا د هغه 

 

 



                                                                                        
 

په اړه  نږدې دي، د جرم فزيکي، احساساتي، طبي او مالي اغيز غړو يا هر هغه څوک چې هغه تهپه ورنۍ پر ماشومانو يا د ک

 مالومات شامل وي؛ او

  کيدلو  انديښنې چې زيانمن يې د خپل ځان، د دوی د کورنۍ يا د ټولنې د خونديتوب او حفاظت په اړه، د مجرم د خوشېهغه

 ې ولې زيانمن داسې باور لري چې هلته به خطر شتون ولري.  تشريح کوي چدا موضوع اړوند ولري، چې 

ې له محاکمې وړاندې خوشې کيدلو اړوند حکمونو ترڅنګ، د جزايي قانون يو شمير برخې هغو حکمونو ته اجازه ورکوي چ .247

ضيو کې پلي ي د ترهګرۍ په قمجرم له ځانګړو افرادو يا د افرادو له ډلو سره له اړيکو نيولو څخه منع کوي. الندې احکام کيدای ش

 شي.

ړيکو اد په محکوم کله چې يو فرد د ازمايښتي دورې لپاره محکوم شي، ډير وخت محکمې د ازمايښت د حکم د برخې په توګه  . 248

دی چې کم ح. په ورته توګه، کله چې قاضي د مشروط قيد حکم وضع کوي، چې دا له دوه کلونو څخه د کم بند لپاره ږدينيولو شرط نه 

ږي. په پای ، دا شرط په کې شاملوالی شي چې مجرم به له زيانمن سره د اړيکو نيولو څخه منع کي ريږيد شرايطو الندې ټولنه کې تي

ل شخص کې، حکم کوونکی قاضي کيدای شي يو حکم صادر کړي چې مجرم په مستقيمه يا غيرمستقيمه توګه، له هر زيانمن، شاهد يا ب

 په دوران کې له اړيکو نيولو څخه منع کړي.   رولومودې د تيسره د بند د توقيفي 

رخو د ب ۸۱۰،۲او  ۸۱۰،۱، ۸۱۰،۰۱، ۸۱۰د هغو افرادو لپاره چې د جنايي جرم له امله په بند کې نه وي، د جزايي قانون . 249

ر پ د هرهغه فردوي چې د سولې تړونونه شتون لري چې افراد له زيان څخه خوندي کړي، په دې طريقه چې محکمې ته اجازه ورک

 برخې د سولې تړون ۸۱۰وړاندې شرايط وضع کړي چې داسې ويره شتون ولري چې نوموړي افراد کيدای شي د جرم مرتکب شي. د 

رهګريز تبرخه منظم جنايتونه او  ۸۱۰،۰۱ويره شتون ولري؛  جرمونواو نورو اړوند هغو شرايطو ته اجازه ورکوي چې کله د شتمنۍ 

ي شخصي برخه د جد ۸۱۰،۲برخه د ماشومانو پر وړاندې جنسي جرايم د هدف الندې راولي؛ او  ۸۱۰،۱هدف الندې نيسي؛  جنايتونه د

ډاډ  ژوبلونو جرايم تر هدف الندې نيسي. د سولې دې تړونونو کې ډير وختونه د اړيکو نيولو شرايط چې د عامو خلکو د حفاظت

 ، نه شامليږي.ورکړي

 فرانسه

د خونديتوب د ډاډ ورکولو حکمونه د فرانسي په جزايي قانون او د جزايي اجرااتو قانون  زيانمن شوواجرااتو کې د په جزايی  .250

ماده د رشوت ورکولو  ۱۵-۴۳۴د پلي کولو وړ دي. د جزايي قانون  زيانمن شووپه ټولو  جرمونودا حکمونه د کې شامل شوي دي. 

د اجرااتو په دوران کې د ژمنو، وړانديزونو، فشارونو، ګواښونو، بريدونو، "داسې تعريف شوي: دا هڅې هڅې جزايي کوي چې 

يا د حقوقي دفاع په موخه چې نور خلک دې ته وهڅوي چې يوه بيانيه، اظهار يا بې الرې کوونکې بيانيه  رولخوځښتونو يا وسيلو کا

 رولوماده همدا ډول د وي ۵-۴۳۴د جزايي قانون  "ډډه وکړي. رولوچمتو يا صادره کړي يا له بيانيې يا تصديق له چمتو کولو يا صاد

دا خونديتوب همدا ډول د ځانګړو متشددو حالتونو هغه کړنې جزايي کوي چې موخه يې د زيانمن اړ کول وي چې شکايت و نه کړي. 

شاهد، "ي که چيرته زيانمن يو ته شديده سزا ورکول کيږ جرمونوشاملولو له الرې هم تضمين شوی دی. د بريد ټولو د په قانون کې 

، محکمې ته له شکايت کولو يا عمل د غندلوهغه د "وي او کله چې کړنه ددې لپاره ترسره شوې وي چې  "زيانمن ]يا[ مدني لوری

 127"بيانيې له امله ترسره کړی وي. د عمل دغندلو يادمنع کړي، يا د شکايت،  وړاندې کولو څخهشواهدو 

د  ،د زيانمن يا شاهد د خونديتوب اړتيا. 128چې هلته د فشار يا غچ اخيستلو خطر شتون ولريه دوران کې، ړنيو پوښتنو پد لوم. 251

 توقيف په پام کې نيولو لپاره يو معيار دی، موقتيپلټنې الندې شخص د 
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ددې ترڅنګ، د ځينو مشخصو محدوديتونو وضع کول لکه مشخصو ځايونو يا غونډو ته په تګ بنديز کيدای شي له دې خونديتوب سره 

د نوم شاهدانو ته کيدای شي د قاضي له خوا اجازه ورکړل شي چې مادې په تعقيب،  ۵۸-۷۰۶د جزايي اجرااتو قانون د مرسته وکړي. 

ښايي په جدي توګه د نوموړي شخص، کورنۍ اوريدنه "داسې وي چې مستعاره توګه شهادت ورکړي که  پهد نه اخيستلو په شرط او يا 

د دوی د استوګنځای د پټولو له الرې هم خوندي شوي همدا ډول زيانمن  "غړو يا خپلوانو ژوند يا بدني سالمتيا په خطر کې اچوي.

انسونو حکمونه محاکمه کوونکو محکمو ته اجازه ورکوي چې له لوريو . ددې ترڅنګ، د ويډيو کنفرانسونو او اډيو کنفر129کيدالی شي

 اوريدنه ترسره کړي. .130يا شاهدانو څخه ، پرته له دې چې هغوی په فزيکي توګه د تورن شخص پر وړاندې ښکاره شي

د حقونو د  ن شووزيانمد بې ګناهۍ د فرضيې او د  ۵۱۶-۲۰۰۰، قانون ګڼه 131نيټې ۱۵کال د جون  ۲۰۰۰له دې وړاندې، د . 252

د حقونو خوندي  زيانمن شوود "عنوان اړوند  ۲، د جزايي اجرااتو قانون تعديل کړ، په ځانګړې توګه د خونديتوب د پياوړتيا په اړه

 ماده حکم کوي: ۹۷وړاندې کوي. په ځانګړې توګه  "د جزايي کولو حکمونهکړنو د زيانمن د حرمت پر ضد ". لومړی څپرکی "کول

ل د صحنې جوړواو يا قانون ماتونې شرايطو د د يوجرم بې له دی چې د رسنۍ ډول په نظر کې وي، په هرې وسيلې سره چې وي، 

 له خوښې اوشوي کس او بې د زيانمن رسولی وي حرمت ته زيان شوي په جدي توګه د يو زيانمن  نېصحنه جوړوډول دی کله چې 

  .سزا ورکول کيږينقدي جريمې سره په فرانکو  ۱۰۰،۰۰۰د هوکړې ترسره شوي وي، 

ا جنسي کړنه چې د بريد يرولو، د خپپه پام کې ونيول شياو اطالعاتو ډول  د رسنيو پرته لدې چې په هرې وسيلې سره چې وي، او

رانکه ف ۱۰۰،۰۰۰کله چې د پيژندلو وړ وي په اويا د زيانمن شوي کس انځور وي د هويت يا شهرت اړوند وي، شوي تيري د زيانمن 

 .محکوميږيجريمې 

 ليکلې هوکړه کړې وي. يې په هکله د دې برخې حکمونه په هغه وخت کې نه پلي کيږي کله چې زيانمن 

 اندونیزیا

تاوان د د خونديتوب په اړه په اندونيزيا کې تصويب شو او د  زيانمن شوود شاهدانو او ګڼه قانون  ۱۳/۲۰۰۶کې،  ۲۰۰۶په  . 253

 ۱۳/۲۰۰۶مقررې له خوا تعقيب شو. د ګڼې  ۴۴/۲۰۰۸حکومت دسره د مرستې په اړه د  زيانمن شووجبران، اعادې، له شاهدانو او 

اجرااتو د ټولو پړاوونو په  له حکم سره سم، حکومت يوه ځانګړې اداره تاسيس کړه چې په جنايي قضيو کې د محکمې دګڼه قانون 

کال کې، حکومت د اندونيزيا د  ۲۰۰۹په .  132د خونديتوب او امنيت مسوليت په غاړه لري زيانمن شوو دوران کې د شاهدانو او 

يانمن زله مخې، خونديتوب د اندونيزيا د شاهدانو او د ګڼه قانون  ۱۳/۲۰۰۶د خونديتوب اداره تاسيس کړه. د  زيانمن شووشاهدانو او د 

چې د شاهدانو تر څود خونديتوب ادارې اونورو ادارو د ټولو هڅو په توګه تعريف شوی دی چې حقونه او مرستې وړاندې کوي  شوو

  امنيت تضمين کړي. زيانمن شوواو/يا د 

ره ده چې د د خونديتوب اداره صالحيت لرونکې ادا زيانمن شووپر بنسټ، د اندونيزيا د شاهدانو او د ګڼه قانون  ۱۳/۲۰۰۶د   .254

کړي چې آيا  هڅرګند او/يا شاهدانو ته وړاندې شي، او دا چې  زيانمن شووهغه مالتړ يا خونديتوب د ډول په اړه پريکړه کوي چې بايد 

يا مالتړ د  ې کيدونکي خونديتوبيا شاهدانو لپاره د وړاند زيانمن شوونوموړي زيانمن او/يا شاهدان د نوموړو حقونو مستحق دي. د 

 زيانمن شووډول په اړه د پريکړې پر مهال، د اندونيزيا د شاهدانو او د 
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  کې نيسي. شاهدانو ته د ګواښونو جديت په پام/زيانمن شووشاهدانو د شهادت ورکولو ارزښت، او /زيانمن شوود خونديتوب اداره د  

 ه تعقيب، زيانمن او شاهدان:مادې پ ۵،۱د ګڼه قانون  ۱۳/۲۰۰۶د  .255

حق لري چې د شخصي، کورنۍ او شتمنۍ د حفاظت خونديتوب، د هر هغه ګواښ پر وړاندې ولري چې د هغه شهادت اړوند )الف( 

 وي چې دوی به يې ورکړي، ورکوي، يا ورکړی وي؛

 )ب( حق لري چې د خونديتوب او امنيتي مرستې په ټاکلو او تشخيصولو کې برخه واخلي؛

 )ج( حق لري چې بې له فشاره مالومات ورکړي؛

او شاهدانو لپاره اړوند دی چې په  زيانمن شووله خدمتونو ګټه واخلي )په ځانګړې توګه د هغو ژباړونکي )د( حق لري چې د 

 اندونيزيايي ژبه خبرې نه کوي(؛

 وي؛آزاد )هـ( حق لري چې له هر ډول بې الرې کوونکو پوښتنو څخه 

د محکمې د اجرااتو د پرمختګ په اړه مالومات ورکړل شي )ددې حق مانا دا ده چې زيانمن او شاهدان په قضيه  حق لري چې)و( 

 تر شهادت ورکولو پورې محدود وي(؛ نقشکې ښکيل شي، ځکه چې ډير وختونه د دوی 

 حق لري چې د محکمې د پريکړو په اړه مالومات ورکړل شي؛ )ز(

 کيدلو په اړه خبر ورکړل شي؛ )ح( حق لري چې د مجرم د خوشې

 )ط( حق لري چې نوی هويت ترالسه کړي؛

 )ی( حق لري چې بل ځای ته وليږدول شي؛

 لګښتونه ورکړل شي؛وړلو راوړلو )ک( حق لري چې د اړتيا پر مهال د 

 )ل( حق لري چې حقوقي مشورې ترالسه کړي؛ او/يا 

 پای ته ورسيږي.موده رکړل شي ترڅو پورې چې خونديتوب )م( حق لري چې د معيشت لګښتونه په موقتي توګه و

شاهدان او زيانمن ددې مستحق دي چې د دوی د قضيې اړوندو جزايي اجرااتو په دوران کې خونديتوب ترالسه کړنو د ترهګريزو  .256

پر ضد کړنو و ترهګريزد ګڼه قانون  ۱۵/۲۰۰۳کې روښانه شوي دي.له دې هاخوا، ګڼه قانون  ۱۳/۲۰۰۶کړي، لکه څنګه چې په 

اړوند جزايي اجرااتو په دوران کې خونديتوب نه بايد يواځې شاهدانو، بلکې پلټونکو، کړنو د ترهګريزو مبارزې په اړه، حکم کوي چې 

 څارنواالنو او د دوی کورنيو ته هم ورکړل شي. 

توګه آزاده چې په  وکوالی شيړل شي چې دوی خونديتوب ددې لپاره ورکول کيږي چې د شاهدانو د حفاظت او امنيت ډاډ ورک .257

د محکمې پر وړاندې شهادت ورکړي. دا ډول خونديتوب ددې لپاره هم ورکول کيږي چې د شاهدانو له خوا د ورکړل شوي شهادت د 

او له اجرااتو  امنيت او محرميت ډاډ ورکړل شي. خونديتوب د اجرااتو په ټولو پړاوونو )له اجرااتو مخکې، د اجرااتو په دوران کې،

د کړنو خپل شهادت په محکمه کې، پرته له دې چې د ترهګريزو شوي . په عمل کې، شاهدان او/يا زيانمن کې وړاندې کيږي وروسته(

زيانمن د محکمې د اجرااتو په دوران کې د شاهدانو او/يا  ترسره کوونکي تورن شخص سره په فزيکي توګه مخ شي، وړاندې کوي.

د اندونيزيا دولتي څارنوالۍ او اجرااتو ترسره کولو لپاره د محکمې انتقالول دي. اوريدنې ديتوب وړاندې کولو بله بڼه د لپاره د خون شوو

اوريدنې  د پوليس د پوسو په قضيه کې د محکمې په استماع کې د خونديتوب له دې بڼې څخه ګټه واخيستله. دویاو د اندونيزيا ملي 

 ځای يوې بې پلوه او خوندي ولسوالۍ ته انتقال کړ چې د شاهدانو او د دوی د کورنيو حفاظت تامين کړي. 

 



                                                                                        
 

 

عمومي  دد عمومي مالوماتو د افشا کولو په اړه وړاندې حکم کوي چې هره عمومي اداره مکلفيت لري چې ګڼه قانون  ۱۴/۲۰۰۸ .258

کوي.  مخنيوید پرمختګ مالوماتو هر غوښتونکي ته د مالوماتو د السرسي اجازه ورکړي. مګر دا چې د دوی افشا کول د يوې قضيې 

هغه مالومات  دپلټنې او تحقيقاتو د بهير پر وړاندې خنډ ګرځيدالی شي او/يا يوې جنايي کړنې د د په ځانګړې توګه، هغه مالومات چې 

کيدای ثنی مستکړنې په اړه پوهيږي، له افشا کيدلو څخه  ورکوونکي، خبر ورکوونکي، شاهد او/يا زيانمن هويت څرګندوي چې د جنايي 

چيرته دا د  ، که رولوکسانو د هويت له خپزيانمن شوويا /په دې تړاو، رسنۍ او ژورناليستان عامو خلکو ته د جرم د شاهدانو او. شي

. خه منع کيږي، څحفاظت ته ګواښ پيښوي زيانمن شوود شاهد او/يا پلټنو يا د محکمې د اجرااتو پر وړاندې خنډ ګرځي، يا که چيرته دا 

عاتو وزارت د عامه اړيکو او اطاليسي. له رسنيو څخه هم غوښتنه کيږي چې د شاهدانو د هويتونو د خوندي کولو ارزښت په پام کې ون

ې د لوړ چلوبوي، په ځانګړې توګه کله  نقشکې مهم ڼظارت اړوند موضوعاتو په  رولواو/يا شاهدانو د هويتونو د خپ زيانمن شوود 

کلفيت، يا حساسيت لرونکو قضيو پورې اړوند وي. که څه هم، په اندونيزيا کې هيڅ ځانګړي قوانين او مقررات نشته چې د رسنيو د م

ونو د هويت د زيانمن شوود شاهدانو او/يا کړنو د قضيې د حساسيت د ارزونې لپاره روښانه معيارونه بيان کړي چې د ترهګريزو 

 محرميت ډاډ ورکړي.

زيانمن نو او د کال په بمي چاودنو کې، د اندونيزيا د شاهدا ۲۰۰۹کارلټن هوټلونو کې د -دجاکارتا په جی.ډبليو ماريوټ او ريټز .259

رسته او ه ماو ژغورل شوو کسانو لپار زيانمن شوود خونديتوب ادارې له اړوندو ادارو څخه غوښتنې ترالسه کړې چې د چاودنو  شوو

ړ کړ چې له د خونديتوب ادارې يو ځانګړی ټيم جو زيانمن شووځواکمنتيا وړاندې کړي. په غبرګون کې، د اندونيزيا د شاهدانو او د 

درملنې او طبي او مالومات راغونډ کړي او د شميرې متخصصينو او چارواکو څخه جوړ شوی چې د ژغورل شوو کسانو په اړه 

ډول له عامو  د خونديتوب ادارې همدا زيانمن شوود اندونيزيا د شاهدانو او د  اره السرسی ورته وړاندې کړي.ځواکمنولو خدمتونو لپ

 خلکو او رسنيو څخه د شاهدانو د هويتونو د محرم ساتلو ارزښت د لومړيتوب په توګه په پام کې نيولی وو. 

 کینیا

. 133ږي چې کله دوی د شاهدانو د خونديتوب قانون له الرې شاهدان ويهغه وخت خوندي کيشوي د کينيا په سيستم کې، زيانمن  .260

په نوم ياديږي،  "ادارې"سره کار لري چې د حکومت اړوند نهاد ته چې د  "شاهدانو د خونديتوب پروګرام"ماده د  ۴د نوموړي قانون 

کړنو اجازه ورکوي چې له اړتيا سره سم او مناسب ګام واخلي چې د خوندي شوو کسانو حفاظت او ښيګڼه خوندي کړي. په نوموړو 

خونديتوب ؛ يا هر هغه نور ګامونه شامل دي چې د يو خوندي شوي شخص د بدلونکې د شاهدانو فزيکي او وسلوال خونديتوب؛ د هويت 

 اړين وي. د تضمين لپاره

وب نوموړې اداره د خپلو پروګرامونو په چوکاټ کې، له محکمو غوښتنه کوالی شي چې د محکمې په اجرااتو کې د خونديت .261

اسې ګامونو د؛ يا د رول؛ د ويډيو تړونيو کارولکيمرې يا بندو ناستو ترسره کول؛ د مستعارو نومونو کا-ګامونه پلي کړي لکه د داخل

شخص  دانو هويت پټ يا بدل کړي. نوموړې اداره بايد همدا ډول د مالتړ ګامونه پورته کړي چې د خوندي شويپلي کول چې د شاه

 سالمتيا ته الره هواره کړي. 

لتي څارنوالۍ، کال کې د مومباسا له بمي چاودنو سره مترادفې دي(، د کينيا دو ۲۰۰۲کې )هغه قضيې چې په  "قضيوپه کيکمباال "د .262

ه وو د شاهدانو د خونديتوب قانون په هغه وخت کې پلی شوی نه وو، نو ځکه د شاهدانو لپاره مناسب خونديتوب ن خبر ورکړ چې

و انکار وکړ او يو شاهد له دې امله له شهادت ورکولوه شوي  يرولوړاندې شوی )خونديتوب د پوليسو له خوا ترسره کيدلو(. شاهدان و

ه شو ت ور نه کړي چې بل ځای ته ليږدول شوی نه وي، چې دا کار له دې امله ترسره نشهادوخته هغه به تر هغه ويل يې چې چې 

 چې د ترسره کولو لپاره يې قانوني بنسټ او مناسب سيستم/جوړښت شتون نه درلود. 
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 پیرو

کال پورې هيڅ شي شتون نه  ۱۹۸۶د خونديتوب لپاره تر  زيانمن شوود  جرمونود پيرو د جزايي اجرااتو قانون په متن کې د  .263

. ستر فرمان 134د مرستې لپاره ځانګړی پروګرام تاسيس شو زيانمن شوود  کړنو له املهبيا د ترهګريزو کې درلود، چې په هغه وخت 

انيزمونه يې تاسيس کړل چې د مالتړ لپاره ملي شورا جوړه کړه، او ميک زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو  JUS-۸۶-۰۰۷ګڼه 

 په برخه کړي. ور هوساينهد خپلوانو لپاره اغيزناکه  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو 

ايله کې د په پکړنو د مالتړ د ملي شورا دنده دا وه چې د ترهګريزو  زيانمن شوود  جرمونوپه قضايي سکتور کې، د ترهګريزو  .264

دارې مشري اکړي. ددې يې واو د دوی د خپلوانو د مالتړ او خونديتوب لپاره ګامونه همغږي او وړانديزوژل شوو يا ژوبل شوو کسانو، 

لوالو ځواکونو د عدليې د وزير په غاړه ده او په غړو کې يې د اقتصاد او ماليې وزارت، د کار وزارت، د کورنيو چارو وزارت او د وس

سولو لپاره حکم تاسيصندوق لپاره د اقتصادي امتياز د  زيانمن شوود  کړنو له املهاستازي شامل دي. دا د ترهګريزو ې قوماندانۍ ګډ د 

لي شورا له خوا د مالتړ لپاره د م زيانمن شوود  کړنو له املههمکاريو جوړ او د ترهګريزو په کوي، چې د اقتصاد او ماليې وزارتونو 

 چې د ستر فرمان په وسيله تاسيس شوي دي. شيعوضو مرستو پلي اداره کيږي او بايد په هغو بال

و يسيستم پر بنسټ پلی شو. ددې سيستم الندې، د په پيرو کې، د ترهګرۍ پر ضد بيړنی قانون د جزايي قانون د جايزو  .265

ډلې د  و د خپلې جنايتکارېپه اړه يې اعتراف کولو چې هغه يا هغې په کې برخه اخيستې وه، اکړنو سرغړوونکی چې د هغو جنايي 

ا څخه معافيت، ورکول کيدله. په دې جايزه کې له سز "جايزه"مالومات ورکول، د نوموړي د مالوماتو په بدل کې بشپړيې کارونو په اړه 

 . وهد سزا کموالی او د خونديتوب نور ګامونه شامل 

چې د " پلی کيږي،ګڼه قانون  ۲۷۳۷۸ن تصويب شو. اوسمهال، په موقتي توګه پلی کيدلو او سمالسي ورپسې نوی قانودا قانون  .266

د منظمو "JUS-۲۰۰۱-۰۳۵دا قانون او ستر فرمان ګڼه  "وي.د ګټو وړاندوينه کمنظمو جنايتونو په برخه کې د اغيزناکې همکارۍ لپاره 

و همکاري نه يواځې د اغيزناک "مقرراتد دريم څپرکي ګڼه قانون  ۲۷۳۷۸جنايتونو په برخه کې د اغيزناکې همکارۍ بهير په اړه د 

املوي. سربيره کوونکو لپاره د خونديتوب ګامونه لري، بلکې د جزايي قانون اجرااتو کې ښکيل شاهدان، پلټونکي او زيانمن هم په کې ش

ړی ندې نوموصالحيت لري چې د جدي خطر د منطقي ارزونې تر معيار ال پر دې، د اغيزناکې همکارۍ مسول قاضي يا څارنوال دا 

رنو او و، )ځامنو او لمسيو(، فروعو)پالرونو او نيکونو(خونديتوب د همکاري کوونکي شخص تر جوړې يا انډيوال/انډيوالې، اصولو

 نږدې خپلوانو پورې وغځوي.خويندو او

  JUS-۲۰۰۱-۲۰ر فرمان چې د ست "لپاره د خونديتوب د ګامونو مقرره زيانمن شوود همکاري کوونکو، شاهدانو، پلټونکو او "د  .267

 ، د الندې خوندي کوونکو ګامونو په اړه حکم کوي:هپه وسيله تصويب شو

  ټولو موخو  او د بدلولد پوليسو خونديتوب، د هغه په کور او ورځنيو سفرونو کې د دايمي پوليسو ځای پر ځای کول، د استوګنځای

 لپاره د هغه د ځای په اړه مالوماتو پټول؛ 
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  کلو ته پلټنو کې چې نوموړی په کې برخه اخلي، د خوندي شوي لوري د هويت محرميت. په دې حالتونو کې، د پټ کوډ ټاپه هغو

 اجازه ورکول کيږي.

  ار کپه هغو اجرااتو کې د خوندي شوي لوري ښکيليدل چې هغه بايد په کې په شخصي توګه راڅرګند شي، له هغو وسايلو څخه

 ناشوني کړي.؛ پيژندنهکيدونکي  ښکارهډول عادي په اخيستل چې د هغه 

 په موخه ټاکل. برولود صالحيت لرونکي څارنوال دفتر د استوګنځای په توګه، د جلبونو او خ 

ستوګنځای اد هغو اسنادو وړاندې کول چې نوی هويت په کې شامل وي او که مناسبه وي، د مالي وسايلو وړاندې کول چې د هغه   .268

ره د ځانګړي ستثنايي حالتونو او ځانګړو ستونزمنو حالتونو کې بدل کړي، چې تمويل يې د هغو پيسو د مديريت لپايا د کارځای، په ا

ې د او په نورو حالتونو ک –FEDADOIڅخه السته راځي، کړنو له خوا ترسره کيږي چې په غيرقانوني توګه د دولت پر ضد صندوق 

 سره کيږي.پښيمانۍ قانون د ارزونې د کميسيون له خوا تر

څخه  نيټې ۱کال د جوالی له  ۲۰۰۶( دی، په دوامداره توګه د Accusatorialد پيرو د جزايي اجرااتو نوی قانون چې تورنيز ).269

او شاهدانو د مرستې پروګرام  زيانمن شوو، د  ۱۲نومبرد  ۲۰۰۸د   د نيټه، FN-۲۰۰۸-۱۵۵۸ګڼه  پلی کيږي. د څارنوالۍ پريکړې

مقرره تصويب کړه. همدا ډول دا د يو مرکزي واحد او په هره قضايي ولسوالۍ کې د ولسوالۍ واحد جوړښت لپاره حکم کوي. نوموړې 

 .135مقرره يواځې په هغو قضايي ولسواليو کې پلې کيږي چې د جزايي اجرااتو نوی قانون په کې پلی وي

يدالی ته يو لړ حقونه ورکوي چې په درې عمومي کټګوريو کې ډلبندي ک زيانمن شووی قانون د هر جرم د جزايي اجرااتو نو .270

 شي:

  په توګه د دوی په ظرفيت کې د چلند حق؛ زيانمن شوود 

 د خونديتوب او د مرستې حق؛ او 

  تاوان د د( جبرانReparacion) حق. 

ې نيول کيږي. کته په جزايي اجرااتو کې د مهمو فعالينو په توګه په پام  شووزيانمن دا حقونه د هغه حقيقت پر بنسټ ورکول کيږي چې 

ړاندې کړي، ونه غواړي چې د يو جرم په اړه خبر ورکړي يا د جرم د روښانولو لپاره اړوند مالومات وشوی په حقيقت کې، که زيانمن 

 د قضيې د تعقيبولو او حلولو شونتياوې ډيرې لږې دي.

و، پلټونکو، جزايي اجرااتو کې ښکيلو شاهدان"په ، د جزايي اجرااتو نوی قانون د خونديتوب هغه ګامونه تنظيموي چې همدا شان .271

ې او غوښتنې باندې د پلي کيدو وړ دي، او پنځم عنوان د دې ګامونو اړوند اجرااتي قواعد، الرښوون "او همکاري کوونکو زيانمن شوو

اتو کې په جزايي اجرا"له خوا  JUS-۲۰۱۰-۰۰۳نيټه، د ستر فرمان ګڼه  ۱۳کال د فبروري په  ۲۰۱۰وړاندې کوي. له همدې امله، د 

ې لويې تصويب شوه چ "خونديتوب پروګرام په اړه مقررههراړخيزه د ښکيلو شاهدانو، پلټونکو، ژوبل لوريو يا همکاري کوونکو د 

سمدالسه د مرکزي خونديتوب واحد تاسيس کړي. د مرکزي څارنوالۍ ته امر کوي چې نوموړی پروګرام پيل کړي او څارنوالۍ 

و د ګټورو او خونديتوب واحد د لويې څارنوالۍ يوه مالتړ کوونکې اداره ده چې لومړنۍ دنده يې د پروګرام لپاره د پاليسيو جوړول ا

واحدونه هم تړ د مالاره د د ولسوالۍ او شاهدانو لپ زيانمن شوود دي. همدا ډول درول لپاره د تخنيکي الرښوونو صاکړنو اغيزناکو کار

 شته. 
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 په دې پروګرام کې وړاندې شوو خونديتوب لرونکو ګامونو کې الندې شامل دي: .272

  د پوليسو خونديتوب؛ 

 په هغو پلټنو کې د خوندي شوي لوري د هويت محرميت چې نوموړی په کې برخه اخلي؛ او 

  رولاچولو د مخنيوي لپاره د ميخانيکي او تکنالوژيکي کړنالرو کاد خوندي شوي لوري د حفاظت په خطر کې. 

ي به د پوليسو ددې ترڅنګ، د پلټنو، ازمايلو او خونديتوب لپاره يو ځانګړی واحد د ملي پوليسو ځواکونو دننه جوړ شو. ددې کارکوونک

 د عمومي مشر له خوا د لوی څارنوال په تصويب ټاکل کيږي. 

ي جزايي څارنوالي او مافوق واليتي جزايي مل ه"ستروزير يو ځانګړی فرعي سيستم د عامه چارو د ترهګرۍ په اړه، .273

ترې سد "څارنوال صالحيتونه همغږي کوونکي څارنوال تر څارنې الندې کار کوي. د ستر همږي کونکېچې د سترکړه  هجوړ"څارنوالي

-MP-2005-003، الرښود ګڼه "څارنوال د دندو مقررههمغږي کونکي څارنوالۍ د ستر ملي جزايي څارنوالۍ او مافوق واليتي جزايي 

FN 2005-291د لويې څارنوالۍ په پريکړه ليک ګڼه  ۱۱کال د فبروري  ۲۰۰۵، چې د-MP-FN روښانه شوي کي تصويب شوی ،

 کې ال ښه روښانه شوي دي. ګڼه قانون  ۲۷۳۷۸دي. دا صالحيتونه په  

 اسپانیه

عنوان  او د دوی د کورنيو د خونديتوب لپاره ځانګړی شوی زيانمن شوود جزايي اجرااتو په دوران کې د قانون  ۲۰۱۱/د ۲۹ .274

نمن د بيا په نوموړي قانون کې د جزايي اجرااتو په دوران کې د ترټولو کم تاوان اصل رانغښتی دی. دا اصل هڅه کوي چې زيالري. 

ا بيانيو يه توګه، له مدعی عليه سره د مستقيمې اړيکې مخنيوی کيږي او زيانمن د هغو نښو زيانمن کيدلو څخه وژغوري. د بيلګې پ

ايي لپاره له برسيره کيدو څخه خوندي کيږي چې کيدای شي دوی بدنام يا وځوروي. ددې قانون له مخې، قاضيان او محکمې د جز

ه خوا د ملي لمسوليت په غاړه لري. دا قانوان د عدليې وزارت  د حيثيت او فزيکي امنيت د خونديتوب زيانمن شوواجرااتو پر مهال د 

ړو په وسيله د مالتړ او اطالعاتو د دفتر د تاسيسولو وړاندوينه کوي چې د متخصصينو کارکوونکو غ زيانمن شووعالي محکمو د ننه د 

ول، د کلت په اړه د مالوماتو وړاندې ځانګړي خدمتونه وړاندې کړي. په وړاندې کيدونکو خدمتونو کې د اجرااتو د پرمختګ د حا

ته مالومات  د خونديتوب لوړول او د پريکړې د اجراء اړوند د هرڅه په اړه دوی د محرميت زيانمن شوواجرااتو لپاره بدرګه کول، د 

 ورکول، په ځانګړې توګه په هغه څه کې چې د بندي شخص د ګټو يا د هغه د بند پريښودلو اړوند وي، شامل دي.

. د 136د خونديتوب په اړه د پاليسۍ ځانګړې الرښوونې وړاندې کړي دي زيانمن شوولويې څارنوالۍ په قضايي بهير کې د  .275

 په اړه،کړنو ترهګريزو 
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 ۷نسي ازادۍ پر ضد د تاوتريخوالي لرونکو عمدي جرمونو د زيانمنو لپاره د حکومتي مرستې په اړه؛ د اپريل متحدالمال، د ج ۲/۱۹۹۸ ۲۷اکتوبر 
متحدالمال، د ځانګړو جرمونو او سرغړونو د سمالسي او چټک عدلي تعقيب لپاره د کړنالرې په اړه، چې ساده کړنالرې يې تعديل  ۱/۲۰۰۳

متحدالمال د کورني  ۴/۲۰۰۳ ۳۰، د خونديتوب د نظم اړوند موضوعاتو د کړنالرې په اړه؛ د ډسمبر متحدالمال ۳/۲۰۰۳نيټې  ۳۰کړې؛ د ډسمبر 
الرښوونې، د کورني تاوتريخوالي اړوند احتياطي ګامونو د  ۴/۲۰۰۴ ۱۴تاوتريخوالي دعدلي تعقيب اړوند نويو تقنيني سندونو په اړه؛ دجون 

الرښوونې، په کورني تاوتريخوالي عدلي تعقيب په وسيله د اعتبار ورکولو په اړه؛  ۲/۲۰۰۵د  پياوړي کولو او د زيانمنو د خونديتوب په اړه؛
 ۱۸، د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي عدلي تعقيب او د څارنوال د تاوتريخوالي پر وړاندې برخې؛ د جوالی ۲۳الرښوونې، جون  ۷/۲۰۰۵
 ۲۶د ځانګړو ګامونو په اړه قانون د پلي کيدلو لپاره معيارونو په اړه؛ او د جوالی  متحدالمال، د جنډر تاوتريخوالي پر ضد خونديتوب ۴/۲۰۰۵
پلي متحدالمال په جزايي اجرااتو کې د زيانمن شوو د خونديتوب او پاملرنې اړوند مالوماتو دنده، شامل دي. دا متحدالمالونه په بشپړه توګه  ۸/۲۰۰۵

 خونديتوب په اړه ځانګړې پاليسۍ په ګوته کوي.  کيږي او په جزايي اجرااتو کې د زيانم شوو د



                                                                                        
 

 

 

 

 ۲۶جوالی  دپه اړه دندو د خونديتوب پاملرنه کې د مالوماتو وړاندې کولو د  زيانمن شووتر ټولو مهمې يې په جزايي اجرااتو کې د 

 الرښوونې دي.  ۸/۲۰۰۵

ه پرته د ته د دوی د حقونو په اړه د مالوماتو ورکولو مکلفيت، لکه څنګه چې د قانون له خوا وضع شوی، له شک زيانمن شوو .276

ونکي دولت د قانون حاکميت لر يموکراتيکاو د اره لومړنی شرط دی. خو په ټولنيزد حقونو د خونديتوب او پلي کولو لپ زيانمن شوو

تړ او همغږۍ د جزايي عدالت له ټولو متخصصينو سره، د څارنوال، او له قانوني تړاو پرته نظم له پراخې ساحې څخه د مالکې، دا هم 

ي ځوابونه نکده چې د حقوقي، اقتصادي، اروايي او طبي ستونزو د موضوعاتو په اړه روښانه، اغيزناک او مالومات لرودنده د استازو 

 وړاندې کړي.  

 الرښوونې کې بيان شوي چې د ۱۱/۲۰۰۵مې په ۱۰لکه څنګه چې د متحدې کړنې د اصل د اغيزناک چلند په اړه د نومبر  .277

دې تضمين برالسي کيدو سره، موږ بايد دپه د تحقيقي څارنوال په پاشل شوي ليدلوري "ماده کې روښانه شوې:  ۱۲۴اساسي قانون په 

ې توګه ، په ځانګړرنوال د هر چا د حقونو تضمينوونکی دیتوقيف شوي کسان په روښانه توګه دا پيغام ترالسه کوي چې څاوکړو چې 

ې او عدالت په پايله کې ورته زيان رسيدلی وي. څارنوال بايد يو نږدې متحد، د هغه د انفرادي قضيکړنو د هغو کسانو چې د جنايي 

 "د حل الره وي. يولو وسيله، يوه پرانيستې دروازه او، په لنډه توګه، د دوی د انديښنو يوه مناسبهورو سره د اړيکو نترمنځ په غټو ت

ع وکړي، ددې ماموريت په پوره کولو کې، څارنوال په ورځنۍ توګه هڅه کوي چې له دې ګټو څخه دفا"پورتنۍ الرښوونه زياتوي چې، 

، له مادي جزايي او مدني دعوو په تمرين کې نه ترالسه کيږي، او که چيرتهپه نامالوم چاپيلایر کې، چې يواځې د د کار ډير وخت 

شوی  غرامت سره يوځای، ژوبل لوري د قانوني نظم د اعادې ترالسه کولو معنوي قناعت ترالسه نه کړي چې د جرم له امله خراب

 "، په پوره توګه د قناعت وړنه وي. دی

 نیدرلینډ

و مادو پورې( د بشپړ جزايي ۲۶۶الف څخه تر  ۲۲۶، د جزايي اجرااتو قانون د ۱۹۹۴نديتوب قانون )د نيدرلينډ د شاهدانو د خو  .278

اجرااتو لپاره د خوندي شوو شاهدانو د قانوني حيثيت لپاره حکم کوي. په هغو قضيو کې شاهدان ښه بنسټيز د اليل لري چې وويريږي 

ه خطر ګوري، يا د دوی د کورنۍ واحد منحلولو ته خطر ويني، د مستعار چې دوی يا د دوی خپلوان خپل ژوند، روغتيا يا حفاظت ت

محدوده استعاره په هغه وخت کې د محکمې پر وړاندې ورکول حيثيت ورته د قاضي له خوا ورکول کيدالی شي. شاهد  )بې نومه(

کې  منفي اغيز ولري، يا، د هغو اشخاصو په قضيه مسلکي ژوند کيدالی شي چې د شاهدانو استشهاديه کيدای شي د دوی په شخصي يا 

 .137پوليسو ته د مالوماتو ورکولو پر وخت مستعار پاتې شوي وي چې

 تونس

د  وينځلو-نهم څپرکی )د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او د پيسو ۷۵-۲۰۰۳نيټې د تونس د قانون ګڼه  ۱۰کال د ډسمبر  ۲۰۰۳د  .279

د خونديتوب  ند خونديتوب لپاره ميکانيزمونه په ګوته کوي. نوموړی قانو زيانمن شوواړه( د ځپلو اړوند د نړيوالو هڅو د مالتړ په 

زو جرمونو د مهمه توګه، د قاضيانو، پوليس مامورينو او نورو عامو استازو لپاره حکم کوي چې په ترهګري، په په اړهلرونکو ګامونو

الحيت ص، شاهدانو او نورو هغو خلکو پورې غځيږي چې تمه کيږي چې وزيانمن شوپلي کولو مسوليت لري. دا خونديتوب تر د قانون 

 لرونکو چارواکو ته خبر ورکوي، او که د پلي کيدو وړ وي، نو د دوی د کورنيو لپاره هم وړاندې کيږي.  
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ه اړه حکم پ رولوماده د تحقيقاتو او د شاهدانو په نورو پوښتنو ګرويږنو کې د غږيزې او انځوريزې مفاهمې ټکنالوژۍ د کا ۴۹ .280

ام ګبل خونديتوب لرونکی ې په تعقيب، ماد ۵۰د کوي، چې اړتيا نه ليدل کيږي چې خوندي شوی شخص په محکمه کې راڅرګند شي. 

د دوی  نتيا ده چې خپل استوګنځای د تونس د جمهوري دولت له څارنوال سره جوړ کړي، چې هلتهد خوندي شوو کسانو لپاره ددې شو

 هويت او استوګنځای محرم ساتل کيږي.

وی په دماده د خوندي شوو کسانو او د دوی د کورنۍ د غړو ، په قصدي توګه د هغو مالوماتو په ښکاره کولو سره چې د  ۵۴ .281

 د جرم په توګه بيانوي. ژوند او شتمني په خطر کې اچول، نښه کولو کې مرسته کوي، 

 برتانیه

 دندهپه برتانيه کې، که چيرته پوليس باوري مالومات ترالسه کړي چې د يو شخص ژوند ته سمالسي او جدي ګواښ پيښ دی، دوي .282

نوموړی شخص زيانمن يا شاهد وي  . که138لري چې د ګواښ الندې شخص د خونديتوب لپاره مخنيوي کوونکي عملياتي ګامونه واخلي

 او که نه او پرته له جزايي اجرااتو څخه، دا مکلفيت شتون لري.

، سرچينې، او د ښکيل خطر په ارزونې پورې اړه لري. ډولهغه پړاوونه چې د يو فرد د خونديتوب لپاره مناسب دي د ګواښ په .283

ځينو بيلګو کې پوليس کيدای شي اړ اوسي چې فزيکي خونديتوب وړاندې که څه هم، په . 139ډير وختونه د فرد لپاره ګواښ بسنه کوي

 کړي يا له نوموړي شخص سره مرسته وکړي چې ځای يا هويت بدل کړي. 

. د 140او پوليسو قانون الندې په مدون قانون کې ځای پر ځای شو جرمونوکال د جدي منظمو  ۲۰۰۵د شاهدانو خونديتوب د  .284

)پوليس او د قانون پلي کوونکې بيالبيلې نورې ادارې( کيدای شي  "خونديتوب وړاندې کوونکی"ماده حکم کوي چې  ۸۲نوموړي قانون 

ماده يواځې يوې کټګورۍ خلکو لپاره  ۸۲چې دوی يې د يو شخص د خونديتوب لپاره مناسب ګڼي. که څه هم،  ونيسيدا ډول ترتيبات 

په دې کې هغه اشخاص شامل دي چې په جزايي عنوان کې تعريف شوي دي.  ۵چې د نوموړي قانون په  د خونديتوب وړانديز کوي

اجرااتو کې شاهدان دي، کيدای شي ، او يا ول، د دوی د کورنۍ غړي، هغه خلک چې په يوه کورنۍ کې ورسره اوسيږي او هغه خلک 

 چې له دوی سره نږدې شخصي اړيکې لري. 

ي خوندي کړهم شته چې ددې لپاره طرحه شوي چې زيانمن او شاهدان چې کله دوی شهادت وړاندې کوي،  نور قانوني ګامونه.285

 او له دوی سره مرسته وکړي چې تر ټولو غوره ثبوت وړاندې کړي: په دوی کې الندې ګامونه شامل دي: 

کم وکړي چې يو شاهد په مستعاره توګه . محکمه کوالی شي ح141برخه ۸۸، ۲۰۰۹د قانوني ډاکترانواو قاضيانو قانون  –استعاره 

 ثبوت وړاندې کوالی شي خو که چيرته قناعت شتون ولري چې:

 دا حکم ددې لپاره اړين دی چې د شاهد حفاظت خوندي کړي يا د هغه شتمنۍ ته جدي تاوان څخه مخنيوی وکړي؛ او 

  ؛ او یونوموړی حکم د مدعی عليه د عادالنه محاکمې ترالسه کولو له حق سره مطابق 

 

 

                                                           
 مادې څخه راپورته کيږي. ۲نوموړی مکلفيت د بشر حقونو په اړه د اروپايي کنوانسيون له  138
 .EHRR 101( وروسته مشهور دی، ۱۹۹۸د عثمان اخطار په نوم د برتانيې پر وړاندې د عثمان له قضيې ) 139
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  د شاهد د ثبوت ارزښت د عدالت په ګټه دی چې دوی شاهدي ورکړي او دوی بې له حکمه شاهدي نه ورکوي؛ يا 

 .که شاهد بې له وړانديز شوي حکم څخه شاهدي ورکړي نو عامه ګټو ته زيان رسوونکی وي 

په هغه . د ځانګړو ګامونو حکم بايد 142برخې ۳۹تر  ۱۶، له ۱۹۹۹د ځوانانو د عدالت او جزايي ثبوت قانون  –ځانګړي ګامونه 

 ثبوت وړاندې کولو کې مرسته وکړي که چيرته: هوکړل شي چې له شاهد سره پصورت کې 

  کلونو کم عمره وي؛ يا ۱۷شاهد له 

 کيفيت به له منځه يوسي؛ يا  شواهدوشاهد له معلوليت يا معيوبيت څخه کړيږي چې د دوی د 

 نوموړي  کيفيت به د شاهدي ورکولو په اړه د ويرې يا فشار له امله کم شي او دا چې شهادتمحکمه قناعت لري چې د شاهدانو د

 کړي. ډير کيفيت شواهدو ځانګړي ګامونه ښايي د دوی د 

شي. په  شوو لويانو اشخاصو لپاره واخيستليرول او و کيدو د خطرسره مخ  کسانوزيانمن ددې لپاره بايد ځانګړي ګامونه د  .286

 ځانګړو ګامونو کې الندې شامل دي:

  ې وړاندې کول )کيدای شي عمومي پوښتنې ګرويږنې او متقابلې پوښتنشواهد د مخکې له مخکې ثبت شوې ډي وي ډي له الرې

 ګرويږنې په کې شاملې وي(

  ويږنې(وړاندې کول )عمومي پوښتنې ګرويږنې او متقابلې پوښتنې ګرشواهدود ويډيو تړوني له الرې له محکمې بهر ځای څخه د 

  وړاندې کول )شاهد به يواځې د قاضي، حقوقي استازي او قضايي هيئت له خوا ليدل کيږي(شواهد پردې شاته د 

  ،اره هم د هغو خلکو لپ وړاندې کول دشواهد د ويډيو تړوني له خوا که چيرته د عدالت د اغيزناکې او ګټورې ادارې په ګټه وي

 نه شي راتالی، محکمې ته سره په انګلستان او ويلز کې آسانۍ السرسي وړ دی چې په 

 د امریکا متحده ایالتونه

قانون  U.S.C  ۱۰۶۰۷ ۴۲خونديتوب ته ځواب وايي. د  زيانمن شوود امريکا په متحده ايالتونو کې، دوه جال قوانين دي چې د .287

لپاره ترتيبات ونيسي چې له شکمن مجرم او د مجرم له مل او  زيانمن شوومکلف دي چې د ډول اجباري په کي حکومتي چارواالندې، 

 جرمونود وي. ددې ترڅنګ، کړنې ککې او د هغه سر په مشوره له هغه څخه مناسب خونديتوب ترالسه کړي چې د شکمن مجرم په امر 

 ي. و اوس، زيانمن دا حق لري چې په مناسبه توګه له تورن شخص څخه خوندي 143د قانون الندې زيانمن شوود 

تر ټولو  ، امنيت ډيرکړي.که چيرته دوی د جزايي عدالت په بهير کې شاهدان وي زيانمن شووډير پروګرامونه شتون لري چې د  .288

ه ستروعدلي پپه کې شوي التونو لپاره دی چې زيانمن پروګرام دی. دا پروګرام يواځې د هغو حفدرالي وروستی غوراوی د شاهد د امنيت 

وي. بل کترالسه چې پروګرام ته داخليږي نوي هويتونه شوي تعقيبونو کې اړين شاهدان وي، او ګواښونه ورته شوي وي. هغه زيانمن 

 زيانمن شوو ، هغود شاهدانو د بيړنۍ مرستې پروګرامپروګرام، 
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143 ۱۸ U.S.C ۳۷۷۱ ( )وګورئ.( ۱)الف 

http://www.legislation.gov.uk/unpga/1999/23/part/II/chapter/I


                                                                                        
 

 

 

اهدانو د بيړنۍ شبرابروي چې شاهدان دي او د جزايي عدالت سيستم کې د ګډون په اړه انديښنې لري. د  ته لنډمهالی موقتي د ځای انتقال

 دي: ېپه کې شاملموخې کيدای شي چې الندې  رولد ډيرو موخو لپاره کاصندوق مرستې پروګرام 

 پريږدي؛( ترانسپورت چې شاهد ددې جوګه کړي چې خپل ګاونډ، ښار يا هيواد په موقتي توګه ۱)

 ( موقتي استوګنځای او د خوځښت لګښتونه؛۲)

 ؛معيشيت او ګذران( موقتي ۳)

 نه چې شاهد وکوالی شي د قانون پلي کوونکو او څارنواالنو سره اړيکه ونيسي؛ اونو( بيړني ټيليفو۴)

 ۳۰توګه  د ځای انتقال په عادي( د امنيت سيستمونه او اضافي کولپونه چې اوسنی کور يې خوندي کړل شي. ددې پروګرام الندې ۵)

 ورځې دوام کوي. 

دوی  دد ترهګرۍ قضيې په معمولي توګه ډيرې ښکاره او د رسنيو پاملرنه په کې شامله وي. له رسنيو سره په ښکيليدو او  .289

ده چې  ه چمتو کړېيوه رسالدفترمحرميت خوندي کولو کې د مرستې لپاره، حکومت مالومات او مرسته وړاندې کوي. د پلټنو فدرالي 

ې له چته مالومات ورکوي  زيانمن شوولپاره مالومات وړاندې کوي چې څنګه له رسنيو سره چلند وکړي. دا رساله  زيانمن شوود 

مومي ته د قضيې د ع زيانمن شووساتلو کې مرسته کوي. په رسنيو سره په داسې طريقه خبرې اترې وکړي چې د محرميت او حيثيت 

کړي. که وسره مرسته کوي چې له رسنيو سره د خبرو لپاره له مانا ډکې پريکړې  زيانمن شووه مخکې خبر ورکول له اعالن په اړه ل

څه هم  شخصی مالومات عامو خلکو ته له افشا کولو څخه خوندي کړي، که زيانمن شووشونې وي، د عدليې څانګې کارکوونکی بايد د 

ره مخ شي، هغه زيانمن چې شاهدان دي کيدای شي ځينې خصوصي مالومات يې د مدعی عليه حق لري چې له خپلو تورلګوونګو س

 محکمې په بهير کې عام شی. 

د ځای او استوګنې آسانتياوې ، په ځانګړې توګه ماشومانو لپاره د محکمې ځانګړې زيانمن شوو کيدو د خطر سره مخزيانمن د  .290

الرې شاهدي ورکوالی شي څو دوی اړ نه شي چې له مدعی عليه سره په يوه کوټه  ماشومان د مدار تړلو تلويزونو لهلپاره برابريږي. 

، لکه ماشومان يا زاړه، په ويډيو ټيپ استشهاديه کې شهادت ورکوالی شي، ترهغه پورې چې مدعی عليه شوي کې اوسي. ځينې زيانمن

 .144دا فرصت ولري چې له دوی څخه متقابلې پوښتنې وکړي

 سره مرسته کوالی شي چې د محکمې په خونه کې چوکۍ خوندي کړي او زيانمن شووپه ډيره مشهوره قضيه کې، حکومت له  .291

)د  د نومونو خوندي کول، د اړيکو مالومات او نور په نښه کوونکي زيانمن شووپه خوندي توګه ور ننوځي او بيرته ووځي. د 

 ې مرسته کوالی شي. مالومات د دوی د محرميت په ساتلو کپيژندلو(

 د. بشپړ غرامت

 . عمومي مالحظات۱
 

حق په احتمالی توګه هغه حق دی چې تر ډيره بريده يې په ټوله نړۍ کې ځان ته پاملرنه را  زيانمن شووجبران لپاره د تاوان د د .292

نه شي، بلکې لږه ګټه بايد په ساده توګه تر مالي غرامت پورې را  زيانمن شوواړولې ده. په داسې حال کې چې دا ډير مهم حق دی، د 

د يو لړ پراخه حقونو د يوې برخه په توګه ورته وکتل شي چې اعاده،  ،څيربايد د غرامت د يو پراخه چوکاټ د ننه د يو عنصر په 

د ګامونو بريد چې ډير پيژندل کيږي. راګرځوونکی عدالت ورځ تر بلې تکرار ضمانت په کې شامل دي. -ځواکمنول، قناعت او د نه

په نړيوال او "تر اوسه، بايد د دولت له خوا تضمين شي له هغه قناعت پورته دی چې په رسمي قضايي اجرااتو کې ترالسه کيدای شي. 

                                                           
144 ۱۸ U.S.C 3509 ي تعقيب په دوران کې د زيانمن شووماشومانو لپاره ځانګړی خونديتوب.د عدل 



                                                                                        
 

دې کولو د نشته چې د جبران او غرامت حق شتون ولري، پرته له دې چې د اوښتي زيان د مسوليت د وړانشواهد ملی قانون کې کوم 

 145" پايلې په توګه وي.

دونکي د ځانګړو خصوصياتو او له هغوی څخه د دولت راپورته کيکړنو په عمومي توګه، د غرامت د حق پيژندل د ترهګريزو   .293

ا د نږدې تړاو لري. د دې ځانګړتيا بنسټ په هغه حقيقت کې نغښتی چې ترهګريزې کړنې ډير وختونه د يو هيواد يسره مسوليت 

ښه شوو د په نهيوادونو د يوې ډلې په لوري وي، چې ملکي وګړي اغيزمنوي، له همدې امله د دولت مسوليت په کې رامنځ ته کيږي. 

ښتی تاوان دا د دولتونو مسوليت دی چې د دوی اتباعو ته ور او وي د ورکولوجوګه نهد پوردوی سرغړوونکو په نشتون کې يا کله چې 

 ورکړي.  

لګې په توګه، د د بي ،لپاره د غرامت سره د چلند د بيالبيلو ملي رژيمونو ترمنځ اختالف زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو  .294

کړنو له ريزو له همدې امله، د ترهګ. شي روالیتبعيضي چلند ته الره هوابنسټ، ورته کړنې  د زيانمن شوو د بيالبيلو تابعيتونو پر 

ه د ورته چلند لپاره د دوی د ځانګړو حالتونو پرت زيانمن شووملي سيستمونه بايد همغږي شي چې د لپاره د غرامت  زيانمن شوود  امله

کې چې دوی  شکله  ميکانيزمونه خپل کړي يا، په هغو حالتونومتحدال، د دولتونو په هڅولو سره چې ترڅنګډاډ ورکړي، د نورو شيانو 

وم دی يو مفهذهنيت د عينيت په مقابل کې د بشپړ جبران ضمانت نه شي کوالی، يو نړيوال سيستم ته مراجعه وکړي. په غرامت کې 

ه يواځې د سره يو ډول چلند، د دوی له فردي حالت په نظر کې نيولو پرته، ن زيانمن شووچې بايد ال ډيره پراختيا ورکړل شي. له 

بايد عينيت . ید  لپاره يوه الره ده، بلکې د ترهګرۍ پر ضد بيانډيروالي د عمومي مالتړ د لوړوالي او د دوی د حقونو د  زيانمن شوو

ه چمتو په مالتړ مرسته په مناسبه توګ زيانمن شووه د د جزايي عدالت د غبرګون دننوښيي چې  ملګری ويتضمين سره دغه ددې له 

 شوې ده. 

د هغو ره د ډيرو اړتياوو د ځوابولو لپاره اغيزناکه ال زيانمن شوود  جرمونوپه ډيرو هيوادونو کې، تجربو ښودلې ده چې د  .295

دارو دننه اه د جزايي عدالت او ټولنيزو مالتړ وړاندې کوي او په اغيزناکه توګهراړخيزدي چې  ځای پر ځای کولپروګرام جوړوونکو 

ته اجازه ورکوي چې د سرغړوونکو پر وړاندې مدني  زيانمن شووسره مرسته کوي. د هغو حکمونو ترڅنګ چې  زيانمن شووله 

کې د اتو حق او په جزايي اجرا زيانمن شووجبران لپاره د تاوان ددعوې اقامه کړي، ځينو هيوادونو ملي قوانين تصويب کړي چې د 

 .ډيرويپه رسميت پيژندل  کړاوونود  زيانمن شووګډون حق په رسميت پيژني. نوموړي فرصتونه د 

زيانمن له  جرمونوزيانمن د وجودپوهنې له نظره د جبران لپاره د نورو  کړنو له املهد اصل پر بنسټ، د ترهګريزو  ود مساوات .296

ي . که څه هم، دا به درک کړل شي چې د مشخصو جنايډير مستحق نه دي ،چې د اوښتي زيان تناسب په پام کې ونيسي ،څخه شوو

الي جبران له د اړوندو ملي کړنالرو له الرې، مته اړتيا لري. ډيول چلند پراخه کچه زيانمن کيدل پيښوي يو جال په حقيقت چې کړنو 

پانګې ي لپاره د جبران مل زيانمن شوووي، د مجرم يا د السرسي وړ نورو سرچينو څخه غوښتل کيدالی شي، چې، که د پلي کيدو وړ 

  دي.  ېهم په کې شامل

  

                                                           
رااتو چې د د جزايي او مدني حقوقي اج". پروفيسور بسيوني درک کوي چې ۵۷۷شريف م. بسيوني، د زيانمنو حقونه: نړيوال پيژندل، مخ  145

و شيانو په پام کې او د مالتړ پروګرامونو کې د راغبرګ شوي ټولنيز او بشري پيوستون چې د نورټولنيزو مرستو  مسوليت په مفهوم چليږي، او د
  "نيولو سره چليږي ترمنځ بايد يو مهم توپير جوړ شي په.



                                                                                        
 

نمونه ابته ثپروګرامونو يو ډول د جبران تاوان د د جبران د پلي کولو د طريقو ساحه د پام وړ توپير لري، خو په ملي کچه د  .297

حل مهاله  لنډ؛ په نورو حالتونو کې له ځانګړو يچې مخکې تاسيس شوی وشتون لري؛ په ځينو حالتونو کې د حقوقي ميکانيزم له الرې 

مدا ډول هکې د پام وړ توپيرونه شته، او کچه . د وړاندې شوي جبران په برابريږيالرو سره، چې له هر حالت سره د دولت غبرګون 

سمالسي  د لپاره په مناسبو شيبو کې توپير شته. په داسې حال کې، چې ځينې سيستمونه زيانمن شووپه جبران غوښتنه کې د د تاوان 

غه وخت هجبران يواځې د تاوان ، په نورو سيستمونو کې حکم کوي په خپلواکه توګهڅخه ، له جزايي اجرااتو مرستې د شونتيا لپاره

ابع تچلند وونکو د جبران د سرغړد تاوان دولت له خوا  ورکول کيږي چې وروستۍ قضايي پريکړه ترسره شي. په دې حالتونوکې، د

و له ، اکړنوپه مشخص ډول کې د سرغړوونکو د  کړنو له املهپه ځانګړې توګه، د ترهګريزو ي زيان جبران ورکړي. دی چې د اوښت

 ده.   ا نه بلکې قاعدهد تاوانونو جبران استثنله سرغړوونکو څخه په پام کې نيولو سره، ويجاړتيا امله يې د رامنځ ته شوي 

ته اجازه  شوو زيانمنتاييدولو کې د مترادفو اداري يا قضايي ميکانيزمونو د تاسيسولو اړتيا هم شامله ده چې حق په د غرامت د  .298

څخه ډون ګورکوي چې يوه دعوه وړاندې يا يوه جايزه ترالسه کړي. دا کيدای شي بشپړوونکی خو په جزايي اجرااتو کې د زيانمن له 

ه، لږترلږه تر جبران تد تاوان دولتونه بايد (، يا کيدای شي يو خودمختاره ميکانيزم وي. Partie civileخپلواک وي )لکه په فرانسه کې 

پايلې ترڅو ي چې کيدای شي يوه اوږده موده ونيسکوم يوه ټاکلي بريده، اجازه ورکړي چې د جزايي اجرااتو له پايلو څخه خپلواک وي، 

ړي، او ته ورسيږي. سربيره پر دې، د دې حقيقت په ليدو سره چې مدني اجراات کيدای شي ال ډير وخت ونيسي چې پايله السته راو

زايي قضايي تکيه وکړي، دولتونه بايد لږترلږه په پام کې ونيسي چې جشوو شواهدواړينه نه ده چې په جزايي اجرااتو کې په راغونډ 

خکې له وخو لپاره يو قانوني بنسټ دی. که څه هم هغه هيوادونه چې له ترهګريزو پيښو سره ډير مخ کيږي، مپريکړې د جبران د م

يوادونو او د دوی د کورنيو لپاره له جبران سره چلند وکړي، په نورو ه زيانمن شوومخکې تاسيس شوي اساسي چوکاټونه لري چې د 

بيالبيلو  جبران وړاندې کړي )د بيلګې په توګه، په مصر کې حکومتد تاوان اره لپ زيانمن شووکې ځانګړي فرمانونه صادريږي چې د 

جبران  ديا تقاعد استحقاق په توګه امتيازات صادروي(. ډير دولتونه ، مياشتنۍ حق الزحمې قيمت-عواملو ته په کتو سره، د غوڅ

 جال وضع کوي.، له حق څخه چې يوې مدني محکمې ته دعوې وسپاري زيانمن شووميکانيزمونه د 

ددې وړتيا زياتوي د جبران ځينې طريقې همدا ډول د بيمې ملي سيستمونو ته مراجعه کوي. مشترک اداري او قضايي سيستمونه  .299

اروايي مرستې ښه -ته تر ټولو غوره شونی جبران وړاندې کړي. د روغتيايي او ټولنيز زيانمن شوو کړنو له املهچې د ترهګريزو 

وروسته، د عمومي اقتصادي مالتړ تر څنګ ډير پيښيدونه  سمدالسه م ، په ځانګړې توکه د ترهګريزې پيښې له تاسيس شوی سيست

ارزښت لري، چې کيدای شي د وخت په تيريدو سره ال ډير ارزښت ومومي. د مانا لرونکي مالتړ بيلګه چې د مالي خصوصيت لرونکې 

چې وړاندې کيږي، چې کيدای شي ډير ارزښتناک ثابت شي کې ه په يونان نه وي عامه خدمتونو ته د السرسي لومړيتوب دی، لک

 146. "په جنس سره"اجرت المثل 

ی شي د نيټه تصويب شو، کيدا ۲۸کال د سپټمبر په  ۱۹۷۷چې د وزيرانو د شورا له خوا د پريکړه ليک،  ۲۷د اروپايي شورا . 300

پارښتنه سد جبران چلند کوي. نوموړي پريکړه ليک ددې لپاره  زيانمن شوود  جرمونوپخواني سيمه ييز اصل په توګه وکتل شي چې د 

بران جکوله چې په هغو حالتونو کې له نورو الرو څځه جبران تضمين کيدای نه شي، دولت بايد مرسته وکړي چې الندې کسانو ته 

نيسي(؛  ټول قصدي جرمونه تر پوښښ الندې ورکړي: )الف( هغه کس ته چې د يو جرم په پايله کې شديد بدني ژوبل شوی وي )لږترلږه

 ته چې د جرم په پايله کې مړ شوی وي. د نوموړي پريکړه ليک له مخې، شوو کسانو)ب( د هغه کس اړمنو پاتې 
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ه عملي راجعې سرمپه ته جبران د ټولنيز امنيت سيستم د چوکاټ د ننه، يا د جبران د ځانګړو پروګرامونو د تاسيسولو، يا بيمې د تاوان 

ملنې لګښتونه، د ، د درډيروالی، په لګښتونو کې له السه تللکيدالی شي، او بايد په مناسبو قضيو کې لږترلږه د تيرو او راتلونکو ګټو 

د  کال ۱۹۸۳نوموړي پريکړه ليک د او تجهيز لګښتونه په کې شامل وي.  خوروته دسپارلوروغتيا او ځواکمنولو لګښتونه، او 

ړيوالې همکارۍ جبران په اړه د اروپايي کنوانسيون لپاره بنسټ جوړ کړ، چې د نتاوان د د  زيانمن شوونکو جرمونو د تاوتريخوالي لرو

 په اړه هم يوه برخه لري. 

، د ېاوکړن خپرونه کې راغبرګه شوې ده، راغونډوي چې عرفونه "مالتړ او مرسته –زيانمن "د اروپايي شورا څيړنه چې په . 301

، د سرغړوونکو پانګېلپاره سرچينې عمومي  کوي: د هيواد د جبران پروګرامونو د جبران له لحاظه، د هيوادونو ترمنځ توپير زيانمن شوو

 د، کي R(2006)8د شتمنۍ ضبطول، جريمې، د بيمو په قراردادونو وضع شوي ماليات او نورې سرچينې کيدالی شي. په سپارښتنه 

 په شمول، د جبران لپاره سيستمونه پرتله کړي.سرچينې د پانګې اروپا شورا خپل غړي هيوادونه هڅوي چې د 

رښوونو په اوومه د خونديتوب په اړه د خپلو ال زيانمن شوود  کړنو له املهد جبران د ډولونو په تړاو، د اروپا شورا د ترهګريزو  .302

سره سم،  پرته، دولتونه هڅول کيږي چې له حاالتوورکولو د مالي جبران له "دی، چې بيانوي  الرښوونه کې دې ستونزې ته پام کړی

 ".، منفي اغيز راکم کړيچې زيانمن ترې کړيږي کړنو له املهاخيستلو غور وکړي چې د ترهګريزو  پهد نورو ګامونو

رمنځ، ( د نورو شيانو تCJ-S-VICTتخصصينو ډلې )لپاره د خسارې د جبران په اړه د م زيانمن شوود  جرمونوکې، د  ۲۰۰۷په .303

کمول تر بحث د غير جزايي عدالت جبران، ملکي او اداري جبرانونه، جبرانونو ته اغيزناک السرسی، او د بيا زيانمن کيدلو د خطر را

ګړې توګه يوه برخه په ځان "لپاره غيرجنايي جبران زيانمن شوود جرم د "کال وروستي راپور  ۲۰۰۷الندې ونيول. د نوموړې ډلې د 

لې او غير مالي اړخونه )د اندازې پاي وه او په دې يې تاکيد کړی چې ځينېلپاره ځانګړې کړې  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو 

 .  وهلپاره د ځانګړې پاملرنې مستحق  زيانمن شوود  کړنو له املهګامونه( د ترهګريزو 

لې پورې را له پود جبران اړوند د اروپايي اتحاديې شورا الرښوونې  زيانمن شوود  جرمونونيټې، د  ۲۹کال د اپريل د  ۲۰۰۴د  .304

 جبران لپاره د السرسي په اړه ځيني ټکي روښانوي: تاوان د د  زيانمن شوود  جرمونوهورې حالتونو کې د 

  ر وکړي چې په کې اوسيږي، که څه هم و مستحق دي چې په هغو غړو دولتونو کې د جبران لپاره غوښتنهشوی د جرم زيانمن

 رسيدلي ژوبليدنه په بل غړي دولت کې ترسره شوې وه.

  پاره معياري جبران اړوندو پريکړو او د غوښتنليکونو د انتقال ل د زيانمن شوونوموړي کميسيون په ټوله اروپايي اتحاديه کې د

 بڼې تاسيس کړي دي.

  ،لي چارواکو مسولينو ټاکل چې بنسټيز ماموريت يې د ښکيلو غړو دولتونو د اړوندو م د مرکزي اړيکو نيولوپه هر غړي هيواد کې

رااتو په ترمنځ د همغږۍ او د مالوماتو د تبادله کولو لوړاوی دی. ددې موخه دا ده چې هغه ستونزې حل کړي چې د غوښتنليک د اج

 دوران کې راپورته کيدالی شي. 

 

 د غرامت ستونزې ته په مفصله توګه د خپل قضايي صالحيت الندې  زيانمن شوو د جزا د نړيوالې محکمې قانون د .305

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

د غرامت لپاره حکم  زيانمن شووماده د  ۷۵د نوموړي قانون . 147ځواب وايي )ټولوژنه، د بشريت پر ضد جنايتونه او جنګي جنايتونه(

وړاندې د محکمې په امر د غرامت جايزې پلې کړي، او بايد د يو محکوم شخص پر ايجادوي، چې امانت صندوق ماده د  ۷۹کوي او 

زيانمن او د دوی کورنيو ته فزيکي او اروايي ځواکمنتيا وړاندې کړي. سربيره پر دې، د  زيانمن شووخوښچارې همکارۍ کاروي چې 

ی شي چې له محکومو ددې لپاره د السرسی وړ کيدادا پيسې په بشپړ واک سره، هيئت د مشرانو د  امانت د صندوقلپاره د  شوو

او ددې حکمونو الندې ترينه ګټه واخستل  اشخاصو څخه د ضبط شوو شتمنيو سره يوځای شي چې د غرامت د حکمونو مالتړ وکړي

څخه د غرامت لپاره د جايزو  امانت له صندوققواعد د غرامت د اجرااتو، د غرامت د ارزونې، د شهادت د محکمې د کړنالرې او. شي

اجرااتي پړاوونه، او همدا ډول د محکوم شوو اشخاصو پر ضد د غرامت د حکمونو د تضمين لپاره د شتمنۍ  ميکانيزمونود د حکم لپاره 

 148د ضبط په موخه نړيواله همکاري او خوندي کوونکي ګامونه وړاندې کوي.

 عرفونه او قانوني حکمونهکړنې او. ملي ۲
 

 الجزایر

پاره پرې د ل زيانمن شوود  کړنو له املهکې، د هر ډول غرامت سره سره، چې د بيالبيلو محکمو له خوا د ترهګريزو الجزايرپه  .306

بران جد تاوان له حکم سره سم وي، زيانمن کيدای شي د دولت د قوانينو  اړوندو قضيو په جريان کې پريکړه شويکړنو ترهګريزو 

 دي:ترالسه کړي چې الندې قوانين په کې شامل 

 پلي  او ددېګڼه قانون   ۱۸-۹۳ډسمبر  ۲۹کال د ۱۹۹۳د او  ګڼه قانون  ۱۹ ۰۱-۸۹ کال د جنورۍ ۱۹۹۳ د د ماليې قوانين، چې

 لپاره يې د جبران اصل معرفي کړ.  زيانمن شوود ټولو  کړنو له املهکيدونکي فرمانونه شامل دي چې د ترهګريزو 

  شوي زيانمن کړنو له املهحکم کوي چې د ترهګريزو ګڼه قانون  ۰۸-۹۹د مدني توافق د اعادې په اړه، جوالی  ۱۳د  ۱۹۹۹د ،

 "مدني لوري"الف ماده کې تعريف شوي، يا د دوی اړمن کسان، ددې وړتيا لري چې خپل ځانونه د  ۸۷لکه څنګه چې د جزايي قانون په 

  149په توګه څرګند کړي او د تاوان جبران وغواړي.

    د "لت د بيالبيلو کټګوريو د جبران لپاره تاسيس شوی وو. دو زيانمن شوو، د ګڼه فرمان  ۴۷-۹۹ ۱۳د فبروري د   ۱۹۹۹د

  په ايجادولو سره د هر ډول جبران مالتړ کوي. "د صندوقلپاره د جبران  زيانمن شووترهګرۍ د 

  ۰۶-۰۱  لپاره د جبران يو  زيانمن شوود غميزې يا ماتم د سولې او ملی پخالينې د منشورد پلي کولو اړوند، د ملي ګڼه فرمان

 150پروګرام جوړ کړ چې په بيالبيلو بڼو ترسره کيدالی شي چې الندې په کې شامل دي: د خدمت تقاعد، مياشتنی تقاعد، نړيواله پانګه

 151يا ځانګړې پانګه.

 ۰۶-۰۱  ري چې سره خپلوي ل شوي ل د هغو بيوزلو کورنيو لپاره مرسته تاسيس کړه چې د ترهګرۍ له زيانمنهمدا ډوګڼه فرمان

 د زيانمن شخص جوړې، اړمنو کسانو او مور او پالر ته

 

                                                           
په اساسنامه کې  ، د روم اساسنامې د کتنې کنفرانس )چې په کمپاال، يوګندا( کې ترسره شو، په اجماع سره د روم۱۱کال د جون په  ۲۰۱۰د  147

 حکمه خپل قضاييمتعديالت رامنځ ته کړل چې د تيري نه د زيانمن شوو لپاره يو تعريف او ددې په اړه يو رژيم په کې شامل دي چې څنګه بايد 
غې پورې د هصالحيت په نوموړي جرم پلی کړي. د پلي کولو لپاره شرايط چې په کمپاال کې پرې پريکړه وشوه وړاندې کوي چې محکمه به تر 

وموړی قضايي نيټې وروسته د لورو دولتونو له خوا پريکړه وشي چې ن ۱جنوري له  ۲۰۱۷خپل صالحيت پلي کولو وړتيا و نه لري تر څو چې د 
 له کړي.صالحيت فعا

د جزا د نړيوالې محکمې پر وړاندې د زيانمنو استازيتوب: د د محکمې د زيانمنو لپاره د عمومي مشاورت د دفتر الرښود چې عنوان يې  148
http://www.icc-دی، وګورئ، دلته د السرسي وړ دی:  حقوقي استازو لپاره يو الرښود

cpi.int/iccdocs/PIDS/tmp/Representing%20Victims%20before%20ICC.pdf 
 ماده ۴۰، ۱۹۹۹جوالی  ۱۳په اړه، Retablissement de la concorde civileګڼه قانون د  ۰۸-۹۹ 149
 ۱۲۰صندوق له خوا ورکړل شوی پيسې )له رسمي او ملکي مامورينو پرته( چې له  نړيواله پانګه: د زيانمن شوي اړمنو کسانو ته د جبران د 150

 ځلو سره برابرې دی. 
هغو اړمنو کسانو ته ورکول کيږي چې مړه شوي  ځانګړې پانګه: هغه اندازه پيسې چې د تقاعد د ملي پانګې له خوا د ترهګريزو کړنو زيانمنو 151

يا د مړينې او ورکيدلو په وخت کې تقاعد ته نږدې وي. نوموړې اندازه د مړ شوي شخص د تقاعد  يا ورک شوي وي، کله چې زيانمن تقاعد شوی
 دوه برابره دی.  

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/tmp/Representing%20Victims%20before%20ICC.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/tmp/Representing%20Victims%20before%20ICC.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/tmp/Representing%20Victims%20before%20ICC.pdf


                                                                                        
 

 

کې په حيثيت  زيانمن شوود  کړنو له املهجبران ورکوي. دې اصل د ترهګريزو د تاوان د مياشتني تقاعد يا نړيوالې پانګې په بڼه کې  

املې شي شپه حيث  زيانمن شوود  کړنو له املهکورنۍ د ترهګريزو کسانوانقالب رامنځ ته کړ، چې د ترهګرۍ له امله د اغيزمن شوو 

 .وګرځياو د دولتي مرستې مستحق 

 ارجنټاین

 (AMIA Case) د ارجنټاین او اسرایلو دوه اړخیزه ټولنه

 
ي دي. د نوموړي جبران خوندي کولو په موخه طرحه شوتاوان د او د دوی د کورنيو لپاره د زيانمن شوود ارجنټاين حکومت يو څه ګامونه پلي کړي چې د 

خنيوی کوونکی ممالي مرستو ويشل دي چې د ارجنټاين اجرائيه ځواک له لوري وړاندې کيږي، او د مدعی عليه د شتمنيو لږ شوي نرخ ډول دوه ګامونه د 
 قضايي پريکړو له مالي اړخ سره سمون خوندي کړي.تصرف دی چې د نوموړې قضيې اړوندو 

 
د بمي چاودنو په غبرګون کې وړاندې شوې چې  "ټاين او اسرايلو دوه اړخيزه ټولنېد ارجن"مالي مرستې د ارجنټاين د حکومت له خوا د لږ شوي نرخ نوموړې 

له خوا يې  ۱۴۵۲/۹۴صادر کړ )چې د فرمان  ۱۲۱۶/۹۴تنه په کې ووژل شول او په سلګونه کسان په کې ژوبل شول. د هغه وخت ولسمشر يو فرمان  ۸۵
ته د ور اوښتي  زيانمن شوويې اندازه سه کړي، چې مالي مرستې ترالد لږ شوي نرخ کړې چې  ېملتيا کيده(، چې زيانمن، يا د دوی کورنۍ يې ددې مستحق

 تاوان د کچې اړوند توپيرکولو. 
 

له هغه وروسته چې يوې غير دولتي ادارې د ارجنټاين د حکومت پرضد د بشري حقونو په اړه بين االمريکايي کميسيون کې دعوه وکړه، حکومت  
د حقونو د  زيانمن شوولي چې، د مخنيوي کوونکو دندو سره د مطابقت په پاتې راتلو کې، د صادر کړ چې په هغه کې يې په رسميت پيژندفرمان  ۸۱۲/۲۰۰۵

 اک قضايي سرغړونې لپاره د دوی مسوليت، د بشري حقونو په اړه امريکايي کميسيون کې تضمين شو، چې د ژوند، بدني سالمتيا، عادالنه محکمې او اغيزن
د له خوا تاسيس شوې فرمان  ۱۲۱۶/۹۴، يا د دوی کورنيو ته، د زيانمن شووچې  کم وکړد جبران لپاره يې هم حخونديتوب حقونه په کې شامل دي. همدا ډول 

 په خپلواکه توګه ورکړل شي. برسيره مالي مرستې څخه لږ شوي نرخ د 
 

خونديتوب تضمين شي، د ارجنټاين حکومت د يو سند د تصويبولو مالتړ کوي  زيانمن شووددې لپاره چې د ارجنټاين او اسرايلو دوه اړخيزې ټولنې د قضيې د 
د کورنيو لپاره د جبران وړاندوينه کوي چې په نوموړي بريد کې  زيانمن شووتقنيني څانګې کې د بحث الندې دی، چې د هغو په د دوی مخکې څخه چې ال له 

 مړه شوي دي. 

 
 

عی عليه له خوا د اوښتي تاوان په جبران پورې تړلی دی او موخه يې د اجرااتو له پايلو د شتمنۍ مخنيوی کوونکی تصرف د مد .307

ترمنځ د ارجنټاين او اسرايلو دوه اړخيزې ټولنې په قضيه کې د مدعی عليه پر  ۲۰۰۹او  ۲۰۰۸دا د سره د مطابقت خوندي کول دي. 

ارزښت  )نمايشي( او د دوی د کورنيو لپاره يو لوړ سمبوليک وزيانمن شووړاندې پلی کيدو، چې پلي کيدلو يې، سربيره پر دې، د 

 درلود.  

 ارمنستان

له امله اوښتي تاوان د جبران په کړنو ماده د ترهګريزو  ۱۶( ۲۰۰۵د ارمنستان جمهوريت د ترهګرۍ  پر ضد مبارزې قانون) .308

 بايد د دولت له بوديجې څخه د جزايي اجرااتولکه څنګه چې په دې قانون کې تعريف شوی، دا ډول تاوان  اړه حکمونه لري.

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

قانون د حکمونو مطابق ځانګړی شي، چې د بوديجې لپاره له سرغړوونکي څخه جبران په کې شامل دی. د جبران دا ډول وسيلې د 

هم  امله اغيزمنې شوي لهکړنو ، او هغو ادارو ته چې د ترهګريزو ارمنستان په خاوره کې بهرنيو اتباعو ته د ور اوښتي زيان لپاره

 غځول کيږي.

زيانمن شوي دي، چې موخه يې عادي  کړنو له املهماده د هغو کسانو د ټولنيزې ځواکمنتيا لپاره حکم کوي چې له ترهګريزو  ۱۷ .309

کول چمتوراګرځول دي، او حقوقي، اروايي او روغتيايي مرسته، مسلکي ځواکمنتوب، او د استوګنځايونو احتمالي  زيانمن شووژوند ته د 

ل شي. په دې قانون کې ځانګړي حکمونه شته چې هغو وهم په کې شامل دي. د مالتړ دا ډولونه هم بايد له دولتي بوديجې څخه وپوښ

چې د  –دولتي استازي او اشخاص چې مستقيمه مرسته وړاندې کوي  عمده ډول په –اشخاصو ته ټولنيز او حقوقي مالتړ غځوي 

 ترهګرۍ پر ضد هلوځلو کې ښکيل دي. 

 بلغاریا

لپاره د جبران حکمونه  زيانمن شوومادې پورې د جرم د  ۲۶تر  ۲۰مرستې او مالي جبران قانون له  زيانمن شوود جرم د  .310

ورکړې ته د مالي جبران  زيانمن شوود مالتړ او جبران لپاره ملي شورا ددې لپاره جوړه شوې چې  زيانمن شووتنظيموي. د جرم د 

زيانمن شوي چې د جرم له امله وڅاري؛ له هغو بلغاريايي اتباعو سره مرسته وکړي چې د اروپايي اتحاديې په نورو غړو دولتونو کې 

الحيت لرونکو چارواکو ته وسپاري او بشپړ يې کړي؛ د زيانمنپوهنې څيړنې ص د مالي جبران غوښتنليکونه په نورو غړو هيوادونو کې

د مرستې په  زيانمن شوود مرستې په ساحه کې همغږي کړي؛ او د جرم د  زيانمن شووترسره او د نورو څيړنو پروګرامونه د جرم د 

 برخه کې نړيواله همکاري ترالسه کړي. 

 کاناډا

يوه اضافي جريمه ده چې د قضايي پريکړې پر مهال په خپلکارې توګه په پيسې اضافي  يانمن شووز. د کاناډا د جزايي قانون د 311

د لګښت سختيو له امله ابراء ترالسه کړي. اضافي ستونزو او ، مګر دا چې تورن په بريالۍ توګه د نااړينو مجرمينو باندې وضع کيږي

زيانمن کيږي چې د خپلو قضايي صالحيتونو دننه د جرم د رول لپاره کا واليتي او سيمه ييزو حکومتونو له خوا راغونډيږي او ددې

دي سلنه  ۱۵د هرې جريمې پيسې اضافي  ېپروګرامونو، خدمتونو او مساعدتونو سره مرسته وکړي. تر ټولو کمپانګې لپاره د  شوو

او د  هډالر ۵۰په حالت کې د اختصاري محکوميدلو د جرم  وضع شوې نه وي،پرې چې په مجرم وضع کيږي، که هيڅ جريمه 

 ډالره وضع کيږي. ۱۰۰په سزا رسيدلي جرم لپاره  لګيدلوپه نتيجه کېتور

ړه محکمه حکم کوالی شي چې چمتو شوي ثابتيدونکي مالي زيانونه تر پوښښ الندې ونيسي، چې په دې کې هغه د اعادې په ا . 312

ان ور اوښتلو په پايله کې رامنځ ته کيږي، يا له بدني يا اروايي زيانونو څخه مالي تاوانونه شامل دي چې د شتمنۍ له السه ورکولو يا زي

 راپورته کيږي. 

برخه حکم کوي چې د حکم د صدور بنسټيزه موخه دا  ۷۱۸په جزايي قانون کې د پريکړې کولو اصول او موخې شاملې دي.  . 313

هغو حکمونو په وضع کولو سره چې له الندې موخو څخه يوه يا سره يوځای مرسته وکړي چې د نوښتونو ده چې د جرم د مخنيوي له 

 ډيرې لري، قانون مراعات شي، او يوه عادالنه، سوليزه او خوندې ټولنه رامنځ ته شي:

 يا ټولنې ته د ور اوښتي زيان لپاره د غرامت وړاندې کول؛ او زيانمن شوو 

  ټولنې ته د ور اوښتي زيان په اړه اعتراف کول.او  زيانمن شووپه مجرمينو کې د مسوليت د احساس لوړول، او 

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

لپاره د جبران په شمول )له حکومت څخه  زيانمن شوود کاناډا د اساسي قانون الندې، واليتونه او سيمې په لومړۍ توګه د جرم د . 314

لپاره مالي مرسته( د پروګرامونو او خدمتونو مسوليت په غاړه لري. لکه پورته چې يادونه وشوه، ځينې  زيانمن شوومستحقو د جرم 

لپاره يو پراخه تعريف وړاندې  "زيانمن"خدمتونه تاسيسوي د  زيانمن شووواليتي او سيمه ييز قوانين چې په نوموړې قضايي حوزه کې د 

ۍ يا په نوموړي قانون کې د تضمين شوو حقونو څخه د ګټې اخيستنې څخه د نه جوګه د مړينې، ناروغشوي کوي چې د مستقيم زيانمن 

د الندې تشريح شوي، هر واليت ډول کيدو پر مهال، د زيانمن کورنۍ هم په کې شامله کړي. په ورته توګه، لکه څنګه چې په مفصل 

 ډول د جبران د السرسي وړ اندازې وضع کړي دي.جبران يا مالي مرستې د مستحق کيدلو لپاره خپل شرايط، او همدا تاوان د 

د واليتونو او سيمو پروګرامونه په هغه ځای تمرکز کوي چې جرم په کې پيښ شوی دی. د بيلګې په توګه، که جرم په البرتا کې . 315

ايانو يا د يو ځانګړي واليت کاناډپه جبران غوښتنه وکړي. نوموړې مرسته تاوان د بايد د البرتا پروګرام څخه د شوی پيښ شي، زيانمن 

اوسيدونکو پورې محدوده نه ده. په عمومي توګه، د مجرم تابعيت د جبران لپاره د مستحق کيدلو په تشخيص کې کوم عامل نه دی. دا 

پايله بهر د يوې جنايي کړنې په نه لګښتونه تر پوښښ الندې نه نيسي چې له نوموړي واليت يا سيمې  زيانمن شووپروګرامونه د هغو 

 کې زيانمن شوي وي. 

لپاره د مالي جبران هيڅ ځانګړی پروګرام تاسيس  زيانمن شوود  کړنو له املهې چې په کاناډا کې د ترهګريزو په داسې حال ک. 316

م څخه يو زيانمن چې په کاناډا کې زيانمن شوی کيدای شي له شته واليتي يا سيمه ييز پروګرا کړنو له املهشوی نه دی،  د ترهګريزو 

د جبران مستحق شي، که چيرته تشخيص شي چې نوموړې کړنه يو جرم دی چې د هغه واليت يا سيمې دننه ترسره شوی دی، چې په 

که څه هم، زيانمن بايد د نوموړي پروګرام د نورو معيارونو او شرايطو پايله کې د بنسټيزې مستحق کيدنې معيار د قناعت وړ ګرځوي. 

د اوښتي  "د مالي ګټو پروګرام"وړ تاوان او ترټولو ډير مبلغ په کې شامل دي. د بيلګې په توګه، په البرتا کې تابع وي، چې د شرايطو 

پر بنسټ د يو ټاکلي مبلغ د يوځای تاديې حکم کوي. د درد او کړاو يا د عايد له السه ورکولو لپاره په عمومی توګه ډول بدني ژوبلې د 

ته وړاندې کوي چې  زيانمن شووجبران د السرسي وړ نه دی. د نووا سکوشيا پروګرام يواځې د مشاورت او اروايي خدمتونو جبران 

 ور خپګان( سره مقاومت وکړي.)ژژوبلې له دوی سره مرسته وکړي چې له 

جبران پروګرامونه يوځای يا مهالني تاديات وړاندې کوي چې يو لړ پراخه تاوان د په برتانوي کولمبيا، کيوبيک او مانيتوبا کې د . 317

ل او د اړمنو لګښتونه تر پوښښ الندې راولي چې د جرم په پايله کې رامنځ ته شوي لکه د ځواکمنولو لګښتونه، د عايد له السه ورکو

 لګښتونه هم وړاندې کوي. جنازې پورې د ټاکلې اندازې تر يو د پيسو کسانو ګټې. ډير واليتي پروګرامونه 

 زيانمن شوو"د مرکز له خوا اداره شوی، د )کړنالرې(د ستونزو لپاره د فدرالي ډيپارټمنټ د عدالت د پاليسۍ  زيانمن شوود . 318

 درې برخې لري: "صندوق

 چې د قانون د ننه يې پلي کړي، پيسې دي په دې برخه کې د واليتي او سيمه ييزو حکومتونو لپاره  سيمه ييزه پلي کيدنه. واليتي او

کې ګډون وکړي او د په اوريدنه لپاره مالي مرسته چې د قضايي پريکړو  زيانمن شووپه ځانګړې توګه د جزايي قانون حکمونه؛ د 

، مشرانو، ښکاره لږه کيو او معلوليت شوي ، لکه بومي زيانمنزيانمن شووکړي؛ د بې برخې شوو د اغيز بيانيې وړاندې  زيانمن شوو

 شامل دي.پانګه شمالي بيړنی  زيانمن شووشوي خدمتونه؛ او د جرمونو د ډير لپاره  زيانمن شوولرونکو 

 .پروژو، عامه حقوقي نوښتي امتيازونه او مرستې د دولتي او غير دولتي ادارو لپاره د السرسي وړ دي چې د  پروژې او فعاليتونه

 شوې مرستې او روزنيزو پروګرامونو مالتړ وکړيلوړې لپاره د  زيانمن شوو، د د نوښتونوتعليم 

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

  زيانمن کيدلو  جرميزيانمن هم په کې شامل دي چې د ، چې هغه افرادو يا د کورنۍ پاتې غړو ته زيانمن شوومالي مرسته د جرم د

مالتړ کوونکو اشخاصو ته چې د کاناډا د  زيانمن شوواو د  زيانمن شووا غيرمعمولي ستونزو سره مخ دي؛ له امله له سختو ستونزو ي

بهر کې زيانمن شوي دي چې کړي او برخه په کې واخلي؛ هغو کاناډايانو ته چې په لپاره سفر ود اوريدنې بورډ  مشروط خوشې کولو

کاناډا ته د راتګ لګښتونه پرې کړي يا هغه هيواد ته پرې سفر وکړي چې جرم په کې پيښ شوی چې د محکمې په اجرااتو کې برخه 

برخې اړوند وختي  ۷۴۵،۶وړاندې کيږي چې د جزايي قانون  او د کورنۍ غړو ته يې زيانمن شووواخلي؛ او هغو ژغورل شوو 

ولو د شرايطو استماع کې د برخه اخيستلو لګښتونه پرې کړي چې د هغو قاتلينو لپاره ترسره کيږي چې په عمري بند مشروط خوشې ک

 محکوميږي.

زيانمن شوو کاناډايانو لپاره مالي مرسته وړاندې کوي. د د په بهر کې  "صندوق زيانمن شوو"لکه مخکې چې يادونه وشوه، د . 319

راهيسې، بيړنۍ مالي مرسته هغو کاناډايي افرادو ته د نااړينو ستونزو د بيړنيو حالتونو لپاره د السرسي نيټې  ۱کال د اپريل له  ۲۰۰۷

وړ ده چې په بهرنۍ قضايي حوزه کې د ځانګړو جدي متشددو جرمونو له امله زيانمن شوي وي او هلته د مالي مرستې بله سرچينه د 

د د ماشوم ، جنسي تيری او شديد بريد يا د جدي شخصي تاوتريخوالي لرونکی بريالسرسي وړ نه وي. په ځانګړو شوو جرمونو کې قتل

لپاره د السرسي وړ کيدای  زيانمن شوود هغو کاناډايي  کړنو له املهبريد په شمول، شامل دي. دا مالي مرسته د ترهګريزو د پر وړاندې 

 بهر ترسره کيږي. نه شي چې له کاناډا 

 زارت ته د بيړنۍ مالي مرستې لپاره غوښتنليک وړاندې کوالی شي که چيرته هغه:هر کاناډايي د عدليې و. 320

  وي؛شوی زيانمن له لمله په بهرنۍ قضايي حوزه کې د يو تاوتريخوالي لرونکي جرم 

 ی د يو زيانمن د کورنۍ غړی وي چې په يوه بهرنۍ قضايي حوزه کې د زيانمن کيدلو له امله مړ شوی، ناروغ يا له کاره لويدل

 وي؛ يا

 .د ماشوم په قضيه کې، پالر يا د نوموړي ماشوم د مالتړ او پاملرنې لپاره مسول شخص وي 

د مالي مرستې بله شوي لپاره زيانمن د د الندې لګښتونو په پوښښ کې مرسته کوالی شي، چې هلته  صندوق  زيانمن شوود . 321

 سرچينه شتون ونه لري:

 دل بهير کې برخه واخلي؛ارم په کې ترسره شوی چې په لومړنۍ استماع او/يا محاکمه يا معهغه هيواد ته د سفر کولو لګښت چې ج 

  او/يا محاکمه کې شاهدي ورکړي که چيرته اوريدنې هغه هيواد ته د سفر کولو لګښت چې جرم په کې ترسره شوی چې په لومړنۍ

 کوربه هيواد نه غواړي يا نه شي کوالی چې نوموړی لګښت ورکړي؛

  وروسته سمالسي اجرااتو په دوران کې، په بهر کې له زيانمن شوي کاناډايي سره د مالتړ کوونکي شخص لپاره د سفر له جرم

 لګښتونه؛

  ه چې بيرته کاناډا ته راستون شي؛نلپاره لګښتوشوي د جرم د کاناډايي زيانمن 

 لګښتونه؛ او مستقيمم د زيانمن کيدلو له امله د تاوتريخوالي لرونکي جر 

  په واليت يا سيمه کې کور ته د زيانمن له راستنيدو وروسته، د مسلکي مشاورت لپاره مالي مرسته چې که جرم په نوموړې قضايي

 حوزه کې پيښ شوی وای نو لګښتونه به يې د واليت يا سيمې له خوا ورکړل شوي وای.  

ژغورل شوو غړو ته محدوده مالي مرسته وړاندې کوي،  افرادو  يا د کورنۍ زيانمن شوود جرم  صندوقفدرالي زيانمن شوود  .322

 هم په کې شامل دي چې د جرمي زيانمن کيدلو له امله له سختو ستونزو يا غيرمعمولي ستونزو سره مخ دي؛ شوي چې هغه زيانمن

  



                                                                                        
 

و برخه ااره سفر وکړي مالتړ کوونکو اشخاصو ته چې د کاناډا د مشروط خوشې کولو بورډ استماع لپ زيانمن شوواو د  زيانمن شوو

ه پرې سفر تپه کې واخلي؛ هغو کاناډايانو ته چې په بهر کې زيانمن شوي دي چې کاناډا ته د راتګ لګښتونه پرې کړي يا هغه هيواد 

او د کورنۍ  زيانمن شووچې د محکمې په اجرااتو کې برخه واخلي؛ او هغو ژغورل شوو تر څووکړي چې جرم په کې پيښ شوی 

تلو برخې اړوند وختي مشروط خوشې کولو د شرايطو استماع کې د برخه اخيس ۷۴۵،۶غړو ته يې وړاندې کيږي چې د جزايي قانون 

اليتونو او ولپاره د هغو  زيانمن شووچې د هغو قاتلينو لپاره ترسره کيږي چې په عمري بند محکوميږي؛ او د کوم لګښتونه پرې کړي 

 د اغيز بيانيې وړاندې کوي. زيانمن شووالي مرسته چې د قضايي پريکړې استماع کې برخه اخلي او د سيمو له الرې م

رکوي ( برخې شاملې دي، چې فدرالي حکومت ته اجازه و۵،۲( او )۵،۱) ۸۳،۱۴د جزايي قانون د ترهګرۍ اړوند حکمونو کې  . 323

ه ۍ په واک کې نيولو څخه راپورته کيدونکو اجرااتو ته اجازچې داسې مقررې تصويب کړي چې د ترهګرۍ اړوند ضبط شوې شتمن

دونه تر اوسه ته د جبران لپاره ترې ګټه واخيستل شي. که څه هم، دا ډول تقنيني سن زيانمن شوو کړنو له املهورکړي چې د ترهګريزو 

 تصويب شوي نه دي. 

څخه ړنو که مدني محکمو ګټه اخيستالی شي چې له ترهګريزو لشوي زيانمن  کړنو له املهاوسمهال په کاناډا کې، د ترهګريزو . 324

طابق تعقيب که څه هم، نوموړې صورت دعوې بايد د اړوندو کورنيو قوانينو مد راپورته شوو تاوانونو د جبران لپاره غوښتنه وکړي. 

 شي.

 کولمبیا

ملي سيستم  دلپاره د مرستې او غرامت  زيانمن شوود خونديتوب او د ځمکو د اعادې په اړه د کولمبيا قانون د  زيانمن شوود  . 325

ولو او پلي ايجادولو له الرې نوی اداري چوکاټ جوړ کړی، چې د ټولو هغو پالنونو، پروګرامونو، پروژو او ځانګړو اقداماتو د جوړ

لي سيستم ان دی. نوموړی مپاملرنه او بشپړ جبر زيانمن شووکولو لپاره مسولې عامه دولتي ادارې په کې شاملې دي چې موخه يې د 

اره کوي، قانون ، او نورو قواعدو کې چې د پاليسيو همغږي اد ۹۷۵په ۲۰۰۵قانون ؛ د ۴۱۸په  ۱۹۹۷قانون او د   ۳۸۷ همدا ډول په

 لپاره د رښتيا ويلو، عدالت او غرامت حقونه بشپړ کړي.  زيانمن شوود همغږۍ واک ترالسه کوي چې د 

ې له پخواني بهير تاسيسوي چې د هغه په وسيله زيانمن بنوموړی قانون يو اداري سربيره پر دې، له موجود قضايي غرامت پرته،  .326

 قضايي بهير يا پريکړې د غرامت ترالسه کولو لټه کوالی شي. 

ه د يا بل مکلف شخص په وسيل)ج( مادې په تعقيب، زيانمن حق لري چې د جرم د سرغړوونکي ۱۱د جزايي اجرااتو قانون د . 327

 او چټک غرامت ترالسه کړي.هر اړخيز ور اوښتي تاوان لپاره 

 incidente de، په جزايي اجرااتو کې د يوې پيښې په څير )152کې هم تائيد شویقانون  ۹۷۵/۲۰۰۵د غرامت حق، چې په  . 328

reparacion integral)153  چارواکو له خوا وټاکل شي. د  حيت لرونکو قضايي بايد د صالنوموړې پيسې بهير تعقيبوي، او ورته

 شامل دي: څيزونه کې يې په اړه حکم شوی، الندې قانون  ۹۷۵/۲۰۰۵چې په کې کړنې په غرامت 

 د شتمنۍ ضبطول چې په غيرقانوني توګه د غرامت په موخه ترالسه شوي وي؛ 

  د حيثيت اعاده وکړي؛ زيانمن شووچې د اعالن عمومي 
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 تکرار ژمنه؛  څخه د بښنې غوښتنه او د نه زيانمن شوو، له عام اعالناعتراف، د پښيمانۍ عام ته د ور اوښتي زيان  زيانمن شوو

 او

  ه.جسدون زيانمن شووپه نښه کولو لپاره اغيزناکه همکاري، او همدا ډول د د د تښتول شوو يا ورک شوو اشخاصو د ځای 

ده، او هم د ه پيژندل شوې چې غرامت بايد د تشخيص وړ تاوان لپاره د شونتيا تر بريپه دې مانا، په قانون کې په حقوقي توګ . 329

 ونکوکزيانمن د تاريخي حافظې خونديتوب، د به دا وي چې د وروستي موخه ارزښتونو لپاره ورکړل شي.  )نمايش لپاره(سمبوليکو

 دي. به تامين شي د حيثيت تصديقول  زيانمن شووبښنه، او د عامه ، عامه مننهنه تکرار، د حقايقو کړنو 

 په تعقيب چمتو شوي دي په الندې توګه دي:قانون  ۹۷۵/۲۰۰۵د غرامت لپاره ادارې چې د  زيانمن شوود . 330

 .نو د ګډون تضمين او د دوی د حقو زيانمن شووددې دندې په قضايي اجرااتو کې د  د غرامت او پخالينې ملي کميسيون

بې وسلې  ي وسلوالو ډلو د را څرګنديدلو او ريښوي الملونو په اړه د عمومي راپور وړاندې کول؛ د؛ د غيرقانوناغيزمنتوب

پارښتنې وړاندې سکولو د اجرااتو تعقيبول؛ په مهالنۍ توګه د غرامتونو ارزول او تعقيبول او د دوی د مناسبو اجرا کولو لپاره 

 .کول دي

 برولسانتياوو براد دوی دنده د شتمنۍ او د اموالو د ملکيت پر سر دعوو لپاره د ا د اعادې لپاره سيمه ييز کميسونونه. مالونود 

 دي. 

  په دې کې د ملي بوديجې په وسيله د غير قانوني منظمو وسلوالو ډلو له غړو څخه ضبط  .پانګهد غرامت لپاره زيانمن شوود

 .154پاره د رياستي ادارې له خوا اداره کيږياو نړيوالې همکارۍ ل، او هبې شاملې دي، او د ټولنيز اقدام شوې شتمني

  اره کولو او د ادپانګې د د غرامت لپاره د  زيانمن شوودا د اداره. جمهورۍ رياست د او نړيوالې همکارۍ لپارهد ټولنيز اقدام

و د ا قانون ۴۱۸د  ۱۹۹۷لري. سربيره پر دې، دا همدا ډول د  هړغاجبران لپاره د قضايي حکمونو د تاديې عمده دندې په 

  لپاره د غرامت پروګرام پلی کوي.  زيانمن شوود  کړنو له املهپر بنسټ د ترهګريزو  ۱۲۹۰د فرمان  ۲۰۰۸

 ړاندې کيږي:وادارې د پروګرامونو يوه لنډه تشريح په الندې توګه رياست جمهورۍ او نړيوالې همکارۍ لپاره د د ټولنيز اقدام . 331

  ا تمديد قانون له خو ۵۴۸د  ۱۹۹۹قانون پربنسټ، د  ۴۱۸د  ۱۹۹۷د  لپاره د جبران پروګرام. زيانمن شوود تاوتريخوالي د

قوانينو له خوا تمديد شوی او تعديل شوی، حکومت د  ۱۴۲۱د  ۲۰۱۰او د  ۱۱۰۶د  ۲۰۰۶، د ۷۸۲د  ۲۰۰۲شوی، چې د 

سته ( له الرې د پيوستون مرکيدلو ند او شخصي پيښو بيمې پاليسيو له الرې وړاندېپورې د ژو ۱۹۹۸اداري جبران )تر 

ې چپريکړه ليک صادر کړ،  ۷۳۸۱ ،۲۰۰۴ادارې د  جمهورۍ  رياستد د ټولنيز اقدام او نړيوالې همکارۍ لپاره ورکوي. 

 ته ځواب وايي. زيانمن شوود تاوتريخوالي 

 .اري لپاره اد زيانمن شوود فرمان پر بنسټ، حکومت  ۱۲۹۰د  ۲۰۰۸د  د اداري بهير له الرې د انفرادي جبران پروګرام

ملي کميسيون  جبران لپاره د د تاوان دچې د پخالينې اوجبران د جبران لپاره د ملي پالن د يوې برخې په توګه وړاندې کوي،  

 له خوا چمتو شوی دی. 

 

 

 

 

 

                                                           
ولسمشريز فرمان په وسيله ايجاد  ۲۴۶۷د  ۲۰۰۵( د ACCION SOCIALاداره ) جمهورۍ رياستد د ټولنيز اقدام او نړيوالې همکارۍ لپاره  154

 شوه.



                                                                                        
 

 

 د ټولنيز اقدام او نړيوالې همکارۍ لپاره رياستي اداره اړوندې تخنيکي څيړنې ترسره کوي.

  لپاره  ووشزيانمن اداره د  جمهورۍ رياستد د ټولنيز اقدام او نړيوالې همکارۍ لپاره  .صندوقد جبران لپاره زيانمن شوود

ې ي فنډ په شتمنۍ کمادې پر بنسټ ايجاد شوی دی. د نوموړ ۵۴قانون د  ۹۷۵د  ۲۰۰۵اداره کوي چې د صندوق د جبران 

 دبوديجې تمويل او نړيوالې مرستې شاملې دي. ددې موخه د محکمو  وړاندې شوي اموال، د ملي عمومي د مجرم له خوا

 سولې او عدالت خونې د قضايي پريکړو پلي کول دي. 

 د ملي ورځې په توګه اعالن کړې ده. زيانمن شوود  ۹ددې ترڅنګ، کولمبيا د اپريل 

 فرانسه

"د چې  څخه د جبران لپاره غوښتنه کوالی شييوې ځانګړې پانګې له شوي زيانمن  کړنو له املهپه فرانسه کې، د ترهګريزو  .332

يت د بريد د ترهګرۍ پرضد مبارزې او د دولت په امنپه نوم ياديږي.  "صندوقلپاره  زيانمن شوود  جرمونواو نورو کړنو هګريزو تر

د بشپړ  موخه د هغو تاوانونوپانګې نوموړي د ، شوېقانون پر بنسټ د ايجاد ګڼې  ۱۰۲۰-۸۶نيټې د  ۹د سپټمبر د  ۱۹۸۶په اړه د 

ايي ته د شخصي ژوبلې په پايله کې ور رسيږي، پرته له دې چې جز زيانمن شوو کړنو له املهجبران ورکول دي چې د ترهګريزو 

 اجراات يا د سرغړوونکي په نښه کول، عدلي تعقيب يا احتمالي حل شتون ولري. 

يښه په بهر سم، که چيرته پيښه په فرانسه کې وي، د پاريس عمومي څارنوال، او که پ د ترهګريزې پيښې له رامنځته کيدلو سره .333

ت او د ته د پيښې د حالصندوق لپاره  زيانمن شوود  جرمونواو نورو کړنو هګريزو د ترچارواکی  يکې وي، ډيپلوماټيک يا کونسل

د وګه تزيانمن ښکاري په مستقيمه  کړنو له املهريزو د هويت په اړه خبر ورکوي. هر هغه شخص چې ځان ورته د ترهګ زيانمن شوو

 سره اړيکه نيوالی شي. صندوق لپاره  زيانمن شوود  جرمونواو نورو کړنو هګريزو تر

رل شوي د پيښې ترهګريز خاصيت د څارنواالنو له خوا د سپاپانګه لپاره  زيانمن شوود  جرمونواو نورو کړنو هګريزو د تر .334

وګه له اړوند اندازه کوي او که د ترهګرۍ ځانګړتياوې ولري، د هر زيانمن لپاره يوه دوسيه پرانيزي او په مستقيمه تثبوت پر بنسټ 

ره پر چې په سمالسي توګه د ور اوښتي زيان لپاره له مخکې جبران ورکړي. سربي شخص، يا د هغه/هغې له کورنۍ سره اړيکه نيسي

 جبران ورکوي. د تاوان لپاره هم  زيانمن شووجنايي جرمونو د د جدي خاصيت لرونکو پانګه دې، نوموړی 

قانوني حيثيت لري او ددې تمويل د شتمنيو د بيمې له قراردادونو صندوق لپاره  زيانمن شوود  جرمونواو نورو کړنو هګريزو د تر .335

 او 156د مرستې اندازه په کلنۍ توګه ټاکل شوې ده؛ 155څخه ګرځي؛

 

                                                           
مکنيو وسايطو ته؛ . د ځمکنيو وسايطو نهاد )له اورګاډي پرته(: هر تاوان چې: الف(  ماشين لرونکو ځ۳: ۹تر  ۳په دې کې شاملې څانګې له  155

وايي وسايطو ه. د ۵ګاډو ته ور اوړي/ . د اورګاډي وسايطو نهاد: هر هغه تاوان چې اور۴ب( غير ماشين لرونکو ځمکنيو وسايطو ته اوړي / 
سيندي وسايطو  . دسمندري، سيندي، نهري وسايطو نهاد: هر تاوان چې: الف( نهري وسايطو؛ ب(۶نهاد: هر تاوان چې هوايي وسايطو ته اوړي / 

نۍ شاملې دي(: هر و ټولې نورې شتم. په ترانزيت کې اموال )په دې کې سوداګريز مالونه، سفري مالومانه ا۷ته؛ ج( سمندري وسايطو ته اوړي / 
 ۶او  ۳،۴،۵منۍ ته )په . اور او طبيعي: هر تاوان چې شت۸تاوان چې کارګو يا سفري مالونو ته، د ترانسپورت وسيلو په پام کې نيولو پرته اوړي / 

ځمکې ښوييدنې له  هـ(اتومي انرژۍ؛ و( دډله کې له شاملو شتمنيو پرته( د: الف(اور؛ ب(چاودنې؛ ج( توپان؛ د(له توپان پرته طبيعي عناصرو؛ 
وړي چې نوموړی ډله کې له شاملو شتمنيو پرته( ا ۷او  ۳،۴،۵،۵. نور تاوان چې شتمنۍ ته اوړي: هر تاوان چې شتمنۍ ته )په ۹امله اوړي / 

 اوښتی وي.ډله کې له شاملو شوو پيښو پرته  پيښو له امله  ۸تاوان د ږلۍ يا کنګل، يا بلې پيښې لکه غال، يا په 
او  ۹-۱۱۰۶لي قانون په ګټې چې د ادارو، انستيټيوټونو او خدمتونه له خوا چې د جبري ټولنيز امنيت پالن اداره کوي او د هغو له خوا چې د کليوا

چې د ې ماده کې لست شوې ګټ ۱برخې په  ۲ګڼه فرمان د  ۷۶-۵۹نيټې  ۷کال د جنورۍ د  ۱۹۵۹برخو کې ترې يادونه شوې ده، د  ۱۲۳۴-۲۰
نه ، د مزدورۍ او دولت د ملکي خدمتونو او نورو عمومي نهادونو د کړنو په اړه دي، ددې لپاره تاديه کيږي چې د درملنې او ځواکمنولو لګښتو

ې چې و معلوليت ګټجانبي ګټو چې له تاوان اړوونکې پيښې وروسته د غيرفعاليت په دوران کې د ګومارونکي له خوا ساتل شوي، د ناروغتيا ګټې ا
نيت يا د لرې پرتو د بيمې ګروپ له خوا ورکول کيږي چې د دوه اړخيز قانون له خوا اداره کيږي، د سپما ادارې چې د نوموړي قانون، ټولنيز ام

 سيمو د قانون او د بيمو د شرکتونو له خوا اداره کيږي چې نوموړي بيا د بيمې د قانون له خوا تنظيميږي، ترې تاديه شي. 
ي، دا پانګه نور لپاره په غيرانحصاري توګه د ترهګريزو کړنو د زيانمنو د جبران لپاره ځانګړې کيږ ۲۰۱۰و د قرارداد پر سر د يور ۳،۳۰ 156

 ماموريتونه هم لري.



                                                                                        
 

د  د مجرمينو پر ضد د صادرو شوو مالي او ارثي حکمونو څخه ترالسه شوي عوايد په کې شامل دي. املهکړنو له د ترهګريزو 

 متبادل هلپار حق د شوو انمنيز د ېاندړو پر شخص رسونکي تاوانونو د ېګپانلپاره  زيانمن شوود  جرمونواو نورو کړنو هګريزو تر

 . لري حقونه

ت او د کله چې ترهګريزې کړنې د ملي حاکميت دننه ترسره شوي وي، ټول زيانمن او د دوی ګټه اخيستونکي، د دوی له تابعي .336

ه شي، د فرانسې په خاوره کې د دوی له قانونيت پرته، د جبران ترالسه کولو مستحق دي. کله چې ترهګريزې کړنې په بهر کې ترسر

توګه له  ص، چې په عادي توګه فرانسه کې استوګن وي، يا له فرانسې بهر اوسيږي خو په قانونيفرانسې اتباع او د دوی اړمن اشخا

 هال دکونسلګيرۍ سره ثبت وي، د دوی له تابعيت پرته، د جبران مستحق دي. يرغمل او د دوی کورنۍ ته به د دوی د برمتې پر م

 جبران ورکول کيږي.د تاوان څخه صندوق لپاره  زيانمن شوود  جرمونواو نورو کړنو هګريزو تر

د هغو تاوانونو لپاره د بشپړ غرامت ډاډ ورکوي چې نوموړي پانګه لپاره  زيانمن شوود  جرمونواو نورو کړنو هګريزو د تر .337

ماده کې  ۲۹ګڼه قانون په  ۶۷۷-۸نيټې د  ۵د جوالی  ۱۹۸۵شخص ته د ژوبلې په پايله کې رامنځ ته شوي وي. د جبران وړانديز د 

جبران د کړنالرو چټکول تاوان د د وضعيت ښه والی او د  زيانمن شوويان شوې ګټې په پام کې نيسي، چې موخه يې د ترافيکي پيښو د ب

 ويجاړي لپاره د بيمې پاليسيو تګالره تعقيبوي. د . د شتمنيو د ويجاړي جبران د اور 157دي

لو کې سره د دوی د جبران دوسيې په بشپړو زيانمن شووله صندوق لپاره  زيانمن شوود  جرمونواو نورو کړنو هګريزو د تر .338

يک بشپړولو مرسته کوي. لومړنی قسط زيانمن، يا د هغه د مړينې په حالت کې د هغه/هغې ګټه اخيستونکو ته د جبران لپاره د غوښتنل

ته د زيان د  بايد هر زيانمنپانګه لپاره  زيانمن شوود  جرمونواو نورو کړنو هګريزو د تروروسته د يوې مياشتې دننه ورکول کيږي. 

وي يا په شځنډول  .کړيود دريو مياشتو دننه د جبران وړانديز د سخت تاوان په حالت کې هم حتی  ،توجيه ترالسه کولو له نيټې څخه

 ښکاره توګه ناکافي وړانديزونه زيانمن ته اجازه ورکوي چې د اضافي مالي تاوانونو دعوه وکړي.

د مادي ګټو خونديتوب په ګوته کوي او د  زيانمن شووپه ځانګړې توګه د ترهګرۍ د مادې  ۱۰۳-۷۰۶ي اجرااتو قانون د جزاي .339

برابر خونديتوب حکم کوي. ددې لپاره چې د دوی د جبران د ته د وړاندې شوي خونديتوب  زيانمن شوودوی لپاره د منظمو جنايتونو 

تضمين وشي، د جزايي اجرااتو قانون قاضي ته حکم کوي چې د اړتيا پرمهال، د پلټنو يا عدلي تعقيب پر مهال د ضبط شوې شتمنۍ په 

ر له مالي ګټو) د انتقال له مالياتو په څي زيانمن شووزيانمن د جګړې د  کړنو له املهاړه ګامونه واخلي. سربيره پر دې، د ترهګريزو 

 .158څخه معافيت( څخه هم ګټه اخلي

 زيانمن شوونو او د جګړې د وچې د فرانسې په خاوره ترسره شوي وي د نظامي تقاعدشوي د هغو ترهګريزو پيښو زيانمن  .340

رابره توګه، ورته ګټې په هغو فرانسوي هم پلی کيږي. په ب زيانمن شوولپاره قانون له حکمونو څخه ګټه اخلي چې د جګړې په ملکي 

اتباعو پلې کيږي چې په عادي توګه د فرانسې دننه يا له فرانسې بهر اوسيږي او له کونسلي چارواکو سره ثبت وي، چې په بهر کې له 

 .159ترهګريز بريد څخه زيانمن شوي وي

 .و نورو اکړنو وګه د ترهګريزو ۍ تني چې په لومړتقاعد له هغه جبران سره ګډيدالی نه ش د جګړې د ملکي زيانمن مستحق کيدل

غه/هغې هيا د نورو پالنونو الندې ورکول کيږي. د زيانمن د مړينې په صورت کې، د پانګه لپاره د ضمانت  زيانمن شوود  جرمونو

 اړمن تقاعد ترالسه کوالی شي. 

 

 

 

                                                           
157Tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des 

procedures d’indemnisation 
 وګورئ.۱۹۹۰قانون ډسمبر،  ۲۹ ۱۱۶۹-۹۰ماده،  ۷۹۶،۷د مالياتو په اړه د عمومي قانون   158
مادې پر بنسټ جوړ شوی، په فعاله توګه د ترهګريزو کړنو د زيانمنو لپاره د پلي  ۲۶ګڼه قانون د ، د  ۲۳، ۸۶-۹۰د ۱۹۹۰دا دريځ، جنوري  159

 نيټې وروسته ترسره شوې وي.  ۱له کال د جنوري  ۱۹۸۲کيدلو وړ دی چې د 



                                                                                        
 

  .د  مجربوپالن لپاره د جګړې د د پيښې د درملنې پاملرنې يي د روغتياشوی زيانمن وړيا روغتيايي پاملرنه او مرستندويه وسيلې

دا غوراوی د جګړې مسولې ادارې له خوا د دوی د ټولنيز امنيت پالن يا کاري ژوبليدنې روغتيايي پوښښ الندې غوښتنه کوالی شي. 

پيليدالی شي. د غوښتنې ترالسه  متخصصينو لپاره د بين االداري رياست له خوا د زيانمن په سيمه کې د زيانمن په انفرادي غوښتنه

لپاره د روغتيايي متخصص  زيانمن شووپاملرنې نومليکنه ترسره کيږي. دا د يي د وړيا روغتيا د هر زيانمن لپاره کولو سره سم، 

 ticketچې  ډاډ ورکوي او د درملو د خدمتونو نامحدوده ټاکنې، د روغتيايي او درملنې خدمتونو لپاره له وړاندې تاديې څخه د معافيت

moderateur،160  پيښې د شامل دي. همدا ډول زيانمن د په کې او له بيمه شوي معلوليت هاخوا د ځانګړو روغتيايي شرايطو درملنه

عراده لرونکې خدمتونو چې د هر ډول اړينو وسيلو اړوند وي چې د معلوليت لپاره غوښتونی وي لکه پروتيز، اورتيز يا د مديريت 

سلنه وجود له کاره لويدلو په حالت کې، هغه زيانمن چې د ټولنيز امنيت سيستم برخه نه وه، په خپلکارې  ۸۵د ، مستحق دي.  څوکۍ

 توګه ددې برخه ګرځي.

 لپاره د روغتون اسانتياوې او خدمتونه وړاندې کوي او له  زيانمن شووچې د ، 161د معلولينو لپاره ملي انسټيټيوټ ته السرسی

 د مشورې او درملنې وړانديز کوي.روغتون بهر 

  د جګړې د . 162لپاره د ملي ادارې له خوا د ورکړل شوې ټولنيزې مرستې لپاره مستحق کيدل زيانمن شوود جګړې د مجربو او

ي لپاره ملي اداره په ټول هيواد کې د دفاع وزارت الندې يوه عامه اداري اداره ده، چې حقوقي شخصيت او مال زيانمن شوومجربو او 

 زيانمن شوود  جرمونواو نورو کړنو هګريزو د ترته  زيانمن شوولپاره ملي اداره  زيانمن شووخودمختاري لري. د جګړې د مجربو او 

دا مرسته له څخه د جبران تاديې د لومړي قسط لپاره د انتظار په موده کې مالومات او بيړنۍ مالي مرسته وړاندې کوي. صندوق لپاره 

 لپاره ملي اداره زيانمن شوود جګړې د مجربو او نورو اضافي ونډوالو سره په نږدې مشارکت کې وړاندې کيږي. په منځنۍ موده کې، 

لپاره غوښتنې ترالسه کوي او دوی د بين االداري رياست  163زيانمن شووله دولتي اجرااتو سره همغږي کوي؛ د جګړې تقاعد د ملکي 

ګومارنې لپاره مسلکي مرسته تنظيموي؛ او نورې اداري مرستې وړاندې کوي. په اوږدمهاله توګه، -روزنې او بيا-ي؛ د بياپه لور ليږدو

 .164انفرادي مرسته لکه مالي مرسته او الرښوونه وړاندې کوي لپاره ملي اداره زيانمن شوود جګړې د مجربو او 

 ( د جګړې د يتيم حيثيتPupille de la Nation)165  چې د بريد پر مهال  زيانمن شووماشومانو يا هغو کوچنيو  زيانمن شوود(

کوي، او ال د چمتو چې فرانسوي تابعيت ولري، چې اضافي او ځانګړی خونديتوب  کلونو کم وي(  ته ورکول کيږي ۲۱يې عمر له 

يم، رخصتيو کې مالي مرستې )په هغه وخته موجوده کورنۍ مرسته پياوړې کوي. دا حيثيت يو لړ ګټې لري چې د ساتنې، روزنې، تعل

کې مرسته، له نظامي خدمت څخه معافيت او د پوهنتون  په موندلو صورت کې چې د کورنۍ سرچينې کافي نه وي(، د لومړۍ ګومارنې 

وچني من له ځايي عالي محکمې سره اقامه کيږي او د کله فيس ورکولو څخه معافيت په کې شامل دي. نوموړې غوښتنه د زيانددورې 

 د حقوقي استازي يا په خپله د زيانمن له خوا کله چې لوی شي پرمخ بيول کيږي. نوموړې پريکړه د عالي محکمې له خوا اعالنيږي. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
160Ticket moderateur  .د ناروغانو لپاره د روغتيايي او درملنې پاملرنې د لګښتونو د فرانسوي سيستم ځای ناستی دی 
161Institution Nationale des Invalides 
 د جګړې د مجربو او زيانمنو لپاره د ملي ادارې له خوا ورکړل شوې ټولنيزه مرسته.  162
 د جګړې ملکي تقاعد 163
د معلوليت يو کارت چې د لومړيتوب دحقونو ترالسه کولو اجازه ورکوي او د ترانسپورت په ځينو وسايلو کې د بيې راکمول هم زيانمنو ته  164

 ورکول کيږي. 
نيټې قانون په تعقيب تاسيس شو چې حکم کوي چې فرانسوي ملت د هر هغه فرانسوي سرتيري  ۲۴د جوالی  ۱۹۱۷د جګړې د يتيم حيثيت د  165

 کړ چې په جګړه کې وژل شوی دی.  "قبول"ماشوم 



                                                                                        
 

 اندونیزیا

عقيب د عدلي ت"و د يوې بيانيې له الرې په يشوی زيانمن  کړنو له امله، د ترهګريزو له مخېد اندونيزيا د جزايي اجرااتو قانون  .341

الی ، غوښتنه کوچمتو شوی وي د صورت دعوې پر مهالکې د مالي اعادې لپاره چې د دولتي څارنوال يا د مجرم پر وړاندې  "ليک

م له دولت هشوی کس زيانمن  کړنو له املهد خونديتوب ادارې په تعقيب، د ترهګريزو  زيانمن شوود اندونيزيا د شاهدانو او د . شي

  کوالی شي.څخه د اعادې غوښتنه 

مستحق دي چې روغتيايي مالتړ او شوي بيانوي چې شاهدان او/يا زيانمن د خونديتوب په اړه قانون  زيانمن شوود شاهدانو او  .342

ټولنيزې ځواکمنتيا مالتړ ترالسه کړي. په عمل کې، د اندونيزيا حکومت، د روغتيا وزارت له الرې، د ترهګريزو بريدونو -اروايي

کې د بالي چاودنو او په  ۲۰۰۲ټولنيزه ځواکمنتيا وړاندې کوي )په -ه تر هغه وخته پورې روغتيايي درملنه او ارواييت زيانمن شوو

 کې د جی. ډبليو ماريوټ هوټل د چاودنو په قضيو کې(، چې روغتيايي درملنه په اندونيزيا کې ترسره کيږي. ۲۰۰۹

 زيانمن شوود  کړنو له املهمادو د ترهګريزو  ۴۲تر  ۳۶له  ګڼه قانون ،۱۵/۲۰۰۳پر ضد مبارزې په اړه کړنو د ترهګريزو  .343

حکم کوي چې د ترهګريزو ګڼه قانون  ۱۵/۲۰۰۳جبران، اعادې او ځواکمنتيا سره سر او کار لري. په ځانګړې توګه، تاوان د لپاره د 

د تاوان به يې د محکمې له خوا ټاکل کيږي. سو اندازه د پيجبران يا اعاده ترالسه کړي، چېد تاوان هر زيانمن حق لري چې  کړنو له امله

 جبران د دولت او اعاده د سرغړوونکي له خوا تاديه کيږي.

لپاره جبران، اعادې او مرستې ته ځواب وايي. ددې قانون د موخو لپاره،  زيانمن شوود جرم د شاهدانو او ګڼه قانون  ۱۳/۲۰۰۶ .344

ورکول کيږي ځکه چې مجرم ددې وړتيا نه لري چې د اعادې مسوليت ادا کړي. اعاده يو ډول  جبران يو تاوان دی چې د دولت له خوا

ته د شتمنۍ د راګرځولو په بڼه، د تاوان يا کړاو د کورنيو يا د هغوی شوو تاوان دی چې د مجرم يا دريمګړي لوري له خوا زيانمن 

  کيږي.تاديې لپاره، يا د ځانګړو لګښتونو د پوره کولو لپاره ورکول 

او/يا شاهدانو ته وړاندې  زيانمن شوو جرمونود خونديتوب په اړه قانون له مخې، حقونه او مالتړ بايد د  زيانمن شوود شاهدانو او  .345

او سايکوټروپيک درملو، ترهګرۍ، او د جرمونو نور ډولونه په کې شامل دي. په عمومي نشه يي توکوکړل شي، چې د اداري فساد، د 

زيانمن مستحق دي چې له سرغړوونکي څخه د اعادې غوښتنه وکړي، نه له دولت يا حکومت څخه. که څه  جرمونوډول  توګه، ددې

 هم د بشري حقونو پرضد جرمونو په قضيه کې، زيانمن مستحق دي چې له دولت څخه د جبران غوښتنه وکړي. 

حقونو لپاره ځانګړې  رته د بش زيانمن شوويدو سرغړونو الندې، جبران کيدای شي د بشر حقونو د شدګڼه قانون  ۱۳/۲۰۰۶د  .346

ې له خوا ورته وړاندې کيږي، چې د ادار د خونديتوب  زيانمن شوود اندونيزيا د شاهدانو او د په غوښتنې سره چې څخه محکمې 

ه وروسته پريکړه کوي چې ، کورنيو يا د دوی د وکيالنو استازيتوب کوي، ورکړل شي. د بشر حقونو لپاره ځانګړې محکمزيانمن شوو

 د جبران لپاره غوښتنه ومني او که رد يې کړي.  

د اندونيزيا د شاهدانو او د ته د يوې غوښتنې پر بنسټ چې د ولسوالۍ محکمې ته  زيانمن شووجنايي جرمونو د اعاده کيدای شي  .347

ې له خوا سپارل کيږي، ورکړل شي. د اعادې غوښتنه په قضيه کې د وروستۍ او پلې کيدونکې پريکړې د خونديتوب ادار زيانمن شوو

څخه وروسته، يا مخکې له دې چې د سرغړوونکي عدلي تعقيب پيل شي، اقامه کيدای شي. د اعادې د غوښتنې منل يا نه منل د ولسوالۍ 

 د محکمې په واک کې دي. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

ته د مرستې وړاندې کولو لپاره کړنالرې روښانوي. دا ډول مرسته  زيانمن شوو، شاهدانو او/يا ۲۰۰۸د  ۴۴حکومتي مقرره ګڼه  .348

ټولنيزې ځواکمنتيا پروګرامونو په بڼه وړاندې کړل شي. شاهدان او/ يا زيانمن يا د دوی وکيل -کيدای شي د روغتيايي مرستو او اروايي

د  زيانمن شوود اندونيزيا د شاهدانو او د د محکمې قرار ترالسه کړي. همدا ډول کوالی شي غوښتنه وکړي چې د مرستې په اړه 

يا د دوی وکيل شوی هم مرسته وړاندې کوالی شي، چې د نوموړې ادارې د مشر په واک کې ده. شاهدان او/ يا زيانمن  خونديتوب اداره

څخه غوښتنه وکړي چې دا ډول مرسته ترالسه کړي. د غوښتنې ې د خونديتوب ادار زيانمن شوود اندونيزيا د شاهدانو او د کوالی شي 

 يا د روغتيايي ځواکمنتيا له مرکز څخه يو ليک ولري.  سپارلو کې بايد له اړوند روغتون، ډاکتر، اروا پوه، اروايي ډاکتر

 کینیا

 املوي:ماده(  د جبران تاديه د يو جرم لپاره د شونې سزا په توګه ش ۲۴د کينيا د جزا قانون ). 349

 . الندې سزا ګانې بايد د يوې محکمې په وسيله واردې شي:۲۴

 مرګ؛)الف(

 الندې پريکړه وکړي، د ټولنې د خدمت امر الندې د ټولنې خدمت؛ ۱۹۹۸بند يا، که محکمه د ټولنې د خدمت اوامرو قانون، )ب(

]...[ 

 جريمه؛)هـ(

 ضبط؛)و(

 د جبران تاديه؛)ز(

]...[ 

لپاره د جبران په اړه حکمونه لري چې د محکمې له خوا يې حکم کيدالی شي.  زيانمن شوود  جرمونود جزايي اجرااتو قانون د . 350

 زيانمن شوود  جرمونوسره کار لري په پراخه توګه د محکمو له خوا پلې کيږي چې د  "لګښت او جبران"مادې، چې له  ۱۷۴او  ۱۷۱

 ي چې څومره جبران بايد ورکړل شي. اړوندې مادې په الندې توګه حکم کوي:لپاره په جبران حکم وکړي او ټاک

م محکوم ضي کوالی شي د هغه په مخکې په جرقادرجې ( د عالي محکمې قاضي يا د فرعي محکمې د لومړۍ يا دويمې ۱. )۱۷۱

ت چې قاضي فکر کوي، عمومي يا خصوصي څارنوال ته، د قضيې له غوښتنې سره سم، مناسب لګښ شوي کس ته امر وکړي چې

 د نورې وضع شوې سزا تر څنګ تاديه کړي. 

قاضي چې د جرم يو تورن شخص ته ابراء کوي يا يې  درجې( د عالي محکمې قاضي يا د فرعي محکمې د لومړۍ يا دويمې۲)

په وسيله د خوشې کوي کوالی شي، که چيرته د جرم لپاره عدلي تعقيب په اصل کې د محکمې د يوصادر شوي جلب يا اخطار 

تورن شخص ته مناسب لګښت تاديه کړي خصوصي سکتور په پلي کولو پيل شوی وي، خصوصي څارنوال ته امر ورکړي چې 

 چې قاضي يې د مناسبوالي فکر کوي:

 په دې شرط چې:

)الف( نوموړی لګښت بايد په عالي محکمه کې له شل زره شيلينګ يا د فرعي محکمې په وسيله د خوشې کولو يا ابراء په صورت 

 نه وي؛ اوډير کې له لس زره شيلنګ څخه 

صادر نه شي که قاضي فکر کوي چې خصوصي څارنوال مناسب داليل لرل چې نوموړی شکايت ثبت هيڅ دا ډول امر بايد )ب( 

  .برخه ۷۷، ۲۰۰۳د  ۵چې د تورن يا خصوصي څارنوال پر ضد لګښت امر ورکړي.  کړي،



                                                                                        
 

ګړې مادې الندې د صادر شوو لګښتونو مجموعه بايد په ټولو قضيو کې په قضايي پريکړو يا حکمونو کې ځان ۱۷۱( د ۱. )۱۷۴

 کړي.

 ]...[ 

له بيالبيلو صندوق . نوموړی 166تاسيس کړ ")فنډ(صندوق د جبران  زيانمن شوود "د شاهدانو د خونديتوب قانون )قانون( . 351

د يو جرم په تړاو چې "تمويلوونکو سرچينو څخه جوړ دی لکه هغه پيسې چې د حکومت له خوا ضبط شوې شتمنۍ څخه السته راځي 

له خوا شوي وي او ؛ امتيازونه، تحفې، هبې، يا وصيتونه چې نوموړي فنډ ته د هر شخص "فرعي برخه کې ورته اشاره شوې ده ۴په 

 نوموړې ادارې د وزير په تصويب ترسره کړي وي. 

کيږي چې الندې شيان تضمين کړي: )الف( زيانمن، يا د يو جرم د زيانمن کورنۍ ته اعاده چې  رولددې لپاره کا صندوقنوموړي. 352

ددې قانون د خونديتوب الندې وي ؛ )ب( د جرم د  )زيانمن شوی(د يو شخص له خوا په هغه موده کې ترسره شوی وي چې دا شخص

جبران چې د يو شخص له خوا په هغه موده کې ترسره شوی وي چې دا شخص ددې قانون د خونديتوب د تاوان زيانمن د مړينې لپاره 

ونو لپاره اړينې وي کورنۍ ته؛ او )ج( د هغو پيسو بيرته ورکول چې د هرې بلې چارې اړوند لګښتشوي الندې وي، د نوموړي زيانمن 

 . 167کې يادو شوو موضوعاتو سره تړلې ويبندونو چې په )الف( او )ب( 

 اسپانیه

 زيانمن شوو( چې موخه يې د "د خدمتونو اداره زيانمن شوود "د مرستو ادارو يوه شبکه تاسيسوي ) زيانمن شوود  ۳۵/۹۵قانون . 353

د محکمو په ټولو سيمو کې يا "د خدمتونو ادارې  زيانمن شووپه تعقيب،  د  قانون ۳۵/۹۵د هر اړخيزو مرستو تضمينول دي. د  لپاره

 . 168موقعيت لري "اړتيا ويچې په هغو څارنواليو کې 

کارونو  دله تداخل نه پرته حکومت په خپل وخت سره کې د دې قانوني حکم د پلي کولو پړاو پيل کړ،  ۱۹۹۸کله چې حکومت په . 354

خکې د م خودمختاره ټولنو په کومو ځايونو کې چې سره چې  حکومت نه غوښتل چې له ننګونو سره مخامخ وو. په ترسره کولوکې، 

لپاره د  وزيانمن شو. په حقيقت کې، د موازي دفترونو ايجاد کړي. خدمتونه وړاندې کول، کې همدا شان   چوکاټدندو په د خپلو نه 

و مسوليتونه لرل، ايې ورته هدفونه پای کې و په بيالبيلو نومونو ډلبندې شوې وه، خو په دفترونو يا خدمتونو د تاسيسولو پيښه پراخه، ا

دمتونه د دوی خته په مشخصه توګه که چيرته دا خبرې دې . لرله، يې تکيه او په بيالبيلو ادارو : ملي، سيمه ييزې، واليتي او ساحوي

 .شي ارزول کيدای، مثبت شيکړای  يش تضميناغيزناکه همغږي، د مالوماتو تبادله او د سرچينو مناسب و

په هغو  ته خدمتونه وړاندې کوي، يواځې زيانمن شووخدمتونو دفترونو ته سپارل شوې دندې، چې نن ورځ ټولو  زيانمن شوود . 355

 په الندې توګه خالصه کيدالی شي: بلکه الندې په روښانه توګه ذکر شوي، قانون  ۳۵/۹۵پورې محدود نه دي چې د 
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  دې کول ته د دوی د حقونو په اړه مالومات ورکول او له جرم وروسته خونديتوب وړان زيانمن شوومستقيمو او غير مستقيمو

 نمن کيدلو مخنيوی وکړي؛ياچې له بياز

 ه ه اړپته مالومات ورکول چې څنګه شکايت ثبت کړي، د شکايت کولو ځای، منځپانګه او بڼه، او د محکمې بهير  زيانمن شوو

 ورته مالومات ورکړي؛

  لپاره مرسته وړاندې کول چې د قضايي اجرااتو غوښتنه کوي؛ زيانمن شووهغو د 

  مالومات ؛او په اړه يې چې د پلي کيدلو وړ وي مالي مرستې بهير هغې د 

  اړتياوې پوره کړي؛ زيانمن شوود ټولنيزو سرچينو په اړه  مالومات او ورته السرسی چې د 

 خپلو  درملنې ته د السرسي تضمين چې دد جناهي پوهې له نظره ه روغتيايي، اروايي، ټولنيز، حقوقي او د هغو خلکو لپار

 حالتونو له امله زيانمن شوي وي يا په يو حالت کې وي چې په احتمالي توګه خطرناک ګڼل کيږي؛

 غير دولتي  ليو، عامه يا خصوصي ټولنو،د ادارو ) د قاضيانو، څارنواالنو، د دولت امنيتي ځواکونو، خودمختاره سيمو، ښاروا

 ترمنځ همغږي پياوړې کول، موسسو په ګډون(؛

 سليک شوي الد ښارونو د وکيالنو له ټولنو سره همغږي کول چې هلته دفترونه د عدليې وزارت او د وکيالنو د عمومي ټولنې د

 ته د قضيې اړوند مجربه حقوقي مرسته او ځانګړې زيانمن شوووي، چې د کورني تاوتريخوالي واقع شوي هوکړې الندې 

 ټولنيزه او اروايي پاملرنه وړاندې کړي. 

هير په په قضيه کې، اضافه خونديتوب شتون لري، چې له ملي عالي محکمې څخه د ب زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو . 356

 اصل پر بنسټ ترالسه کوي.مالي جبران، د پيوستون د هر اړخيزدوران کې يو لړ خدمتونه او 

په کې راولي. په بهر کې د اوښتي ډيروالی د جبران په اړه پخواني قوانين سره يوځای کوي او کيفي او کمي قانون  ۲۹/۲۰۱۱. 357

. د نوموړي قانون څلورم عنوان يو لړ ګامونه په ګوته کوي 169استثنايي مرستې په موخه د غرامت ورکول معرفي کويد  هتاوان لپار

د  کړنو له املهنوميږي، چې موخه يې د اړتياوو له ټولو ډولونو سره چلند کول دي چې د ترهګريزو  "د ټولنيز خونديتوب رژيم"ې چ

په ژوند کې راپورته کيږي. د يادولو وړ ده چې د قانون ماقبل ته رجعت هڅه کوي چې ورته حالتونو لپاره د بيالبيلو  زيانمن شوو

را په دې خوا په ترهګريزو  ۱۹۶۰له همدې امله د نوموړي قانون پلي کول په هغو کسانو باندې چې له  غبرګونونو مخه ونيسي، او

بريدونو کې زيانمن شوي، دا مانا ورکوي چې که اړتيا وي، دوی به اضافي جبران ترالسه کړي چې له هغه څه سره سمون وخوري 

 په قانون کې ترالسه کړی وای.  ۲۰۱۱چې دوی به د 

لټه کې د يو  لپاره د جبران په اړه اوسنی قانون د تاوان د مناسب جبران په زيانمن شوود  کړنو له املهترهګرۍ ډوله جرمي د . 358

 امله کړنو لهمعنوي، اروايي، فزيکي او مادي توګه له نوموړو جرمي  پهتشکيلوي چې دا ډول زيانمن ورڅخه اوچت منزل اوږد سفر

ر بنسټ د پورې، د محاسبې پويجاړۍ نيولې تر بدني زخمونو او د شتمنۍ تر نه له مرګ وروسته کړيدلي او ال هم کړيږي. دا قانون 

د بيا  اوعيني کولو د ، چې لومړی محاسبې لپارهتدريجي سمون، د وړاندې کيدونکې مرستې په پراخې تنوع کې د دوامدار ښه والي 

 ، پيژندل کيږي.، او په پای کې د اجرااتي رسمياتو د کموالي له املهد ارزونې  يږيهغوځانګړو حالتونو چې پيښ

 

 

 

 

 

                                                           
هم د زيانمن په توګه پيژندل کيدلو لپاره، د سيمه ييز کيدلو اصطالح د تابعيت له اصل سره يوځای کيږي. د تابعيت د اصل يوځای کول،،که څه  169

ړنو کې زيانمن شوي وي، که څه هم په کم مقدار کې، د اسپانوي اتباعو لپاره، مرسته او جبران رانغاړي چې له اسپانيې بهر په ترهګريزو ک
 نوموړي بريدونه د اسپانيې د ګټو پر ضد نه وي ترسره شوي يا د هغو ډلو له خوا ترسره شوي وي چې په اسپانيه کې فعاليت نه لري.  



                                                                                        
 

هر اړخيزه پاملرنه وړاندې کوي چې په تعليمي مرسته او اروايي مشاورت باندې تاکيد کوي. د شوې نن ورځ قوانين انفرادي . 359

له پلوه، دولت دې ته اړ کړ چې د مدني دين تاديې ډول يا د الملونو د  قرباني ورکولو ته درناوي او ستاينې، پخپله د تاوان زيانمن شوو

له امله په غاړه واخلي، تر څو تضمين کړي چې دوی ته په اغيزناکه توګه جبران ورکول شوی دی، پرته له دې  زيانمن شوود  نقش

چې په قضايي پريکړې يا د محکوم شوي شخص د تاديې پر وړتيا، يا پلي کيدونکو اجرااتو تکيه وکړي. که څه هم ډير څه بايد وشي، 

نړۍ نه ده، چې په نه ختميدونکې نه درک کيدونکې نه لپاره  زيانمن شوواات د چې ددې تضمين وکړي په هره قضيه کې جزايي اجر

چې د دوی له حقونو څخه دفاع کيږي، او دا چې د شاهد په توګه د زيانمن د ګډون هيله وي توګه ددې پوښتنو په اړه خبرونو ته منتظر 

 يا ويره په پام کې نيول شوې ده. 

له ستونزو  زيانمن شوود مالتړ عمومي رياست چې د  زيانمن شووچارو وزارت د ترهګرۍ د  ددې لپاره، څارنوالۍ د کورنيو. 360

سره په چلند کې ډيره تجربه لري، او د هيواد د وکيالنو له ټولنې سره اړيکې نيول پيل کړي چې مدني دعوې، چې دولت په کې وکالت 

توکول درک ارۍ پروتوکول د چمتو کولو لپاره پر مخ وړي. دا پرود حفاظت، پاملرنې او مالتړ د همک زيانمن شووکوي، د ترهګرۍ د 

 کوي چې د دې دريو بنسټونو د موخو په ترالسه کولو کې همکاري به د هغو خلکو لپاره د عامه پاليسۍ د دوامداره پرمختنګ په لور

 زيان څخه کړيدلي وي.بې تميزه او  يو نوی ګام وي چې د دې ډول شديد

د کورنيو قضيو په اړه يو ډيټابيس د شونتيا تر بريده بشپړ شوی دی، او په منظمه توګه   کړنو له املهد ترهګريزو سربيره پردې، . 361

له نويو اجرااتو سره وسمهاله کيږي. ددې داليلو لپاره، يوه برخه يا دفتر په څارنوالۍ کې جوړ شوی دی، چې په اړينو کارکوونکو او 

سره په شخصي توګه اړيکه ونيسي،  زيانمن شووله مستقيمو او غير مستقيمو  کړنو له املهريزو مالي سرچينو سمبال دی چې د ترهګ

 او د دوی د په نښه کولو له لومړۍ شيبې څخه دوی ته حقوقي مرسته وړاندې کړي او له عدلي ادارو سره اړيکه ونيسي. 

 

 نیدرلینډ

 وضعيت ته په کتو سره، الندې موضوعات بايد ياد شي:ښه شوي لپاره پاملرنې او د دوی  زيانمن شووکې د جرم د توله په . 362

  ۱۹۷۵لپاره يو پروګرام په  دولتي جبرانتاوان د د ( کې جوړ شوی ووSchadefonds Gewelsmisdrijven.) 

  ودې سرچينې وړاندې کوي.محدمرستو مالي حقوقي -دولتي ارزانه شوو د ته زيانمن شووکال د حقوقي مرستې قانون  ۱۹۹۴د 

  (، چې له هغه ۱۹۹۲/۱۹۹۵قانون ) زيانمن شووتعديالت، په ځانګړې توګه د تروې د خورا ډيرد جزايي اجرااتو قانون کې

 پابندۍ دوروسته زيانمن کوالی شي د جزايي محاکمې سره ضميمه د مدني دعوې له الرې يا د جبران د حکم په وسيله، چې 

 ي، د جبران غوښتنه وکړي. کړنالرې په نوم ياديږ

 ( يوه دولتي اداره شتهSlachtofferhulp چې د )ته د مرستې وړاندې کولو تخصص لري،  زيانمن شووپه شمول ټولو  جرمونو

لکه د جبران او حقوقي کړنالرو/بيمو، اداري چارو، قضايي چارو او ټولنيز مالتړ په اړه مالومات وړاندې کوي. ددې ترڅنګ، 

ري لپاره د وکيل په توګه په رسنيو کې دنده ترسره کوي او څيړنې هڅوي او په سياسي توګه البيګ زيانمن شوونوموړې اداره د 

 وضعيت پياوړی کړي.  زيانمن شووکوي چې د 
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او د ترهګرۍ  د تاوانونو د جبران په اړه چې د ترهګرۍ له امله رامنځ ته شوي"کال په جوالی کې، ترکيې يو نوی قانون  ۲۰۰۴د  .363

وخه د مته ځواب وايي. ددې قانون  زيانمن شوو کړنو له املهتصويب کړ چې په مستقيمه توګه د ترهګريزو  "پر ضد مبارزې قانون

مادي  هغو فعاليتونو له امله چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په دوران کې ترسره شوي، اشخاصو ته دديا  کړنو له املهترهګريزو 

 جبران ورکوي:د تاوان لپاره څيزونو تاوانونو د جبران لپاره اصول او کړنالرې وړاندې کړي. نوموړی قانون د الندې 

 او ژوبلې له امله تاوانونه؛ د مرګ 

 ليږديدونکې او نه ليږديدونکې شتمنۍ ته تاوانونه؛ 

 کرنيز تاوانونه؛ او 

  امنځ ته کيږي.له امله رلرلو نه السرسي د د کله چې دوی د ترهګرۍ له امله بيځايه کيږي  ،شتمنيو ته د اتباعو هغه تاوانونه چې 

يې خپل  ۴۳و جبرانونو د تشخيصولو او ورکولو دنده پر غاړه لري، جوړ شول، او د جبران کميسيونونه چې د اړين ۵۱ټولټال  .364

ه د کال تر نومبر مياشت پورې موده کې نوموړو کميسيونونو ت ۲۰۱۰کال د جوالی مياشت څخه د  ۲۰۰۴کارونه بشپړ کړي دي. د 

 جبران شوی دی. د تاوان ليکونو ته سلنه بشپړو شوو غوښتن ۶۰سپارل شوو غوښتنليکونو پنځه اويا سلنه بشپړ شوي، او 

 برتانیه

څنګ ترچې په برتانيه کې ترسره شوي دي، د وړيا روغتيايي درملنې او نورو شوي زيانمن  کړنو له املهد هغو ترهګريزو  .365

يې  خدمتونو مستحق دي. د جبران دعوه د جزايي محکمې له الرې له قضايي پريکړې وروسته کيدالی شي. که دعوه وشي او محکمه

و بهير ادي  ېمحدودپيسې مناسبه وبولي، يو حکم به صادر شي چې کله محکمه د مدعی عليه په اړه پريکړه کوي. که څه هم، نوموړی 

وايي زيانونو لپاره ، د ژوند له السه ورکولو، راتلونکو عوايدو يا توقعاتو يا د هر بل ډول ارژوبلوې د يې په عمومي توګه کافي نه دی چ

 جبران ورکړي.

ته غوښتنې وړاندې  170جبران ادارېد تاوان د زيانمن کوالی شي د جرمي ژوبليدنو که عدلي تعقيب صورت نيولی ي اوکه نه،  .366

زيانمن په ټولو  کړنو له املهجنايي هغونه وي. نوموړی پروګرام د ډيرې کيږي او پيسې يې  جبران د تعرفې پر بنسټ ورکول. .کړي

لپاره ځانګړی نه دی. يو  زيانمن شوود  کړنو له املهپلی کيږي چې په پايله کې يې ژوبله رامنځ ته شوي وي او د ترهګريزو  شوو

چې خپله قضيه وړاندې کړي. دا ډير مهم دی ځکه چې ورکول  کيدالی شي بللغوښتنه کوونکی کله کله د حقوقي مرستې لپاره وړ

تاديې په يوځايي پيسې د نوموړی ، په ځانګړې توګه طبي ثبوت پورې تړاو لري. و شواهدوکيدونکی جبران ډير وخت په وړاندې شو

 وي چې د منظم عايد وړاندې کول په کې نه وي. بڼه 

 ۲۰۱۰اوس شتون لري او هغه پيښې تر پوښښ الندې نيسي چې د  171"لپاره د جبران پروګرام زيانمن شوود بهرنۍ ترهګرۍ د ".367

لپاره، زيانمن بايد د برتانيې تابعيت ولري يا اوږد مهاله وړګڼل کيدو د وروسته پيښې شوې وي. هغې نه يا له نبټه  ۱۸کال د جنوري په 

بايد د بهرنيو د پيسواندازه ژوبل شوی يا مړ شوی وي. د دعوې لپاره  اوسيدونکی وي چې په بهر کې د ترهګريزې پيښې په پايله کې

 له خوا وټاکل شي.وزير  )ددولت د وزير(چارو

 

 

 

 

يوه بله الر چې د جبران دعوه ترې ترسره شي دا ده چې د سرغړوونکي پرضد په مدني محکمه کې د تاوان لپاره دعوه اقامه  .368

د په عمومي توګه د پيښې د دريو کلونو دننه پيل شي چې دعوه را والړه کړي. د اړين ثبوت معيار کړي. دا به يو اوږد بهير وي او باي
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دی او له همدې امله په جزايي محکمو کې له اړين ثبوت څخه کم وي. خو کله چې سرغړوونکی کافي  "د احتماالتو د توازن پر بنسټ"

ډله "ه د نوموړې جنايي کړنې په پايله کې ډير خلک ژوبل شوي وي، يوه شتمني ونه لري، نو دعوه کيدای شي ګټوره نه وي. که چيرت

 کيدای شي بريالۍ وي او لګښتونه راکم کړي.  "ييزه دعوه

 د امریکا متحده ایالتونه

د زيانمن په شمول، د جرم له امله  کړنو له امله، د ترهګريزو شوي په متحده ايالتونوکې، د تاوتريخوالي لرونکو جرمونو زيانمن .369

، د جبران د تاوان لپاره چې په نوموړي ايالت کې ترسره کيږي جرمونوکيدالی شي. هر ايالت د  بللجبران لپاره وړتاوان د مستقيمد 

بايد تاديه محکوم شوي مجرمين يې  تمويليږي چې خواو او فيسونو له ګرامونه په عادي توګه د هغو جريمنوموړي پروپروګرام لري 

لپاره د  زيانمن شووته سپارل کيږي چې د جرم د صندوق  زيانمن شوود  جرمونوکړي. په فدرالي قضيو کې راغونډې شوې جريمې د 

له الرې ويشل کيږي. په عادي توګه ټول زيانمن د دوی له او بښنوعدليې وزارت د دفتر له خوا اداره کيږي، او ايالتونو ته د امتيازونو

هغه لګښتونه چې لپاره جبران ترالسه کوالی شي چې په نوموړي ايالت کې ترسره کيږي.  جرمونوتابعيت په پام کې نيولو پرته د هغو 

وګه روغتيايي لګښتونه، د اروايي جبران پروګرامونه يې تر پوښښ الندې نيسي په ايالتونو کې توپير کوي خو په عادي تتاوان د د 

و بيسو لګښتونه، او له السه ورکړې مزدوري يا مالتړ په کې شامل دي. ډير ايالتونه په هغاو تدفين او تکفين دجنازې روغتيا مشاورت، 

چې نورې  جبران په معمولي توګه هغه وخت د السرسي وړ ويد تاوان باندې محدوديت وضع کوي چې زيانمن يې ترالسه کوالی شي. 

ي. ځينې لګښتونه د جبران د ډيرو پروګرامونو له خوا تر ومالي سرچينې، لکه شخصي بيمه او د مجرم اعاده، نوموړی زيان نه پوښ

په عادي توګه د ايالت پروګرامونه هغه ترهګريز پوښښ الندې نه نيول کيږي، چې غال او د شتمنۍ له السه ورکول په کې شامل دي. 

 ندې نيسي چې په نوموړي ايالت کې پيښيږي.جرمونه تر پوښښ ال

نور يې بيا تر پوښښ الندې نيسي اتباع چې په بهرنيو هيوادونو کې زيانمن کيږي، هغه په داسې حال کې چې ځينې ايالتونه خپل  .370

متحده ايالتونو د حکومتي کار  د متحده ايالتونو د اتباعو او دکلونو کې، د متحده ايالتونو کانګرس وروستيوتر پوښښ الندې نه نيسي. په 

له امله زيانمن شوي دي.  نوموړی کړنو جبران يو پروګرام تاسيس کړ چې په بهرنيو هيوادونو کې د ترهګريزو تاوان د کوونکو لپاره د 

لپاره د عدليې وزارت د  زيانمن شوونوميږي، او د جرم د  "د لګښتونو د تاديې پروګرام زيانمن شوود نړيوالې ترهګرۍ د "پروګرام 

د لګښتونو د تاديې پروګرام په بهرنيو هيوادونو کې په ترهګريزو بريدونو  زيانمن شوودفتر له خوا اداره کيږي. د نړيوالې ترهګرۍ د 

 ييزيانمن کوالی شي د روغتياکال پورې رسيږي.  ۱۹۸۳کې د زيانمن شوو لپاره د تاديې د پروګرام په څير عمليات کوي چې تر 

چې يو زيانمن يې ډيرې پيسې ، او نورو بيالبيلو لګښتونو لپاره مستقيمه تاديه ترالسه کړي. تر ټولو او تدفين  پاملرنې، مشاورت، تکفين

امريکايي ډالر دي. بهرني اتباع )پرته له هغو کسانو چې د متحده ايالتونو د حکومت  ۱۵۰،۰۰۰ددې پروګرام الندې ترالسه کوالی شي  

وي( ددې پروګرام لپاره وړ نه دي، که څه هم دوی په همغه بريد کې زيانمن شوي وي چې د متحده ايالتونو اتباع او د  کار کوونکي

 متحده ايالتونو د حکومت کارکوونکي په کې زيانمن شوي دي.

ه کړي، که څه هم ډير زيانمن کوالی شي له مجرم څخه د جزايي عدلي تعقيب له الرې اعاده ترالس کړنو له املهد ترهګريزو  .371

)الف(  U.S.C 3771 ۱۸د حقونو قانون  زيانمن شوومجرمين، چې کله ونيول شي، د پام وړ مال او نوره شتمني نه لري.  د جرم د 

زيانمن د  ۱۹۹۶الندې، د جرم زيانمن د بشپړې او پر وخت اعادې حق لري، لکه څنګه چې په قانون کې ترې يادونه شوې ده. د ( 6)

غوښتنه کوي چې اعاده بايد په يو لړ پراخه حالتونو باندې وضع شي. نور قوانين هم د جزايي پريکړې د بري اعادې قانون د ج شوو

الندې، ډير تعقيب شوي فدرالي جرايم، د ترهګرۍ  الف U.S.C 3663 ۱۸يوې برخې په توګه د اعادې وضع کولو ته اجازه ورکوي. د 

 د وضع کولو لپاره غوښتنه کوي. دازې ېانجرمونو په ګډون، د اعادې د بشپړ

 

 

 

 

زيانمن کوالی شي په مدني توګه د متحده ايالتونو په فدرالي محکمه کې د مادي تاوانونو لپاره د بهرنيو  کړنو له املهد ترهګريزو  .372

زيانمن ددې  کړنو له امله. کله چې د ترهګريزو ، دعوه اقامه کړيترهګريزو ادارو او هيوادونو پر وړاندې چې د ترهګرۍ مالتړ کوي



                                                                                        
 

حکم الندې د بهرنيو هيوادونو پر وړاندې دعوه اقامه کوي، نوموړی هيواد بايد د متحده ايالتونو د بهرنيو چارو وزارت له ترهګرۍ 

نا ده چې افراد د متحده ايالتونو . دا قانون د هغو بشپړو مصونيتونو قوانينو لپاره يوه استثکونکو هيوادونو په لست کې شامل ويمالتړ 

محکمه کې د بهرنيو حکومتونو پر ضد دعوې اقامه کولو څخه منع کوي. ډير وختونه کله چې زيانمن ددې ډول قانون الندې دعوه اقامه 

ړه ترالسه کوي، هغه بل لوری، که ترهګره اداره يا هيواد وي، په نوموړې قضيه کې نه راښکاره کيږي او زيانمن په غياب کې پريک

کوي. ددې پريکړو څخه پيسې ترالسه کول ډير ستونزمن دي او ډير وختونه زيانمن نه شي کوالی چې د محکمې له خوا ورکړل شوی 

 ترالسه کړي.  اندازه پيسې 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

د مالتړ لپاره د جزایي عدالت سیستم د  زیانمن شوود  کړنو له املهڅلورم. د ترهګریزو 

 ښه کولغبرګون 

 له مالتړ پورته، زیانمن شوود  جرمونوالف. د عمومي 

 د مالتړ اصلي اړخونه زیانمن شوود  کړنو له املهد ترهګریزو  

 

بحث موضوع  خبرواترواوو ترمنځ توپيرد اوږد زيانمن شوود  جرمونواو د عمومي  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو  .373

ترمنځ توپير نه کوي. له همدې امله،  زيانمن شوو، ددې ډول نوښتونهده. اوسني نړيوال معيارونه او اصول، او همدا ډول ډير سيمه ييز 

تړ له د مال زيانمن شوود  جرمونود نورو جدي  ځلېد مالتړ لپاره ډير زيانمن شوو کړنو له املهد جزايي عدالت غبرګون د ترهګريزو 

د مهمو اړتياوو او  زيانمن شووقضيې پر بنسټ د -پر-غبرګون څخه توپير نه لري. په دواړو حالتونو کې، نوموړی غبرګون د قضيې

جبران اړوند په مخکينيو برخو د تاوان د د خونديتوب او  زيانمن شووپه پراخه توګه د رسيدنه اوچلند زيانمننو له خوا رهنمايي کيږي. دا 

 172شوې ده.کې روښانه 

کړې ده  مي پاليسيو له جوړولو وروسته يې غورهلپاره د عمو زيانمن شوود  جرمونوداسې ډير دولتونه شته چې د  په هرحال،. 374

واب د ځانګړو ډلو اړتياوو ته ځ زيانمن شوويې جوړې کړې دي چې د يا تګالرې چې نور ګامونه پورته کړي او ځانګړې پاليسۍ 

زيانمن د  ملهکړنو له ازيانمن، د انسان تښتونو يا د جنسي تاوتريخوالي زيانمن. د ترهګريزو  کړنو له امله ووايي، لکه د ترهګريزو

تو د ځانګړو خصوصيا کړنو له املهچې د ترهګريزو بلل شوې کټګوري د ډيرو له خوا پيژندل شوې چې د ځانګړو احکامو وړ شوو

ډير اړين دي  څخه د راپورته کيدونکو اړتياوو لپاره ځواب ووايي. دا ډول ياد شوي ميکانيزمونه په ځانګړې توګه په هغو دولتونو کې

مو  ۱۹۷۰او  ۱۹۶۰پيښيږي. د بيلګې په توګه، ډير اروپايي هيوادونه چې د ترهګرۍ پيښې يې په  ډيرېچې د ترهګرۍ پيښې په کې

لند حکم چلپاره د ځانګړي  زيانمن شوود  کړنو له املهملي قوانين چمتو کړل چې د دې ډول يې کې  تجربه کړي، په پای کې  کلونو

 کوي. 

چلند څخه  سره له زيانمن شوولپاره هر ډول وړاندې شوی چلند چې د نورو جرمونو له  زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو  .375

ترهګرۍ  ی د ځانګړو اړتياوو پر بنسټ وي. د ترهګرۍ کړنې ډير وخت ورته خاصيتونه لري. ډيرې کړنې چې دتوپير ولري، بايد د دو

الي په توګه پيژندل کيږي په پراخه کچه بشري او مادي ويجاړی رامنځ ته کوي، چې د چټک او اغيزناک غبرګون لپاره د چمتوو

شوی وي،  هړاغيز لري چې په فزيکي توګه ژوبل يا م زيانمن شووه مستقيمو استثنايي کچې ته اړتيا لري. دا کړنې نه يواځې دا چې پ

ام وګړي هم په عباندې هم تلپاتې اغيز لري، لکه اړمن يا خپلوان، او همدا ډول نيابتي زيانمن، چې  زيانمن شووبلکې په غير مستقيمو 

 کې شامل دي.  

و سرچينو او اړتياوو ته ځواب وويل شي، ځانګړډلو بې شميره  بلقوهه او پراخ زيانمن شووو کددې لپاره چې د را برسيره کيدون. 376

 له همدې امله د هدف الندې مالتړ اداروهمغږۍ ته اړتيا ده. 

 

زيانمن کيدنې لپاره غبرګون وښايي، سپارښتنه کيږي. دا هم -د تاسيسولو، چې په مناسبو کارکوونکو او تمويل سمبال وي چې د سترې

لپاره ګټورې وي چې په پراخه کچه ويجاړی رامنځ ته  زيانمن شوود ټولو  جرمونوپه مالتړ ادارې به د -د حکومت دليل کيدای شي چې
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دا روښانه کړه  ې د ترهګريزو کړنو زيانمن ترې د جرم د نورو زيانمنو په پرتله کړيږي. سربيره پر دې، دویځانګړې زيانونه په ګوته کړي چ
ومړنۍ څيړنه په لچې د ترهګريزو کړنو د زيانمنو ژوبليدنې د جګړې د ملکي وګړو د ژوبليدنو په څير دي، او کيدای شي تر هغوی هم ډيرې وي. 

يدونو د ترسره شوي وه، او مرسته يې وکړه چې د بر ۱۹۸۶تر  ۱۹۸۲هغو بريدونو زيانمن وه چې له  کسانو باندې ترسره شوه، چې د ۳۱۳
لې وروسته له ژوب"زيانمنو لپاره د جبران په اړه قواعد بدل او ښه کړي. له همدې امله، د ضمانت صندوق د ضرر يو نوی بست ايجاد کړ، 

 دسلنه استازيتوب کوي چې  ۴۰واړول شو. نوموړی پيسې د هغه نرخ د  "کړنهتعصب اوضرر د ترهګرۍ ځانګړې  "په  "عالموته مشخص
و د نوموړو زيانمنو اکسانو، د فزيکي، حسي او فعاليتي، اروايي اختالل  ۲۵۱مختلف فزيکي او اروايي زيان الندې ورکول کيدلو. دويمه څيړنه په 

 د يو لړ چاودنو زيانمن وه.  کې ۱۹۹۵/۱۹۹۶په  ژوند د دوی د اغيز په اړه ترسره شوه، چې په 



                                                                                        
 

اړوندو جزايي اجرااتو په چوکاټ کې، ټوليزه عدالت غوښتنه، مشاورت او د مالتړ خدمتونه کړنو کوي. په ورته توګه، د ترهګريزو 

 ګټوراغيز ولري. 173هم. زيانمن شوود ټولنو له خوا وړاندې کيږي، کيدای شي په عدلي ادارو او همدا ډول په  زيانمن شووچې د 

په عامو  په کورنيو، او په شونې توګه زيانمن شووځانګړی اروايي اغيز په ژغورل شوو کسانو، د  کړنو له املهد ترهګريزو  .377

مالتړ يزمن اغلپاره  زيانمن شوويول شي ترڅو د جزايي اجرااتو په چوکاټ کې دننه د خلکو، يو اړين عنصر دی چې بايد په پام کې ون

ټولنيزې  دغبرګون کې بايد چټک او طرحه شوی اروايي چلند، له فوق العاده شاملو حالتونو سره مطابق او په د دولت وړاندې کړي. 

 نمن شووزياد  کړنو له املههمو ګامونو کې چې د ترهګريزو د يوې برخې په توګه شتون ولري. نورو ميا کړنالرې ښيګڼې د پاليسۍ 

سي، هر اړخيز روغتيايي، حقوقي او ټولنيز خدمتونه )چې سمال ،وي مناسبچيرته لپاره د مناسب غرامت تضمين وکړي بايد، که 

په دبدلون  )د ځایپالن جوړول منځمهالو او اوږدمهالو اړتياوو ته ځواب ووايي(، مادي مالتړ )لکه استوګنځای(، حفاظت او د امنيت 

سيدلی وي او ي توګه د ارزول کيدونکو تاوانونو لپاره جبران، د فزيکي او معنوي زيان پيژندل چې زيانمن ته ور رګډون(، په اقتصاد

 اداري مالتړ او پيوستون شامل وي.  

زيانمن په رسنيو کې تر احصائيې  کړنو له املهد پرمختګ لپاره يوه بله ساحه ده. ډير وختونه، د ترهګريزو  رولد رسنيو کا. 378

د پراخه پوښښ په اړه وي. ددې ځانګړي چلند پايله کيدای کړنو تمرکز د سرغړوونکو د ډير   پورې محدود وي، په داسې حال کې چې

مدې امله، دا اړينه له ه 174او د دوی پر کورنيو د پيښې ناسمه ارزونه وي. زيانمن شوود شخصيت مسخه کول او په  زيانمن شووشي د 

ده چې ژورناليستانو ته د ترهګريزو پيښو پوښښ کې د معنوي او اخالقي مالحظاتو په پام کې نيولو،  او د اطالعاتو د ازادۍ په رعايت 

ته بايد  نقشد ترهګرۍ په اړه د عامه نظر جوړولو کې د رسنيو  په اړه روزنه ورکړل شي. و رسنيو د توازن د ارزښتسره د حساس

کړي او عامو څنګ ته کيدالی شي چې ترهګر غيرقانوني او  روله کمه سترګه ونه کتل شي. همدا ډول رسنۍ د يوې آلې په توګه کاپ

 خلکو ته د ډاډ ورکولو په اړه خبرې وکړي. 

 

 ارزښترسیدنې د مالتړ په اړه د ملي قانون د اداري او قضایي  زیانمن شوود  کړنو له املهب. د ترهګریزو 

 

-له. له پولېپه لور بوت جرمونوڅخه د نړيوالې سترې انديښنې د  يا پيښوتيرو دوه لسيزو ترهګري په لومړنۍ توګه له ملي پديدو. 379

رې بلې هاو د دوی د کورنۍ د غړو د حقونو د پلي کولو ستونزمنه دنده ال پيچلې کړي. د  زيانمن شووپورې مالحظات کيدای شي د 

ضايي او قانون اغيزناکه پلټنه او عدلي تعقيب ډير وخت په څو دولتونو کې د ملي قکړنو څير، د ترهګريزو  بين الدولي جنايي کړنې په

کړنو له  پلي کوونکو ادارو همکارۍ ته اړتيا لري. ددې ترڅنګ، يو اړخ چې ډير وخت ورته پاملرنه نه کيږي دا دی چې د ترهګريزو

 شمير ډير زيانمن شوود  امله

 

 

 

 

نۍ غړي بهرني اتباع وي چې له هغو سيمو سره ډير لږ تړاو لري چې ترهګريزې پيښې په کې رامنځ ته کيږي. په ورته توګه، د کور

 د مالتړ خدمتونو مستحق وي ډير وختونه په بيلو هيوادونو کې اوسيږي.  زيانمن شووچې د 

                                                           
ندلو او  بشپړ خونديتوب په د يادولو وړ ده چې د زيانمنو د ټولنو  د اړوند نقش  پيژندنې ، د بيلګې په توګه، د ترهګريزو کړنو د زيانمنو د پيژ 173

 ماده  کې و موندل شو. ۲۴په  ۲۹/۲۰۱۱اړه د اسپانيې د قانون 
( وګورئ. په داسې حال کې چې په رسنيو کې له زيانمنو سره چلند يوه مهمه مالحظه ده، دا ۲۰۰۹لتونه، د ترهګرۍ د زيانمنو مالتړ )ملګري م 174

يوه موضوع ده چې ددې خپرونې له موضوع څخه ور ها خوا ده، چې د ترهګريزو کړنو د زيانمنو لپاره د جزايي عدالت په غبرګون تمرکز کوي، 
 نه شوې نه ده. او له همدې امله، په مفصله توګه ترې يادو



                                                                                        
 

ي تړوني جوړ اداري قضاي-ه زياتيدونکې توګه اړينه ده چې متقابلد بين الدولي خاصيت له امله، دا پ کړنو له املهد ترهګريزو  .380

 ي. برابرو پورې، د جبران اړوند ود مالتړ ميکانيزمونو فعالولو ته الره هواروي، لکه هغه چې له ملي پول زيانمن شووشي چې د 

صرو په اړه پوهاوی کې د جبران د بيالبيلو عنا عادالنه مالحظات همدا ډول د دولتونو لپاره په دې اړتيا تاکيد کوي چې په نورو دولتونو

زيانمن ې د چاو پروګرامونه، د جبران په ګډون د هغو حالتونو په لور رهنمايي کړي )تګالرې(ولري، څو په غوره توګه کورنۍ پاليسۍ 

 لپاره د موجودو پروګرامونو الندې نه راځي.  شوو

لپاره د قضايي اجرااتو ترسره کولو لپاره د يو لړ پراخه بنسټونو تاسيسول په  جرمونوپه ورته داليلو سره، د ترهګرۍ اړوند . 381

زيانمن د  کړنو له املهجنايي موضوعاتو کې اغيزناکې او چټکې نړيوالې همکارۍ ته اجازه ورکوي. په جزايي اجرااتو کې د ترهګريزو 

دا  175ه اړخيزه حقوقي مرسته او همکاري ډير ارزښت لري.د ګډون او د جبران ترالسه کولو د حقونو په پام کې نيولو سره، دو شوو

چې قضايي همکاري ډير وختونه د اړوندو دولتونو له لوري د ظالمانه ګامونو منلو ته اړتيا لري، د دوه ځلي مجرم کيدلو  د اصولو 

 مشاهده کول ډير وخت اړين وي.

چې  وکوالی شيد قضايي بنسټ په توګه نيسي چې دوی  د حوزوي صالحيت ترڅنګ، ډير هيوادونه د مجهولو اشخاصو اصل . 382

ولت عدلي پلټي چې د دوی د اتباعو پرضد په بهر کې ترسره شوي دي. سربيره پر دې، حفاظتي اصل به د يو دوهغه جرمونه تعقيب او 

ه رسره شوي وي. پقضايي ارګانونو ته اجازه ورکړي چې په هغو جرمونو باندې عدالت پلی کړي چې د مشخصو ملي ګټو پر ضد ت

دي چې  حقونه له دې امله محدود نه کړي چې دوی د هغه دولت اتباع نه زيانمن شووبرابره توګه، دولتونه بايد وهڅول شي چې د 

 اجراات په کې ترسره کيږي.

اجراات په بهر کې ترسره کيدونکي يا د دوی د کورنيو لپاره د هغو خنډونو تصور وکړل شي چې  زيانمن شووسخته نه ده چې د  .383

په  زيانمن شووپورې جزايي اجرااتو ته د ډيرحد کيدای شي تر  رولد بيالبيلو هيوادونو د چارواکو ترمنځ د ټکنالوژۍ کا وي.تعقيب

. دولتونه بايد غواړي )د بيلګې په توګه، د ويډيو او اډيو تړونيو او انټرنيټ له الرې(ورانږدې کولو کې مرسته وکړي، که چيرته دوی 

زيانمن ته د السرسي وړ دی، چې په بهر کې ميشتو  زيانمن شوواضافي هڅې ترسره کړي چې هغه مالتړ پراخه کړي چې کورنيو 

لپاره چې د دوی په حوزوي صالحيت کې اوسيږي خو په بهر کې د يو جرم له امله زيانمن شوي  زيانمن شوو، يا د هغو 176لپاره شوو

تجربې ځينې له  زيانمن شووکال کې په اندونيزيا کې د بمي چاودنو په پايله کې د بهرنيو  ۲۰۰۴وګرځي. په  وي، هم د السرسي وړ

او شاهدانو د درملنې اړوند د اندونيزيا تر چوکاټ الندې د  زيانمن شووپورې ننګونې ښې روښانه کړې. په داسې حال کې چې د -پولې

د اعادې غوښتنه وکړي؛ خو يوه ستونزه چې يو بهرنی ورسره مخ شوی وو چې په دريمګړي  چې و اتباعو لپاره کومه ستونزه نه وهبهرني

ترالسه کوله، دا وه چې نه د اندونيزيا او نه هم د هغه هيواد قانون د نوموړي حالت تر پوښښ الندې هيواد کې يې روغتيايي درملنه 

 نيولو چې زيانمن يې تابعيت درلود.

 وپير نه کوي.تاو شاهدانو د مرستې لپاره يو ځانګړی چوکاټ لري د اتباعو او غير اتباعو ترمنځ  نمن شووزياډير دولتونه چې د . 384

 

 

 

 

د مالتړ لپاره د ملي مسولو کسانو په اړه مالومات  زيانمن شوود  کړنو له املهدا به ډيره مهمه وي چې د ترهګريزو سره له دې چې، 

او د دوی د کورنيو لپاره، او د بهرنيو خدمتونو لپاره د السرسي وړ شي. دا کيدای  زيانمن شووراغونډ شي، دا مالومات په چمتو توګه د 

ه چې کيدای شي په يوه هيواد کې دننه په پام کې نيولو سرخبرې ، ددې  .شي ډير ساده وي خو د ډير اړين عنصر په توګه ثابتيدای شي

                                                           
 د بيلګې په توګه، اغيزناکه او چټکه دوه اړخيزه حقوقي مرسته او نړيواله همکاري د ضبط په موخه د جبران په تړاو اړوند وسايل دي.   175
تانيوي ته رجعت کوي( د هغو بر ۲۰۰۲قانوني پروګرام )چې  ۲۰۱۰برخه د برتانيې په اړه او د دوی د  ۲،۴،۲وګورئ، د بيلګې په توګه،   176

 اتباعو لپاره جبران ورکولو ته اجازه ورکوي چې په بهر کې په ترهګريزه پيښه کې وژل شوي وي. 



                                                                                        
 

چې د ترهګريزو کړنو د چټک غبرګون اسانتيا برابره  )د بيلګې په توګه، د استراليا او کاناډا واليتونه(. ،هم بيالبيلې مقررې شتون ولري

 کړي.

ورو نره کيدالی شي، چې د ته اشا ۲۹کال د اپريل  ۲۰۰۴، د EC/2004/80په سيمه ييزه کچه، د اروپايي اتحاديې شورا الرښوونو 

 جبران ته له السرسي سره چلند کوي.  پورې حالتونو کې-شيانو ترمنځ له پولې

 

 ښه کوي لپاره د جزایي عدالت سیستم د غبرګون  زیانمن شوود  کړنو له املهد ترهګریزو هغه ګامونه چې ج. 

 

په توګه او د غړو دولتونو د غور لپاره د وړانديزونو د يوې ددې خپرونې موخه دا ده چې بايد د متخصصينو لپاره د يوې مرجع . 385

سره د چلند اړوند پيچلو موضوعاتو سره د تعامل پر مهال  زيانمن شووله  کړنو له املهشي چې د ترهګريزو  رولسرچينې په توګه وکا

د مالتړ  زيانمن شوولومړنۍ توګه د  د مخکينيو برخو موخه پهپه هڅه کې دي. د ښه کولو د خپلو جزايي عدلي سيستمونو د غبرګون 

شريکول )چې د جزايي اجرااتو په دوران کې پيژندل، عدالت ته السرسی، د اجرااتو په کړنو اصولو او  ملي جزايي عدالتد اړوند 

ي کچه دوران کې خونديتوب او د بشپړ غرامت وړاندې کول( د هغو دولتونو د مالتړ د وسيلې په توګه چې غواړي په اصلي او عمل

. په دې برخه کې، موږ هغه اضافي مالحظات او ګامونه وړاندې کوو چې د همکارو 177ته يوه کتنه وکړيچمتووالي خپلو موجود 

 مجربينو له خوا په نښه شوي دي، چې د پاليسۍ جوړوونکو او متخصصينو د پاملرنې وړتيا لري. 

تورنو  ديږي چې بايد د بشري حقونو لپاره درناوی تضمين شي، چې د ترهګرۍ پر ضد ګامونو پيلولو کې، ښکاره اړتيا ليدل ک. 386

ون د تورنو د يادولو وړ ده چې د نړيوالو بشري حقونو قانحقونه رانغاړي.  زيانمن شووسرغړوونکو د حقونو تضمين، او همدا ډول د 

ده مرغه، د لپاره اړينې غوښتنې دي. له ب کسانو د اجرااتي حقونو په مشخصولو کې ډير روښانه دی،  چې د عادالنه محاکمې اجرااتو

ونو په د رسمي او مهمو حق زيانمن شووبشري حقونو په اړه اصلي پلي کيدونکي نړيوال سندونه د جزايي اجرااتو په چوکاټ کې د 

 نقشپه  ن شووزيانمپه نړيواله، سيمه ييزه او ملي کچه په جزايي اجرااتو کې د  و،بيالبيلو درجارزښت تمرکز نه کوي. که څه هم، تر 

  . ډيريږيد تاکيد پيژندنه ورځ تر بلې 

ې له لوريو اجرااتي تضمين ددې لپاره نه وي چ"د تورنو کسانو د حقونو په قضيه کې، د نورو مدني او سياسي حقونو په خالف، . 387

ې ددې چبت ګامونه په الره واچوي دولتونو غوښتنه وکړي چې له يو څه کولو څخه ډډه وکړي، بلکې له دوی څخه غوښتنه کوي چې مث

ري دولتونه ( ماده کې محکمې ته د برابر السرسي حق لو۱) ۱۴تضمين ډاډ ورکړي. د مدني او سياسي حقونو په اړه د نړيوال تړون په 

 هچې پوکوالی شي مکلفوي چې خپلواکې، بې پلوې محکمې تنظيم کړي او داسې اداري او مالي جوړښت ورته برابر کړي چې دوی 

 ټولو مدني او جزايي موضوعاتو کې عادالنه محاکمه ترسره کړي او 

 

 

 

 

  "178( ماده کې رانغاړل شوي دي.۷( تر )۲) ۱۴ټولو تورنو اشخاصو ته لږترلږه تضمين وړاندې کړي چې په 

                                                           
کې چې غړو دولتونو ته يې د جرم د زيانمنو د مرستې په  R)2006(8د بيلګې په توګه، د اروپا د شورا د وزيرانو کميټې، په خپله سپارښتنه   177

ګې په توګه د موجودو خوندي کوونکو ګامونو او د زيانمنو د سمالسي مرستې د ادارې د اغيزناکتيا )اجرااتي اړه کوي، پرتليزه څيړنه هڅوي د بيل
 او عملي( په اړه

کتنه  ۲مانفريد نوواک، د مدني او سياسي حقونو په اړه د ملګرو ملتونو تړون؛ د مدني او سياسي حقونو په اړه د ملګرو ملتونو تړون تبصرې،   178

 . ۳۰۷(، مخ ۲۰۰۵)



                                                                                        
 

د مالتړ اړوند د جزايي عدالت د ټولو اړخونو يوه بشپړه ارزونه ترسره  زيانمن شوودا ډيره مهمه ده چې په ملي سيستمونو کې د . 388

لپاره د عدالت  زيانمن شوود جرم او له زور څخه د ناوړه ګټه اخيستنې د شي. ډيره د اداري غبرګون همغږي او ښې شي چې شته هڅې 

کال کې د ملګرو  ۱۹۹۹، چې په لپاره د عدالت په اړه الرښود زيانمن شوواو پلي کولو په اړه  د  رولود بنسټيزو اصولو د اعالميې د کا

 د مرستو پروګرامونو په اړه يو هراړخيز څپرکی لري.  زيانمن شووملتونو له خوا چمتو شوی، په ملي کچه د 

الت د جزايي عد"په الرښود کې څرګنده شوې  UNODCد د ترهګرۍ لپاره د جزايي عدالت غبرګون په اړه لکه څنګه چې . 389

اړتياوو ته ځواب  زيانمن شووچارواکي او پاليسي جوړوونکي مرسته کوالی شي چې ډاډ ورکړي چې د جزايي عدالت سيستمونه د 

 ويونکي دي او د الندې کارونو په ترسره کولو سره د دوی حقونه مراعاتوي:

  پر ضد ګامونو زيانمن، او ددې  يا د ترهګرۍ کړنو له املهګه د ترهګريزو د اړتياوو ارزول، په ځانګړې تو زيانمن شوود

 ارزول چې څنګه نوموړو اړتياوو ته ځواب ورکول کيږي؛

  اړتياوې پوره کړي او د موجودو ادارو د ظرفيت ارزونه چې د جرم  زيانمن شووسرچينو د السرسي ارزونه چې د شته د

 ته اغيزناک خونديتوب او مرسته وړاندې کړي؛ زيانمن شوو

  څخه د ناوړه ګټه اخيستنې او د  اوصالحيت پاليسيو، کړنالرو او قوانينو کتنه ترسره کول چې د جرم، له زورملي شتو د

 سره کار لري؛ زيانمن شووبشري حقونو د سرغړونو له 

  اغيز  زيانمن شوود جرم په او کړنې ددې کتنه ترسره کول چې څنګه د جزايي عدالت سيستم په هر اړخ کې موجود عرفونه

 کيدالی شي؛کړنې ښې او څنګه نوموړي عرفونه لري 

  د السرسي او د نوموړي السرسي د شرايطو ارزونه او له اړتيا سره سم يې لوړول؛ زيانمن شووعدالت او جبران ته د 

  د د السرسي ارزونه او له اړتيا سره سم  زيانمن شووالسرسي کې حقوقي مشورو ته د په د جبران غوښتنې او عدالت ته

 ؛ه کولهغوی ښ

 او ، د جبران د بيالبيلو ډولونو ارزونه، که چيرته د جرم زيانمن او د بشري حقونو د سرغړونې زيانمن ورته السرسی ولري

 ؛ښه کولله اړتيا سره سم د جبران د موجودو ميکانيزمونو 

 ګه چلند کيږي او د سره څن زيانمن شووڅخه د ناوړه ګټه اخيستنې  او صالحيتپه ځانګړې توګه ددې ارزونه چې له زور

 جبران لپاره کومې سرچينې د السرسي وړ دي؛

  څخه د ناوړه ګټه  او صالحيت، ددې په ګډون چې دوی څنګه په ځانګړې توګه له زورديرولد ملي حقوقي چوکاټونو کتنه او

 وايي؛ته ځواب  زيانمن شوواو د بشري حقونو د سرغړونو  زيانمن شوواخيستنې 

  ؛د خونديتوب لپاره د ملي پاليسيو چمتو کول زيانمن شوود مرستې او د  زيانمن شوود 

 

 

 

 

 

 

 

  ؛کړيلپاره د مرستو خدمتونه وړاندې  زيانمن شوود موجودو ادارو او نمايندګيو د ظرفيت لوړول چې د 

  ؛رولبرابروزنې حقونو په اړه د قانون پلي کوونکو او عدلي چارواکو لپاره د د  زيانمن شوود بشري حقونو او د 

 حفاظت، محرميت او هويت خوندي  زيانمن شووورکول چې د هغو روزنه په اړه  رولود شاهدۍ د مرستو د الرو چارو کا

 شي چې په محکمه کې د شاهدانو په توګه شهادت ورکوي؛



                                                                                        
 

  ووزيانمن شله  وړاندې کول او مالتړ يې کول چېروزنيزې دورې د هغو مرستندويه کارکوونکو او مسلکي اشخاصو لپاره 

 او شاهدانو سره کار کوي؛

  مرستې خدمتونو چمتو کول؛د او شاهدانو لپاره د محکمې پر بنسټ او پوليسو پر بنسټ  زيانمن شوود 

  ولو کلپاره مرسته  زيانمن شوواو د بشري حقونو د سرغړونې د  زيانمن شوود غير دولتي موسسو مالتړ کول چې د جرم د

 او مالتړ کې ښکيل وي؛

  ان په د ور اوښتي تاوته  زيانمن شووپه خونديتوب،  زيانمن شوود ځايي چارواکو د ظرفيت لوړول چې په نړيواله کچه د

 "په خوندي راستنيدلو کې همکاري وکړي. زيانمن شووجبران او د اړتيا پر مهال د 

څخه راپورته شوه، هم تر اوسه د اعتبار  179غونډېعلمي د مالتړ په اړه  زيانمن شوود سپارښتنو هغه لړۍ چې د ترهګرۍ د  . 390

سيستم د په مالتړ د جزايي عدالت  زيانمن شووله الندې سپارښتنو څخه ځينې به يې د ترهګرۍ د وړ او د مهم ارزښت لرونکې ده. 

 غبرګون لوړولو کې مرسته وکړي:

 څيرې  د غږ او ر وړاندې دريدلو لپارهلو پد دوی د شخصيت د مسخه کوته  زيانمن شوواو غږ ورکول: څيره ته  زيانمن شوو

ر پايه تاکيد تباندې بايد د جزايي اجرااتو پر مهال له پيل خبره په ورکولو، له دوی سره د افرادو په څير چلند کول. په دې 

 وشي. 

  ي د حيثيت خوند زيانمن شوود حيثيت خوندې کول: له ترهګريزې پيښې وروسته ددې په تصديقولو سره د  زيانمن شوود

ياوړی پی زيانمن شوي او همدا ډول دوی ته د اداري، روغتيايي، او ټولنيزو موضوعاتو اړوند کول او پياوړي کول، چې دو

 مالتړ وړاندې کول، چې د جنايي بهير اړوند ټول اړخونه به په کې شامل وي. 

 و دولت يقانوني حيثيت له  زيانمن شووفاع کول: د د دوی له قانوني حقونو څخه د اوته قانوني حيثيت ورکول  زيانمن شوو

و د له حقونو نيولې تر حقوقي مرستې، په جزايي محاکمو کې تر برخه اخيستنې ا زيانمن شووڅخه بل ته توپير لري. د 

شولو ا کرد سرغړونو تر  کړنو له املهمحکمې د محاکمې د پرمختګ په اړه مالوماتو ترالسه کولو او عدالت ته د ترهګريزو 

 د حقونو د حقيقي دفاع ترمنځ نږدې همکاري شتون لري.  زيانمن شووپورې. د قانوني حيثيت، حقوقي السرسي او د 

  ين الدولي بله الرې د ترهګرۍ د  لپاره دعدالت غوښتنېد ترهګرۍ پر ضد کنوانسيونونو او د ملګرو ملتونو د پريکړه ليکونو

کړي، په داسې حال کې چې په ورته وخت کې سيمه ديره قضايي همکاري خاصيت را مخ ته کول چې نړيوال پوليس او 

 او همکاري چمتو کړي.رسيدنې ييزې 

  يا، په اسانۍ ټولنيز مالتړ وړاندې کول: دا بايد جوړښت لرونکې، سيستماتيکه، وړ-لپاره د روغتيايي او اروايي زيانمن شوود

 سي توګه د السرسي وړ وي.له پيښې وروسته موده کې په سمالسره د السرسي وړ او 

 

 

 

 

 

 

 ته د مالي مرستې وړاندې کول: د جبران د يوې پاليسۍ د چمتو کولو له الرې د مرستې اداري کول. زيانمن شوو 

  ولي جوړول چې په ملي، سيمه ييزو او بين الد يوواليسره د زيانمن شووله الرې د ترهګرۍ له رسيدنې د يوې څو ښاخه

ون د ياد ورځې د پيوست زيانمن شووسرچينو څخه ګټه اخلي. د بيلګې په توګه، د ترهګرۍ د  کچو له موجودو تجربو او

 ښکارندويي کوي، همدا ډول به د يوې نړيوالې ورځې تاسيسول هم وي.

                                                           
کال د سپټمبر  ۲۰۰۸د ترهګرۍ د زيانمنو د مالتړ په اړه لومړنۍ نړيواله غونډه )سيمپوزيوم(، چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له خوا د   179

 نيټه په نيويارک، د امريکا متحده ايالتونو کې دايره شوې وه. ۹په 



                                                                                        
 

  د رسنيز پوښښ لوړول: د ژورناليستانو پوهاوی او روزل ډير اړين دي. زيانمن شوود 

  ښکيلول بريالي ثابت شوي دي.   زيانمن شوود ترهګرۍ پر ضد د دولتونو په هڅو کې د ترهګرۍ د   

په دې خپرونه کې ددې په اړه ډيرې بيلګې شتون لري چې په دې سپارښتنو کې له يادو شوو اړخونو څخه څومره اړخونو ته يې . 391

سره ځواب ورکول شوی دی. نوښتي رسيدنو د نړيوالو او سيمه ييزو ادارو او همدا ډول په ملي کچه په کورنيو قوانينو کې، له ځينو 

 وانين بايد پياوړي او په منظمه توګه وکتل شي. نړيوال حقوقي سندونه او ملي ق

سره  زيانمن شووله ټولو  کړنو له املهاصول بايد ال پراخه شي. د ترهګريزو ذهنيت اپه مقابل کېدعينيت د غرامت په اړتياوو کې . 392

د لوړاوي او د دوی د حقونو د مالتړ  د عمومي زيانمن شوويو ډول چلند، د دوی له انفرادي حالتونو په پام کې نيولو پرته، نه يواځې د 

د مالتړ  زيانمن شووبايد له دې سره غاړه په غاړه وخوځيږي چې د عينيت يوه الره ده، بلکې د ترهګرۍ پر ضد يوه بيانيه ده. ډيرولو 

  لپاره د جزايي عدالت د غبرګون د ننه مرسته  د دوی د اړتياوو لپاره برابره شوې ده. 

ترمنځ مستقيمې اړيکې نه وي. دا ځانګړنې دولتونه،  زيانمن شوود  کړنو له املهپه عادي توګه د سرغړوونکو او د ترهګريزو . 393

پر بنسټ، يووالي د چې د دوی د صالحيت الندې سيمو کې له تاوتريخوالي څخه د افرادو د خوندي کولو مسوليت لري، مکلفوي چې 

چلند پر بنسټ يو غبرګون خپل کړي، چې د جزايي عدالت غبرګون يې يوه اړينه، خو يواځينۍ برخه هراړخيزه د سره  زيانمن شوواو د 

 نه ده. 

متحد او -د دولتي مالتړ د اړينې برخې په توګه، د جزايي عدالت غبرګون بايد په بشپړه توګه زيانمن شوود  کړنو له املهد ترهګريزو 

 د پراخه سيستم دننه ښه تاسيس شوی وي. د زيانمن د مالتړ  کړنو له املهد ترهګريزو 
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 ايوان سيتيايوان
 ليلي پينتولي سيريګار

 ليث سوليستاني
 محمد زرقاسي

 
 
 
 
 



                                                                                        
 

 
 کینیا

 ايدوين اوکيلو
 

 المغرب
 خالد اوفريراوي

 پیرو
 ويکتور کوباس ويالنويوا

 ګالديس مارګوت ايشايز راموس
 

 اسپانیه
 مانويل جيسس دولز الګو
 پيالر فرنينديز والکارسي
 ايګناسيو پيريز ماسياس

 يوسي مانويل رودرګيوز اوريبس
 

 سریلنکا
 سوهادا ګامالتهـ

 
 سویډن

 هاکن فريمن
 

 د تنزانیا متحده جمهوریت
 پروسپر موانګاميال

 
 برتانیه

 ويوين ايلين ګودارد
 سټيوارټ رابرټ ليډال

 
 ایالتونهد امریکا متحده 

 هيدر کارټ رايټ
 پټريشيا لين سپاير

 
 انفرادي اهل خبره

 ګهيسلين دوسيت
 ايدواردو ويتيري

 
 د اروپا شورا
 مارتا ريکوينا

 البينا اوسيارينو
 
 ټاسک فورس کووونکیپر ضد پلي  ترهګرۍد 

 ذيشان امين
 کاسپر ايج

 
 یوروجسټ

 جوان انتونيو ګارسيا جبلوی
 
 
 
 



                                                                                        
 

 
 اروپایي کمیسیون 

 انګي بالبينوت-ماري
 

 نوګل بنسټ د ال
 ديانا سوفيا ګيرالدو

 

 (Fundacion Victimas del Terrorismoبنسټ ) زیانمن شوود ترهګرۍ د 
 ارانتزا موتا

 
Fundacion Victimas Visibles 

 ديانا سوفيا ګيرالدو
 

 د ترهګرۍ پر ضد نړیوال مرکز
 پيټير فن کرېکين

 
 جزا نړیواله محکمهد پخوانۍ یوګوسالویا لپاره د 

 رابرټ رييډ
 

 په جزایي علومو کې د لوړو زده کړو لپاره نړیوال انسټیټیوټ
 يوسي لوی دي ال کويستا ارزاميندي

 
 د بهرنیو او نړیوالو جزایي قوانینو لپاره د مکس پالنک انسټیټیوټ

 جورج البريخت-هانس
 

 ملتونو التیني امریکایي انسټیټیوټد جرم د مخنیوي او د مجرمینو سره د چلند لپاره د ملګرو 
 ايلياس کارانزا
 اندريا پوچاک

 
 په اروپا کې د امنیت او همکارۍ لپاره اداره

 مرينه نارويز
 

 180لپاره د ملګرو ملتونو دفتر جرمونود مخدره توګو او 
 سيسليا روتستروم روين

 ساندرا والي
 ماورو مېديکو
 کالديا باروني

 ماريا لورينزو سوبرادو
 االموسډيويډ 

 سيلسو کوراسيني
 ميري شارون

 روخاياتو ديارا
 لوراين ويلکينسن

 چونګ مي اکيهرست
 کيري دليپ

 

                                                           
څخه مننه ( internsغواړي چې له هغو ستاژروکارکوونکو ) (UNODCد مخدره توکو او جرمونوسره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو اداره )  180

نا وکړي چې ددې خپرونې په چمتو کولو کې يې همکاري کړې ده، اندريس ماوريسيو کريولو، لينا فرش، بينيوت ګيرز، فالويا کرويتز او اندري پي
 توريس.



                                                                                        
 

 

 

 

 

  



                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
 

 

 

 

 سي يډ او ان وی 
  اداره ملتونو روګمل د لپاره ېمبارز د سره توکو يي نشه او جرمونو د
 

 ويانا، اتريش ۱۴۰۰ ،۵۰۰ويانا نړيوال مرکز، پوسته رسونۍ صندوق د  

 www.unodc.org، 5866-26060(1-43+)، فکس: 0-26060(1-43+)تيليفون شميرې:   


