
 

  

 څنګه کار کوي؟ غال، درغلي، بدني زیان. د آلمان جنایی یا جرمي قانون

د پارلمان لخوا پریکړه   ممانعتونه .باید په پام کې ونیسي چې هرڅوک یې آلمان یو آزاد هیواد دی، مګر ځینې مقررات شتون لري

او ګټو خوندیتوب کوي. پدې معني: د هرچا  جنای قانون د خورا پام وړ حقونو .ی په قوانینو کې ځای په ځای کیږياو د هغو

ع دي چې تاسو یې وس او د هغه شیانو پیرودل هم من .ژوند او کورنۍ کې همپروړاندې فزیکي تاوتریخوالی منع دی  په واده شوي 

ولو که خورا لږ  کي ولري یا معامله یې کويهرهغه څوک چې نشه ای تو .ه ټیکټ پیرلو څخه بس کې سفر وکړئیا بې ل توان نلرئ

 باندې هم پلي کیږي. نورو شیانو ترمینځ حشیش او چرسو . دا ده مخ کیږيمقدار هم وي هم د قانون لخوا د جزا سر

و د شک کولو کافي دلیل څارنوالي سمدستي تحقیق پیل کوي که چیرې د یوه جرم په تړا. ن د څارنوالۍ دفتر لخوا پلي کیږيقانو

جرم ووینئ یا د جرم قرباني اوسئ، سمدستي پولیسو ته زنګ  که تاسو کوم کې مرسته کوي. تون ولري. پولیسو پدې تحقیقاتوش

او شواهدو خوندي کولو وړتیا ښودلو  ژر چې هغوی د جرم په اړه خبر شي، هغومره ګړندي به هغوی د غبرګون هرڅومره .ووهئ

خبروي او دوی ورته : دوی د قربانیانو پاملرنه کوي، مرستندویه برنامې نور څه هم کويحقیقاتو څخه هاخوا مګر پولیسو د ت .ولري

هیڅ  او مذهبي تړاو ، ملیتيجنسي .ط و څیړي، که د تورن نفر په زیان وي یا په ګټهباید ټول شرای څارنوال او پولیس .راجع کوي

شخصي افراد،  .پروړاندې ټول مساوي او یو شی دي، او پولیسو د آلمان قانون، محکمو، څارنوالۍ اهمیت پدې لړ کې نلري.

رل شوي قاضیان نشي کولی چې تحقیق وکړي او نه هم د جرمونو جزا ټاکلی شي. دا د مامورین یا د روغې جوړې لپاره پخپله ګوما

حتی که چیرې د کوم جرم  .وایو "په تاوتریخوالي د دولت انحصار"موږ دې ته  اختصاصي واک دی. پولیسو، څارنوالۍ او محکمو

ولري، شتون  که چیرې د جرم شواهد ته دوام ورکړي. او پولیس باید خپل تحقیق ته هم واخیستل شي، دواړه څارنوالشکایت بیر

نفر په هغه ټاکي چې ایا شکمن  وروسته به محکمه .ویسي. غیر لدې به دوی تحقیق وتړيمحکمې ته  څارنوال به دغه موضوع

ترڅو هرڅوک چې یې عالقه مند وي  دا په عامه اوریدا کې ترسره کیږيډیری وختونه،  یا ندی کړی. کړی دیپورې تړلی جرم 

قانون لخوا ورته جزا  . دوی باید ریښتیني وي غیر لدې دمحکمه د شاهدانو څخه پوښتنې کوي پدغه جریان کې به ګډون پکې وکړي.

 .ړاندې کويی کې محکمه خپل قضاوت ود اوریدا په پا .ورکول کیږي

 او د پارلمان قوانینو ته مقید ده. ن اساسي قانوناو یوازې د آلما خپل کار کې په بشپړ ډول خپلواکه محکمه په

 .  د خلکو لپاره عدالت.د باورین آیالت د عدلیه وزارت 

 

 

 

 


