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اصل و ارزش اساسی قوانین
در آلمان
)(Dari

درآلمان که یک دولت دیموکراتیک است ،حاکمیت قانون وجود دارد.
اینکه چه در آلمان مجاز و چه مجاز نیست ،تنها دولت با قوانین خود حل وفصل مینماید.
قوانین از طرف پارلمان فیصله میشوند .نمایندگان در پارلمان از طرف مردم آلمان
انتخاب میشوند.

آلمان یک کشور آزاداست و حقوق برای همه مساوی است.
قانون اساسی ما حقوق هر فرد را تضمین میکند .دولت به این حقوق احترام دارد و
آنرا محافظت میکند.

در آلمان هر کس حق دارد که به جان او ضرر نرسد.
هیچ کس حق ندارد ،به کسی دیگر صدمه برساند – هم در داخل فامیل ،مثآل در بین زن
و شوهر و یا در مقابل اطفال.

در آلمان نزد قانون همه حقوق مساوی دارند.
اینکه خارجی یا آلمانی ،اینکه غریب یا ثروتمند  -در نزد محاکم
و ادارات آلمان همه حقوق مساوی دارند.

ند.
در آلمان مرد وزن حقوق مساوی دار ی
زندگ ر
مشتک و در خانواده دارای
آنان در محل کار ،در ازدواج یا
حقوق و وظایف برابر یم باشند .این مساله شامل افراد ترانس
جنسیت و کوئر ز
ر
نت یم شود.
جنسیت ا ش ز
ر
متضر
هیچکس نباید به خاطر گرایش جنیس یا هویت
شود.
مردان همجنس گرا  ،زنان همجنس گرا و دوجنسگرایان همانند افراد
مستقیم از حقوق یکسان برخوردار یم باشند .افراد ترانس و ب ز
ی
جنسی رت دارای ع ز
ی حقوق مانند زنان و مردان دیگر هستند.
در آلمان آزادی دین و آزادی عقیده وجود دارد.
هر کس میتواند هر دین وعقیده را انتخلب نماید.
همه دین ها در پهلوی همدیگرحقوق مساوی
داشته وبه یک دیگر احترام قایل اند.

در آلمان هر کس حق دارد نظریه و عقیده خودرا آزادانه بیان نماید.
هر شخص حق دارد هر چیزرا که فکر میکند ،بگوید ،مگر در حالی که بر خالف
قانون رفتار نکرده ویا اعالم به نفرت وخشونت نکند .و یا کسی را توهین یا اذیت
نکند.

اجرای حق در آلمان خاصتآ وظیفه دولت است
خودداوری ممنوع میباشد .اگر به حقوق کسی صدمه برسد ،عدلیه و
پولیس به او کمک میکنند .قوه قضائیه و پولیس رشوه ناپذیر اند و
ازحق و قانون به شدت پیروی میکنند.
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تحت فلم« :توافق داشتن .از حق پیروی کردن .زنده باد آزادی .به این نوع حاکمیت قانون در آلمان اجرا میشود ،».که در ابنترنت دیده شده میتواند:
 .در این فلم در  ۳دفیقه اساس حقوق قابل اجرا در آلمان واضح ساخته میشود.

