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 ل او ارزښیت وباندی د قوانینو اص آلمان په

 

 

 

  
 

 .آلمان یو دیموکراتی حکومت دی او له دی کبله د قانون حاکمیت تسلط لری

یوازی دآلمان حکومت د خپل قوانین له سره د فیصله کول حق لری، چه یو عمل مجاز دی که نه. دغی  

 فیصله ښی. د پارلمان نمایندهګان د خلک سره انتخاب ښی.قوانینو د پارلمان سره 

 

 آلمان یوهیواد دی چه په دی آزادی او مساوی حقوق عملی شی.

 زما داساسی قانون د هرچا د اساسی اصول حقونه تظمین کوی. حکومت دغه تظمین ضمانت کوی.

 

 په آلمان باندی هر چا حق لری چه ددی ځان صدمه نه اخلی.

دغه قانون په فامیل باندی هم صدق کوی، مثآل د میرمن  –حق نلری یو بل چا ته زخمی کوی هیڅ څوک 

 او دمیړه ته او هم د ماښومان په مقابل باندی.
 

 

 
 

 
 

 په آلمان باندی هر څوک د قانون په مقابل یو ښان دی.

  اداراتد آلمان محکمی او  –که آلمانی او یا خارجی، چه غریب یا دولتمند 

 تول سړی سره یو ښان عمل کوی.
 

هغوی په کار کې، په واده یا   ښځې او نارینه په آلمان کې مساوي حقونه لري.

ګډ ژوند کې او په کورنۍ کې یوشان حقونه او مکلفیتونه لري. همدارنګه بدل  

 .جنسیت لرونکي او بدل ډوله خلک هم د نورو په څیر یوشان حقونه لري

 

هغوی د جنسي لیدلوري یا د هغوی د جنډر شناخت له امله  هیڅوک باید د 

 .محروم نکړی شي
نارینه همجنس پال یا ګی، ښځینه همجنس پاله یا لیزبین او دوه جنسیت خوښونکي 

خلک د نورو عادي خلکو په څیر یوشان حقونه لري. ټرانس او نرښځۍ لکه د  

 .نارینه او ښځو په څیر یوشان حقونه لري

 باندی ددین او مذهب عمل کول آزاد دی.په آلمان 
 هر چا حق لری خپل دین انتخاب او عملی کوی. 

 تول مذاهب مساوی حق لری او باید د یو بل سره 

 احترام کوی. 

 

 
 هر چا حق لری خپل نظریه آزادانه بیان کوی. باندی په آلمان

 ضد نوی. ته چه دغه نظریه د قانون پر حق لری خپل نظریه اظهار کوی مګر هغه پوریهرچا

 . تحقیر کولاو یا یو چا ته  کول اعالم او قدرت چه د نفرت :مثآل

 

 

 د قانون او حق عمل کول یوازی د حکومت وظیفه دی.

 عدلیه سره ورته حق پایمال شی، پولیس اویوچا   د خودداوری منع دی.کله چه

 دقانون سره سم رفتار کوی. مرسته شی. دغی ادارات رشوه نه اخلی او دغی 

 

 
 

 

 دقیقه دوام کوی دحق اساسی اصول په آلمان باندی په ساده شکل نمایش شی :  3ه یو اینترنت آدرس دی. په دغه فلم چه دغ >
 www.justiz.bayern.de  »متحد وی، دحق احترام کولی، آزادی ژوند کولی، همدارنګه په آلمان د قانون حاکمیت کوی«.
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