اساس حقوق جزا در آلمان

مجازات بدون تطبیق قانون وجود ندارد.
اګرکسی به ازش های اساسی دولت ویابه حقوق فردمدنی صدمه وارد نماید ،جزا میبیند .در
آلمان جرایم واواقب حقوقی آن (جزا) خاصآ از
طریق قوانین دولتی اجراح میګردد.
تحقیب جزا در آلمان خاصآ از طرف دولت صورت میګیرد.
مجازات خودداوری و «ضربه مشت» ،یعنی جزا ازطریق تسهیالت غیر دولتی
و یااز طرف سرپرست خانواده کامآل منع میباشد.
پولیس ،څارنوالی و محاکم جزاهی
قربانی و شاهدان یک جرم جناهی باید با پولیس به تماس شوند (تماس
اضطراری .) ۱۱۰:در صورت شک داشتن به جرم جناهی پولیس و
څارنوالی تعقیقات را شروع میکنند .تنها محاکم جزاهی حق حکم جزا
جنایتکار را دارند .پولیس و عدلیه رشوه ناپزیر اندو ازحق و قانون
پیروی مینمایند.
هر فرد مدنی شاهد شده میتواند و باید واقیعت را اظهار نماید.
برای روشن ساختن هرعمل جناهی از افراد مدنی به عنوان شاهد سوال و جواب میشود.
تنها همسران و اقارب نزدیک مظنون حق دارند ،اظهارات خودرا رد نمایند .هرشاهد باید واقیعت را
بیان نماید .اظهارات غلط قابل جزا است.
ګزیده یا مثال از مجازات مهم:
 در آلمان خشونت جسمانی کامآل منع است .اعضای فامیل نباید توبیخجسمانی شوند .اګرشخصی شخص دیګرررابکشدویا قصدآ به او صدمه
برساند ،جزا سخت میبیند.

ـ مالکیت وثروت از طرف دولت محافظت میشوند .اګر کسی دزدی ویا
شخصی را فریب دهد ،جزا میبیند.
ـ خودمختاری درآزادی جنسی عالقه حقوقیمیباشد .اګر کسی با تهدید اعمال جنسی را جبرآ اجرا کند ،جزای
اوحبس طویل است.این جزاهم
برای زن وشوهرصدق میکند .تطبیق عمل جنسی با اطفال کمتر از ۱۴
ساله منع و قابل جزا است.
 مواد مخدره در آلمان منع است .اګرکسی مالک آن باشد ،آنرا بفروشدآنرا بخرد ،و غیره ،جزا میبیند.

در مورد فيلم "دزدی ،کالهبرداری ،زخمی کردن ديگران .حقوق کيفری آلمان چگونە عمل میکند؟"
در صفحەی انترنتی ما  . www.justiz.bayern.deدر اين فيلم در سە دقيقە بە کمک چند نمونة
غيرپيچيدە توضيح دادە می شود کە حقوق کيفری چە اهميتی برای زندگی و امنيت انسانها در
آلمان دارد.

