
 وەرگێڕانی باوەڕپێکراو لھزمانی ئھڵمانییھوە

 

 ڕێنمای بۆکھسانی سھرپھرشتیکار/چاودێر
 

بھگشتی.  ۱  
 

 لھچوارچێوە بازنھی ئھوئھرکھی کھبھتۆ سپێردراوە ، ئھرکی سھرشانتھ کھیارمھتی کھسی  سھرپھرشتیکراو
ھێنانی توانای مامھڵھی  یاسایی ، بۆئھوەی ئھم کھسھ لھچوارچێوەی ھھلھڕەخساوەکانی بدەیت لھکاتی بھکار

بھردەمیدا ژیانی بھپێی خواستھکانی خۆی ڕێکبخات . ئھمھ واتای ئھوەیھ کھ پھیوەندی شھخسی ، بھتایبھتی 
ەندی پێویست لھگھڵ کھسی  ڕەچاوکردنی پھیو . لھگھڵ کھسی سھرپھرشتیکراودا گرنگھ شھخسیگفتوگۆی 

دا لھالیھن دادگای سھرپھرشتیکردنھوە چاودێری دەکرێت .سھرپھرشتیکراو  
 

زیانبھخش لھبنھڕەتدا خواستھکانی کھسی  سھرپھرشتیکراو دەبێت جێبھجێ بکرێت ، جگھلھو خواستانھی کھ 
دنیان لھالیھن تۆوە یاخود ڕەنگدانھوەی نھخۆشیھکھبێت یاخود جێبھجێ کر دەبن بۆ کھسی  سھرپھرشتیکراو

دیاریبکھیت یاخود ڕێگھت ئھگھر تۆ نھتوانیت خواستھکانی کھسی  سھرپھرشتیکراو شوێنی ڕازیبون نھبێت . 
ئھوا دەبێت خواستھکان بخھمڵێنیت وەڕەچاویان بکھیتو وەبھپێی ئھوەش بڕیار ،  پێنھدرابێت بھدوایاندا بچیت

ھھموو بۆ پشتگیریکردن لھنوسیبوو، ئھوا دەبێت  نھخۆشیڕێپیدانی ئھگھر کھسی  سھرپھرشتیکراو بدەیت . 
ھھروەھا تۆ  دان .تبھکاربھێنیت کھلھبھردەست خواستھکانی کھسی  سھرپھرشتیکراو، ھھموو ئھو ئامرازانھ

دەبێت یارمھتی ئھو کھسھ بدەیت کھ  سھرپھرشتی دەکھیت ، ھھموو ھھلھکانی بھردەمی بھکار بھێنێت ، 
سھرلھنوێ دروست بکاتھوە یاخود باشتری بکاتھوە .دنی کاروباری خۆی بۆئھوەی توانای جێبھجێکر  

 

کھلھکاروباری دادو دەرەوەی  تۆ بھپێی یاسا مافی ئھوەت ھھیھ ، کھ نوێنھرایھتی کھسی  سھرپھرشتیکراو
دادیشدا بکھیت . توانای مامھڵھی  یاسایی کھسی سھرپھرشتیکراو/ مافی جێبھجێکردنی ئھرکھکانی ، وەک 

مافی نوێنھرایھتی کردنت لھکاتێکدا بھکار دەھێنیت ئھگھ پێویست بکات . دەمێنێتھوە .خۆی   
 

یاخود  مامھڵھی یاسای، ئھگھر بابھتھکھ سھبارەت بھ کھسی سھرپھرشتی کراوبیت  ناتوانیت نوێنھریتۆ 
،بێت  یھکپرۆسھ  

لھالیھکیترەوە وەکھسی  سھرپھرشتیکراو ئھگھر تۆ لھالیھکھوە پێویست بکات نوێنھرایھتی ــ لھکاتێکدا 
 نوێنھرایھتی خۆت یاخود کھسی سێھھم بکھیت یاخود 

ــ لھکاتێکدا ئھگھر تۆ پیویستبکات نوێنھرایھتی کھسی سھرپھرشتیکراو بھرامبھر ھاوسھرەکھت یان ئھوکھسی 
اپیر ، دایک ، کھوەک  ھاوبھشی ژیانت تۆمارکراوە یان کھسێک لھکھسوکارە ژمارە یھکھکانت ( نھنک ، ب

. باوک ، نھوە )  
 

ئھگھرئھرکی کاروباری سھروەت وسامان خرایھ سھرشانت ، ئھوا دەبێت بھشێوەیھکی ڕێکوپێک سھروەت و 
. لھکاری وەبھرھێناندا لھبھرچاوبگریت خواستھکانی کھسی سھرپھرشتیکراو وە سامانھکھ بھڕیوەبھریت ،   
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  ردنی سھرپھرشتیکدادگا.  دەسھ�تپێدان / ڕەزامھندی لھالیھن  ۲
 

لھو کاروبارانھی کھ لھڕوی یاساییھوە بۆ کھسی سھرپھرشتیکراو گرنگن ، زۆربھی کات پێویستی بھ 
ھھیھ . ئھمھ مانای ئھوە دەگھیھنێت کھتۆ بھبێ وەرگرتنی ئھو ڕەزامھندیھ،  کردنڕەزامھندی دادگای سھرپھرشتی

 ناتوانیت بھشێوەیھکی کاریگھر مامھڵ بکھیت .
 

ببھسترێت ، ئھوا (بھھھڵواسراوی و بێ  کردنگرێبھستێک کھ بھبێ ڕەزامھندی پێویستی دادگای سھرپھرشتی
کاریگھر) دەمێنێتھوە . ئھم گرێبھستھ لھکاتێکدا کاریگھری دەبێت ، کھ ڕەزامھندییھکی ڕەوای دادگای 

 کرابێتھوە . تۆ دەبێت لھبھردەستدا بێت وە الیھنی بھرامبھری گرێبھستھکھی لێ ئاگادار دنرکسھرپھرشتی
، لھڕەزامھندییھ ڕەواکھ ئاگادار بکھیتھوە . الیھنی بھرامبھری گرێبھستھکھ  

 

شوێنی ڕێککھوتننامیھک/مامھڵھیھکی یاسای یھکالیھنھ  (بۆنمونھ ھھڵوەشانھوەی گرێبھستی بھکرێگرتنی 
مامھڵھ یاساییھکھ ڕەزامھندیھکھ وەرگیرابێت . پێشکھسی سھرپھرشتیکراو) دەبێت  نیشتھجێبونی  

 

م نمونانھدا پێویستھ :ھبھپێی یاسای سھرپھرشتی کردن ، وەرگرتنی ڕەزامھندی ل  
 

،نیشتھجێکردن بھشێوەی لێسھندنھوەی ئازادی ــ   

، زۆرەملێی پزیشکیوشوێنی  ڕەزامھندی لھسھر ڕێ ــ  

، بۆ نمونھ دانانی بھربھست لھسھر سیسھمی نوستن ، پێدانی جۆرە وشوێنھکانی لێسھندنھوەی ئازادی  ڕێــ 
، کھ دەرئھنجامھکھیان لێسھندنھوەی ئازادی بێت بۆ ماوەیھکی درێژ ،  مادەیھکیتردەرمانێک یاخود   

، تھندروستی چارەسھرکردن ، یاخود نھشتھرگھری پزیشکی  ، ــ دەربڕینی ڕەزامھندی لھسھر پشکنین
ئھگھر ھۆکارەکانی مھترسی لھبھردەستدابێت ، کھکھسی سھرپھرشتیکراو بھھۆی ئھم ڕێوشوێنانھوە ژیانی 

لھکاتێکدا نھبێت کھدواکھوتنھکھ لھدەستبدات ، یاخود بۆماوەیھکی درێژ زیان بھتھندروستی بگھیھنێت ، تھنھا 
ەی ڕەزامھندی دیاریکراوی کھسی ھاوڕابن کھ ئھمھ ھاوشێو مھترسیداربێت یاخود تۆ و پزیشکی چارەسھرکھر

بھپێی لھکاتێکدا ئھگھر ڕێپیدانی نھخۆش لھبھردەستدابێت یاخود لھبھردەستدا نھبێت  ، سھرپھرشتیکراوە
، لھیاسای مافی ھاو�تی ) ۱۸۲۷(پھرەگرافی   

، کھئھگھر لھسھر پشکنین ، تھندروستی چارەسھرکردن ، یاخود نھشتھرگھری پزیشکی  ڕازینھبونــ 
ھ پزیشکیھکان دەریبخات وە ئھگھر ھۆکارەکانی مھترسی لھبھردەستدابێت ، کھکھسی سھرپھرشتیکراو ڕێوشوێن
ئھم ڕێوشوێنانھوە ژیانی لھدەستبدات ، یاخود بۆماوەیھکی درێژ بھئھنجام نھگھیاندنی یاخود وەستانی بھھۆی 

زیان بھتھندروستی بگھیھنێت ، یاخود تۆ و پزیشکی چارەسھرکھر ھاوڕابنن کھ ئھمھ ھاوشێوەی ڕەزامھندی 
دیاریکراوی کھسی سھرپھرشتیکراوە ، لھکاتێکدا ئھگھر ڕێپیدانی نھخۆش لھبھردەستدابێت یاخود لھبھردەستدا 

لھیاسای مافی ھاو�تی )،  ۱۸۲۷پێی (پھرەگرافی نھبێت بھ  

 ــ ھھڵوەشاندنھوەی بریکارنامھی گرنگیپێدان ،

 کھسی سھرپھرشتیکراو کھ بھتاڵکردنھوە / دەستکێشانھوە لھگرێبھستی بھکرێگرتنی شوێنی نیشتھجێبوونــ 
  ،بۆخۆی بھکاری بھێنێت 

BT 160   (1.23) Seite 2



تۆ شوێنی نیشتھجێبونێک بھکرێ بدەیت ئھگھر پێویستبکات واژوکردنی گرێبھستی شوێنی نیشتھجێبون ، ــ 
یاخود ھھر گرێبھستێکیتری بھکرێگرتن و کھلھبنھڕەتدا لھالیھن کھسی سھرپھرشتیکراوەوە بھکارھێنرابێت ، 

،چوار ساڵ بێت زیاتر لھبۆماوەی  ھبھکرێدان ، لھکاتێکدا کھ گرێبھستھک  

، بۆنمونھ فرۆشتنی یاخود بھکارھێنانی پارچھزەوییھک ، مامھڵھی زەوی و زار ــ   

ھھروەھا  میرات ،گرێبھستی دابھشکردن/یھکالکردنھوەی  نیا یاخود میراتیڕەتکردنھوەی وەرەسھ ــ 
یاخود بھشێک کھبھپێی یاسا ئھرک بێت ،فھرماندان لھسھر میراتییھک لھداھاتودا   

، ێک/سلفھیھکقھرزوەرگرتنی  ــ  
کھسی  لھکاتێکدا ئھمھ نھخرێتھ سھر حسابێکی بانکیپارەدانان بۆ مھبھستی وەبھرھێنان  ــ

بھپێی (پھرەگرافی ، کھ گونجاوبێت بۆ وەبھرھێنانی سودبھخش لھالی بانکێک  سھرپھرشتیکراو 
لھیاسای مافی ھاو�تی )، ۱۸٤۸  

ئۆیرۆ  ۰۰۰٦، لھکاتێکدا ئھگھر نرخی ئھو بابھتھی کھکێشھی لھسھرە ، لھ  ڕێککھوتننامھبھستنی  ــ
ئھگھر دادگایھک ڕێکھوتن نامھکھی بھشێوەی نوسراو پێشنیار کردبێت یاخود  یاخود کھمتربێت

 پرۆتۆکۆل کردبێت . 
 

وەربگریت .  ردنھوە، لھکاتی دودڵیدا واباشترە زانیاری لھدادگای سھرپھرشتیک پڕاوپڕ نییھئھم خا�نھ   
 
 

بھشێوەیھکی گشتی. ئھرکھکان بھرامبھر بھ دادگای سھرپھرشتیکردن  ۳  
 
 

لھسھرەتای سھرپھرشتی کردنھکھوە ، دەبێت ڕاپۆرتێکی سھرەتای ببرێتھ دادگای سھرپھرشتیکردن ، 
ئھمھ الکاتێکدا پێویست ناکات کھئھگھر تۆ سھرپھرشتیکردنھکھ بھشێوەی خۆبھخشانھ ئھنجام بدەیت 

ێت . یاخود پھیوەندیھکی خێزانی یان پھیوەندیھکی کھسی لھنێوان تۆ و کھسی سھرپھرشتیکراودا ھھب
دادگای سھرپھرشتیکردن لھ پھیوەندیھ لھگھڵ ئھمھشدا دەبێت بھالیھنی کھمھوە ساڵی جارێک 

 شھخسییھکانی کھسی سھرپھرشتیکراو ئاگادار بکھیتھوە .
 

بۆ ڕونکردنھوەی پھیوەندیھ شھخسییھکان لھگھڵ کھسی سھرپھرشتیکراودا تکایھ بھتایبھتی سھبارەت 
 بھم خا�نھ ئاگاداری بدە ،

 

چھند جار پھیوەندی شھخسی بھئھنجام دەگھیھنرێت ،ــ   

 ــ بھچ جۆر و شێوەیھک ئھم پھیوەندیھ دەپارێزرێت ، ھھروەھا 

.ــ ھۆکارەکان چین کھلھکاتێکدا نھتوانرێت پھیوەندییھکی بھردەوام بھئھنجام بگھیھنرێت   
 

ەتای ئھگھر تۆ ئھرکی گرنگیدان بھ سھروەت و سامانت پێبھخشرا ، ئھوا دەبێت لھسھر
(تۆماری سھروەت سھبارەت بھ سھروەت و سامانی کھسی سھرپھرشتیکراو ، سھرپھرشتیکردنھکھوە 

. لھیاسای مافی ھاو�تی) ۱۸۳٥لھگھڵ بھڵگھی گونجاودا بخھیتھ بھردەست (پھرەگرافی  و سامان)
دەسکھوت و خھرجییھ بھھھروەھا دەبێت ئھو تۆماری سھروەت و سامانھ زانیاری سھبارەت 

 بھردەوامھکانی کھسی سھرپھرشتیکراو لھخۆبگرێت . 
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 پسوڵھ /حسابئھگھر تۆ ئھرکی گرنگیدان بھ سھروەت و سامانت پێبھخشرا ، پێویست دەکات سا�نھ 
سھبارەت بھ دەستکھوت و خھرجی  بخرێتھ بھردەست . لھم کاتھدا پێویست دەکات دەسکھوتھکان و 

خھرجییھکان بھشێوەیھکی یھکلھدوایھکو ڕێکخراو و بھبھڵگھوە داڕێژرابێت ، ئھمھش لھکاتێکدا ئھگھر 
رەکادا بھژما کارەکھ بھڵگھی ھھبێت . پسوڵھکان با زنجیرە ژمارەیان لھسھربێت . بھشێوەیھک ، کھ

بۆ ئاسانکاری دەتوانیت بۆ ئھم مھبھستھ  لھحسابھکھدا . دەسکھوتھ یاخود خھرجییھ  دیاربێت کھپسوڵھکھ
وە فۆرمھ پێویستھکان وەربگریت .ردنھلھدادگای سھرپھرشتیک  

 
ئھگھر تۆ دایک ، باوک ، برا ، خوشک ، ھاوسھر، ھاوبھشی ژیان ، نھوەی کھسی سھرپھرشتیکراو 

 تیکاری یانھیھک یاخود دامودەزگایھک بیت ، ئھوا لھبنھڕەتدا تۆ لھپێدانیبیت یاخود سھرپھرش
موڵک و سامان ، بھ�م ئھرکی سھرشانتھ کھ سا�نھ تۆماری حسابی/پسوڵھی سا�نھدا بھخشراویت 

لیستھی موڵک و سامان . لھیاسای مافی ھاو�تی)  ۱بڕگھی  ۱۸٥۹بخھیتھ بھردەست (پھرەگرافی 
کھسی سھرپھرشتیکراو لھخۆبگرێت کھلھژێر دەسھ�تی بھڕیوبردنی تۆدایھ .دەبێت سھروەت سامانی   

 
دەتوانێت ھھموو کاتێک و لھدوتریشدا داوای پسوڵھی حسابھکان بکات.  ردندادگای سھرپھرشتیک

لھبھرئھوە واپێویست دەکات کھئھگھر لھسھرەتاشدا ئھرکی پێشکھشکردنی پسوڵھکانت لھسھر شان 
واباشترە ھھموو پسوڵھبانکییھکان ھھڵبگیرێت . نھبوو ، ئھوا بۆ دڵنییای  

 
دادگای بھبێ دواکھوتن دەبێت لھیاسای مافی ھاو�تی  ۱۸٦٤،  ۱۸۳۳ــ  ۱۸۳۱بھپێی پھرەگرافھکانی 

  ئاگادار بکھیتھوە ئھگھر ، سھرپھرشتیکار
 

ــ  بارو دۆخی شھخسی و ئابوری کھسی سھرپھرشتیکراو بھشێوەیھکی بنھڕەتی گۆڕانکاری 

 تێداببێت، 

ــ الدان وە سنوردارکردنی سھرپھرشتیکردنھکھ ڕێگھپێدراوبێت یاخود فراوانکردنی 

 سھرپھرشتیکردنھکھ پێویست بکات ،

بتوانرێت الببرێت (ئھمھ مانی فھرمانی پاراستنی / سنوردارکردنی ڕەزامھندی پێویست بکات یاخود ــ 

ئھوەیھ ، کھکھسی سھرپھرشتی کراو بۆ دەربڕینی خواستھکانی پێویستی بھ ڕەزامھندی ڕاشکاوانھی 

 تۆ ھھبێت) ، 

 ــ پێویست بھدانانی کھسێکیتری سھرپھرشتیکار بکرێت ،

ی بتوانرێت یاخود ڕێوشووێنھکانی لێسھندنھوەی ئازاد نیشتھجێکردن بھشێوەی لێسھندنھوەی ئازادیــ 

 کۆتاییان پێبھێنرێت یاخود بھبێ ئاگاداری دادگای سھرپھرشتیکردن کۆتاییان پێھێنرابێت ،

تۆ تانھت لھ ڕەزامھندی زۆرەملێی پزیشکی دابێت ، یاخود ــ   

ئھدرێسی تۆ یاخود ئھدرێسی کھسی سھرپھرشتیکراو گۆڕانکاری تێدابوبێت .ــ   

 

و دەرماڵھی خھرجییھکان و گھڕاندنھوەی خھرجییھکان پاداشت . ٤  
 

لھکاتێکدا  لھیاسای مافی ھاو�تی). بھ�م ۱۸۷٦سھرپھرشتیکردن لھبنھڕەتدا بێبھرامبھر(پھرەگرافی 
ئھگھر کھسی سھرپھرشتیکراو دەوڵھمھند بێت و مھودای رێکخستنی کاروبارەکانی قورس و 

توانێت  ڕەزامھندی لھسھر پێدانی دەرماڵھیھک بھتۆ دەدادگای سھرپھرشتیکردن ئھوا  فراوانبێت، 
 دەرببڕێت .
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ئھگھر لھکاتی سھرپھرشتیکردنھکھتدا خھرجیت ھھبوو، ئھوکاتھ دەتوانیت لھدوای ڕاوێژکردن لھگھڵ 
لھ سھروەت و سامانی کھسی سھرپھرشتیکراو وەربگریتھوە. دادگای سھرپھرشتیکردن بڕێکی گونجاو 

لھبھردەستدا نھبێت ئھوا گھڕاندنھوەی خھرجییھکان لھدوای  ئھگھر ھیچ سھروەت و سامانێک
 داواکردنییانھوە لھالیھن گھنجینھی دەوڵھتھوە دەبێت .

 
ی بڕێکی دیاریکراولھبری وەرگرتنھوەی بڕی ڕاستھقینھکھی خھرجییھکان ، دەتوانرێت داوای 

ھوە ، بکرێت، چھندێتی ئھم بڕە دیاریکراوەش لھالیھن دادگای سھرپھرشتیکردن خھرجی
پێتڕادەگھیھنرێت. بڕی دیاریکراوی خھرجی دەتوانرێت بۆیھکھم جار ساڵێک لھدوای کارکردن وەک 

 ۱۸۷۸دیاریکراوە دەدرێت بھکھسھکھ (پھرەگرافی  سھرپھرشتیکار بدرێت وە دواتریش سا�نھ ئھم بڕە
.لھیاسای مافی ھاو�تی) ۳بڕگھی   

 
داواکھ پێشکھش نھکرابێت . دواتر ساڵی ٦/  ۳۰ تاکوئھم مافھ لھدەست دەدرێت ئھگھر   

 
 

زانیاری زیاتر ، ڕاوێژکردن و یارمھتیدان  . ٥  
 

دادگای سھرپھرشتیکردن ــ ھھروەھا ئھگھر خواستی خۆتی لھسھربێت ــ بھڕیوبھرایھتی 
. دەتوانیت سھرپھرشتیکردنیش دەتوانن لھجێبھجێکردنی کارەکھتدا  ڕاوێژو یارمھتیت پێشکھش بکھن 

کھتھلۆکێکی زانیاری سھبارەت چاپ و ب�وکراوەکانی حکومھتی فیدراڵییھوە داوای لھ بێ بھرامبھر 
.بکھیت بھمافی چاودێری کردن   

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
سوێندخواردوو لھبھردەمی سھرۆکی دادگای شاری نوێرنبێرگ ـ فوێرت ، و وەکو وەرگێڕی باوەڕ پێکراو 

پشتگیری ڕاستی و دروستی و پڕاوپڕی  ئھم وەرگێڕانھ وەداواکراو لھالیھنھ فھرمیھکانھوە ، بۆ زمانی سۆرانی 
 لھ زمانی ئھڵمانیھوە دەکھم .

 
۲۰  /۱۱  /۲۲۰۲  

.................................................................. 
  وەرگێڕی سوێندخواردوو وە باوەڕپێکراو بۆزمانی سۆرانی . 
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