
 وەرگێڕانی باوەڕپێکراو لھزمانی ئھڵمانییھوە

 
کردندا  چاودێریلھبابھتی  چاودێر / ڕێنمای بۆکھسانی سھرپھرشتیکارپھڕاوی   

 
. بھگشتی  ۱  

لھکاتی وەرگرتنی ئھرکی چاودێری کردندا ، ئھرکێکی گھورەی نیشتمانی جێبھجێ دەکھیت . تۆ بھشێوەیھکی 
بھویژدانھوە ئھرکێک دەخھیتھ سھرشانی خۆت ، کھدەبێت تھنھا لھبھرژەوەندی خۆبھخشانھو بھرپرسیارانھوە 

 کھسی چاودێر بھڕێوەی بھریت .
 

لھکتێبی یاسای  ۱۸۸۸ـ  ۱۸۸۲ئھرکی چاودێریکردن لھپھرەگرافھکانی بھ وشوێنھ یاساییھکان سھبارەت  ڕێ
 مافی ھاو�تیدا داڕێژراوە .

 
، دەتوانرێت ژمارەیھکی زۆر لھڕێسا کارپێکراوەکان تی لھیاسای مافی ھاو� ۱۸۸۸بھپێی پھرەگرافی 

ـ  ۱۸۲۳،  ۱۸۲۱سھبارەت بھ ئھرکی چاودێریکردن بۆبھکارھێنانێکی گونجاو بدۆزرێتھوە ( پھرەگرافھکانی 
بڕگھی  ۱۸۷٦،  ۱بڕگھی  ۱۸۷٥،  ۱۸۷٤ـ  ۱۸۷۰،  ۱۸٦۷ـ  ۱۸٦٤،  ۱۸٦۲ـ  ۱۸۳٥،  ۱۸۲٦،  ۱۸۲٤

. پێشنیار دەکرێت خۆت بھم ڕێسایانھ ئاشنابکھیت . و�تی)لھیاسای مافی ھا ۱۸۸۱ـ  ۱۸۷۷،  ۱  
 

دادگای سھرپھرشتیکردن چاودێری کارەکھی تۆ دەکات وەھھموو زانیاریھکانت پێدەدات کھ سھبارەت  بھو 
.پرسیارانھن کھ پھیوەندی بھئھرکھکھی تۆوەھھیھ   

 
زانیاری سھبارەت بھ بڕێوەبردنی پێویستھ لھسھرت کھ  ھھرکاتێک دادگای سھرپھرشتی کردن داوایکرد ،

 ئھرکھکھتیان پێبدەیت .
 
تۆ بھرپرسیاریت بھرامبھر بھو زیانانھی ، کھ لھئھنجامی پێشێلکردنی ئھرکھکھتھوە بھسھر کھسی  

دژ بھئھرکھکھت مافھکانی کھسی سھرپھرشتیکراوت سھرپھرشتیکراودا دێت ، بھتایبھتی ئھگھر تۆ 
بھر ئھم مھترسیھدا خۆت تھئمین بکھیت . سھبارەت بھمھ دەتوانیت . دەتوانیت لھبھرامفھرامۆشکردبێت 

 زانیاری زیاتر لھدادگای سھرپھرشتیکردنھوە وەربگریت .
 
پارەی کھسی سھرپھرشتیکراو / چاودێریکراو بھمھبھستی وەبھرھێنان  کھبۆ خھرجییھکان پێویست دانانی  

ر ئھژمارێکی بانکی کھ ڕێککھوتنێکی بلۆک بھشێوەیھکی سھرەکی مھبھست لھدانانی پارەیھ لھسھنھبێت . 
لھیاسای مافی ھاو�تی ، دادگای سھرپھرشتیکردن دەتوانێت  ۱۸٤۸بھپێی پھرەگرافی  کردنی لھسھربێت .

 ڕێگھتپێبدات کھبھجۆرێکیتر پارە بھمھبھستی وەبھرھێنان دابنێیت .
 
 

  تھنھا لھکاتی چاودێری کردنی غییابیدا .  ۲
لھچوارچێوەی ئھو سنورەی کھ کھلھالیھن دادگای سھرپھرشتیکردنھوە بۆت دیاری کراوە ، دەبێت لھکاتی 
غییابیشدا سھرپھرشتی کاروباری سھروەت و سامان بکھیت ھھروەھا ئھگھر بازنھی ئھرکھکانت ڕێگھی 

 پێدایت ، مافی ئھوەت ھھیھ لھکاتی غییابیدا نوێنھرایھتی بکھیت . 
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کۆتای ھێنان بھ ئھرکی سھرپھرشتی کردن .  ۳  

 ئھرکھکھت کۆتای دێت 
 

لھگھڵ البردنی ئھرکی سھرپھرشتیکاری لھالیھن دادگای سھرپھرشتیکردنھوە ،ئھلف)   

 بێ) لھگھڵ بھئھنجام گھیاندنی تھنھا ئھرکێکدا کھلھکاری سھرپھرشتیکردندا پێتسپێردراوە ،
بھشێوەی غییابی وەڕاگھیاندنی مردنی کھسھکھ یاخود دیاریکردنی لھکاتی سھرپھرشتیکردنی کھسێکدا جیم) 

 کاتی مردنھکھ چوارچێوەی یاسای خۆی وەرگرتبێت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وەکو وەرگێڕی باوەڕ پێکراو و سوێندخواردوو لھبھردەمی سھرۆکی دادگای شاری نوێرنبێرگ ـ فوێرت ، 
پشتگیری ڕاستی و دروستی و پڕاوپڕی  ئھم  ،  سۆرانیوەداواکراو لھالیھنھ فھرمیھکانھوە ، بۆ زمانی 

.وەرگێڕانھ لھ زمانی ئھڵمانیھوە دەکھم  

 ۲۰  /۱۱  /۲۲۰۲  
.................................................................. 

 وەرگێڕی سوێندخواردوو وە باوەڕپێکراو بۆزمانی سۆرانی .  
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