
 [٢٠٠٤ساال  الڤیژ گه ٢٢]

 رتوکاری و تومارا ژ پهو  تیێرتیال دژی به یاسا

 لیا بیانی نده یاسا پێرابونا گه

 (٥٩٩١ ساال دووێ چریا ی٥٠) ٦٣٣-٥٠١. ل  شانا وه تا  ژنوکه

 مریکی ئه تێت ئێکگرتی یێت  ویالیهکودێ 

  ی رڤه بازرگانیا خومالی و ده. ٥١ندا  به

 ێئاسایش  یناپێکگوهور –ب ٢ رێ چاپته

 و یێن دی  رزانه راپورتێن وه. م٨١

 روك ڤدارێ ئاسایشێ؛ ناڤه رهه راپورتێن به( آ)

، ل کومسیونل  ڤکرن دگه رهه بهر  ل سه  ندێ پێتڤیه آ ژ ڤێ به٨٧کێ ئاسایشێ یێ تومارکری ل دیف برکا  ڤداره رهه ر به هه

را و دابینکرنا  ك پێتڤی یان کێرهاتی بو پاراستنا ئانینبه وه ت رمانبکه فه کومسیونلکی  وێت به دیڤ وان یاسا و بنکا ئه

— ریا رێك و پێك ل ئاسایشێ سه چاره

وام و گونجاو یا پێزانینا و  رده بهلگرتنا  ت بو هه داخازدکه کومسیون  که( وانو فوتوکوپی ژ ئ)  نامه لگه و به  ڤ پێزانینه ئه( ١)

آ ژ ڤێ ٨٧ڤکرن ل دیف برکا  رهه به  یانناما تومارکری بێته بن یان بهال داخزنام دناڤدابن یان دگه  نامێت پێویست که لگه به

بجهئینان ل   مامێ هاتبنه ری ب ته لێنده فکرنا چ مادێت به رهه به ت بکه لکی داخازا به کومسیونر  که ندێ، ژ بلی هینگێ هه به

 .١٦٦٢موزا ساال  ته ١

بو  کومسیونر پێتڤیبیت ژ الیێ یاسا یان بنکێت  که رپیدای هه ، باوه( وان ئو فوتوکوپی ژ)   ڤ راپورتێت ساالنه ئه( ٢)

 .ت رمانبکه فه کومسیونلکی  به  ، که( ئو فوتوکوپی ژ وان)یڤانه  ڤ راپورتێت سێ هه ربخو یێت گشتی، ئو ئه ژمێریارێت سه

ڤان  ن یا ئه سه ت دووجاریا ره ڤبکه رهه بهدڤێت سا  روه هه ی وه ته نه پێکگوهورینا ئاسایشارپێدای بو  کێ باوه ڤداره رهه ر به هه

 .پێکگوهورینێل  ناما و راپورتا دگه لگه پێزانینا و به

 رتوکرن، تومار، ئو ژمێریاریا ناڤخویی؛ ئاموژگاری شێوێ راپورت، په( ب)

*** 

ر پێتڤی  یێ ل سهك  رهداڤ رهه بهر  ندێ ئو هه آ ژ ڤێ به٨٧بیت ل دیڤ برکا  ك یێ پال تومارا ئاسیشێ هه رهداڤ رهه ر به هه( ٢)

– ندێ دڤێت  ژ ڤێ به (د)و ٨٧شاندنا راپورتا برکا  بێت وه

 ن ئو ب رێك وپێکی دیاربکه  نه، راستیاماقوول ب درێژیا وێت،  ، ئها، تومارا، ئو ژمێریارارتوک گرتنا پهدرستکرن و هل( آ)

 ؛ ئوداریڤ رهه به تێ  رامه دهواتیا  چه ئو چاالکی 

– وا  ماقوول ئه ێتڤکرنا ئێمناهی رهه بگونجیت بو به  مێ کونترولکرنا ژمێریاریا ناڤخوی که اسپێکرن و پاراستنا سستهر( ب)



 ت یان گشتی؛ تایبه رشتیا  رپه سه ندیا  زامه رهبجهئینان ل دیڤ   تێنهدارایی چاالکیێت (  ا)

کێت  ل بنه کێ گونجای دگه یانناما دارایی  بشێوه ڤکرنا به رهه به دان بورێ( ا)ك پێتڤی  تومارکرن وه  چاالکیێت دارایی تێنه( اا)

یا   رپرسیارانه بهبو پاراستنا ( اا)یانناما، ئو  کێ دیتر بگونجیت لدیڤ ڤان به ر شێوه ژمێریاریا قایلکری بگشتی یان هه

 تی؛ رامه ده

 ت یان گشتی؛ ئو رشتیا  تایبه پهر ندیا  سه زامه رێدان ل دیڤ ره  تی بتنێ تێته رامه هاندنا ده گه( ااا)

کا  کێ گونجای ئو کارکرنه ین بماوه تێت هه رامه دهل  رکرن دگه مبه هه  رپرسیارێت تومارکری  تێنه تێت به رامه ده( اااا)

 .کێ ر جیاوازیه نجامدان برێزگرتن بو هه ئه  کێرهاتی دێ ئێته

تی ل  رپرسایه رك یان به تێت ئێکگرتی، نابیت چ ئه یا ویالته وه ته ا نهپێدان بو ئاسایش خ ر تشتێ بایه رێزگرتن بو هه( آ(   )٣)

روکێ  ل سه ڤکاری دگه ت بهه کێ کاردکه سه ر که ر هه ل سه پاندن سه چه  شی بێته به ژ ڤێ پارچه( ٢)برگا دیڤ 

ل  ڤکاربیت دگه ر هه که هرپرس بو وی کاری ه به ئاژانسایان  مریکی  ئهفیدراال تا حکومه تێت زاره وهژ  کێ ته زاره وه

بو   ڤه ێی تی رکردایه ستیردای ژ الیێ سه دهئاژانسا یان  مریکی  ئهفیدراالتا  حکومه تێت زاره وهژ  کێ ته زاره وهروکێ  سه

ت راستی و بارودوخێ  دڤێت دیارکه ڤکرن ل دیڤ ڤێ برگێ رهه به  کا هاتبیته ر کارداریه هه. نجامدانا کارداریێ ئه

  ر هاتبیته که لێ ژبلێ هه ك، به ر کارداریه هه. التیا ڤێ برگێ سه شاندنا ده لوه بیت بو هه لێ دڤێت رێزگرتن هه ت به تایبه

 .تنێ رکه کێ ژ ده بدیماهیك ئینان پشتی ساله  م تێته نویکرن بنڤێسین، ده

 تێت ئێکگرتی یێت  الیهوی ێتئاژانسیان  مریکی  ئهتا فیدراال حکومه تێت زاره وهژ  کێ ته زاره وهروکێ  سه( ب)

می کارداریا ئو  مام ژ هه ند ل دیڤ ڤێ برگێ دڤێت بپارێزیت دوسیێا ته زامه کا ره ردئێخیت کارداریه ده او ئه مریکی ئه

مدا  کێ ب هێز ئو د چ ده ر کارداریه شارتن ب هه ڤه  ر سال، کورتیا کارێ هاتیه چریا ئێکێ ل هه ١سا دڤێت، ل  روه هه

یا   یا بژاره ران ئو لیژنه ل جڤاتا نوینهوالگێری  کاروبارێن ههیا پایدار بو  یا بژاره بو لیژنهبهنێریت ل ساال بوریدا 

 .ل جڤاتا پیران والگێری کاروبارێن هه

شی  به ژ ڤێ پارچه( ٢)بیت ل دیف پێتڤیێت برگا  شیانا پێگریێ هه مێ نه پاندن ده سه  بێته یرپرساتیا تاوانبار نابیت به( ٤) 

 .شی به ژ ڤێ پارچه ێ(٥)دیارکرن ژ برگا   وا هاتیه ی ئهژبل

مێ کونترولکرنا ژمێریاریا ناڤخوی  ستهیسپاندنا بکارئینانا س چه نه  ڤه روپێچکرن یان بزانین به  ڤه س بزانین چێنابیت چ که( ٥)

 .ێ (٢)یارکرن ل برگا د  وێت هاتینه ت ئه نکێ بکه رتوکا، تومارا یان ژمارا به په کرنا خته سه  ڤه یان بزانین

وێ پێتڤیبیت بو  ئهر  ڤدا رهه بهندێ یان  آ ژ ڤێ به٨٧بیت ل دیڤ برکا  وێ پال تومارا ئاسایشێ هه ر ئه ڤدا رهه ر به که هه( ٦)

دێ یان کێمتر ژ  ژ سه ٥٠ندێ خودانێ  ژ ڤێ به( د)و٨٧بیت ل دیڤ برکا  فایلکرنا راپورتا یێ پال تومارا ئاسیشێ هه

وامبیت  رده بهر  ڤدا رهه بهت  بتنێ داخازدکه( ٢)برگا  رجێت مهڤکاریا ناڤخویی یان بیانی،  بیت برێزگرتن بو هه هه نگدانێ ده

ڤکارا  ر بو هه گه ئه  ، ئو ببیته یڤدار رهه بههکرنا کونجاندی ل بن بارودوخێ  خو بکاربینیت، بو فرهالت داریا  ستهه دهبباشی 

ڤ  ئه(. ٢)ل برگا  بگونجیت دگه  مێ کونترولکرنا ژمێریاریا ناڤخوی که ستهیو پاراستنا سناڤخویی یان بیانی بو راسپێکرن 

کارکرنێ بو  یاسا ئول  دگهڤکارا ناڤخویی یان بیانی  ڤدارێ هه رهه نداریا به ییا خاوه دناڤدا دیاربیت پال رێژه  بارودوخه

رکێ باش نیشاندای بو بکارئینانا  ڤدارێ دیارکری ئه رهه به. ئاکنجیڤکار  التێ هه کارێ بازرگانی ل وی وهرشتیا  رپه سه

 .ت بکه( ٢)بر گوهداریا پێتڤیێت برگا  کێ ڤه دڤێت بشێوهالتداریێ  ستهه ده

رێزا   که  وه رامان ژێ ئه" درێژیا ماقوول"ئو " ئێمناهیێت ماقوول"یڤێت  شی، په به ژ ڤێ پارچه( ٢)ستا برگا  به ژ بو مه( ٨)

 .وشتێ کاروبارێن وان ران ل ره رمانبه ندیا هشیاریا فه زامه بو ره  ێمناهیێ کهیا ئ درێژیێ و پله

*** 



 [. ٥٩٦١ئاسایشان یا ا  یئالوگورکرآ ژ یاسا ٦٠ندا  به]  ٥-دد٨١ 

  ڤداری ڤه رهه کریا ژالیێ به غه ده قه بیانی یا بکارئینانا بازرگانیا

 کرن غه ده قه( آ)

ر  ڤدا رهه ندێ یان به آ ژ ڤێ به٨٧بیت ل دیڤ برکا  وێ پال تومارا ئاسایشێ هه ی ئهک هر ڤدا رهه هر ب یاسایی بو هه نه  دڤێت ببیته 

ری،  فسه ر ئه ندێ، یان بو هه ژ ڤێ به( د)و٨٧بیت ل دیڤ برکا  وێ پێتڤیبیت بو فایلکرنا راپورتا یێ پال تومارا ئاسیشێ هه ئه

ر  ت بو بکارئینان پوستێ یان هه ڤداری، بکه رهه به ێهردار بهاری یان ڤد رهه وی به کرێکارێندی، یان  ری، کارمه به رێڤه

یمانا  دانێ، په یداکرنا سوزا پێشکێشکرنێ، پاره تادا ژبو خوشکرنا په ندلی یا دناڤ ویالیه ئامرازێت بازرگانیا گهیان  یک شێوه

کێ  ر تشته ستیردان ژبو پێشکێشکرنا هه دانێ، یان دهیمانا  دانێ، یان سوزا پێشکێشکرنێ، دیاریا، په ستیردانا پاره دانێ، یان ده

 --بو بیت بها هه

 --را گه کێ بیانی ژبو ئه ره رمانبه ر فه هه( ١) 

(  اا)ری،  رمانبه یا وی فهدار الت ستهه رێ بیانی دناڤ ده رمانبه کا وی فه یان بریاره یک ر کاره ر هه کارتێکرن ل سه( ا( )آ)

رکێ یاسایا  ر ئه گاڤی ل سه زێده  دبیته  بجهئینانا کاری که کی یان بو نه بیانی بو بجهئینانا کارهرێ  رمانبه رازیکرنا وی فه

 یان ؛درست کا نه ر سوده کرنا هه هێمن( ااا)ری، یان  رمانبه فه

ێت وێ بو تا بیانی یان ئامراز ر حکومه خو ل سهیا دار الت ستهه دهرێ بیانی بو بکارئینانا  رمانبه رازیکرنا وی فه (ب)

 تێ یان ئامرازی، کا حکومه کی یان بریاره ر کاره ردانا هه ست تێوه کارتێکرن یان ده

کرنا کارێ بازرگانی بو،  ل، یان ئاراسته ئینان یان زڤراندنا کارێ بازرگانی بو یان دگه ستڤه ڤداری بو بده رهه ژبو هاریکرنا به

 کی؛ سه ر که هه

  –ستا  به بانی بو مهیا ها سیاسی  نڤێسینگه ربژارێ بهیان  ێکێ و ره رمانبه یان فهکا سیاسییا بیانی  ر پارته هه( ٢) 

خودا یان یا وێدا، یا دار الت ستهه دهربژاری  بهری، یان  رمانبه یان بریارا وێ پارتێ، فه یر کار ر هه کارتێکرن ل سه( ا( )آ)

گاڤی ل  زێده  دبیته  بجهئینانا کاری که کی یان بو نه ئینانا کارهربژاری بو بجه رێ، یان به رمانبه رازیکرنا وێ پارتێ، فه( اا)

 راست؛ یان  نهکا  سودهر  هێمنکرنا هه( ااا) بژاری، یان ری، یان به رمانبه رکێ یاسایی وێ پارتا سیاسی، فه ر ئه سه

تا بیانی یان  ر حکومه ل سه ێویا دار الت ستهه دهبو بکارئینانا  ربژاری رێ، یان به رمانبه وێ پارتێ، فهرازیکرنا ( ب)

 .تێ یان ئامرازێ وێ کا حکومه بریاره کی یان ر کاره ردانا هه ست تێوه ئامرازێت وێ بو کارتێکرن یان ده

کرنا کارێ بازرگانی بو،  ل، یان ئاراسته ئینان یان زڤراندنا کارێ بازرگانی بو یان دگه ستڤه ڤداری بو بده رهه ژبو هاریکرنا به

 ؛یانکی سه ر که  هه

پێشکێشکرن، دان، یان   ی دێ ئێته  ك ژ وی دراڤی یان تشتێ بها هه می یان هنده ر هه  که مێ بزانیت هه سێ، ده ر که  هه( ٣)

کا سیاسییا بیانێ یان  ر پارته کێ بیانی، بو هه ره رمانبه ر فه ر، بو هه  ئێکسه ر یان نه  کێ ئێکسه سوزکرن، ب شێوه

  --ستا به ها سیاسییا بیانی، ژبو مه کێ نڤێسینگه ربژاره  ر به رێ وێ، یان هه رمانبه فه

 ربژاری به، یان ێ پارتێ ر رمانبه ، فهری، پارتا سیاسی رمانبه ی فهر کار یان بریارا و  ر هه کارتێکرن ل سه( ا( )آ)

رێ بیانی، یان  رمانبه یاسی، فهرێ بیانی، پارتا س رمانبه رازیکرنا وی فه (اا)، وێ پارێدایان یا  ویدایا دار الت ستهه ده

رێ بیانی،  رمانبه رکێ یاسایی وی فه ر ئه گاڤی ل سه زێده  دبیته  بجهئینانا کاری که کی یان بو نه ربژاری بو بجهئینانا کاره به

 راست؛ یان  کا نه ر سوده هێمنکرنا هه( ااا)بژاری، یان  رێ پارتێ، یان به رمانبه پارتا سیاسی، فه



وێ یا دار الت ستهه دهربژاری بو بکارئینانا  رێ پارتێ، یان به رمانبه رێ بیانی، پارتا سیاسی، فه رمانبه وی فه رازیکرنا( ب)

تێ یان  کا حکومه کی یان بریاره ر کاره ردانا هه ست تێوه تا بیانی یان ئامرازێت وێ بو کارتێکرن یان ده ر حکومه ل سه

 ئامرازێ وێ

کارێ بازرگانی بو، کرنا  ل، یان ئاراسته ئینان یان زڤراندنا کارێ بازرگانی بو یان دگه ستڤه بده ڤداری بو رهه ژبو هاریکرنا به

 .کی سه ر که هه

 رهاڤێتن ژ کارێ روتینێ حکوماتێ ده (ب)

رێ بیانی،  رمانبه راڤی بو فه زکرنا ده ر بساناهیکرن یان بله بکارئینان بو هه  ندێ نابیت بێنه ژ ڤێ به( گ)و ( آ)شێن  به پارچه 

تێ  برنا کارێ روتینێ حکومه ندی بساناهیکرن یان هێمنکرنا رێڤه ست ژڤێ چه به مه  کهرێ پارتێ  رمانبه پارتا سیاسی، یان فه

  . رێ پارتێ ڤه رمانبه رێ بیانی، پارتا سیاسی، یان فه رمانبه بیت ژ الیێ فه

 یی رێ ئه ڤانیا ره به( ج)

  –وا ندێ ئه ژ ڤێ به( گ)یان ( آ)شێن  به بو کریاران ل دیڤ پارچهبیت  رێ یی هه ڤانیا ئه ره دڤێت به

رجێت  دان، یێ ئازابو لبن یاسا و مه  وێ هاتیه بیت ئه کێ بها هه ر تشته دان، دیاری، پێشکێشکرن، یان سوزدانا هه پاره( ١)

 تێ؛ یان وله ربژارێت ده رێت پارتێت سیاسی، یان به رمانبه رێت بیانی، پارتێت سیاسی، فه رمانبه نڤێسی یێت فه

رجکرنا  دان، یێ گونجاو بیت ئو خه  وێ هاتیه بیت ئه کێ بها هه ر تشته دان، دیاری، پێشکێشکرن، یان سوزدانا هه پاره( ٢)

دان، پارت،   هاتبیته  ری ڤه رمانبه ر یان ژ پێش فه به  فته دکه  دانا هوتێلێ، که کی رێبواری و پاره روه نج بیت، هه قه

 --ل بیت دگه وخو گریدان هه کێ راسته ربژار ئو بشێوه رێ پارتێ، یان به انبهرم فه

 یان ؛تان می یان خزمه رهه کرنا به کرن، یان شلوڤه رزکرن، دروڤه به( آ)

 .کا وێ تا بیانی یان ئاژانسه ل حکومه ری دگه لێنده بجهئینان یان کارکرنا به( ب)

 داواکارێ گشتیپێشنیارێت ( د)

زیرێ بازرگانی،  ، وهکومسیونیل  ، پشتی راوێژکرنێ دگهداواکارێ گشتی، ١٦٧٧باخا ساال  ته ٢٣کێ ژ  ساله پاشتر ژ  نه

می  زیرێ خزینێ، ئو پشتی بیرورایێت هه ، ئو وه رڤه زیرێ ده ، وهمریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهرێ بازرگانی یێ  نوینه

ندێ  ل ڤێ به پێکهاتن دگه  ت تا چ راده هداریا گشتی و تیبینیا، دڤێت دیاربکه گهارگرتن برێکا ئ وه  هنگرێدای هاتی سێت پێڤه که

کێ یان پێتڤی بیت ئو  کرنێ تا راده رگریت بو هێشتا شلوڤه ر ئو جڤاکێ بازرگانی دێ هاریکاریێ وه پالده  دێ بیته

 --شاندن وهبیت،  راستیانه

التی  ی وه رڤه بو ده ل جورێت گشتی یێت رێکخستنێت فروتنا بمل دگه فتارا، مل تێت ره پێشنیار بو دیارکرنا جورێت تایبه( ١)

دێ ب  داواکارێ گشتیریێ، بریارێت  روه تا دادپه زاره یا وه  تا بجهئینانا نوکه ستێت سیاسه به رێت بازرگانی ژبو مه لێنده ئو به

 ندێ، ئو رجێت پێشیا ڤێ به ل مه ندی بن دگه زامه ره

تا  ل سیاسه وشتێ خو دگه ی بو قایلکرنا رهی روه کێ هه ڤدار بکاربینیت ب شێوه رهه لکی به وێت به ئهرێکێت پارێزیا گشتی ( ٢)

 .ندێ رجێت پێشی ڤێ به ی مه رباره ریێ ده روه تا دادپه زاره یا وه  بجهئینانا نوکه

رجێت  لێ لدیڤ مه هاندن به ڤه  هڤ رستا ل پێشیێ هاتی ئهی  رباره ت ده ڤبکه رهه پێشنیارا ئو رێکا به داواکارێ گشتیدڤێت 

 .ژوی ناسناڤی بن ٨شێ  رجێت به و پێشنیار و رێك دڤێت لدیڤ مه ئو ئه ٥تایتلێ ژ  ٥شێ  شێ اا ژ به به پاش



 

 داواکارێ گشتیبیرورایێت ( ی) 

 رگرتنا دیتنا وهئێکگرتی ئو پشتی تێت  تێت چاالك و ئاژانسێت وێالیه زاره ل وه ، پشتی راوێژکرنێ دگهداواکارێ گشتی(  ١)

ت  رسڤا بو داخازێت تایبه یداکرنا به ت بو په کێ دابینبکه هداریا گشتی و تیبینیا، دڤێت رێکه ر برێکا ئاگه زلێکه سێت حه ژکه

ی  ارهرب ریێ ده روه تا دادپه زاره یا وه  تا بجهئینانا نوکه ل سیاسه وشتێ وان دگه ندیا ره زامه بره  دگرێداینه  ڤدارا که رهه یێت به

ربێخیت  خو ده یێترگرتنا داخازنامێ، بیرورا روژا ژ وه ٣٠، دماوێ داواکارێ گشتیدڤێت . ندێ رجێت پێشیێ ژ ڤێ به مه

را  گه ، ژبو ئه ت دێ بیت یان نه وشتی تایبه و ره ت کانێ ئه و بیرورا دیاربکه سا دڤێت ئه روه هه. رسڤ بو داخازنامێ ك به وه

تر  لکی داخازنامێت زێده به. ندێ رجێت پێشیێ ژ ڤێ به رپێچ بو مه سه  ریێ، ببیته روه تا دادپه زاره یا وه  تا بجهئینانا نوکه سیاسه

وشتێ دیارکری ژ  هیا ره ی فره رڤه وێت ژده تێت دیتر ئه وشتێت تایبه ک ره ی هنده رباره ده داواکارێ گشتیهنارتن بو   بێنه

کا گروڤان  ندێ، دڤێت گریمانکرنه بکارئینان ل ڤێ به  رجێت تێنه یارکرن ل ژێر مهد  کێ هاتیه ر کاره  ب هه. رێ داخازناما به

 بیروراێت خو داواکارێ گشتیوا تێدا  ئو ئه  ڤداری ڤه رهه دیارکرن د داخازنامادا ژالیێ به  وێ هاتیه هئوشت،  ره  بیت که هه

ل  پێکهاتن دگه  ریێ، تێته روه تا دادپه زاره یا وه  ینانا نوکهتا بجهئ ل سیاسه دگه  وشت یێ گونجاندیه و ره ئه  دیارکرین که تێدا

رگرتنا گرێمانکرنێ ل ژێر  بو وه. ناما لگه زڤراندن برێکا زالبونا به  لکی بێته به  و گریمانکرنه ئه. ندێ رجێت پێشیێ ژ ڤێ به مه

  و پێزانینێت هاتینه رێ ئه بتنێ ئه  لێ نه ت، ژوان بهنگینی ندیدار ب سه یوه می هوکارێت په ه هه دادگه  ستا ڤێ برگێ، پێتڤیه به مه

رگرتی دابو ژ الیێ  وشتێ دیارکری د داخازناما وه هیا ره مام بون ئو ئایا دفره ددروست و ته داواکارێ گشتیهنارتن بو 

لێ  هاندن به ڤه  شیێ هاتیهڤ رستا ل پێ ی ئه رباره ت ده ڤبکه رهه پێشنیارا ئو رێکا به داواکارێ گشتیدڤێت .  ڤه داواکارێ گشتی

 .بن تایتلێژوی  ٨شێ  رجێت به و پێشنیار و رێك دڤێت لدیڤ مه ئو ئه ٥ تایتلێژ  ٥شێ  شێ اا ژ به به رجێت پاشه لدیڤ مه

تا  هزار ل وه کرن ئاماده  رگرتن، یان هاتینه وه  ڤکرن بو، هاتینه رهه به  وێت هاتینه ك یان مادێت دیتر ئه نامه لگه ر به  هه( ٢)

ل  دگرێداێبن دگه مریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهك ژ ئاژانسێت  کا دی یان ئاژانسه ته زاره ر وه ریێ یان هه روه دادپه

راندنێ ل ژێر  وه خشینکرن ژ ڤه به  ، دڤێت بێته(١)دروستکرن ل ژێر برگا   ل ژێر رێژکا هاتیه  ڤداری ڤه رهه داخازناما به

ر  که هه  نده رچه رایی، هه شکه یداکرن ب ئه په  ڤداری، بێته رهه ندیا به زامه سا نابیت، ژبلی ره ر وه هه ئو ٥تایتلێ ژ  ٥٥٢ندا  به

 .رگریت وه ڤێرس ری به کێشیت به ڤدار وێ داخازنامێ ڤه رهه رسڤا وێ داخازنامێ دا یان به به داواکارێ گشتی

کێشیت وێ  لکی بشێت ڤه ، به(١)ل ژێر برکا  اواکارێ گشتیدهنارتی بو   وێ داخازنامه ك ئه ڤداره رهه  ر به  هه( ٣)

کێشان  ڤه  کا بێته ر داخازنامه هه. سڤ بو داخازنامێر ک به ربێخیت وه بیرورا خو ده داواکارێ گشتیمێ  ری ده داخازنامێ به

 .شیان تێدا نیننچ هێز و 

یا   تا بجهئینانا نوکه ی سیاسه رباره مدار ده تناما ده رنا شیرهڤک رهه یا کرداریا، به ، تا پترین رادهداواکارێ گشتیژ   پێتڤیه( ٤)

یا مت ئو کارێت بازرگانی یێت بچیك  رڤه ندێ بو هنارتنا ده رجێت پێشیێ ژڤێ به ریێ برێزگرنت بو مه روه تا دادپه زاره وه

  تنامه ڤ شیره ئه. رجا ین بو وان مه ههندی  یوه ر گرفتارێت په بینن ل سه  ست خوڤه زا بده هره تکاریا شه شێن شیره وێت نه ئه

تا بجهئینانا  ل سیاسه ت دگه وشتێ تایبه ی گونجاندنا ره رباره ده( ١)رسڤێت داخازناما ل ژێر برکا  دڤێت دسنورداربن بو به

پرسیار ئو ر یێا بهندێ ئو رونکرنێت گشتی یێت پێگر به رجێت پێشیێ ژڤێ ب مه یگرێدایدریێ  روه تا دادپه زاره یا وه  نوکه

 .ندێ رجێت پێشیێ ژ ڤێ به ین ل ژێر مه پێتڤیێت هه

 پێناسین( ف)

 :ندێ ستێت ڤێ به به بو مه

کێ،  ته زاره تا بیانی یان وه کێ حکومه نده ك یان کارمه ره فسه ر ئه هه  وه رامان ژێ ئه" رێ بیانی رمانبه فه" یڤا په( آ( )١)

ت  کێ کاربکه سه ر که یی یێت گشتی، یان هه وه ته یان بو ریکخراوێت نیڤ نه بکارئینان،  کێ، یان برێکا وان بێته ئاژانسه



بکارئینان،   کێ، یان برێکا وان بێته کێ، ئاژانسه ته زاره یان وه  ڤهکێ  ته ر حکومه کا میری بو یان ژپێش هه الته ست هه بده

 .ت یی یا گشتی کاربکه وه ته کا نیڤ نه ر ریکخراوه یان بو یان ژپێش هه

 --ت رامانێ دده" یی یا گشتی وه ته ریکخراوا نیڤ نه" یڤێت  ، په(آ)ستا پاشبرکا  به ژبو مه( ب)

رگریا  ژ یاسا به( ١)ا ند بو به بیت ی ههند زامه کارگێری ره کا رمانه ستنیشانکرن ب فه ده  تێته  که رێکخراوه( ا)

 ، یان (٢٧٧. ج.س.ی ٢٢)  ی ژماره وه ته رێکخراوێت نیڤ نه

ستا  به روکی بو مه رمانا کارگێریا سه ستنیشانکرن ب فه ده  وا هاتبیته یی یا دیتر ئه وه ته کا نیڤ نه ر ریکخراوه هه (اا)

 .شاندن ل تومارا فیدرالی وه  رمان بێته و فه روارا ئه ربیت ژ به ندێ، کاریگه ڤێ به

  --ر که نجام هه رئه خ،یان سهوشت، بارودو برێزگرتن بو ره" زانین"ك  سی وه هشتنا که تێگه( آ( )٢)

بن، یان  و بارودوخ هه ر ئه که وشتی دا، هه دناڤ وی ره  شداره س یێ به و که ئه  س یێ هشیاربیت که و که ئه( ا)

 بجهئینان، یان  نجام ل دیماهیکێ بێنه رئه و سه ر ئه که هه

 .بجهئینان  نجام ل دیماهیکێ بێنه رئه و سه ان ئهبن ی هه و بارودوخ ئه  بیت که کا موکوم هه ریه سی باوه وی که ئه( اا)

س یێ  ر که که زراندن هه دامه  و زانین هاتبیته کێ، ئه هکاریه ت پێتڤیبیت بو گونه کێ تایبه بونا بارودوخه مێ زانینا هه ده( ب)

ئو بارودوخ   ت که ربکه ی باوهس بدروست و که ر ئه که بونا وی بارودوخی، بتنێ هه رز بو هه هکا ب ر چێبونه هداربیت لسه ئاگه

 . نینه

نجامدان ژ الیێ  ئه  تێته  وێ ب ئاسایی و کشتیانه و کار ئه بتنێ ئه  وه رامان ژێ ئه" تێ کارێ روتینێ حکومه"یڤێت  په( آ( )٣)

  --ل  رێ بیانی ڤه رمانبه فه

برنا کارێ  کی بو برێڤه سه کرنا که ت دی بو ئامادهوا یێ نامێت ره لگه ک به ستیردانا، یان هنده ئینانا رێدانا، ده ستڤه بده( ا)

 ؛کێ بیانی الته بازرگانی ل وه

 ؛رمانێت کاری ك ڤیزا و فه برنا معامالتێت حکومی، وه برێڤه( اا)

  ری ڤه لێنده رگرتنا پوستێ، یان ژڤاندانانا پشکنینێت گرێدای ب کارکرنا به ڤکرنا پارستنا پولیساتی، فرێکرن و وه رهه به( ااا)

 ؛التید یان پشکنینێت گرێدای بو گوهاستنا متای دناڤ وه

مانبار یان  مێت نه رهه بێ و ئاڤێ، دانان و بارکرنا باری، یان پاراستنا به فون، هێزا کاره له تا ته ڤکرنا خزمه رهه به( اااا)

 یان ؛ستا ژ خراببونێ ره که

 .کێ وان کارێت وه( ااااا)

رجبن، بو دانا  ر، یان ب چ مه که رێ بیانی هه رمانبه چ بریار ژالیێ فه  دناڤدا نینه" تێکارێت روتینێت حکوما"یڤا  په( ب)

نجامدان ژ الیێ  ئه  کێ بێته ر کاره ت، یان هه کا تایبه ل پارته وامیا کارێ بازرگانی دگه رده کارێ بازرگانی یێ نی بو یان بو به

ستپێکرنا کارێ بازرگانی یێ نی یان  انێ دا بو خورتکرنا بریارا دهشداربیت د پروسێسا بریارد به  رێ بیانی ڤه رمانبه فه

 .ت ل پارتا تایبه وامیا کارێ بازرگانی دگه رده به

 

 



 وای یێت دیتر رمانره التێت فه ستهه ده( گ)

، یان مریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهزراندی ل دیڤ یاسایێت  کێ دامه ارهدڤ رهه ر به یاسایی بو هه  نه  دیسان دبیته( ١)

یا ئاسایشێ تومارکربیت  وێت پله کا سیاسیا وان ئو ئه شه ، یان به(لثیکومونو)  رڤه التێت بسه ر، یان وه ڤه رێم، ده ت، هه ویالیه

ر  هه ندی، یان بو ژڤی به( د) ١٥ندا  ژ ڤی ناسناڤی یان داخازکربیت بو هنارتنا راپورتا ل ژێر به ١٢ندا  ندیا به زامه ل ره دگه

هردارێ  ڤکاری بیت یان به رهه وی به ندبیت، کرێکارێ ئه ربیت، کارمه به ربیت، رێڤه فسه ئه وێ مریکی ئه کێ ئه والتیهها

 مریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهی  رڤه ت ژ ده کی بکه ر کاره لی هه نده ، بگه ڤکاری ڤه رهه ت ژپێش به وانبیت ئو کاربکه

التا، دیاریا، دراڤی، سوزدانی بو دراڤی،  دانێ، یان خه وزدانی بو دراڤی، یان رێدانێ بو پارهالتا، دراڤی، س رگرتنا خه ژبو وه

ژ ( آ)ندا  دا ژ پاشبه( ٣)، ئو (٢) ،(١)دیارکرن د برگا   کی یان هاتبیته سه ر که بیت بو هه کێ بها هه ر تشته یان رێکدان بو هه

ند، کرێکار، یان  ر، کارمه به ر، رێڤه فسه و ئه ار یان ئهدڤ رهه و به ر ئه که هن هتگرێدای، بێ رێزگر را پێڤه گه ندێ بو ئه ڤێ به

التی، دیاریێ،  تێدا بو بجهئینانا وی خه کا بازرگانی دناڤ ویالیه کێ یان رێکه ر ئامرازه هردار بکاربینیت پوستا یان هه به

 .دانێ، سوزدانێ، یان رێکدانێ پاره

هاوالتیێ   وه رامان ژێ ئه" مریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیههاوالتیێ "یڤا  ندێ دا، په اشبهبکارئینان دڤێ پ  ك هاتیه وه( ٢)

. ج.س.ی ٧)ریێ و هاوالتینیێ  نابه دا ژ یاسا په ١٠١ندا  نیشاندان د به  ك هاتیه وه) مریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیه

ڤکار،  هه ڤکاریا بازرگانی، رێکخراوا نه هردارا دارایی، هه بهشی، هوگریکرن، کومپانیا  ڤبه اری، ههڤک ر هه یان هه ((١١٠١

  رڤه التێت بسه ر، یان وه ڤه رێم، ده ت، هه ، یان ویالیهمریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهك ل دیڤ یاسایێت  یێ تی یا ته خوه

 .کا سیاسیا وان شه ، یان به(کومونولث)

 

  ڤه پێکرێ ناڤخویی پیتهبیانی ژالیێ  کریا غه ده بکارئینانا بازرگانیا قه ٢-دد٨١

 کرن غه ده قه( آ)

یان بو  ،ندێ  ژ ڤێ به ١ -دد٨٧برکا بن   ڤیته وێ دکه ئه ڤداری رهه ، ژبلی بهپێکرێ ناڤخویی پیتهر  یاسایی بو هه نه  دڤێت ببیته 

ڤداری  رهه راتیا به وی نوینه هردار ئه یان به پێکرێ ناڤخویی پیتهرێ وی  ندی، یان نوێنه ری، کارمه به ری، رێڤه فسه ر ئه هه

یداکرنا  تادا ژبو خوشکرنا په ندلی یا دناڤ ویالیه یان ئامرازێت بازرگانیا گه یک ر شێوه ت، بو بکارئینان پوستێ یان هه دکه

یمانا دانێ، یان  دانێ، یان سوزا پێشکێشکرنێ، دیاریا، په ستیردانا پاره یمانا دانێ، یان ده دانێ، په سوزا پێشکێشکرنێ، پاره

 --بیت بو کێ بها هه ر تشته ستیردان ژبو پێشکێشکرنا هه ده

 --را گه کێ بیانی ژبو ئه ره رمانبه ر فه هه( ١)

(  اا)، داری رمانبه وی فهالت داریا  ستهه دهرێ بیانی دناڤ  رمانبه کا وی فه کێ یان بریاره ر کاره ر هه کارتێکرن ل سه( ا( )آ)

رکێ یاسایا  ر ئه گاڤی ل سه زێده  دبیته  بجهئینانا کاری که کی یان بو نه رێ بیانی بو بجهئینانا کاره نبهرما رازیکرنا وی فه

 درست، یان کا نه ر سوده هێمنکرنا هه( ااا)ری، یان  رمانبه فه

ئامرازێت وێ بو تا بیانی یان  ر حکومه خو ل سهالت داریا  ستهه دهرێ بیانی بو بکارئینانا  رمانبه رازیکرنا وی فه( ب)

 تێ یان ئامرازی، کا حکومه کی یان بریاره ر کاره ردانا هه ست تێوه کارتێکرن یان ده

کرنا کارێ  ل، یان ئاراسته ئینان یان زڤراندنا کارێ بازرگانی بو یان دگه ستڤه بده ی رباره ده پێکرێ ناڤخویی پیتهژبو هاریکرنا 

 کی؛ سه ر که بازرگانی بو، هه

  –ستا  به انی بو مهیها سیاسیا یا ب ربژارێ نڤێسینگه کێ وی یان به ره رمانبه کا سیاسییا بیانی یان فه هر پارت هه( ٢)



خودا یان الت داریا داریا  ستهه د دهربژاری  ری، یان به رمانبه ر کاری یان بریارا وێ پارتێ، فه ر هه کارتێکرن ل سه( ا( )آ)

  دبیته  بجهئینانا کاری که کی یان بو نه ربژاری بو بجهئینانا کاره رێ، یان به انبهرم رازیکرنا وێ پارتێ، فه( اا)یا وێدا، 

راست؛   کا نه ر سوده هێمنکرنا هه( ااا)بژاری، یان  ری، یان به رمانبه رکێ یاسایی وێ پارتا سیاسی، فه ر ئه گاڤی ل سه زێده

 یان

تا بیانی یان  ر حکومه وێ ل سهالت داریا  ستهه دهکارئینانا ربژاری بو ب رێ، یان به رمانبه رازیکرنا وێ پارتێ، فه( ب)

 .تێ یان ئامرازێ وێ کا حکومه کی یان بریاره ر کاره ردانا هه ست تێوه ئامرازێت وێ بو کارتێکرن یان ده

کرنا کارێ  ئاراسته ل، یان ئینان یان زڤراندنا کارێ بازرگانی بو یان دگه ستڤه ی بده رباره ده پێکرێ ناڤخویی پیتهژبو هاریکرنا 

 کی؛ سه ر که بازرگانی بو، هه

پێشکێشکرن، دان، یان   ی دێ ئێته ك ژ وی دراڤی یان تشتێ بها هه می یان هنده ر هه که مێ بزانیت هه ، دهکی هس ر که هه( ٣)

رێ  رمانبه ییا بیانێ یان فهکا سیاس ر پارته کێ بیانی، بو هه ره رمانبه ر فه ر، بو هه ئێکسه ر یان نه کێ ئێکسه سوزکرن، ب شێوه

 --ستا به ها سیاسییا بیانی، ژبو مه کێ نڤێسینگه ربژاره ر به وێ، یان هه

د ربژاری  رێ پارتێ ، یان به رمانبه ری، پارتا سیاسی، فه رمانبه ر کار یان بریارا وی فه ر هه کارتێکرن ل سه( ا( )آ)

رێ بیانی، یان  رمانبه رێ بیانی، پارتا سیاسی، فه رمانبه رازیکرنا وی فه( اا)ویدا یان یا وێ پارێدا، الت داریا داریا  ستهه ده

رێ بیانی،  رمانبه رکێ یاسایی وی فه ر ئه گاڤی ل سه زێده  دبیته  بجهئینانا کاری که کی یان بو نه ربژاری بو بجهئینانا کاره به

 راست؛ یان  کا نه ر سوده نا هههێمنکر( ااا)بژاری، یان  رێ پارتێ، یان به رمانبه پارتا سیاسی، فه

وێ الت داریا  ستهه دهربژاری بو بکارئینانا  رێ پارتێ، یان به رمانبه رێ بیانی، پارتا سیاسی، فه رمانبه رازیکرنا وی فه( ب)

ان تێ ی کا حکومه کی یان بریاره ر کاره ردانا هه ست تێوه تا بیانی یان ئامرازێت وێ بو کارتێکرن یان ده حکومهر  سهل 

 ئامرازێ وێ

کرنا کارێ  ل، یان ئاراسته ئینان یان زڤراندنا کارێ بازرگانی بو یان دگه ستڤه ی بده رباره ده پێکرێ ناڤخویی پیتهژبو هاریکرنا 

 کی؛ سه ر که بازرگانی بو، هه

 رهاڤێتن ژ کارێ روتینێ حکوماتێ ده( ب)

رێ بیانی،  رمانبه راڤی بو فه زکرنا ده ر بساناهیکرن یان بله ن بو ههبکارئینا  ندێ نابیت بێنه ژ ڤێ به( ا)و ( آ)شێن  به پارچه 

تێ  برنا کارێ روتینێ حکومه ندی بساناهیکرن یان هێمنکرنا رێڤه ست ژڤێ چه به مه  کهرێ پارتێ  رمانبه پارتا سیاسی، یان فه

  . رێ پارتێ ڤه رمانبه رێ بیانی، پارتا سیاسی، یان فه رمانبه بیت ژ الیێ فه

 رێ یی ڤانیا ئه ره به( ج)

  –وا ندێ ئه ژ ڤێ به( ا)یان ( آ)شێن  به بیت بو کریاران ل دیڤ پارچه رێ یی هه ڤانیا ئه ره دڤێت به

رجێت  دان، یێ ئازابو لبن یاسا و مه  وێ هاتیه بیت ئه کێ بها هه ر تشته دان، دیاری، پێشکێشکرن، یان سوزدانا هه پاره( ١)

 تێ؛ یان وله ربژارێت ده رێت پارتێت سیاسی، یان به رمانبه بیانی، پارتێت سیاسی، فه رێت رمانبه نڤێسی یێت فه

رجکرنا  دان، یێ گونجاو بیت ئو خه  وێ هاتیه بیت ئه کێ بها هه ر تشته دان، دیاری، پێشکێشکرن، یان سوزدانا هه پاره( ٢)

دان، پارت،   هاتبیته  ری ڤه رمانبه ر یان ژ پێش فه هب  فته دکه  دانا هوتێلێ، که کی رێبواری و پاره روه نج بیت، هه قه

 --ل بیت دگه وخو گریدان هه کێ راسته ربژار ئو بشێوه رێ پارتێ، یان به رمانبه فه

 تان، یان می یان خزمه رهه کرنا به کرن، یان شلوڤه رزکرن، دروڤه به( آ)



 .کا وێ ن ئاژانسهتا بیانی یا ل حکومه ری دگه لێنده بجهئینان یان کارکرنا به( ب)

 

 هاریکاریا راسپێری( د)

ر،  رمانبه ر، فه فسه ژێ دگرن، یان ئه  نده ڤ به وێت ئه کا ناڤخویی ئه پێکرنه ر پیته هه داواکارێ گشتیر دیاربو بو  که هه( ١)

  کێ دبیته بکارئینانهکی یان  ر کاره شداربونی بیت، بو هه شداربیت یان نێزیکی به هردارێ وان، به ند، کرێکار، یان به کارمه

ها  کێ شارستانی بینیت بو دادگه ر بڤێت، کاره که ، ههداواکارێ گشتیلکی  ندێ، به ژ ڤێ به( ا)یان ( آ)شا  به رپێچ بو پارچه سه

، کا کێرهاتی بونه ده رمانا وی کاری یان بکارئینانێ، ئو بئامه دا فه مریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهرێ یا کێرهاتیا  ڤه ده

 .دان بێ گرێدان  مکی بێته ستا ده ڤبه رمانا هه وام یان فه رده کا به راسپێریه

پێتڤیبیت ئو بکێرهاتی بیت بو ، داواکارێ گشتیوا، ل دیڤ بیرورایێت  کا شارستانی ئه ر ل دیڤچونه  ستا هه به بو مه( ٢)

ندکرنێ، گازیکرنا  سه چاڤدێریا سویندخارنێ و پهرێ وی دهێزدارن بو  ستنیشانکه ئان ده داواکارێ گشتیشێ،  بهێزکرنا ڤێ به

وێت  نامێت دیتر ئه لگه کی، یان به ره کێ، الپه رتوکه ر په مێ هه رهه ن به ، ئو داخازکه] هاده شه[رگرتنا دیارکرنا  شاهدا، وه

نامێت دیارکرنا  لگه ڤکرنا به رهه واها ئو به بونا گه ده ئامه. بن بو وێ دیڤچونێ ده یان مه  دبینیت بکێرهاتینه داواکارێ گشتی

لثێت ینوو کێ، یان کومه رێمه کێ، هه ره ڤه ر ده ، یان ههمریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهکی ل  ر جهه لکی پێتڤیبیت ژ هه به

 .ستنیشانکرن ده  پرسین هاتبیته کێ ڤه ر جهه ، ل ههمریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیه

لکی  کی، به سه ر که ر، هه تی ل سه رکه وا ده رمانا داخازکرنێ ئه بیت بو فه رازیبون هه یان نه گوهداریێ ژ ، تێت نه د حاله( ٣)

و  دناڤدا ئه  ی که الت هه ستهه وا ده ت ئه بکه مریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهها  داخازا هاریکاریا دادگه داواکارێ گشتی

ت، بداخزکرنا هازربونێ و  دبه س ئاکنجی یان کارێ بازرگانی برێڤه و که گێران، یان ل جهێ ئه  ریان تێته لدیڤچون یان لێگه

 مریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهکا  هه ر دادگه هه. نامێت دی لگه ران، یان به رتوکان، الپه مئینان په رهه بهت دانێ ئو  هاده شه

رێ  ستنیشانکه یان ده داواکارێ گشتیر  رامبه ببێت به س ئاماده و که ت ئه ربێخیت ئو داخازبکه کێ ده رمانه ر فه ل سه  پێتڤیه

ر  هه. ت تا وی کارێ ل بن دیڤچونی بده هاده رماندان، یان شه فه  ر هاته که ت، هه نجامدانا تومارا بکه وی، ل وێرێ ئه

 .ك ك نزمکرنه هێ وه سزا ژ وێ دادگه  لکی ببیته هێ به  رمانا دادگه ك بو پێگریا وێ فه شیانه نه

. دیتن  س ئاکنجی یان بێته و که وا لوێرێ ئه رێمێ ئه ریا هه برن ل دادوه برێڤه  لکی بێنه کێ دا به ر پرسه می کرداری د هه هه

لکی دپێتڤی بن یان دباشبن بو بچهئینانا  به  لدیڤچونا شارستانی که ی رباره ك روال دارێژیت ده هنده داواکارێ گشتیلکی  به

 .شی به رجێت ڤی پارجه مه

 داواکارێ گشتیپێشنیارێت ( ی) 

، کا پێکگوهورینا ئاسایشان سته ل ده ، پشتی راوێژکرنێ دگهداواکارێ گشتی، ١٦٧٧باخا ساال  ته ٢٣ژ  یڤا هه ٦پاشتر ژ  نه

زیرێ خزینێ، ئو  ، ئو وه رڤه زیرێ ده ، وهمریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهرێ بازرگانی یێ  زیرێ بازرگانی، نوینه وه

  ت تا چ راده هداریا گشتی و تیبینیا، دڤێت دیاربکه رگرتن برێکا ئوگه وه  گرێدای هاتیه سێت پێڤه می که یرورایێت ههپشتی ب

رجێت پێشیێ  کرنا مه رگریت بو هێشتا شلوڤه ریێ وهر ئو جڤاکێ بازرگانی دێ هاریکا پالده  ندێ دێ بیته ل ڤێ به دگه پێگری

 --شانا وه،   و راستیانهئ ا پێتڤیک رادهکرنێ ئو تا  وڤهلکی، ل دیڤ وێ شل شی ئو به ژ ڤی به

ی  رڤه ل جورێت گشتی یێت رێکخستنێت فروتنا بو ده ، مل بمل دگهوشت رهتێت  پێشنیار بو دیارکرنا جورێت تایبه(  ١)

 داواکارێ گشتیریێ، بریارێت  روه تا دادپه زاره یا وه  تا بجهئینانا نوکه ستێت سیاسه به رێت بازرگانی ژبو مه لێنده التی ئو به وه

 ندێ، ئو  رجێت پێشیا ڤێ به ل مه ندی بن دگه زامه دێ ب ره



وشتێ خو  بو قایلکرنا ره یی وه ر کێ هه بکاربینیت ب شێوهکا ناڤخویی  پێکرنه پیتهلکی  وێت به رێکێت پارێزیا گشتی ئه( ٢)

 .ندێ رجێت پێشی ڤێ به ی مه رباره دهریێ  روه تا دادپه زاره یا وه  تا بجهئینانا نوکه ل سیاسه دگه

رجێت  لێ لدیڤ مه هاندن به ڤه  ڤ رستا ل پێشیێ هاتیه ی ئه رباره ت ده ڤبکه رهه پێشنیارا ئو رێکا به داواکارێ گشتیدڤێت 

 .ژوی ناسناڤی بن ٨شێ  رجێت به و پێشنیار و رێك دڤێت لدیڤ مه ئو ئه ٥تایتلێ ژ  ٥شێ  شێ اا ژ به به پاشه

 داواکارێ گشتیرایێت بیرو( ف)

رگرتنا دیتنا  تێت ئێکگرتی ئو پشتی وه تێت چاالك و ئاژانسێت وێالیه زاره ل وه ، پشتی راوێژکرنێ دگهداواکارێ گشتی(  ١)

ت  رسڤا بو داخازێت تایبه یداکرنا به ت بو په کێ دابینبکه هداریا گشتی و تیبینیا، دڤێت رێکه ر برێکا ئاگه زلێکه سێت حه ژکه

ی  رباره ریێ ده روه تا دادپه زاره یا وه  تا بجهئینانا نوکه ل سیاسه وشتێ وان دگه ندیا ره زامه بره  دگرێداینه  ڤدارا که رهه هیێت ب

ك  ربێخیت وه رگرتنا داخازنامێ، بیرورا خو ده روژا ژ وه ٣٠، دماوێ داواکارێ گشتیدڤێت . ندێ رجێت پێشیێ ژ ڤێ به مه

را  گه ، ژبو ئه ت دێ بیت یان نه وشتی تایبه و ره ت کانێ ئه و بیرورا دیاربکه سا دڤێت ئه روه هه. رسڤ بو داخازنامێ به

تر  لکی داخازنامێت زێده به. ندێ رجێت پێشیێ ژ ڤێ به رپێچ بو مه سه  ریێ، ببیته روه تا دادپه زاره یا وه  تا بجهئینانا نوکه سیاسه

وشتێ دیارکری ژ  هیا ره ی فره رڤه وێت ژده تێت دیتر ئه وشتێت تایبه ک ره ندهی ه رباره ده داواکارێ گشتیهنارتن بو   بێنه

کا گروڤان  ندێ، دڤێت گریمانکرنه بکارئینان ل ڤێ به  رجێت تێنه دیارکرن ل ژێر مه  کێ هاتیه ر کاره ب هه. رێ داخازناما به

بیروراێت خو  داواکارێ گشتیوا تێدا  ئو ئه  ڤداری ڤه رهه دیارکرن د داخازنامادا ژالیێ به  وێ هاتیه وشت، یه ره  بیت که هه

رجێت  ل مه پێکهاتن دگه  ریێ، تێته روه تا دادپه زاره یا وه  تا بجهئینانا نوکه ل سیاسه دگه  وشت یێ گونجاندیه و ره ئه  دیارکرین که

ستا  به رگرتنا گرێمانکرنێ ل ژێر مه بو وه. امان لگه زڤراندن برێکا زالبونا به  لکی بێته به  و گریمانکرنه ئه. ندێ پێشیێ ژ ڤێ به

هنارتن   و پێزانینێت هاتینه رێ ئه بتنێ ئه  لێ نه نگینیت، ژوان به ندیدار ب سه یوه می هوکارێت په ه هه دادگه  ڤێ برگێ، پێتڤیه

داواکارێ ی دابو ژ الیێ رگرت وشتێ دیارکری د داخازناما وه هیا ره مام بون ئو ئایا دفره ددروست و ته داواکارێ گشتیبو 

لێ لدیڤ  هاندن به ڤه  ڤ رستا ل پێشیێ هاتیه ی ئه رباره ت ده ڤبکه رهه پێشنیارا ئو رێکا به داواکارێ گشتیدڤێت .  ڤه گشتی

 .ژوی ناسناڤی بن ٨شێ  رجێت به و پێشنیار و رێك دڤێت لدیڤ مه ئو ئه ٥تایتلێ ژ  ٥شێ  شێ اا ژ به به رجێت پاشه مه

تا  زاره کرن ل وه ئاماده  رگرتن، یان هاتینه وه  ڤکرن بو، هاتینه رهه به  وێت هاتینه ك یان مادێت دیتر ئه نامه لگه هر ب هه( ٢)

ل  دگرێداێبن دگه مریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهك ژ ئاژانسێت  کا دی یان ئاژانسه ته زاره ر وه  ریێ یان هه روه دادپه

راندنێ  وه خشینکرن ژ ڤه به  ، دڤێت بێته(١)دروستکرن ل ژێر برگا   ل ژێر رێژکا هاتیه   ڤهویی کا ناڤخ پێکرنه پیتهداخازناما 

ر  که هه  نده رچه رایی، هه شکه یداکرن ب ئه په  ڤداری، بێته رهه ندیا به زامه ئو نابیت، ژبلی ره ٥تایتلێ ژ  ٥٥٢ندا  ل ژێر به

 .رگریت وه برسي ر ری به کێشیت به ڤدار وێ داخازنامێ ڤه رهه رسڤا وێ داخازنامێ دا یان به به داواکارێ گشتی

کێشیت وێ  لکی بشێت ڤه ، به(١)ل ژێر برکا  داواکارێ گشتیهنارتی بو   داخازنامه او ئهکا ناڤخویی  پێکرنه پیتهر  هه( ٣)

کێشان چ  ڤه  کا بێته داخازنامهر  هه. سڤ بو داخازنامێ ک به ربێخیت وه بیرورا خو ده داواکارێ گشتیمێ  ری ده داخازنامێ به

 .هێز و شیان تێدا نینن

یا   تا بجهئینانا نوکه ی سیاسه رباره مدار ده تناما ده ڤکرنا شیره رهه یا کرداریا، به ، تا پترین رادهداواکارێ گشتیژ   پێتڤیه( ٤)

یا مت ئو کارێت بازرگانی یێت بچیك  هرڤ ندێ بو هنارتنا ده رجێت پێشیێ ژڤێ به ریێ برێزگرنت بو مه روه تا دادپه زاره وه

  تنامه ڤ شیره ئه. رجا ین بو وان مه ندی هه یوه ر گرفتارێت په بینن ل سه  ست خوڤه زا بده هره تکاریا شه شێن شیره وێت نه ئه

تا بجهئینانا  ل سیاسه ت دگه وشتێ تایبه ی گونجاندنا ره رباره ده( ١)رسڤێت داخازناما ل ژێر برکا  دڤێت دسنورداربن بو به

رپرسیار ئو  ندێ ئو رونکرنێت گشتی یێت پێککریێا به رجێت پێشیێ ژڤێ به ریێ گرێدای ب مه روه تا دادپه زاره یا وه  نوکه

 .ندێ رجێت پێشیێ ژ ڤێ به ین ل ژێر مه پێتڤیێت هه

 



 سزا( گ)

شی  ژڤی به( ا)یان ( آ)شی  به  هرچ ارپێچیا پ هکێ خورستی بیت ئو یا س سه ژ که  وا نه کا ناڤخویی ئه پێکرنه ر پیته هه( آ( )١)

 .مریکی دوالرێت ئه ٢٠٠٠٠٠٠پتر ژ   سزادان نه  ت دڤێت بێته بکه

شی  ژڤی به( ا)یان ( آ)شی  به رچه ارپێچیا پ کێ خورستی بیت ئو یا سه سه ژ که  وا نه کا ناڤخویی ئه پێکرنه ر پیته هه( ب)

رهاتی  کا ده سپاندن ببریاره چه  هاتبنه مریکی دوالرێت ئه ١٠٠٠٠پتر ژ  انی ئو نهبن سزایێت شارست  ڤیته ت دڤێت بکه بکه

 .داواکارێ گشتیژ 

ت  دارێ کاربکه هر کا ناڤخویی، یان به پێکرنه ند، کرێکارێ پیته ر، کارمه به ر، رێڤه فسه کێ خورستی ئه سه ر که هه( آ( )٢)

  ت دڤێت بێته شی بکه ژڤی به( ا)یان ( آ)شی  به رچه ارپێچیا پ ن سهزکر وێ بحه ، ئه کا ناڤخویی ڤه پێکرنه ژپێش پیته

 .ردوکا ساالن، یان هه ٥پتر ژ  مریکی یان زیندانکرن نه دوالرێت ئه ١٠٠٠٠٠پتر ژ   سزادان نه

ت  ربکهدارێ کا هر کا ناڤخویی، یان به پێکرنه ند، کرێکارێ پیته ر، کارمه به ر، رێڤه فسه کێ خورستی ئه سه ر که هه( ب)

بن   ڤیته ت دڤێت بکه شی بکه ژڤی به( ا)یان ( آ)شی  به رچه رپێچیا پا وێ سه ، ئه کا ناڤخویی ڤه پێکرنه ژپێش پیته

 .داواکارێ گشتیرهاتی ژ  کا ده سپاندن ببریاره چه  مریکی هاتبنه دوالرێت ئه ١٠٠٠٠پتر ژ  سزایێت شارستانی ئو نه

کا  پێکرنه ند، کرێکارێ پیته ر، کارمه به ر، رێڤه فسه ر ئه ر هه ل سه( ٢)ل ژێر برکا پاندن  سه  مێ سزا بێته ر ده دهه( ٣)

ر یان  کێ ئێکسه دان، بشێوه  ئێته لکی نه و سزا به کا ناڤخویی ڤه، ئه پێکرنه ت ژپێش پیته دارێ کاربکه هر ناڤخویی، یان به

 .کا ناڤخویی ڤه پێکرنه ر، ژالیێ پیته ئێکسه نه

 پێناسین( هـ)

 :ندێ ستێت ڤێ به به و مهب

 --رامانا وێ" کا ناڤخویی پێکرنه پیته"یڤا  په (١)

 ، ئومریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهالتی، نیشتیمانی، یان ئاکنجی یێ  وێ وه ك ئه سه ر که هه( آ)

یێ  ڤکار، خوه هه راوا نهڤکاریا بازرگانی، رێکخ هردارا دارایی، هه شی، هوگریکرن، کومپانیا به ڤبه ، ههڤکاری ر هه هه( ب)

زراندن ل ژێر یاسایێت  دامه  ، یان هاتبیتهمریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهکی یێ کاری ل  ره وا جهێ سه ك ئه تی یا ته

تێت ئێکگرتی یێت  ویالیهلثێت ی، یان کومونوورێ  ڤه رێمێ، ده تێ، هه یان ویالیه مریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیه

 .مریکی ئه

کێ،  ته زاره تا بیانی یان وه کێ حکومه نده ك یان کارمه ره فسه ر ئه هه  وه رامان ژێ ئه" رێ بیانی رمانبه فه" یڤا په( آ) (٢)

کێ  وسه ر که یی یێت گشتی، یان هه وه ته بکارئینان، یان بو ریکخراوێت نیڤ نه  کێ، یان برێکا وان بێته ئاژانسه

  کێ، یان برێکا وان بێته کێ، ئاژانسه ته زاره کێ یان وه ته ر حکومه یان ژپێش هه کا میری بو الته ست هه ت بده کاربکه

 .ت یی یا گشتی کاربکه وه ته کا نیڤ نه ر ریکخراوه بکارئینان، یان بو یان ژپێش هه

 --ت رامانێ دده" یی یا گشتی وه ته ریکخراوا نیڤ نه"یڤێت  ، په(آ)ستا پاشبرکا  به ژبو مه( ب)

رگریا رێکخراوێت نیڤ  ژ یاسا به( ١)ا ند ندبیت بو به زامه کا کارگێری ره رمانه ستنیشانکرن ب فه ده  تێته  که هرێکخراو( ا)

 ، یان (٢٧٧. ج.س.ی ٢٢)  ی ژماره وه ته نه

ستا ڤێ  هب روکی بو مه رمانا کارگێریا سه ستنیشانکرن ب فه ده  وا هاتبیته یی یا دیتر ئه وه ته کا نیڤ نه ر ریکخراوه هه( اا)

 .شاندن ل تومارا فیدرالی وه  رمان بێته و فه روارا ئه ربیت ژ به ندێ، کاریگه به



 --ر که نجام هه رئه وشت، بارودوخ،یان سه برێزگرتن بو ره" زانین"ك  سی وه هشتنا که تێگه( آ( )٣)

و  ر ئه که بن، یان هه و بارودوخ هه ر ئه هک وشتی دا، هه دناڤ وی ره  شداره س یێ به و که ئه  س یێ هشیاربیت که که یو ئه( ا)

 بجهئینان، یان  نجام ل دیماهیکێ بێنه رئه سه

 .بجهئینان  نجام ل دیماهیکێ بێنه رئه و سه بن یان ئه و بارودوخ هه ئه  بیت که کا موکوم هه ریه سی باوه وی که ئه( اا)

س یێ  ر که که زراندن هه دامه  و زانین هاتبیته کێ، ئه هکاریه نهت پێتڤیبیت بو گو کێ تایبه بونا بارودوخه مێ زانینا هه ده( ب)

ئو بارودوخ   ت که ربکه س بدروستی باوه و که ر ئه که بونا وی بارودوخی، بتنێ هه کا بارز بو هه ر چێبونه هداربیت لسه ئاگه

 . نینه

نجامدان ژ الیێ  ئه  تێته  وێ ب ئاسایی و کشتیانه ئه  هو کار بتنێ ئه  وه رامان ژێ ئه" تێ کارێ روتینێ حکومه"  یڤا په( آ( )٤)

 --ل  رێ بیانی ڤه رمانبه فه

برنا کارێ  کی بو برێڤه سه کرنا که وا یێت دی بو ئاماده نامێت ره لگه ک به ستیردانا، یان هنده ئینانا رێدانا، ده ستڤه بده(  ا)

 ؛کێ بیانی الته بازرگانی ل وه

 ؛رمانێت کاری ك ڤیزا و فه ومی، وهبرنا معامالتێت حک برێڤه( اا)

  ری ڤه لێنده رگرتنا پوستێ، یان ژڤاندانانا پشکنینێت گرێدای ب کارکرنا به ڤکرنا پارستنا پولیساتی، فرێکرن و وه رهه به( ااا)

 ؛التیدا یان پشکنینێت گرێدای بو گوهاستنا متای دناڤ وه

مانبار یان  مێت نه رهه ێ و ئاڤێ، دانان و بارکرنا باری، یان پاراستنا بهب فون، هێزا کاره له تا ته ڤکرنا خزمه رهه به( اااا)

 یان ؛ستا ژ خراببونێ ره که

 .کێ وان کارێت وه( ااااا)

رجبن، بو دانا  ر، یان ب چ مه که رێ بیانی هه رمانبه چ بریار ژالیێ فه  دناڤدا نینه" تێ هکارێت روتینێت حکوم"یڤا  په( ب)

نجامدان ژ الیێ  ئه  کێ بێته ر کاره ت، یان هه کا تایبه ل پارته وامیا کارێ بازرگانی دگه رده بو یان بو به کارێ بازرگانی یێ نی

ستپێکرنا کارێ بازرگانی یێ نی یان  شداربیت د پروسێسا بریاردانێ دا بو خورتکرنا بریارا ده به  رێ بیانی ڤه رمانبه فه

 .ت یبهل پارتا تا وامیا کارێ بازرگانی دگه رده به

تادا، یان  ند ویالته را چه هاندن دناڤبه گوهاستن، راگه رامانا وێ بو کارێ بازرگانی، ڤه" تادا بازرگانیا دناڤ ویالیه"یڤا  په( ٥)

ی  رڤه گوهاستن بو ده کی یان ڤه کێ و جهه ته ر ویالیه را هه کێ دا یان داڤبه ته ر ویالیه کێ بیانی و هه الته ر وه را هه دنابه

 --تادا بو یڤێ دگریت بکارئینان دناڤ ویالیه ژڤێ پهتێ، ئو  یهویال

 تادا، یان  را ویالیه ت دنابه نجامبده ندیا ئه یوه ك کارێ په ر ریکه فونی یان هه له ندیێت ته یوه په( آ)

 تادا را ویالیه ت دناڤبه نجامبده ندیا ئه یوه کێ دی کارێ په ر ئامیره هه( ب)

 پێگوهوروای یێت  مانرهر التێت فه ستهه ده( و)

ت ل  بده نجام کێ ئه ر کاره لی هه نده بگه مریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهکی  هاوالتییهر  یاسایی بو هه  نه  دیسان دبیته( ١)

، دراڤی، سوزدانی بو دراڤی، یان رێدانێ پێشکێشکریارگرتنا  وه را گه ئهژبو مریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهی  رڤه ده

ر  بیت بو هه کێ بها هه ر تشته ، دیاریا، دراڤی، سوزدانی بو دراڤی، یان رێدان بو ههپێشکێشکریا دانێ، یان  پاره بو

گرێدای،  را پێڤه گه ندێ بو ئه ژ ڤێ به( آ)ندا  دا ژ پاشبه( ٣)، ئو (٢)، (١)دیارکرن د برگا   هاتبیته کی جهه کی یان سه که



کێ یان  ر ئامرازه بکاربینیت پوستا یان هه مریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهکی  هاوالتییهو  ر ئه که بێ رێزگرن هه

 .دانێ، سوزدانێ، یان رێکدانێ ، دیاریێ، پارهپێشکێشکریاتێدا بو بجهئینانا وی  کا بازرگانی دناڤ ویالیه رێکه

 التیێ وه  وه رامان ژێ ئه" مریکی تی یێت ئهتێت ئێکگر ویالیههاوالتیێ "یڤا  ندێ دا، په بکارئینان دڤێ پاشبه  ك هاتیه وه( ٢)

. ج.س.ی ٧)التینیێ  هوریێ و  نابه دا ژ یاسا په ١٠١ندا  نیشاندان د به  ك هاتیه وه)  مریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیه

ا ڤکاریا بازرگانی، رێکخراو هردارا دارایی، هه شی، هوگریکرن، کومپانیا به ڤبه ڤکاری، هه ر هه یان هه ((١١٠١

ر، یان  ڤه رێم، ده ت، هه ، یان ویالیهمریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهك ل دیڤ یاسایێت  یێ تی یا ته ڤکار، خوه هه نه

 .کا سیاسیا وان شه لث، یان بهیالتێت کومونو وه

 

داربیت یان ڤ رهه به  لی نه به  کی ڤه ر هاوالتییه کری ژالیێ هه غه ده بکارئینانا بازرگانیا بیانی یا قه ٦-دد٨١

 پێکرێ ناڤخویی بیت پیته

 کرن غه ده قه( آ)

یاسا پێکگوهورینا ئاسایشان یا آ ژ ٣٠شێ بهبن    ڤیته وێ دکه ڤداری ئه رهه ، ژبلی بهکی هاوالتییهر  یاسایی بو هه نه  دڤێت ببیته 

ری،  به ری، رێڤه فسه ر ئه ان بو هه، ی ژ ڤێ یاسایێ ١٠٤شێ  دیارکرن ل به  هاتیه  کێ ناڤخویی، که ره که یان پیته١٦٣٤ساال 

ردێ  مێ دناڤ ئه ده ت، دکه هاوالتیراتیا  نوینه ێو هردار ئه ناڤخویی یان بهرێ  که پیتهرێ وی  ندی، یان نوێنه کارمه

کی یان ئامرازێت  ر شێوه بکارئینان پوستێ یان هه لی نده مریکا دابیت، بگه ئێت ئه مریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیه

ستیردانا  یمانا دانێ، یان ده دانێ، په یداکرنا سوزا پێشکێشکرنێ، پاره تادا ژبو خوشکرنا په ندلی یا دناڤ ویالیه رگانیا گهباز

 --بیت بو کێ بها هه ر تشته ستیردان ژبو پێشکێشکرنا هه یمانا دانێ، یان ده دانێ، یان سوزا پێشکێشکرنێ، دیاریا، په پاره

  --را گه بیانی ژبو ئهکێ  ره رمانبه ر فه هه( ١)

(  اا)ریدا،  رمانبه وی فهالت داریا  ستهه دهرێ بیانی دناڤ  رمانبه کا وی فه کێ یان بریاره ر کاره ر هه کارتێکرن ل سه( ا( )آ)

اسایا رکێ ی ر ئه گاڤی ل سه زێده  دبیته  بجهئینانا کاری که کی یان بو نه رێ بیانی بو بجهئینانا کاره رمانبه رازیکرنا وی فه

 درست، یان   کا نه ر سوده هێمنکرنا هه( ااا)ری، یان  رمانبه فه

تا بیانی یان ئامرازێت وێ بو  ر حکومه خو ل سهالت داریا  ستهه دهرێ بیانی بو بکارئینانا  رمانبه رازیکرنا وی فه( ب)

 تێ یان ئامرازی، کا حکومه کی یان بریاره ر کاره ردانا هه ست تێوه کارتێکرن یان ده

کرنا کارێ بازرگانی بو،  ل، یان ئاراسته ئینان یان زڤراندنا کارێ بازرگانی بو یان دگه ستڤه بدهبو  وی هاوالتیژبو هاریکرنا 

 کی؛ سه ر که هه

  –ستا  به ی بو مهرتاپها سیاسیا  ربژارێ نڤێسینگه یان به ێکێ و ره رمانبه کا سیاسییا بیانی یان فه ر پارته هه( ٢)

خودا یان الت داریا داریا  ستهه د دهربژاری  ری، یان به رمانبه ر کاری یان بریارا وێ پارتێ، فه ر هه ێکرن ل سهکارت( ا( )آ)

  دبیته  بجهئینانا کاری که کی یان بو نه ربژاری بو بجهئینانا کاره رێ، یان به رمانبه رازیکرنا وێ پارتێ، فه( اا)یا وێدا، 

راست؛   کا نه ر سوده هێمنکرنا هه( ااا)بژاری، یان  ری، یان به رمانبه ێ پارتا سیاسی، فهرکێ یاسایی و ر ئه گاڤی ل سه زێده

 یان

تا بیانی یان  ر حکومه وێ ل سهالت داریا  ستهه دهربژاری بو بکارئینانا  رێ، یان به رمانبه رازیکرنا وێ پارتێ، فه( ب)

 .تێ یان ئامرازێ وێ کا حکومه کی یان بریاره ر کاره ردانا هه ست تێوه ئامرازێت وێ بو کارتێکرن یان ده



کرنا کارێ بازرگانی بو،  ل، یان ئاراسته ئینان یان زڤراندنا کارێ بازرگانی بو یان دگه ستڤه ژبو هاریکرنا وی هاوالتی بو بده

 کی؛ سه ر که هه

پێشکێشکرن، دان، یان   ی دێ ئێته ههك ژ وی دراڤی یان تشتێ بها  می یان هنده ر هه که مێ بزانیت هه کی، ده سه ر که هه( ٣)

رێ  رمانبه کا سیاسییا بیانێ یان فه ر پارته کێ بیانی، بو هه ره رمانبه ر فه ر، بو هه ئێکسه ر یان نه کێ ئێکسه سوزکرن، ب شێوه

  ---ستا  به ها سیاسییا بیانی، ژبو مه کێ نڤێسینگه ربژاره ر به وێ، یان هه

د ربژاری  رێ پارتێ ، یان به رمانبه ری، پارتا سیاسی، فه رمانبه کار یان بریارا وی فهر  ر هه کارتێکرن ل سه( ا( )آ)

رێ بیانی، یان  رمانبه رێ بیانی، پارتا سیاسی، فه رمانبه رازیکرنا وی فه( اا)ویدا یان یا وێ پارێدا، الت داریا داریا  ستهه ده

رێ بیانی،  رمانبه رکێ یاسایی وی فه ر ئه گاڤی ل سه زێده  دبیته  ری کهبجهئینانا کا کی یان بو نه ربژاری بو بجهئینانا کاره به

 راست؛ یان  کا نه ر سوده هێمنکرنا هه( ااا)بژاری، یان  رێ پارتێ، یان به رمانبه پارتا سیاسی، فه

وێ الت داریا  ستهه دها ربژاری بو بکارئینان رێ پارتێ، یان به رمانبه رێ بیانی، پارتا سیاسی، فه رمانبه رازیکرنا وی فه( ب)

تێ یان  کا حکومه کی یان بریاره ر کاره ردانا هه ست تێوه تا بیانی یان ئامرازێت وێ بو کارتێکرن یان ده ر حکومه ل سه

 ئامرازێ وێ

نی بو، کرنا کارێ بازرگا ل، یان ئاراسته ئینان یان زڤراندنا کارێ بازرگانی بو یان دگه ستڤه ژبو هاریکرنا وی هاوالتی بو بده

 کی؛ سه ر که هه

 رهاڤێتن ژ کارێ روتینێ حکوماتێ ده( ب)

رێ بیانی، پارتا  رمانبه راڤی بو فه زکرنا ده ر بساناهیکرن یان بله بکارئینان بو هه  ندێ نابیت بێنه ژ ڤێ به( آ)شێن  به پارچه 

تێ بیت  برنا کارێ روتینێ حکومه نا رێڤهندی بساناهیکرن یان هێمنکر ست ژڤێ چه به مه  کهرێ پارتێ  رمانبه سیاسی، یان فه

  . رێ پارتێ ڤه رمانبه رێ بیانی، پارتا سیاسی، یان فه رمانبه ژ الیێ فه

 رێ یی ڤانیا ئه ره به( ج)

  –وا  ندێ ئه ژ ڤێ به( آ)شێن  به بیت بو کریاران ل دیڤ پارچه رێ یی هه ڤانیا ئه ره دڤێت به

رجێت  دان، یێ ئازابو لبن یاسا و مه  وێ هاتیه بیت ئه کێ بها هه ر تشته سوزدانا ههدان، دیاری، پێشکێشکرن، یان  پاره( ١)

 تێ؛ یان وله ربژارێت ده رێت پارتێت سیاسی، یان به رمانبه رێت بیانی، پارتێت سیاسی، فه رمانبه نڤێسی یێت فه

رجکرنا  دان، یێ گونجاو بیت ئو خه  هاتیهوێ  بیت ئه کێ بها هه ر تشته دان، دیاری، پێشکێشکرن، یان سوزدانا هه پاره( ٢)

دان، پارت،   هاتبیته  ری ڤه رمانبه ر یان ژ پێش فه به  فته دکه  دانا هوتێلێ، که کی رێبواری و پاره روه نج بیت، هه قه

   --ل  بیت دگه وخو گریدان هه راستهکێ  ربژار ئو بشێوه رێ پارتێ، یان به رمانبه فه

 تان، یان می یان خزمه رهه کرنا به ، یان شلوڤهکرن رزکرن، دروڤه به( آ)

 .کا وێ تا بیانی یان ئاژانسه ل حکومه ری دگه لێنده بجهئینان یان کارکرنا به( ب)

 هاریکاریا راسپێری( د)

ند،  رمهر، کا رمانبه ر، فه فسه ژێ دگرن، یان ئه  نده ڤ به ئه وێ ك ئه هاوالتییهر  هه داواکارێ گشتیر دیاربو بو  که هه(   ١)

رپێچ بو  سه  کێ دبیته کی یان بکارئینانه ر کاره شداربونی بیت، بو هه شداربیت یان نێزیکی به هردارێ وان، به کرێکار، یان به

رێ یا کێرهاتیا  ڤه ها ده کێ شارستانی بینیت بو دادگه ر بڤێت، کاره که ، ههداواکارێ گشتیلکی  ندێ، به ژ ڤێ به( آ)شا  به پارچه



وام  رده کا به کا کێرهاتی، راسپێریه بونه ده رمانا وی کاری یان بکارئینانێ، ئو بئامه دا فه مریکی ت ئێکگرتی یێت ئهتێ ویالیه

 .دان بێ گرێدان  مکی بێته ستا ده ڤبه رمانا هه یان فه

بکێرهاتی بیت بو  ، پێتڤیبیت ئوداواکارێ گشتیوا، ل دیڤ بیرورایێت  کا شارستانی ئه ر ل دیڤچونه ستا هه به بو مه( ٢)

ندکرنێ، گازیکرنا  سه رێ وی دهێزدارن بو چاڤدێریا سویندخارنێ و په ستنیشانکه ئان ده داواکارێ گشتیشێ،  بهێزکرنا ڤێ به

وێت  نامێت دیتر ئه لگه کی، یان به ره کێ، الپه رتوکه ر په مێ هه رهه ن به ، ئو داخازکه] هاده شه[رگرتنا دیارکرنا  شاهدا، وه

نامێت دیارکرنا  لگه ڤکرنا به رهه واها ئو به بونا گه ده ئامه. بن بو وێ دیڤچونێ ده یان مه  دبینیت بکێرهاتینه رێ گشتیداواکا

نوولثێت  کێ، یان کومه رێمه کێ، هه ره ڤه ر ده ، یان ههمریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهکی ل  ر جهه لکی پێتڤیبیت ژ هه به

 .ستنیشانکرن ده  پرسین هاتبیته کێ ڤه ر جهه ، ل ههمریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیه

لکی  کی، به سه ر که ر، هه تی ل سه رکه وا ده رمانا داخازکرنێ ئه بیت بو فه رازیبون هه گوهداریێ ژ ، یان نه تێت نه د حاله( ٣)

و  دناڤدا ئه  ی که الت هه ستهه وا ده ت ئه بکه مریکی تێت ئێکگرتی یێت ئه ویالیهها  داخازا هاریکاریا دادگه داواکارێ گشتی

ت، بداخزکرنا هازربونێ و  دبه س ئاکنجی یان کارێ بازرگانی برێڤه و که گێران، یان ل جهێ ئه  ریان تێته لدیڤچون یان لێگه

 مریکی رتی یێت ئهتێت ئێکگ ویالیهکا  هه ر دادگه هه. نامێت دی لگه ران، یان به رتوکان، الپه مئینان په رهه ت دانێ ئو به هاده شه

رێ  ستنیشانکه یان ده داواکارێ گشتیر  رامبه ببێت به س ئاماده و که ت ئه ربێخیت ئو داخازبکه کێ ده رمانه ر فه ل سه  پێتڤیه

ر  هه. ت تا وی کارێ ل بن دیڤچونی بده هاده رماندان، یان شه فه  ر هاته که ت، هه نجامدانا تومارا بکه وی، ل وێرێ ئه

 .ك ك نزمکرنه هێ وه سزا ژ وێ دادگه  لکی ببیته هێ به  رمانا دادگه بو پێگریا وێ فه ك شیانه نه

  س ئاکنجی یان بێته و که وا لوێرێ ئه رێمێ ئه ریا هه برن ل دادوه برێڤه  لکی بێنه کێ دا به ر پرسه می کرداری د هه هه( ٤)

لکی دپێتڤی بن یان دباشبن بو  به  لدیڤچونا شارستانی کهی  رباره ك روال دارێژیت ده هنده داواکارێ گشتیلکی  به. دیتن

 .شی به رجێت ڤی پارجه بچهئینانا مه

 سزا( ی)

پتر ژ   سزادان نه  ت دڤێت بێته شی بکه ژڤی به( آ)شی  به  رچه رپێچیا پا ئو سه ت ری کاردکه کێ لبن دادوه سه کهر  هه( آ( )١)

 .مریکی دوالرێت ئه ٢٠٠٠٠٠٠

بن سزایێت   ڤیته ت دڤێت بکه شی بکه ژڤی به( آ)شی  به رچه رپێچیا پا سه ت ئو ری کاردکه ێ لبن دادوهک سه کهر  هه( ب)

 .داواکارێ گشتیرهاتی ژ  کا ده سپاندن ببریاره چه  مریکی هاتبنه دوالرێت ئه ١٠٠٠٠پتر ژ  شارستانی ئو نه

پتر ژ   سزادان نه  ت دڤێت بێته شی بکه ژڤی به( آ)شی  هب رچه رپێچیا پا زکرن سه وێ بحه کێ خورستی ئه سه ر که هه( آ( )٢)

 .ردوکا ساالن، یان هه ٥پتر ژ  مریکی یان زیندانکرن نه دوالرێت ئه ١٠٠٠٠٠

بن سزایێت شارستانی ئو   ڤیته ت دڤێت بکه شی بکه ژڤی به( آ)شی  به رچه رپێچیا پا وێ سه کێ خورستی ئه سه ر که هه( ب)

 .داواکارێ گشتیرهاتی ژ  کا ده سپاندن ببریاره چه  مریکی هاتبنه ئه دوالرێت ١٠٠٠٠پتر ژ  نه

، یان سی وی کهند، کرێکارێ  ر، کارمه به ر، رێڤه فسه ر ئه ر هه ل سه( ٢)پاندن ل ژێر برکا  سه  مێ سزا بێته ر ده دهه( ٣)

 .ڤه سی وی کهر، ژالیێ  ئێکسه ر یان نه کێ ئێکسه دان، بشێوه  ئێته لکی نه و سزا به ، ئهسی  وی کهدارێ  هر به

 

 پێناسین( ف)

 :ندێ ستێت ڤێ به به بو مه



تێت  ویالیهکێ هاوالتی ژبلی هاوالتیێ  سه ر که ت هه نیشانکرن بو تاوانکاری ،رامان دده  مێ تێته ده" ک سه که"یڤا  په( ١)

شی،  ڤبه ڤکاری، هه ر هه هه یان ( ١١٠١ج ، .س.ی 8ندا  نیاسین ل به  ک هاتیه وه) مریکی  ێت ئهمریکی ئێکگرتی یێت ئه

  تبیتهوا ها ك ئه یێ تی یا ته خوهیان ڤکار،  هه ڤکاریا بازرگانی، رێکخراوا نه هردارا دارایی، هه هوگریکرن، کومپانیا به

  . کا سیاسیا وێ شه به التێ بیانی یان پارچه زراندن ل ژێر یاسای وه دامه

کێ،  ته زاره تا بیانی یان وه کێ حکومه نده ك یان کارمه ره فسه ر ئه هه  وه امان ژێ ئهر" رێ بیانی رمانبه فه"یڤا  په( آ( )٢)

کێ  وسه ر که یی یێت گشتی، یان هه وه ته بکارئینان، یان بو ریکخراوێت نیڤ نه  کێ، یان برێکا وان بێته ئاژانسه

  کێ، یان برێکا وان بێته کێ، ئاژانسه ته زاره کێ یان وه ته ر حکومه کا میری بو یان ژپێش هه الته ست هه ت بده کاربکه

 .ت یی یا گشتی کاربکه وه ته کا نیڤ نه ر ریکخراوه بکارئینان، یان بو یان ژپێش هه

 --ت رامانێ دده" یی یا گشتی وه ته ریکخراوا نیڤ نه" یڤا ، په(آ)ستا پاشبرکا  به و مهژب

رگریا رێکخراوێت نیڤ  ژ یاسا به( ١)ا ند ندبیت بو به زامه کارگێری ره کا رمانه ستنیشانکرن ب فه ده  تێته  که رێکخراوه( ا)

 ، یان (٢٧٧. ج.س.ی ٢٢)  ی ژماره وه ته نه

ستا ڤێ  به روکی بو مه رمانا کارگێریا سه ستنیشانکرن ب فه ده  وا هاتبیته یی یا دیتر ئه وه ته کا نیڤ نه ر ریکخراوه هه( اا)

 .شاندن ل تومارا فیدرالی وه  رمان بێته و فه ئه روارا ربیت ژ به ندێ، کاریگه به

 --ر که نجام هه رئه وشت، بارودوخ،یان سه برێزگرتن بو ره" زانین"ك  سی وه هشتنا که تێگه( آ( )٣)

بن، یان  و بارودوخ هه ر ئه که وشتی دا، هه دناڤ وی ره  شداره س یێ به و که ئه  س یێ هشیاربیت که وی که ئه( ا)

 بجهئینان، یان  نجام ل دیماهیکێ بێنه رئه و سه ر ئه که هه

 .بجهئینان  نجام ل دیماهیکێ بێنه رئه و سه بن یان ئه و بارودوخ هه ئه  بیت که کا موکوم هه ریه سی باوه وی که ئه( اا)

س یێ  ر که که زراندن هه دامه  و زانین هاتبیته کێ، ئه هکاریه ت پێتڤیبیت بو گونه کێ تایبه بونا بارودوخه مێ زانینا هه ده( ب)

ئو بارودوخ   ت که ربکه س بدروستی باوه و که ر ئه که بونا وی بارودوخی، بتنێ هه کا بارز بو هه ر چێبونه هداربیت لسه ئاگه

 . نینه

دان ژ الیێ نجام ئه  تێته  وێ ب ئاسایی و کشتیانه ئه  و کاره بتنێ ئه  وه رامان ژێ ئه" تێ کارێ روتینێ حکومه"یڤا  په( آ( )٤) 

  --ل  رێ بیانی ڤه رمانبه فه

برنا کارێ  کی بو برێڤه سه کرنا که وا یێت دی بو ئاماده نامێت ره لگه ک به ستیردانا، یان هنده ئینانا رێدانا، ده ستڤه بده( ا)

 ؛کێ بیانی الته بازرگانی ل وه

 ؛رمانێت کاری ك ڤیزا و فه برنا معامالتێت حکومی، وه برێڤه( اا)

رگرتنا پوستێ، یان ژڤاندانانا پشکنینێت گرێدای ب کارکرنا  ڤکرنا پارستنا پولیساتی، فرێکرن و وه رهه به( ااا)

 ؛التیدا یان پشکنینێت گرێدای بو گوهاستنا متای دناڤ وه  ری ڤه لێنده به

مانبار  مێت نه رهه استنا بهبێ و ئاڤێ، دانان و بارکرنا باری، یان پار فون، هێزا کاره له تا ته ڤکرنا خزمه رهه به( اااا)

 یان ؛ستا ژ خراببونێ ره یان که

 .کێ وان کارێت وه( ااااا)



رجبن، بو دانا  ر، یان ب چ مه که رێ بیانی هه رمانبه چ بریار ژالیێ فه  دناڤدا نینه" تێ کارێت روتینێت حکومه"یڤا  په( ب)

نجامدان ژ الیێ  ئه  کێ بێته ر کاره ت، یان هه کا تایبه ل پارته گهوامیا کارێ بازرگانی د رده کارێ بازرگانی یێ نی بو یان بو به

ستپێکرنا کارێ بازرگانی یێ نی یان  شداربیت د پروسێسا بریاردانێ دا بو خورتکرنا بریارا ده به  رێ بیانی ڤه رمانبه فه

 .ت ل پارتا تایبه وامیا کارێ بازرگانی دگه رده به

تادا، یان  ند ویالته را چه هاندن دناڤبه گوهاستن، راگه رامانا وێ بو کارێ بازرگانی، ڤه" تادا هبازرگانیا دناڤ ویالی"یڤا  په( ٥)

ی  رڤه گوهاستن بو ده کی یان ڤه کێ و جهه ته ر ویالیه را هه کێ دا یان داڤبه ته ر ویالیه کێ بیانی و هه الته ر وه را هه دنابه

 --تادا بو اڤ ویالیهیڤێ دگریت بکارئینان دن تێ، ئو ژڤێ په ویالیه

 تادا، یان  را ویالیه ت دنابه نجامبده ندیا ئه یوه ك کارێ په ر ریکه فونی یان هه له ندیێت ته یوه په( آ)

 تادا را ویالیه ت دناڤبه نجامبده ندیا ئه یوه کێ دی کارێ په ر ئامیره هه( ب)

 ف ف سزا٨١

 یی ئو شاشکری وه یاننامێت نه رپێچیا ژ دل، به سه( آ)

كی یان  ر روله یان هه( یا ڤی تایتلی ١-دد٨٧شا  ژبلی به) ت  ری بکه کێ ژڤی چاپته رجه ر مه رپێچیا هه کێ ژدل سه سه ر که هه

ر  ری، یان هه ندێت ڤی چاپته بیت ل ژێر به یاسایی یان چاڤدێریا وێ پێتڤی نه  وا دبیته رپێچێ ئه کێ ل ژێر وێ سه یاسایه

کێدا ئو  نامه لگه کێدا، یان به کێدا، راپورته ر داخازنامه ك ل هه یاننامه ر به کرن، هه  یێ بێتهت،  کهوێ ژدل وزانین ب ک ئه سه که

یانناما  کا دناڤ به یڤدانه ك ل ژێر وێ یان په ك یان یاسایه ر روله ری یان هه داخازکربیت بو هنارتنێ ل ژێر ڤی چاپته

کا بوخو رول دانابن  ر رێکخراوه و ژڤی تایتلی، یان هه٨٧شێ  ژ به( د)شا  به ڤکرن ل پارچه رهه به  واهاتیه تومارکرنێدا ئه

یی بیت، یان شاشکری  وه یا نه یاننامه و به ندامێ وی، ئه ل ئه ڤال دگه هه  شداریێ یان ببیته تیێ یان به ندامه ی داخازناما ئه رباره ده

مریکی  دوالرێت ئه ٥٠٠٠٠٠٠پتر ژ   سزادان نه  ڤیت بێته هرک رمان ده مێ فه ل رێزگرتنێ بو مادێت راست، دڤێت ده بیت دگه

سێ هاوالتی بیت، سزا پتر نابیت ژ  که  س نه و که ر ئه که ردوکا، ژبلی هه ساالن، یان هه ٢٠پتر ژ   یان زیندانکرن نه

شێ  رێدا لژێر ڤی بهدبن زیندانک  ڤیته و کاس نابێت بکه لێ ئه فارمانکرن، به  لکێ بێته به مریکی دوالرێت ئه ٢٥٠٠٠٠٠٠

 .یاسایێ ر وی رولی یان ل سه  بوینه وی چ پێزانین نه ر دیارکر ئه که کێ هه کی یان یاسایه ر روله ر هه رپێچیا هه سه

 نام، یان راپورتا لگه ڤکرنا پێزانینا، به رهه شیان بو به نه( ب)

شێ  ژ به( د)شا  به ڤکرنێ ل ژێر پارچه رهه پورتێت پێتڤیبن بو بهنام، یان را لگه ڤکرنا پێزانینا، به رهه شیا به کێ نه هڤداره ربه هه

تێت  ویالیهمریکی بو  دوالرێت ئه ١٠٠دوراندن بگوژمێ   کا وان دڤێت بێته ک یان یاسایه ر روله و ژڤی تایتلی، یان هه٨٧

و دوراندن  ئه. ڤکرنێ رهه ت بو بهوامبی رده شیان یا به و نه مێ ئه کێ ده ر روژه ر ئێکێ ئو هه مریکی بو هه ئه ئێکگرتی یێت

بلندکرن ل ژێر   لکی بێته وا به ڤکرن ئه رهه به  هاتیه شیانا نه کی تاوانباربیت بو وێ نه ر سزایه و پێتڤیبیت ل دیڤ هه ئه

ت د ریناربی گه ئو دڤێت یا ڤه مریکی ئه تێت ئێکگرتی یێت ویالیهدان بو خزینا   شی، دڤێت بێته ژ ڤێ به( آ)شا  به پارچه

 .مریکی یێت ئهتێت ئێکگرتی  ویالیهحوکمێت شارستانیدا بناڤێ 

 ڤداری رهه ی، یان کرێکارێ بهدن هرداری، کارمه ری، به به ڤهری، رێ فسه ڤداری، ئه رهه رپێچیێت به سه( ج)

ت  بکه[ ١-دد٨٧. ج.س.ى ١٥]أ ژ ڤی تایتلی ٣٠شێ  ژ به( گ)یان ( آ)شا  به رپێچیا پارچه ڤدارێ سه رهه ر به هه( آ( )١)

 .مریکی دوالرێت ئه ٢٠٠٠٠٠٠پتر ژ   سزادان نه  دڤێت بێته

ت  بکه[ ١-دد٨٧. ج.س.ى ١٥]أ ژ ڤی تایتلی ٣٠شێ  ژ به( گ)یان ( آ)شا  به رپێچیا پارچه ڤدارێ سه رهه ر به هه( ب)

سپاندن ب کارێ  چه  نهمریکی هاتب دوالرێت ئه ١٠٠٠٠بیت ژ  دبن سزادانا شارستانی ئو پتر نه  ڤیته دڤێت دڤێت بکه

 . دیارکرن ژ الیێ کومسیونی ڤه  هاتیه



وێ  ڤداری، ئه رهه ر بو به هردارێ  کاریکه ڤداری، یان به رهه ند، یان کرێکارێ به ر،  کارمه به ر، رێڤه فسه ر ئه هه( آ( )٢) 

  سزادان نه  ت دڤێت بێته بکه[ ١-دد .ج.س.ى ١٥]أ ژ ڤی تایتلی ٣٠شێ  ژ به( گ)یان ( آ)شا  به رپێچیا پارچه ستا سه ژقه

 .ردوکا ساالن یان هه ٥پتر ژ   مریکی یان زیندانکرن نه دوالرێت ئه ١٠٠٠٠٠پتر ژ 

وێ  ڤداری، ئه رهه ر بو به هردارێ  کاریکه ڤداری، یان به رهه ند، یان کرێکارێ به ر،  کارمه به ر، رێڤه فسه ر ئه هه( ب)

دبن سزادانا   ڤیته ت دڤێت بکه بکه[ ١-دد .ج.س.ى ١٥]أ ژ ڤی تایتلی ٣٠شێ  به ژ( گ)یان ( آ)شا  به رپێچیا پارچه سه

دیارکرن ژ الیێ کومسیونی   سپاندن ب کارێ هاتیه چه  مریکی هاتبنه دوالرێت ئه ١٠٠٠٠بیت ژ  شارستانی ئو پتر نه

 . ڤه

 هردارێ بهند، کرێکار، یان  ر،  کارمه به رێڤه ر، فسه ر ئه ی هه رباره ده( ٢)سپاندن ل ژێر برگا  چه  مێ سزا هاته رده هه( ٣)

 .ڤداری رهه ر، ژوی به ئێکسه ر یان نه کێ ئێکسه دان، بشێوه  ئێته و سزا نه لکی ئه ، بهڤداری رهه به


