
 
 
  

 .د قراردادونو پایله کول، مشاهده کول او پای ته رسول. د آلمان مدني قانون څنګه کار کوي
 

 د قرارداد آزادي هم شتون لري.خپلواکۍ ترڅنګ  او مذهب د نظ آلمان داسې یو هیواد دی چې آزادي ته ډیر زیات ارزښت ورکوي.
توګه، که تاسو غواړئ یو ځیرک تلیفون وکاروئ، یو اپارتمان کرایه کړئ یا د مثال په  دا ستاسو ورځني ژوند لپاره څه مفهوم لري؟

کوم مقررات چې تاسو دغه ډول قرارداد کې  تاسو باید یو قرارداد پایله کړئ، په شفاهي یا لیکلي ډول. په جیم کې تمرین وکړئ

نه تحمیل کوي او د قرارداد مینځپانګه نه  په نورمال ډول، دولت کوم ممانعتونه مشخص کوئ دغه اساسآ ستاسو آزاد انتخاب دی.

 چک کوي.
د مثال په توګه که چیرې تاسو غواړئ چې د یوه نوي ځیرک تلیفون  له ځانه سره مسؤلیتونه لري. په هرصورت، دا خپلواکي

 پیرودلو لپاره قرارداد وکړئ، نو تاسو باید مینځپانګې ته یې خورا ډیره توجه وکړئ.
 قآ یې وګورئ د پیرود ټولټال قیمت کې څه شامل دي. ایا د یو وخت تادیه پرته نور لګښتونه هم شتون لري؟ډاډ السته راوړئ چې دقی

 که تاسو وګورئ چې قیمت یې نشئ تادیه کولی، نو قرارداد مه کوئ. غیرلدې تاسو به د قانون له مخې جزا سره مخ شئ. 
رایطو کې دمخه پای ته رسیدلی شي، د مثال په توګه که چیرې قرارداد د قراردادونه باید په پام کې ونیول شي او یوازې استثنایی ش

په دروازه کې، په تلیفون یا په کوڅه یا سړک کې. د انټرنیټ له الرې شوي  دانۍ یا ساحې څخه بهر شوی وي:یوه پلورنځي و

 خپله پای ته ورسوئ.ورځو په موده کې تاسو باید دغه پ 14په هرصورت، د  قراردادونه هم ژر پای ته رسیدی شي.

ستاسو د قرارداد شریک ممکن محکمې ته مراجعه وکړي. محکمه بیا تاسو ته یو ناظر  څه پیښیږي که تاسو قرارداد بشپړ نکړئ ؟

که چیرې ناظر درک کړي چې تاسو وړتیا نلرئ د ځیرک تلیفون قرارداد  استوي چې هغه به هڅه کوي له تاسو څخه پیسې واخلي.

 ممکن تاسو بیا هیڅ کله بل قرارداد ترالسه نکړئ.نو تادیه کړئ، 
مګر د دې ټولو مکلفیتونو سربیره، یو قرارداد خوندیتوب هم وړاندې کوي. که تاسو ته فریب درکړل شوی وي، تاسو کولی شئ د 

ه هغه تلیفون د مثال په توګه تاسو هیڅکل –که ستاسو د قرارداد شریک د هغه مکلفیتونه بشپړ نکړي  وکیل سره مشوره وکړئ.

ترالسه نکړئ چې پیسې مو ورکړي ـ تاسو کولی شئ محکمې ته مراجعه وکړئ. په هرصورت، تاسو په هیڅ صورت کې اجازه 

 محکمه به ټول شرایط په یوه عامه اوریدا کې ارزوي. پخپله قضاوت په آلمان کې منع دی. نلرئ قانون پخپل الس کې واخلئ.
 خپل قضاوت یا پریکړه وړاندې کوي. که چیرې جوړ جاړی وشي، نو محکمه

 

 محکمه په خپل کار کې بشپړه خپلواکي لري او یوازې د پارلمان قوانینو ته مقید ده.
 .د باورین آیالت د عدلیه وزارت.  د خلکو لپاره عدالت

 

 

 

 


