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  : بووك كؤرس وثيَويستى طرنطي

بةةة مةبةسةةتى بةةةر نةةاوروونى ةويةةابى بةةةريَي لةةة وانةةةى ميَةةذووى ياسةةا سةةةبارةا بةةة  وينةةدنى  ةةةو بابةيانةةةى كةةة لةةة    
بةةة مةبةسةةتى سةةوط   سةرنةةاوةكانى بةةةكارهايوو لةةة وانةكةةةطا  لةةة  هةةةروةها رةةارةزا بةةوونى  . يةة  ةمسةةالدا وةرطةطر

 .وةرطرينى

  :ياسا ميَذووى  ويَندنى طرنطى 

 جةةا . هةيةةة ياسةةا ميَةةذووى  وينةةدنى بةةة يَويسةةتيما ث  يَمةةة كومةةةلطاطا لةةة نةسةةناندنى رتبارةة و لةياسةةا بؤييَطةيشةة 
 .ياسا ميَذووى  ويَندنةوةى بة هةلدةسنت ياسا لةزانستى زانايا  هؤيةش  ةم بةر لة

 و ييَنةةةريو  ثيَةةدا ياسةةاكا  كةةة ةوناغانةةةى  ةةةو  هةةةود طةطةيةة  ةويةةابى بةةةريَي زانيةةارى كةةو بكايةةةوة لةةة م وانةيةةةلةةة

بريطوزةكةةانى طروسةة  بةةوونى كومةةةلطا    هةةةروةها, ياوازةكةةا ج سةةةرطةمة لةةة ياسةةانة  ةةةم سةرنةةاوةكانى ناسةةينى
 ةةةو طورانكارييانةةةى كةةة بةةة سةةةر  هةةايوو  و هوكارةكةةانى  ةةةم طورانكارييانةةة جةةا  ةةابورى      و  و بنضةةينة ياسةةاييةكا 

  طاهةةايووة ىذيةةان بةةوونىرتروون بةمةبةسةةتى  ةمةةةش .يةةا  سيسةةتةمى طةسةةةالا بيةة    و كومةاليةةةيى يةةا   ةةايينى  
 روذانةةةى ذيةةانى لةطةةةد انةةدنيا جنطو رتبارةة بةمةبةسةةتى ياسةةاكا  بنضةةينة كرطنةةى فةةراوا  بةةة  طا هةةةود لةةة روانطةةةى

  . ةلك
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  :كؤرسة  ةو سةرناوةطرنكةكانى

  سةرناوةبنةرةييةكا 

 .7002,بغداد, القانونية المكتبة, القانون تاريخ, العبودى عباس-1

 .1897  ,كويت, الكويت جامعة, القانونية النظم و القانون تاريخ فى الوسيط, الترمانينى مالعبدالس .د -7

و االعالم ، بغداد  رنة، وزارة الثقافةدراسة تأريخية قانونية مقا ،القانون في العراق القديم عامر سليمان ،.د -3

1892. 

عكاشة عبدالعال، تاريخ النظم القانونية و االجتماعية، الدار الجامعية ، بيروت ، لبنان .هشام علي صادق و د. د -4

1899. 

  :بة ش سووط سةرناوةى

  .1898, بغداد, القانونية المكتبة, القانون تاريخ, الحافظ هاشم الدكتور و النداوى وهيب ادم .د -1

  .لبنان, طرابلس, للكتاب الحديثة الموسسة, القوانين تاريخ, المغربى عبدالمجيد محمود .د -7

 .1898, لبنان, بيروت, التوزيع و النشر و للدراسات الجامعية الموسسة, القوانين تاريخ, جعفر محمد على.د -3

  

 

 

 

 

 

 



  : بابةيةكا 

  -:لة نيطة ويَدريَ  بريت ليانةبة ريَوةى سا  ةو بابةيانةى كة لةو وانةيةطا

  .مێژووی گشتی یاسا .0

  .سە رهە ڵدانی مێژوویی بۆ کۆمە ڵگا سە ره تاییە کان .4

  .حاڵە تی یاسایی لە کۆمە ڵگا سە ره تاییە کان .3

  .سە رچاوه کانی مێژوو لە کۆمە ڵگا کۆنە کان .2

  .وه سیلە و پێناوه گشتییە کان بۆ پێشکە وتنی یاساکان .2

 . )عێراقی کۆن)یاساکان لە دۆڵی ڕافیده ین  .6

  .دۆڵی ڕافیده ین تەکانیچوارچێوه ی مێژوویی ده وڵە  .7

  .سە رچاوه کانی گە ڕان بە دوای یاسا لە دۆڵی ڕافیده ین .8

  .نووسراوه کانی دۆڵی ڕافیده ین .9

 .مانیمێژووی گە شە کردنی یاسای ڕۆ .01

  .سە رچاوه کانی بنە ما یاساییە کان لە یاسای ڕۆمانی .00

  .سیستە می خێزانی لە کۆمە ڵگای ڕۆمانی .04

 . سیستە می موڵکدارێتی .03

 . سیستە می پە یوه ست بوون و ئیلتیزاماتی گرێبە ستن .02

  .میالشە ریعە تی ئیس .02

  .مداالاسا لە سە رده می پێش هاتنی ئیسمێژووی ی .06

  .مدااللە سە رده می ئیس مێژووی یاسا .07

  .مالگرنگی خوێندنی شە ریعە تی ئیس .08

  .مالسیستە می دادوه ری لە ئیس .09

  .ماللە ئیسجۆره کانی دادگا  .41

  : بابةيةكة زانستى ناوةرِؤكى

 ياسا ىريب طةركةوينى و سةرةياييةكا  كومةلطا لة باس, ياسا ميَذووى لة ييَطةيشنت بو ية طشتى طةروازةيةكى  -
  .طةكريَ 

 سيستةمى , كويَلة سيستةمى,   يَيا  سيستةمى  ويندنةوةى, ياساييةكا  سيستةمة ميَذووى لة رارةزابو  -
  .ميَذوو جياوازةكانى سةرطةمة لة طريَبةس  سيستةمى و  اوةنداريةيى

  .ياسا ثيَشكةوينى هويةكانى لة بو  رةزاو را طةكري  كوَ  ياساكانى طرنطريني لة باس -



  وانةكا   شتةى

  .سةرةياييةكا  كومةلطا ميذووى بونى طروس  بة سةبارةا طوزةكانىريب: يةكةم هةفتةى

  . اسةوارةكانى و سةرةياييةكا  كومةلطا لة ياسايى بارى:  طووةم هةفتةى

 .سةرةياييةكا  كومةلطا لة ياسا سةرناوةكانى:  سيَيةم هةفتةى

  .ياسايى نوسراوةكانى:  نوارةم هةفتةى

 . ياساكا  ثيَشكةوينى طشتى هوكارةكانى:  ثيَنجةم هةفتةى

 . ياساكا  ثيَشكةوينى طشتى هوكارةكانى: رةرةم هةفتةى

 . الرافدي  واطى لة ياساكا :  حةويةم هةفتةى

 . الرافدي  واطى لة ياسا يويَذينةوةى سةرناوةكانى: هةرتةم هةفتةى

 . الرافدي  واطى لة ياسايى نوسراوةكانى: نوَيةم هةفتةى

 . روما  ياساى:  طةيةم هةفتةى

 . روما  لة سياسى سيستةمى: يازطةيةم هةفتةى

 . روما  ياساى ميَذووى ةوناغةكانى: طوازطةهةم هةفتةى

  .. روما  ياساى ميَذووى ةوناغةكانى: سيَيطةيةم هةفتةى

 .روما  ياساى لة ياسايى بنضينةى سةرناوةكانى: نوارطةهةم هةفتةى

 .روما  ياساى لة ياسايى بنضينةى سةرناوةكانى: ثانيطةهةم هةفتةى

 . روما  كومةلطاى لة  يَيا  سيستةمى: رانيطةهةم هةفتةى

 . روما  كومةلطاى لة  يَيا  سيستةمى: حةظدةهةم هةفتةى



 . روما  كومةلطاى لة  يَيا  سيستةمى: هةذطةهةم هةفتةى

 .روما  ياساكانى لة  اوةنداريةيى سيستةمى: نوزطةهةم هةفتةى

 .روما  ياساكانى لة  اوةنداريةيى سييستةمى: بيستةم هةفتةى

 .روما  ياساكانى لة  اوةنداريةيى سييستةمى: يةكةم و بيس  هةفتةى

 . روما  ياساى لة  ةرك سيستةمى: طووةم و بيس  هةفتةى

 .روما  ياساى لة  ةرك سيستةمى: يةم سىَ و بيس  هةفتةى

 روما  ياساى لة  ةرك سيستةمى: نوارةم و بيس  هةفتةى

 . يسالمى ياساطانانى ميَذووى: ثيَنجةم و بيس  هةفتةى

 . يسالمى ياساطانانى ميَذووى: رةرةم و بيس  هةفتةى

 . يسالمى ياساى سةرناوةكانى ,  يسالمى فقة يايبةمتةندييةكانى: حةويةم و بيس  هةفتةى

 . يسالم لة حوكم سيستةمى طشتى بنةماكانى: هةرتةم و بيس  هةفتةى

 . يسالم لة طاطوةرى سيستةمى: نويَةم و بيس  هةفتةى

 . يسالم لة طاطوةرى سيستةمى: يةم سى هةفتةى

 . يسالم لة طاطوةرى سيستةمى: يةكةم و سى هةفتةى

 



     

  

  سةبارةا بة هاوسةرطريى بىَ سةروةرى لة سةرطةمى كونى روما ثةيَكةرةك

 (وواليى  يتاليا, موزة انةى رارى ناثوىل) 

 

 

 : منوونةي ثرسيارةكا 

 سةرةياييةكا ؟ كومةلطا لة بكة ياسايى باروطو ى لة باس 

 بكة؟ باس جورةكانى و روما  ياساى لة وةرطري  باوا  بة سيستةمى 

 ؟ بو  نى كونةكا  كومةلطا لة ياسا سةرناوةكانى 

 ثيَناسةي طاطوةر و مةرجةكاني لة  يسالمدا نني؟  


