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 كؤرس بووك (القانون الإداري)

ناوى كؤرس
ياساي كارطيَرِي / القانون الإداري
مامؤستاى بةرثرس
ماجده علي ملا صادق
بةش / فاكةلَتيي
ياسا
ياساى سؤران
ثةيوةندى 
ت / 07508346880
ئيميَل/ 
لينكى كؤرس لة زانكؤ

ناوى ريَكخةر
م. ئارام نبى 
ثةيوةندى
ت /
ئيميَل /
طرنطي وثيَويستى  كؤرسة كة :
 لةم كؤرسة دةتوانين قوتابي بة كارةكاني كارطيَرِي حكومةت لة دةولَةت بناسينين كة دةولَةت لة سي دةسةلات بيَكديَت ( ياسادانةر و جيَبةجيَكار و دادوةري) و ليَرة كارةكاني دةسةلآتي جيَبةجيَكاري دياردةكةوي و ضؤن ئةو ياساية كة ياساي كاركيَرِية رِيكيخستوة.. و هةروةها جؤري رِيكخستن مةركةزي ولامةكةزي وجؤرةكاني.. وضالآكي كارطيَرِي لة زةبتي كارطيَرِي وئامرازةكاني زةبتي كارطيَرِي وةك برِياري كارطيَرِي تاكي و رِيَكخةر ، و طريَبةستي كارطيَرِي ضؤن كارطيَرِي طريبةست دةكات لةسةر بنةماي ياساي تايبةت.. ئامرازةكاني كارطيَرِي طشتي كة ضالآكيةكاني ثييَ ئةنجام ئةدا وةك فةرمانبةري طشتي و دارايي طشتي.. ليَرة دا باسي ياساي رِاذةي شارستاني دةكريَت ذمارة (24) سالَي (1960) هةمواركراو وياسا انزباتي فةرمانبةراني دةولَةت ذمارة (14) سالَي (1991) هةمواركراو كة كارةكاني فةرمانبةري طشتي رِيَكدةخات ثيَطةي فةرمانبةري طشتي ديار دةكات، و ضؤنيةتي ثاراستني داراييَ طشتي دةولَةت. وضؤنيةتي دةركردني برِياري كارطيَرِي، و ضؤنيةتي طريداني طريبةستي كارطيَرِي.
كةواتة لةم كؤرسة قوتابي شارةزايي دةبي لةسةر كارةكاني طارطيَرِي طشتي، واتة كارةكاني حكومةت.



طرنطي ئةو ثةيامانةى كة قوتابيان ثيَويستة فيَري بن لة كؤرسةكة :

1- قوتابي فيَردةكات بة طرنطي ياساي كارطيَرِي و ثةيوةندي ئةو ياساية بة ياساكاني تر لة دةولَةت.
2- قوتابي ئاشنا دةبيَت بة كارةكاني كارطيَرِي طشتي واتة كارةكاني حكومةت. 

 3- ئاشنابوني قوتابي لةسةر جؤرةكاني رِيَكخستنةكاني كارطيَرِي وةك مةركةزيةت ولامةركةزيةت.

 4- ئاشنابوني قوتابي لةسةر ضالآكيةكاني كارطيَرِي طشتي وةك زةبتي كارطيَرِ وثؤليسي كارطيَرِي.
.
5- ئاشنابوني قوتابي لةسةر ئامرازةكاني كارطيَرِي طشتي بؤ ئةنجامداني ضالآكيةكاني وةك فةرمانبةري طشتي و دارايي طشتي.
6- ئاشنابوني قوتابي لةسةر ضالآكيةكانى كارطيَرِى طشتى  وةك وةرطرتني برِياري طاركيَرِي و ضؤنيةتي طريَبةستي كارطيَرِي .
سةرضاوة طرنكةكانى ئةو كؤرسة
سةرضاوة بنةرةتيةكان
1- مدخل للقانون الإداري
2- الوجيز في القانون الإداري
3- مبادئ القانون الإداري
سةرضاوةى سوود بةخش
1- القانون الإداري السعودي/ د. أنور رسلان
2- مبادئ القانون الإداري/ د. سليمان الطماوي
3- مسؤولية الإدارة من أعمال موظفيها/ د. عمار عوابدي
4- أصول التنظيم الإداري/ د. طعيمة الجرف
5- أصول القانون الإداري/ د. ثروت بدوي
6- القانون الإداري والتنظيم الإداري/ د. ناصر لباد
7- النظرية العامة في العقود الإدارية/ د. ثروت بدوي
8- نشرة القضاء ( مجلة قانونية) العدد 44 سنة 1988 باللغة الفرنسية
9- قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل
10- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الأشتراكي رقم (14) لستة (1991)
11- دستور العراق لسنة 2005
طوؤظار و ريظيوو (ئينتةرنيت)
1-   http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=1708
2- http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=1302
3- http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=16429
4-http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=190159
بابةتةكان : 
           بابةتةكان كة لةم كؤرسة دةخويَندريَ

 أولا : المدخل الى دراسة القانون الإداري
يةكةم : دةروازة بؤ خويَندني ياساي كارطيَرِي
القسم الأول: التعريف بالقانون الإداري ، بيان نشأته ، 
بةشي يةكةم : ثيَناسةي ياساي طاركيَرِِي ، دياركردني ، دروستبووني
القسم الثاني: ذاتية القانون الإداري
بةشي دووةم : خؤيةتي ياساي طارطيَرِي
القسم الثالث : أساس القانون الإداري
بةشي سيَيةم : بنةماي ياساي طارطيَرِي
ثانيا: تنظيم القانون الإداري
دووةم: رَيَكخستني ياساي طارطيَرِي
القسم الأول: الأشخاص المعنوية العامة
بةشي يةكةم : كةسايةتي مةعنةوي طشتي
القسم الثاني: الإدارة المركزية
بةشي دووةم : كارطيَرِي مةركةزي
القسم الثالث : الإدارة اللامركزية
بةشي سيَيةم : كارطيَري لامةكةزي
ثالثا : نشاط الإدارة العامة
سيَيةم : ضالآكي كارطيَرِي طشتي
القسم الأول : الضبط الإداريِ
بةشي يةكةم: زةبتي كارطيَري
القسم الثاني: المرفق العام
بةشي دووةم : ميرفةقي طشتي
رابعا: وسائل الإدارة العامة
ضوارةم : ئامرازةكاني كارطيَرِي طشتي
القسم الأول: الموظف العام
بةشي يةكةم: فةرمانبةري طشتي
القسم الثاني: الأموال العامة
بةشي دووةم : دارايي طشتي
خامسا: أعمال الإدارة العامة
ثيَنجةم : كارةكاني كارطيَرِي طشتي
القسم الأول: القرارات الإدارية
بةشي يةكةم : برِيارة كارطيَرِيةكان
القسم الثاني : العقود الإدارية
بةشي دووةم : طريَبةستة كارطيَرِيةكان

ناوى مامؤستا
ماجده علي ملا صادق
ثةيوةندى
ت/07508346880 
ئيميَل/
ئامانج لةو بابةتة :
ئامانج لة ووتنةوةي ئةو وانةية: ثيَناساندني ياساي كارطيَرِي بة قوتابياني قؤناغي دووةمي ياسا بؤ ئةوةي بزانن كارةكاني كارطيَرِي طشتي ضية واتة كارةكاني حكومةت لة رووي كارطيَرِيةوة,, كاري كارطيَرِي حكومة ض ياسايةك رِيَكي دةخات. مةرافقي طشتي حكومةت ضؤن كار دةكةن . و هةروةها ضالآكيةكاني حكومةت وةك زةبتي كارطيَرِي ( الضبط الإداري) و ئةو ئامرازانةي كة كارطيَرِي طشتي بةكاري دةهيَني بؤ جيَبةجيَكردني ضالآكيةكاني لة  فةرمانبةري طشتي و دارايَي طشتي، و كارةكاني كارطيَرِي طشتي وةك دةركردني برِياري كارطيَرِي و طريَبةستي كارطيَرِي.

     
ناوةرِؤكى زانستى بابةتةكة :

      ناوةرؤكي زانستي ئةو بابةتة ئاشنابوني قوتابي قؤناغي دووةمي ياسا بة ياساي كارطيَرِي و دةستواذةكاني ياساي كارطيَرِي و سةرضاوةكاني ئةو ياساية وشارةزابوني قوتابيان لةسةر كارةكاني حكومةت لة رِوي ئةكاديميةوة و ثةيوةندي ئةو ياساية بة ياساكاني تر وةك ياساي دستوري و ياساي دارايي طشتي و ياساي شارستاني ، و دياركردني دةسةلآتةكاني دةولَةت و ثةيوةندي لة نيوانيان. و دياركردني ضالآكي كارطيَرِي طشتي و ميرفةقي طشتي .

سةرضاوةكانى ئةو بابةتة :
 
1- د. ماهر صالح علاوي المدخل للقانون الإداري0.

2- د.  مازن ليلو راضي، الوجيز في القانون الإداري.

3-  د. سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري.

4- محاضرات الدكتور الأستاذ عبدالرحمن عبدالرحيم لطلبة كلية القانون المرحلة الثانية كلية القانون والسياسة / جامعة صلاح الدين لسنة (2001-2002.) 

5- د. ثروت بدوي / اصول القانون الإداري
6- قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل
7- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الإشتراكي رقم (14) لسنة (1991) المعدل
http://www.elhamel.net/forum/showthread.php?t=4528 
http://montada.echoroukonline.com/archive/index.php/t-17133.html






خشتةى وانةكان


ذ
ناونيشانى بابةت
هةفتةكان
ناوى مامؤستا
1- 
دةروازة بؤ ياساي كارطيَرِي
هةفتةي يةكةم
ماجده علي ملا صادق
2-
ضةمكي كارطيَرِي طشتي


3-
ثيَناسةي ياساي كارطيَرِي


4-
دروستبوني ياساي كارطيَرِي
هةفتةي دووةم

5-
قةزاي مةحجوز


6-
قةزاي بات


7-
خؤيةتي ياساي كارطيَرِي


8-
تايبةتمةندي ياساي كارطيَرِي
هةفتةي سيَيةم

9-
سةرضاوةكاني ياساي كارطيَرِي


10-
1- قةزا


11-
2- تةشريع


12-  
3- عرفي كارطيَرِي


13-
4- فقة ( رِاي زانايان)


14-
ثةيوةندي ياساي كارطيَرِي بة ياساكاني تر


15-
1- ثةيوةندي بة ياساي دستوري


16-
2- ثةيوةندي بة ياساي دارايي طشتي


17-
3- ثةيوةندي بة ياساي شارستاني


18-
4- ثةيوةندي بة ياساي سزادان


19-
بنةماي ياساي كارطيَرِي
هةفتةي ضوارةم

20-
جياوازي فقة لة دةستنيشانكردني بنةماي ياساي كارطيَرِي


21-
1- ثيَوةري دةسةلآتي طشتي


22-
2- ثيَوةري ميرفةقي طشتي


23-
3- ثيَوةري بةرذةوةندي طشتي


24-
4- ثيَوةري دةسةلآتي طشتي بة رؤيةكي تازة


25-
رِيَكخستني كارطيَرِي
هةفتةي ثيَنجةم

26-
كةساني كارطيَرِي ( كةساني مةعنةوي طشتي ، وكةساني واتاييي تايبةت)


27-
كارطيَرِي مةركةزي و لا مةركةزي


28-
رِيَكخستني كارطيَرِي لة عيراق
هةفتةي شةشةم

29-
كارطيَرِي مةركةزي:
ثيَناسةي مةركةزي كارطيَرِي
شيَوازةكاني مةركةزي كارطيَرِي
رِةطةزةكاني مةركةزي كارطيَرِي
باشيةكاني مةركةزي كارطيَرِي
عةيبةكاني مةركةزي كارطيَرِي



30-
لامةكةزي طارطيَرِي
ثيَناسةي لامةكةزي كارطيَرِي
جؤرةكاني مةركةزي كارطيَرِي
رِةطةزةكاني لا مةركةزي كارطيَرِي
لايةنة باشةكاني لامةكةزي كارطيَرِي
خراثةكاني لا مةركةزي طاركيَرِي

هةفتةي حةفتةم

هةفتةي هةشتةم           



31-
جؤرةكاني ضاوديَري
	سيستةمي ضاوديَري انطليزي
	سيستةمي ضاوديَري فةرةنسي

هةفتةي نؤيةم

32-
جياوازي نيَوان لا مةركةزي كارطيَرِي و لامةركةزي سياسي ( فيدرالي)


33-
ضالآكي كارطيَرِي
هةفتةي  دةيةم

34-
زةبتي كارطيَرِي
ثيَناسةي زةبتي كارطيَرِي
ماناي زةبتي كارطيَرِي
دةسةلآتةكاني زةبتي كارطيَرِي
بنةماي جياوازي نيَوان زةبتي كارطيَرِي وتةشريعي
زةبتي قةزائي ضية؟
رِةطةزةكاني زةبتي كارطيَرِي
شيَوازةكاني زةبتي كارطيَرِي
ئامرازةكاني زةبتي كارطيَرِي




هةفتةي يازدةهةم



هةفتةي دوازدةهةم








35-
ميرفةقي طشتي
ثيَناسةي ميرفةقي طشتي
بيرؤكةي ميرفةقي طشتي لة عيراق
جؤرةكاني ميرفةقي طشتي
بنةما سةرةكيةكان كة حوكمي ميرفةقي طشتي دةكات       
       أ-ثرنسيثي رِيَك و ثيَكي كارةكاني ميرفةقي طشتي.
1- قةدةغةكردني مانطرتني فةرمانبةران
2-ثةيوةندي فةرمانبةر لةطةلأ دةلَةوت ثةيوةنديةكي رِيَكخراوةيية.
	تيوري فةرمانبةري رِاستةقينة( الموظف الفعلي) .
	رِيَكخستني دةست لة كاركيَشانةوةي فةرمانبةر

5-   بيرؤكةي باري لة ناكاو.
	ثرنسيثي طةشةسةندني ميرفةقي طشتي 

ج-   يةكساني هاولاتيان لة سوود وةرطرتن لة ميرفةقي طشتي           
هةفتةي سيَزدةهةم




هةفتةي ضواردةهةم










هةفتةي ثازدةهةم
















36-
رِيَطاكاني بةرِيَوةبردني ميرفةقي طشتيِ
	كارطيَرِي رِاستةوخؤ.

كارطيَرِي تيَكةلآو.
	رِيَطاي طريَبةستي ثابةندبوني ميرفةقي طشتي


هةفتةي شازدةهةم



37-
ئامرازةكاني كارطيَرِي طشتي


38-


يةكةم- فةرمانبةري طشتي:
ثيَناسةي فةرمانبةري طشتي
رِيَطاكاني هةلَبذاردني فةرمانبةري طشتي
---------------------------------------------------------------------------------
تةكييف كردني ثةيوةندي فةرمانبةر لةطةلأ دةولَةت
مةرجةكاني دامةزراندني فةرمانبةر
ئةركةكاني فةرمانبةري طشتي
ئةو ئةركانةي كة دةبيَ بيكا

ثيَداضونةوة بةسةر بابةتةكان
تاقيكردنةوةي وةرزي يةكةم
ئةو ئةركانةي كة نابيَ فةرمانبةر بيكا
انزباتي فةرمانبةران

سزا انزباتيةكان
مافةكاني فةرمانبةري طشتي
كؤتايي ثةيوةندي فةرمانبةر بة كارطيَرِي طشتي


هةفتةي حةفدةهةم

هةفتةي هةشدةم

هةفتةي نؤزدةهةم
هةفتةي بيستةهةم

هةفتةي بيست ويةكةم




هةفتةي بيست و 
دوةم


هةفتةي بيست و سيَيةم











39-
دووةم : دارايي طشتي
ثيَناسةي دارايي طشتي
ثاراستني دارايي طشتي
	ثاراستني دستوري

ثاراستني شارستاني
	ثاراستني جنائي








40-
كارةكاني كارطيَرِي طشتي


41-
يةكةم- برِياري كارطيَرِي


42-
جياكردنةوةي برِياري كارطيَرِي لة كارةكاني دةولَةت
برِياري كارطيَرِي وكارةكاني تةشريعي
برِياري كارطيَرِي و كارةكاني قةزائي
برِياري كارطيَرِي و كارةكاني مادي
هةفتةي بيست و ضوارةم

43-
ضةمك و رِةطةزةكاني برِياري كارطيَرِي
ثيَناسةي برِياري كارطيَرِي
رِةطةزةكاني برِياري كارطيَرِي
	ثسثؤري ( الأختصاص)

شيَوة ( الشكل)
	هؤ ( السبب)
	شويَن (المحل)


44-
ثؤلينكردني برياري كارطيَرِي
برِياري كارطيَرِي لة لايةني ثيَكهاتةي ( بسيطة ومركبة)
برِياري كارطيَرِي لة لائااسةواري ( منشئة وكاشفة)
برِياري كارطيَرِي لة لايةني ضاوديري قةزائي
   =          =          =    رِوبةرِبوونةوي بؤ تاكةكان (نافذة وغير نافذة)
لة لايةني مةوداي وطشتطيري ( ريَكخةر و تاكي) (تنظيمية وفردية)



هةفتةي بيست و ثيَنجةم


45-
سيستةمي ياسايي برِياري كارطيَرِي
دةسةلآتي كارطيَرِي لة دةركردني برِياري كارطيَرِي
دةسثيَكردني برِياري كارطيَرِي
ثرنسيثي نة طةرِانةوةي برِياري كارطيَرِي( عدم رجعية القرار الإداري)
جيَبةجيَكردني برِياري كارطيَرِي

هةفتةي بيست و شةشةم


46-
كؤتايي برِياري كارطيَرِي
كؤتايي برِيار يطارطيَرِي بةبيَ كاري كارطيَرِي
كؤتايي برِياري كارطيَرِي بة كاريَك لة لايةن كارطيَرِي بيَ



47-
دووةم- طريَبةستي كارطيَرِي
هةفتةي بيست و حةفتةم

48-
دةركةوتني بيرؤكةي طريَبةستي كارطيَرِي
دروستبوني طريَبةستي كارطيَرِي
سةربةخؤيي بيرؤكةي طريَبةستي كارطيَرِي
ثيَناسةي طريَبةستي كارطيَرِي



49-
ثيَوةري جياكردنةوةي طريَبةستي كارطيَرِي
طريَبةستي كارطيَرِي بة دياركردني ياسا
جياكردني قةزاءي بؤ طريَبةستي كارطيَرِي
ثةيرِةوكردني شيَوازي ياساي طشتي
ثيَناسةي طرنطترين جؤري طريَبةستي كارطيَرِي

هةفتةي بيست وهةشتةم

50-
 طريَداني طريَبةستي كارطيَرِي
رِيَطاكاني طريَِداني طريَبةستي كارطيَرِي
رِيَوشويَني طريَبةستي ( اجرءات التعاقد)



51-
ماف وئةركةكان كة لة طريَبةستي كارطيَرِي دروستدةبيَ
دةسةلآتي كارطيَرِي لة رِووبةرِووبونةوي كارطيَرِي
مافةكاني طريَبةستةكان لة رِووبةرِرووبونةوةي كارطيَرِي

هةفتةي بيست و نؤيةم

52-
كؤتايي طريَبةستي كارطيَرِي
كؤتايي ئاسايي بؤ طريَبةستي كارطيَرِي
كؤتايي رِاستةوخؤ بؤ طريَبةستي كارطيَرِي
هةفتةي سييةم

53-





دابةشكردني نمرةكان:
15 نمرة تاقيكردنةوةي وةرزي يةكةم
15 نمرة  تاقيكردنةوةي وةرزي دوةم
10 نمرة ضالآكي رؤذانة
كؤي كؤششي سالآنة 40 نمرة
60 نمرة تقيكردنةوةي كؤتايي سالأ
كؤي طشتي 100 نمرة
نمونةي ثرسيار و ولآم:
ث1-أ : تةشريع سةرضاوةيةكة لة سةرضاوةكاني ياساي كارطيَرِي..ماناي ئةو برِطةية ضية..؟ رِؤني بكةوة..؟                                                                                     
ولآم:
تةشريع سةرضاوةيةكة لة سةرضاوةكاني ياساي كارطيَرِي لةو تةشريعانة (تةشريعي اساسي) كة هةنديَك بنةماي ياساي كارطيَرِي تيَيداية و هةروةها ( تةشريعي رئيسي) ئةويش بة هةمان شيَوة لة دةسةلآتي ياسادانان دةردةضيَت كة ثسثؤرة بة دةركردني ياسا لة بواري جياجيا وةك ياساي وةزارةتي ناوخؤ، و ياساي وةزارةتي تةندروستي، ياساي دةرامةت، و ياساي ثاريَزطاكان، وياساي خاوةنداري (استملاك)، ياساي حوكمي خؤجيَيةتي ( الإدارة المحلية)، ياساي خزمةتي شارستاني ذمارة (24) سالَي (1960)هةمواركراو، ياساي ميلاك، ياساي انزباتي فةرمانبةراني دةولَةت ذّمارة (14) سالَي (1991) هةمواركراو، و هةر ياسايةكي تر كة ضالآكي طشتي رِيَكدةخا ودةبيَتة سةرضاوةيةك بؤ ياساي كارطيَرِي
ث1-ب: شيَوازةكاني مةركةزيةتي كارطيَرِي ضين..؟ باسيان بكة..؟                                              
ولآم:
 دو جؤر شيَوازمان هةية لة مةركةزيةتي كارطيَرِي:-
	تةركيزي ئيداري. التركيز الإداري

 نا تةركيزي ئيداري. عدم التركيز الإداري
تةركيزي ئيداري شيَوةيةكي سةرةتايي كؤن و دواكةوتوة و لة كؤن كاري ثيَ دةكرا كة ذمارةي دانشتوان كةمبون و وةزيفةي كارطيَرِي كةمبو و حكومةتي مةركةزي بة وةزيفةي كارطيَرِي هةلَدةستا بة طشتي و وردةكاريةكةي و هيض دةسةلآتيَكي نةدةدا بة فةرمانبةرةكاني لة يةكة كارطيَرِيةكان بةلآم ثاش زيادبوني ذمارةي دانشتوان و زيادبوني وةزيفةي كارطيَرِي دةولَةت ناضاربو كةميَك لة دةسةلآتي خؤي يان وةزيفةي كاركيَرِي بداتة فةرمانبةرةكان لة يةكة كارطيَرِية هةريَمايةتيةكان يان ميرفةقيةكان ، ليَرة دا حكومةتي مةركةزي شيَوازي دوةمي وةرطرت ( نا تةركيزي ئيداري) بة ثيَي ئةوة حكومةتي مةركةزي كةميَك لة دةسةلآتي خؤي بة فةرمانبةرةكان لة يةكة كارطيَرِيةكان دةدا بؤ ئةوةي كاري سوك بكا.
ث2: ضاوديَري بة ثيَي سيستةمي فةرةنسي ضؤنة..؟ باسي بكة..؟                                
ولآم:
ضاوديري بةثيَي سيستةمي فةرةنسي توندة و سنوردارة وضاوديَريةكي فراوانة بة هةمو رِيَطا و شيَوازة جؤراوجؤرةكان بةكارديَ، ئةو ضاوديَرية جياوازترة لة ضاوديَري سيستةمي ئينطليزي، وسةرةرِاي ضاوديَري قةزا و ثةرلةمان ضاوديَري حكومةتي مةركةزيش لةو سيستةمة هةية، وحكومةتي مةركةزي بة دو رِيَطا ضاوديَري دةكا:
	رِيَطاي ضاوديَري لةسةر خودي دام و دةزطاي لامةركةزي.

رِيََطاي ضاوديَري لةسةر كار و ضالآكيةكاني دام و دةزطاي لا مةركةزي.
بة ثيًي رِيَطاي يةكةم مافي حكومةتي مةركةزي هةية بة دامةزراندني هةنديَك لة ئةندامةكاني دام و دةزطاي لامةركةزي كارطيَرِي و ئةو كارة خؤي لة خؤيدا ضاوديَرية، ضونكة ئةو ئةندامةي كة دامةزراوة نويَنةري حكومةتي مةركةزية و هةبوني ئةو ئةندامة خؤي لة خؤيدا ضاوديَرية لةسةر ئةندامة هةلَبذيَردراوةكان و هةروةها بؤ حكومةتي مةركةزي هةية هيَشتنةوةي يان لاداني هةر ئةنداميَك لة ئةندامةكاني دام و دةزطاي هةلَبذيَردراوةكة هةلَبوةشيَنيَتةوة.
و بة ثيَي رِيَطاي دوةم ئةويش بة دو شيَوة دةكريَ:
أ- ضاوديَري ثيَشتر(الرقابة السابقة): مةبةستمان لةو ضاوديَرية كة ثيَويستة رِةزامةندي حكومةتي مةركةزي وةربطري ثيَش ئةوةي دةست بةكارةكان بكا.
ب- ضاوديَري ثاشتر (الرقابة اللاحقة): ضاوديَري لةسةر ئةو كارةي كة دام و دةزطا ثيَي هةلَدةستي و ئةو ضاوديَرية بؤ دلَنيابون دةكريَ بؤ ئةوةي بزانن كة ئةو كارةي ئةنجامي داوة تا ض رِادةيةك لة طةلأ مشروعيةت دةطونجيَ.
ث3-أ: لة مادةي (8)ي ياساي انزباتي فةرمانبةراني دةولَةت ذمارة (14) لة سالَي 1991دا دةقي لةسةر سزا انزباتيةكان داوة..ئةو سزايانة ضين بة ثيَي توندي سزاكان تةنها بيانذميَرة..؟                                                                  
ولآم:
سزا انزباتيةكان بة ثيَي توندي سزا كة لة مادةي (8) لة ياساي انزباتي فةرمانبةراني دةولَةت دةقي لةسةر سزا انزباتيةكان بةو شيَوةية دةقي لةسةر داوة:
	سةرنج رِاكيَشان. 2- ئاطاداركردنةوة. 3- برِيني موضة. 4- سةرزنشت كردن (تةبيخ). 5- كةم كردنةوةي موضة. 6- دابةزيني ثلة.

7- فةسلَكردن. 8- لادان.
ث3-ب: ئةحمةد فةرمانبةرة لة كؤليَذي ياسا، مافي لة ض جؤرة مولَةتيَك هةية..؟ تةنها بيانذميَرة..؟                 
ولآم:
 فةرمانبةري ثياو مافي لةو جؤرة مولَةتانة هةية كة لة خوارةوة ئاماذةي ثيَداراوة: 
	مولَةتي ئاسايي. 2-مولةتي نةخؤشي. 3- مولَةتي لةطةلأ بوني هاوسةري المصاحبة الزوجية. 4- مولَةتي خويَندن.

ث4-أ: نابي حجز لةسةر دارايي طشتي دابندريَ بؤ ضي..؟                                                             
ولآم:
نابي حجز لةسةر دارايي طشتي دابندريَ ضونكة مةبةست لة حجزكردن لةسةر مولَك و مال لة ضوارضيَوةي ياسا هةتا خاوةن قةرز بتواني مافي خؤي وةرطري لة قةرزةكةي خؤي ئةطةر مولَكة حجزكراوةكة فروشرا، بةلآم دةولَةت تواناي دارايي زؤر طةورةية و هيض مةترسيةك لةسةر خاوةن قةرز نية لة كاتي هاتني وادةي قةرزةكةي، و دةتواني مافي خؤي لة دةولَةت وةربطريَ ضونكة دارايي دةولَةت بةهيَزة و هيض كاتيَك دوضاري ئيفلاس نابي. و لة حالَةتيَك دارايي طشتي صفةتي طشتي لة دةست دةدا هةر وةك لة مادةي(72) لة ياساي شارستاني عيراقيدا هاتوة (كة مالَي طشتي صفةتي طشتي لة دةست دةدا بة لة دةستداني ئةو سودة طشتييةي كة بؤي تايبةتكراوة ض بة ثيَي ياسا يان بة كردار يان بة كؤتايي هاتني ئةو مةبةستةي كة بؤ سودي طشتي تةرخان كراوة.)
ث4-ب: باسي ثاراستني جنائي بكة بؤ دارايي طشتي..؟                                                               
ئةو ثاراستنة دةقي لةسةر هاتوة لة ياساي سزاداني عيراقي ذمارة(111) لة سالَي (1969) لة مادةي (352) دةلَيَ: (بة بةندكردن سزا دةدريَت بؤ ماوةي بةك سالأ يان غةرامة كردن بة برِي (100) دينار (بة ثيَي سيستةمةي كؤني دراو لة عيراق) يان بة هةردو سزا هةر كةسيَك ئاوي بيري طشتي يان تانكي عةمباري ئاوي طشتي تيَكبدا، يان هةر شتيَك لةو شيَوةية بيَ كة بؤ بةكارهيَناني خةلك داندراوة يان بوة هؤكاريَك بؤ هةلَةكردن و تيَكداني).
مادةي (353) لة هةمان ياسادا ضارةسةري بابةتي ئاو و كارةبا و غاز و شتي تر دةكات كة سةر بة ميرفةقي طشتيين و سزاي تةعةداكردني لةسةر ئةو شتانة بة بةندكردن داناوة بؤ ماوةيةك كة لة 7 سالأ زياتر نةبيَ يان حةثس كردن.
ث5: باسي كؤلَةطةي شيَوة بكة لة برِياري كارطيَرِي..؟                                                    
ولآم:
واتة ئةو شيَوازةي كة كارطيَرِي ثةيرِةوي دةكا لة برِياري كارطيَرِي و وشةي برِياري كارطيَرِي شاملة واتة (فرماني كارطيَرِي، فرماني زانكؤيي، فرماني وةزاري، مةرسومي كؤماري، فرماني سولتاني، ئيرادةي مةلةكي، مةرسومي هةريَمي) ئةو وشانة هةموي دةطريَتةوة، 
برِياري كاطيَرِي شيَوةي زؤري هةية نوسراو، و زارةكي وةك دةركردني فرماني رِاستةوخؤ لةلايةن سةرؤكي فةرمانطة لة شويَني خؤي بة ئةنجامداني كاريَك يان قةدةغةكردن لة ئةنجامداني كاريَك، و دةكريَ شيَوةي هيَما (رموز) وةربطري وةك ئةوةي لة هةمو جيهان باوة لة ثؤليسي هاتو ضؤ كة هيَماكاني لة هةمو جيهان يةكة و هةروةها هيَماكاني ترافيك لايت، وشيَوازي بيَدةنطي لة برِياري كارطيَرِي بةلآم ليَرةدا دةبيَ دةقيَكي ياسايي هةبيَ بة داناني بيَدةنطي يان بة رِازي بون يان بة رِةتكردنةوة. بؤ نمونة لة ياساي رِاذةي شارستاني دةقيَكي ياسايي هةية هةر فةرمانبةريَك كة داواكاري ثيَشكةش بة كارطيَرِي دةكا بؤ دةست لة كار كيَشانةوةي( الإستقالة) لة مياني 30 رِؤذ ئةطةر بيَتو كارطيَرِي هةلَويستي خؤي دةرنةبرِي لةسةر داواي فةرمانبةرةكة ثاش تيَثةرِبوني 30 رِؤذةكة ئةو فةرمانبةرة بة دةست لة كار كيَشراو هةذماردةكريَ، و لة ياساي ميسري هةمان دةقي ياسايي هةية ئةطةر بيَتو فةرمانبةر داوا يان سكالاي هةبيَ لةسةر كارطيَرِي ئةطةر لةو ماوةيةي كة بؤي دياركراوة سةيري داواكةي نةكريَ داواكةي لةلايةني فةرمانطةكةي بة رِةتكراو هةذماردةكريَ. و شيَوةي نوسراو لة برِياري كارطيَرِي كة لة هةمو شيَوةكاني تر باشترة لةبةر ئةوةي ئةطةر كومان يان هةلَةيةك كةوتة ناو برِياري كارطيَرِي دةتوانين بطةرِيَنةوة سةر ويَنة رِةسةنةكاني تري برِيارةكة كة  لة فةرمانطةكة.هةلَطيرِاوة.
ث6: مةبةستمان ضية لة هةلَوةشاندنةوة و كيَشانةوةي برِياري كارطيَرِي..؟باسي بكة لة برِياري كارطيَرِي تاكي..؟   
ولآم:
 مةبةستمان لة هةلَوةشاندنةوةي برِياري كارطيَرِي ئةوةية كة ئاسةوراري نةميَني بؤ ئيَستا و داهاتو. بةلآم كيَشانةوة واتة هةلَوةشاندنةوةي برِياري كارطيَرِي بة ئاسةواريَكي رِابردو واتة نةماني ئاسةواري لة رِيَكةوتي دةرضوني
- هةلَوةشاندنة و كيَشانةوةي برِياري كارطيَرِي تاكي:
ئةويش بةو شيَوةية دةبيَ:
1- ئةطةر برِياري كارطيَرِي تاكي عةيبدارنةبو (سليما) و ئاسةواري هةبو بؤ كةساني تر نابيَ هةلَوةشيَتةوة يان بكيَشريَ ضونكة هةلَوةشاندنةوة و كيَشانةوةي زةرةر بة كةساني تر دةطةيني.
2- ئةطةر برِياري كارطيَرِي تاكي عةيبداربو، ليَرةدا عةيب سيَ جؤر دةبيَ:
أ- عةيبي تافه: ئةوةش بةعةيب وةرناطيري و كاريطةري نية لةسةر برِياري كارطيَرِي، ضونكة هةمو كةسيَك رِوبةرِوي ئةو جؤرة عةيبانة دةبي.
ب- عةيبي ساكار( بسيط): ئةو عةيبة كاريطةري هةية لةسةر برِياري كارطيَرِي تاكي، وئةنجامي تانةطرتن ليَي هةلَوةشاندنةوةي برِيارةكة يان كيَشانةوةي ليَدةكةويَتةوة بة ثيَي قةبارةي عةيبةكة، و ئةو كةسانةي كة تانةيان هةية لةو برِيارة دةبيَ لة ماوةي 2 دو مانط داواي خؤيان تؤماربكةن و ثاش تيَثةرِبوني ئةو ماوةية مافي ئةويان نامينيَ كة تانةي ليَبطرن ليَرةدا برِيارةكة بةراست دادةندريَ بة ثيَي ثرنسيثي جيَطيري و سةقامطيري مامةلَةكان، و ئةو برِيارة مةجلسي دةولَةي فةرةنسي وقةزاي ميسري ثيَ وةرطرتوة.
ج- عةيبي مةزن (جسيم): لة جيهاني برِياري كارطيَرِي ئةو عةيبة برِيارةكة لةسيَدارة دةدا، هةر وةك بةمردويي لة دايكبوبي ليَرة دا دةبيَ هةلَوشيَتةوة يان بكيَشكريَتةوة هةتا ئةطةر تانةشي ليَنةطيرا و ثاش مانطيَك يان دو مانط يان ساليَ يان دو سالأ يان دة سالأ ئةو عةيبة ئاشكرابو دةبيَ هةلَبوةشيَتةوة ضونكة باطلة ( المبني على الباطل باطل)، برِياري كارطيَرِي تاكي بة درؤ و دةلةسة و سختةكردن و سةرثيَضي كردن لة رِةطةزي ثسثؤرِي بة عةيبداري جةسيم دادةندريَ.

