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                                   كورتةيةك دةربارةى بابةتى  دةروازةيةك بؤ خويَندنى ياسا 

دةروازةيةك بؤ خويَندني ياسا: ئةم بابةتة زانستيَكي ياسايي طشتية و باس لة رِيَساو و بنةما طشتييةكان و تيؤرة هاوبةشةكانى نيَوان ياساكان دةكات. ئةو زانستة طرنطى بة حوكمة ياساييةكان نادات بة شيَوةيةكى دوورو دريَذ، بةلَكو طرنطى بة بيرى هاوبةشى ناو ياساية جياوازةكان دةدات كة لة سةر ئاستى هةموو بةشةكانى ياسا ثيادة دةكريَت. بة مانايةكى تر ئةو ياساية طرنطى بة حوكم وتيوَرة طشتيةكان دةدات. وة هةروةها ئةو زانستة ثةيوةندي يةك دروست دةكات لة نيَوان ياسا جياوازةكاندا و بة يةكترى دةيانبةستيَتةوة بة شيَوةيةكى طشتى و لة ضةندين بنةما و رِيَساي طشتى هاوبةش كؤيان دةكاتةوة.  
ئةم بابةتة دوو بةشى سةرةكى لة خؤ دةطريَت كة ئةوانيش (بيردؤزى ياساو بيردؤزى مافة).

بةشى يةكةم: بيردؤزى ياسا كة باسي ئةصلَي ووشةى ياسا دةكات و ثيَناسةى ياسا و بنةماو ريَساى ياسايى دةكات و هةروةها جياوازى نيَوان ريَسا ياساييةكان دةكات لة طةلَ ريَساكانى ترى كؤمةلايةتى، وةكو ريَساكانى شةريعة و رِةوشت،و دين و دادثةروةرى. وة سةرضاوةكانى ياسا ديارى دةكات كة بريتين لة ( ياسادانان، داب ، بنةماكاني شريعةى ئيسلامي،بنةماكاني دادثةروةرى و  قضاء و فقه( و باسيان دةكات. دواتر ياسا دابةش دةكات بة سةر ضةند بةشيَك ( ياساى طشتى و ياساى تايبةت) كة ئةوانيش دابةش دةكات بؤ سةرضةند لقيَك. 
بةلاَم بةشى دووةم كة (بيردؤزى مافة)ة، ثيَناسةى ماف دةكات و ثيَكهاتةو ئةركانةكانى مافيش ديارى دةكات. دواتر باسى بةشةكان و جؤرةكانى ماف دةكات.  




ئةو زانياريانةى كة قوتابيان فيَرى دةبن بة دريَذايى كؤرسي خويَندن :

بة خويَندنى ئةم بابةتة، قوتابيان بة شيَوةيةكى طشتى شارةزاى زاراوةى ياسا و ماف دةبن و فيَرى ثيَناسةى ياسا و ريَسا ياساييةكان و ضةندين دةستةواذةى ترى ياسايى طرنط دةبن. زانيارى لة سةر سةرضاوةكانى  ياسا وةردةطرن و شارةزاى سةرضاوةكانى ياساكان دةبن. فيَرى قؤناغةكانى ياسا دانان، هةمواركردن، شيكردنةوة و هةلوةشانةوةى دةستور و ياسا و ريَنماييةكان دةبن.  هةروةها زانيارييان دةست دةكةويَت لة سةر لقةكانى ياسا ( ياساى طشتى و ياساى تايبةت). هةروةها فيَرى ئةوة دةبن كة مةبةست ضيية لة بنةماكانى ئامرة و تةواوكارى و شيكارى. قوتابيان بة خويَندنى ئةو بابةتة شارةزاى ماف دةبن. فيَرى ثيَناسةى ماف و سروشتى ماف و روكنةكان و سةرضاوةكانى دةبن. هةروةها شارةزاى جؤرةكانى ماف دةبن بة وردةكارييةوة. 
 
سةرضاوةكان: 

	المدخل لدراسة القانون: عبدالباقى البكرى و زهير البشير، الطبعة الثالثة،2011 .
	ضةمكى ياسا: كةمال سةعدى، هةوليَر، 1999. 
	المدخل لدراسة القانون: د.حسن كيرة،الطبعة الرابعة،1974.



خشتةى وانةكان

رقم
الموضوع
الاسابيع
1
المقدمة وتحديد مفهوم القانون، مميزاته،موضوعه،اهمية دراسته،تاريخ نشوئه ومدى اهتمام الأمم بدراسته
الاسبوع الاول
2
نظرية القانون / معنى القاعدة القانونية ،وخصائص القاعدة القانونية، التمييز بين القاعدة القانونية وبين غيرها من القواعد الاجتماعية
الاسبوع الثاني
3
مصادر القانون، التمييز بين قواعد القانون و قواعد العدالة،
الاسبوع الثالث
4
التشريع، نفاذ التشريع، الرقابة على صحة التشريع
الاسبوع الرابع
5
سريان القانون، الحلول الفقهية لتحديد مدى تطبيق مبدأ عدم الرجعية
الاسبوع الخامس
6
تفسير التشريع، التفسير الفقهي، الغاء التشريع
الاسبوع السادس
7
العرف، مبادىء الشريعة الاسلامية
الاسبوع السابع
8
المراجعة العامة
الاسبوع الثامن
9
امتحان الكورس الاول (15) درجة
الاسبوع التاسع
10
المصادر التفسيرية
الاسبوع العاشر
11
وظيفة القانون
الاسبوع الحادي عشر
12
المذهب الاشتراكي
الاسبوع الثاني عشر
13
اقسام القانون، فروع القانون الخاص
الاسبوع الثالث عشر
14
تقسيمات قواعد القانون
الاسبوع الرابع عشر
15
نظرية الحق / وجود الحق و التعريف بالحق
الاسبوع الخامس عشر
16
طبيعة الحق، تقسيم الاشياء، الوقائع القانونية
الاسبوع السادس عشر
17
امتحان الكورس الثاني (15)درجة
الاسبوع السابع عشر
18
اقسام الحق، الشخصية
الاسبوع الثامن عشر
19
المراجعة العامة
الاسبوع التاسع عشر
20
الأختبار النهائي
الاسبوع العشرين



















ثرسيارة نموونةيى يةكان:


ث1/  ئةم  دةستةواذانةى خوارةوة رِوون بكةرةوة؟  
1.القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة    2. سريان القانون من حيث المكان  3. مبدأ عدم رجعية القانون. 


 ث2/ باسي تفسير وجؤرةكانى تفسير بكة بة كورتى: 


ث3/  جياوازى ضية لة نيَوان :
	القواعد الآمرة والقواعد المكملة أوالمفسرة
	العقارات و المنقولات 
	القاعدة القانونية و القاعدة الأخلاقية 



ث4/ ثيناسةى طريَبةست(عقد) بكة،و رِوكنةكانى رِوونبكةرةوة .


ث5/ ئةم حالةتانةى خوارةوة رِوون بكةرةوة
 أ -  ئايا ئةو سزايانةى كة بةريَوةبةرى كؤمثانيا بؤ فةرمانبةرةكانى دةريدةكات بة سزاي ياسايى دادةنريَت يان نا؟ وةبؤضى؟
ب- ئةطةر كةسيَك كوذرا بة ناوى (س ف ع) شايةنى باسة كوذراوةكة هيض كةس وكارى نةبوو، كئ داواى ياسايى تؤمار دةكات لةسةر بكوذ؟ وةبؤضي؟




ماموَستاى وانة
ئوميَد سعيد خضر
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