األسئلة
 -1ما املقصود مببدأ املشروعية باعتباره املرتكز االساسي لدولة القانونية؟ وما هي مصادرها؟
 -2بني أهمية خضوع تصرفات االدارة العامة للقانون.
 -3ما هي ضمانات احرتام مبدأ املشروعية؟
 -4ما هو طرق رقابة أعمال االدارة العامة ؟
 -5ما هي دعوى االلغاء؟ وما هي شروط قبوهلا.
 -6ما هي اوجه عدم مشروعية القرارات االدارية املطعون بها؟
 -7ما هي حجية االحكام القضائية الصادرة عن حماكم القضاء االداري؟
 -8ما هو ضمانات تنفيذ االحكام القضائية الصادرة عن حماكم القضاء االداري؟
 -9ما هو طرق الطعن باألحكام القضائية الصادرة عن حماكم القضاء االداري؟
 -10ما املقصود باألنظمة ؟ وما هي انواعها؟
 -11هل يوجد يف العراق اي نص دستوري يسمح بإصدار اللوائح التفويضية؟
12ما هو العرف االداري؟ بني اركانها وشروطها .
 -13ما املقصود باملبادئ العامة للقانون؟
 -14ما هي القيمة القانونية إلعالنات حقوق االنسان ؟
 -15ما هو االختصاص القضائي جمللس الدولة الفرنسي؟
 -16ما هو االستثناءات او القيود اليت ترد على مبدأ املشروعية؟
 -17ما هو االمتيازات اليت متلكها االدارة؟
 -18بني اساس السلطة التقديرية و نطاقها؟
 -19ما هو االعتبارات اليت ختضع هلا سلطة االدارة فيما يتعلق بركن السبب؟
 -20ما هو املربرات ملنح االدارة السلطة التقديرية؟
 -21بني حدود السلطة التقديرية؟
 -22ما هو شروط تطبيق نظرية الظروف االستثنائية؟
 -23ما هو الضوابط والقيود اليت ختضع هلا تصرفات االدارة؟
 -24ما هو معيار التفرقة بني اعمال السيادة واالعمال اإلدارة؟
 -25ما هو موقف املشرع العراقي من نظرية اعمال السيادة؟
 -26عدد انواع الرقابة على اعمال االدارة؟
 -27ما هو الرقابة السياسية وصورها ؟بني مزاياها وعيوبها.
 -28هل يشرتط يف التظلم شكال معينا؟
 -29عدد انواع التظلم وشروطها.
 -30ما هي أهمية التظلم ( احلكمة من التظلم ) وآثارها؟
 -31قارن بني الرقابة االدارية والرقابة القضائية ؟
 -32ما هو خصائص او مميزات رقابة اهليئات املستقلة؟
 -33ما هو اهداف الرقابة القضائية؟ وما هي عناصرها؟
 -34بني تشكيل هيئة حمكمة التنازع الفرنسي وقارنها بالعراقي؟
 -35ما هو انواع تنازع على االختصاص ؟ بينها.
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 -36مدى رقابة القضاء على اعمال االدارة يف ظل القضاء املوحد؟
 -37بني مزايا نظام القضاء املزدوج؟
 - 38عدد خصائص القضاء االداري؟
 -39ما هي اجلهة املختصة بالفصل التنازع بني حمكمة قضاء املوظفني وحمكمة قضاء اإلداري يف حاالت تنازع االختصاص وفقا للقانون
جملس شورى الدولة يف العراق؟ تكلم عنها من حيث الشكل و االختصاص.
 -40ما هو شروط التنازع السليب على االختصاص؟
 -41ما هي احلاالت اليت للرئيس جملس شورى الدولة يف العراق احالة القضية على اهليئة العامة؟
 -42هل يوجد لدينا يف العراق حمكمة التنازع ؟ اذا كان جوابك نعم بني تشكيلها و اختصاصها ,واذا كان جوابك ال ما هي بديلها؟
 -43ما هي االختصاصات القضائية جمللس الدولة يف فرنسا؟
 -44بني تشكيل و اختصاص هيئة الرئاسة كإحدى هيئة من هيئات جملس شورى الدولة وفقا لقانون جملس شورى الدولة يف العراق.
 -45من هم اعضاء جملس شورى الدولة يف العراق ؟ بينها.
 -46من هي اجلهة اليت تصدر االنظمة الضرورية؟ ومتى تصدرها؟
 -47عدد معايري التفرقة بني اعمال السيادة و اعمال االدارية ؟
 -48ما هو موقف املشرع العراقي من اعمال السيادة ؟
 -49هل حيق لإلدارة ان ترتاجع عن أوامرها؟
 -50هل لرئيس احملكمة اإلدارية ان يصدر احلكم مبفرده؟
 -51ملاذا مل تنظر حمكمة القضاء اإلداري لدعوى مرفوع اليها ضد قرار صادر من الرئيس االقليم ؟
 -52علل إلغاء قرار إداري صدر من وزير بعد تقاعده بشهر؟
 -53ما هو شروط يف من يعني بوظيفة املستشار يف جملس شورى الدولة يف العراق؟
 -54ما هي الضمانات ألعضاء جملس شورى الدولة؟
 -55هل جيوز جمللس شورى الدولة ابداء الرأي واملشورة القانونية قي القضايا املعروضة على القضاء ويف القرارات اليت هلا مرجع قانوني
للطعن؟
 -56بني تشكيل اللجنة التحقيقية وعملها.
 -57ماذا تعين مضي مدة ( )60يوماً يف الطعن امام حمكمة القضاء االداري؟
 -58متى يعترب اخلطأ خطأ جوهريا؟
 -59ما هو االنتقادات املوجه اىل املشرع العراقي فيما يتعلق بهيئة التعيني املرجع؟
 -60من هم اعضاء جملس الشورى االقليم؟
 -61ما هو دور اجمللس شورى االقليم يف جمال ابداء الرأي واملشورة القانونية؟
 -62بني تشكيل هيأة انضباط موظفي االقليم واختصاصها.
 -63ما هو اختصاص حمكمة القضاء االداري؟
 -64ملاذا ال دعوى من دون مصلحة يف دعوى االلغاء؟
 -65أصيب موظف بقطع يده يف معمل نسيج احلكومي يف فرنسا أثناء عمله وأفقدته القدرة على العمل؟ منح تعويض من قبل الدولة؟ ما هو
سبب التعويض ؟ وعلى اي أساس أقيم هذه املسؤولية وبني أركانها؟ للعلم ال يوجد خطأ من قبل العامل وال املرفق .ما هو موقف املشرع
العراقي.
 -66هل برأيك حتديد مدة التظلم والطعن مهم وملاذا؟
 -67بني اجراءات الطعن امام حمكمة القضاء االداري.
 -68عدد خصائص دعوى اإللغاء.
 -69بني صور اخلطأ املرفقي.
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 -70متييز دعوى اإللغاء عن دعوى التعويض.
 -71ما هو شروط قبول دعوى اإللغاء؟
 -72ماذا نقصد عن ان يكون القرار صادرا من سلطة ادارية وطنية؟
 -73بني انواع املصاحل يف دعوى اإللغاء؟
 -74هل يشرتط توافر املصلحة وقت رفع الدعوى؟
 -75ما هي حاالت اطالة املدة الطعن؟
 -76بني آثار انتهاء مدة الطعن باإللغاء؟
 -77ما هي النتائج املرتتبة على ان عيب عدم االختصاص من النظام العام؟
 -78ما هي حاالت اغتصاب السلطة؟
 -79عرف دعوى اإللغاء وبني خصائصه.
 -80هل ان دعوى اإللغاء يف فرنسا حاليا تصدر كتوصية من جانب جملس الدولة الفرنسي حيتاج لصدور قرار باحلكم من جانب رئيس
الدولة او الوزير؟
 -81علل ان ال دعوى من دون مصلحة؟
 -82ما هو صور عيب اساءة استعمال السلطة؟
 -83ما هو شروط السبب يف القرار االداري ؟
 -84تكلم عن نطاق الرقابة على الركن السبب ؟
 -85هل يستطيع الطاعن ان يرفع دعوى اىل القضاء االداري بنفسه دون ان يوكل حمامي؟
 -86ما هو جزاء امتناع االدارة عن تنفيذ احكام اإللغاء؟
 -87امام اي جهة يطعن بأحكام هيئة انضباط موظفي االقليم؟
 -88ما هي أهمية وجود دعوى التعويض إىل جانب دعوى االلغاء؟
 -89هل ان الدولة مسؤولة عن اعمال السلطة التشريعية والسلطة القضائية؟
 -90ما هي احلاالت اليت تكون فيها الدولة مسؤولة عن اعماهلا االدارية ( أعمال السلطة التنفيذية )  ,سواء أكانت هذه املسؤولية نامجة
عن اخلطأ ام من دون خطأ من جانب االدارة .
 -91حصل تردد لدى هيئة النزاهة بشان تفسري قضايا الفساد املنضوية يف قانون تنظيمها  ,فقامت اهليئة بطلب رأي جملس الدولة ,
فابدي اجمللس رأيه على حنو مل يعد اي غموض يف التفسري  ,إال أن اهليئة مل تقتنع براي اجمللس بل يف احد الوقائع اليت كشفتها اهليئة
بعد قرار جملس الدولة ,مل تتقيد برأي اجمللس بل سارت على ما هلا من تفسري سابقا حول قضايا الفساد وكيًفت الواقعة اجلرمية حسب ما
ارتأت .فهل ان هيئة النزاهة سارت على نهج صحيح ام كانت عليها التقيد بفتوى اجمللس ؟ وضح رايك القانوني بهذا الشأن لوكنت مستشارا
لدى جملس الدولة ؟
 -92ردت الدعوى التالية من قبل حمكمة القضاء االداري يف العراق ما هو سبب الرد؟)
 - 1الدعوى املرفوعة من قبل صاحب مطعم مباشرة بعد صدور قرار بإلغاء اجازة املطعم .
 -2الدعوى املرفوعة من قبل مواطن بعدما مسع بوجود توصية لغلق حمله.
 - 3الدعوى املرفوعة من قبل موظف لصدور قرار بعدم ترقيته(للعلم هو يستحق الرتقية).
 -4الدعوى املقدمة من قبل جنَار (الذي كان متعاقد مع دائرة حكومية لصنع أبواب للدائرة) لعدم منحه أجوره احملددة يف العقد بعد
انهى عمله.
 -93هل العبارات التالية صحيحة ام ال وملاذا؟
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 -1القرار الصادر من حمافظ اربيل مبنح رخصة ملواطن بفتح حمل يف قضاء دوكان.
 -2القرار االداري الصادر من سلطة اجنبية (القنصلية الفرنسية) يف اربيل ممكن الطعن بها امام احملكمة االدارية يف اربيل.
 -3ال يوجد شروط لقبول دعوى االلغاء يف العراق.
 -4القرار الصادر من حمافظ اربيل مبنح رخصة ملواطن بفتح حمل يف قضاء دوكان.
 -5القرار االداري الصادر من سلطة اجنبية (القنصلية الفرنسية) يف اربيل ممكن الطعن بها امام احملكمة االدارية يف اربيل.
 -6ال يوجد شروط لقبول دعوى االلغاء يف العراق.
 -7للرقابة السياسية اهمية وفاعلية تصل اىل حد الغاء القرارات االدارية املخالفة للقانون.
 -8يكون لإلدارة سلطة تقديرية يف كل اركان القرار االداري .
 -9يقصد باملبادئ القانونية العامة جمموعة القوانني واللوائح املتخذة من قبل الدولة.
 -94يف ضوء ما درسته من قانون جملس الدولة (جملس شورى الدولة) يف العراق ,أجب عن ما يأتي:
 -1من هم أعضاء جملس (الشورى) الدولة؟ عددها.
 -2تتألف هيئة الرئاسة يف جملس (الشورى) الدولة؟
 -3متى يعد التظلم شرطا لقبول الدعوى ,يف الدعاوى اليت ترفع امام حمكمة القضاء املوظفني يف العراق؟
 -4ما هي املدة القانونية املتاحة للموظف لتقديم تظلمه؟
 -5ما هي اجلهة املختصة بالفصل التنازع بني حمكمة قضاء املوظفني وحمكمة قضاء اإلداري يف حاالت تنازع االختصاص ؟ تكلم
عنها من حيث التشكيل و االختصاص.
 -95قيّم مع التعليل ما يلي :
 -1املرافق العامة يف العراق تنشا مبوجب قرار تنظيمي .
 -2العرف اإلداري هو عبارة عن قواعد قانونية  ,الصادرة من السلطة التشريعية .
 -3ال جيوز للموظف املسؤول (الوزير)ان يصدر قرارات بعد تقاعده .
 -4مل تنظر حمكمة القضاء اإلداري لدعوى مرفوع اليها ضد قرار صادر من الرئيس االقليم .
 -5الرقابة القضائية اكثر انواع الرقابة ضماناً حلقوق وحريات االفراد .
 -6يشرتط يف العرف اإلداري ان يكون شامال لكل أجزاء الدولة .
 -7معيار الباعث السياسي لتحديد أعمال السيادة معيار واضح .
 -8نظرية الظروف االستثنائية متكن اإلدارة من اختاذ االجراءات دون أية قيود .
 -9ال جيوز جمللس الدولة ابداء الرأي واملشورة القانونية يف القضايا املعروضة على القضاء .
 -10حملكمة قضاء املوظفني يف العراق زيادة العقوبة املفروضة على املوظف .
 -96قارن بني ما يلي:
 -1الشكل اجلوهري والغري اجلوهري يف القرار االداري.
 -2عيب عدم االختصاص اجلسيم و عدم االختصاص البسيط.
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 -3الرقابة االدارية والرقابة القضائية.
 -4اهليئة العامة يف كل من جملس شورى يف العراق و االقليم من حيث التشكيل و االختصاص.
 -5اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي.
 -97عدد فقط ما يلي:
-1القيود اليت ترد على مبدأ املشروعية.
 -2عيوب القرار االداري.
 -3خصائص القضاء االداري .
-4شروط يف من يعني بوظيفة املستشار يف جملس شورى الدولة يف العراق.
 -5احلاالت اليت تسأل فيها االدارة عن خطأ املوظف الشخصي؟
 -98علل ما يلي:
 -1السبب االجنيب ال يعفي االدارة كلية من املسؤولية ؟
 -2حكم القضاء االداري مبسؤولية االدارة جملرد حدوث الضرر ,بدون خطا ؟
 -99بني أهمية وجود دعوى التعويض إىل جانب دعوى اإللغاء؟
 -100عدد هيئات جملس شورى االقليم .و اية منهما له اختصاصات االستشارية و القضائية بني تشكيلها و اختصاصاتها؟
 -101عرف السلطة التقديرية لإلدارة ,وبني نطاق هذه السلطة يف ركن الشكل للقرار اإلداري  ,وبني اثرهذه السلطة على رقابة القضاء
اإلداري على أعمال اإلدارة.
 -102هل للمحكمة قضاء املوظفني يف العراق زيادة العقوبة املفروضة على املوظف؟
 -103ماهي اسباب الطعن امام حمكمة القضاء االداري عددها؟
 -104عدد انواع االنظمة ؟ واية منها تطبق يف العراق؟ وبني سندك يف ذلك؟
 -105عرف عيب عدم االختصاص؟ ما هي نتائج املرتتبة على ان عيب عدم االختصاص من النظام العام بينها؟
 -106عرف التظلم ؟ وماهو احلكم يف حالة عدم توفر التظلم عند رفع دعوى اىل جملس انضباط العام يف اربيل؟
 -107لو كنت قاضيا إداريا يف احملكمة اإلدارية العليا كيف حتكم الواقعة التالية؟ (قام املهندس (أ) املوظف على مالك الدائم لدائرة
البلدية بغداد بتقديم طلبا اىل دائرة البلدية للحصول على أجازة البناء ,إال أن الدائرة املذكورة رفضت منحه األجازة ,قام بالطعن أمام
احملكمة القضاء االداري  ,بعد أن رفضت تلك الدائرة التظلم الذي قدمه ضمن املدة القانونية  ,إال أن هذه احملكمة رفضت النظر بالطعن
حبجة عدم اختصاصها بذلك .بعدها قام بالطعن أمام احملكمة قضاء املوظفني ضمن املدة القانونية ,اليت بدورها رفضت النظر بالطعن
حبجة عدم دخول موضوع النزاع ضمن اختصاصها ,بعدها قام املهندس املذكور بالطعن متييزا لدى احملكمة االدارية العليا خالل املدة
القانونية).
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