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	كؤرس بووك)   مبادئ القضاء الإداري	      (

ناوى كؤرس
مبادئ القضاء الإداري 
مامؤستاى بةرثرس
م. م. ماجده علي ملا صادق
بةش / فاكةلَتيي
ياسا/قؤناغى سيَيةم
زانكؤي سؤران
ثةيوةندى 
ت  / 07508346880
ئيميَل/                                                  
لينكى كؤرس لة زانكؤ

ناوى ريَكخةر

ثةيوةندى
ت /
ئيميَل /
طرنطي وثيَويستى  كؤرسة كة :
      طرنطي ئةو كؤرسة لةوة داية كة قوتابى قوناغى سيَيةمى فاكةلَتيي ياسا ئاشنا بكةين بة بابةتى قةزاى كارطيَرِي، كة زؤر ثيَويستة لةم قؤناغةدا لة خويَندن هةنديَك بابةتى ثراكتيكى بخويَنيَت لةسةر كارةكانى دةسةلآتي سيَيةم لة دةولَةتدا ئةويش دةسةلآتى قةزائية، كة ئةم بابةتة لايةنيَكى ئةو دةسةلآتة وةردةطرى ئةويش قةزاى كارطيَرِية، و هةروةها قوتابي ئةو قؤناغة ثاش ئاشنابونى بة بابةتى ياساي كارطيَرِي لة قؤناغي دووةم و كارةكانى كارطيَرِي طشتى و ريَكخستنى كارطيَرِي و ضالآكي كارطيَرِي طشتى وئامرازةكانى كارطيَرِي طشتى و كة لةميانى ئةو هةمو كارة كارطيَرِي طشتى دووضارى هةلَة دةبيَت يان دةسةلآتى خؤي وةك كارطيَرِي طشتى بة بةدى بةكاردةهيَنى (سوء استعمال السلطة) و لة وةرطرتنى برِيار هةنديَك تاك لة هاوولآتيان زةرةرمةندةبن، ليَرة دا ئةو هاوولآتيانة ثةنا دةبةنة بةر قةزاى كارطيَرِي بؤ ئةوةى مافة زةوتكراوةكانيان بؤ بستيَنآ، كةواتة ئةو بابةتة ئةو برِطانة لةخؤى دةطرآ ئةويش دةبآ  بزانين ثرنسيثي مةشروعييةت ضية، و سةرضاوةكانى ضين، و قةزاى كارطيَرِي ضؤن كارةكانى كارطيَرِي هةلَدةسةنطيَنآ، و ض جؤرة ضاوديَريةك بةكاردةهيَنآ بؤ ئةو مةبةستة، و ريَكخستني قةزاى كارطيَرِي ضؤنة لة عيراق و لة كوردستان، و هةروةها ئاشنا بون بةو داوايانةى كة ئةو قةزاية ثيَى هةلَدةستآ وةك داواى هةلَوةشاندنةوة (الألغاء)، و داواى قرةبوكردنةوة (القضاء الكامل)، و بةرثسيارةيةتى دةولَةت لة كارةكانى كارطيَرِي لة ض كاتيَك بةدياردةكةوى، و لة دةسةلآتةكانى و بةرثسيارةيةتى دةولَةت لةسةر كارة هةلَةكانى.

طرينطترين ئةو ثةيامانةى كة قوتابيان ثيَويستة لة كؤرسةكة فيَرببن :
1ــ قوتابى فيَردةكات بة طرنطى بابةتى قةزاى كارطيَرِي لةو قؤناغةى خويَندنى كة بة ثراكتيَك بزانى ئةو قةزاية كارةكانى ضية.
2ــ قوتابى ئاشنادةبيَت بة ضؤنيةتى ئةنجامدانى كارةكانى كارطيَرِي طشتى كة خؤى لة حكومةت دةنويَنى و لة دةسةلآتى جيَبةجيَكارى لة دةولَةت و لةسةر ثرنسيثي مةشروعييةت دةبآ كارةكانى ئةنجامبدات.
3ــ ئاشنابونى قوتابى ئةو قؤناغة لةسةر ضؤنيةتى ضاوديَرى قةزاى كارطيَرِي لةسةر كارةكانى دةولَةت و ضةند جؤرة ضاوديَرى بةكارديَت بؤ سةر كارةكانى كارطيَرِي طشتى.
4ــ ئاشنابونى قوتابى لةسةر جؤرةكانى داواى قةزاى كارطيَرِي وةك قةزاى هةلَوةشاندنةوة (دعوى الألغاء) وقةزاى قةرةبوكردنةوة (دعوى التعويض أو القضاء الكامل).
5ــ ئاشنابونى قوتابى لةسةر بةرثرسيارةتى دةولَةت لة سةر كارةكانى بة هةر سيَ دةسةلآتةكانى (ياسادانان و جيَبةجيَكارى و قةزائي)، و دياركردنى بةرثرسياريةتى لةسةر كارة هةلَةكانى.

سةرضاوةطرنكةكانى ئةو كؤرسة
سةرضاوةبنةرةتيةكان
أسم المؤلف
عنوان الكتاب
ت

 د. عبد الغني بسيوني
 مبادئ القضاء الإداري
1

 د. محمد علي جواد
 القضاء الإداري
2

 على الموقع الألكتروني/ http://www.oldamasc.com/vb/oldamasc68911/
 محاضرات في القضاء الأداري
3-

 د. نجيب خلف أحمد و د. محمد علي جواد
 القضاء الإداري 
4

 د.مازن ليلو راضي
 القضاء الادري
5

غازي ابراهيم الجنابي/رئيس مجلس شورى الدولة/ على الموقع الألكتروني/http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=349&page_namper=p3
 القضاء الاداري في العراق/ مجلة التشريع والقضاء
6

 د. طعيمة الجرف
 رقابة القضاء لاعمال الادارة العامة
7

د. عبدالملك يونس محمد
 أساس مسؤولية الإدارة وقواعدها/ دراسة مقارنة بين نظامي القضاء الموحد والمزدوج
8

د. عبدالرحمن رحيم عبدالله
محاضرات في مبادئ القانون الأداري  
9

علي الدين زيدان، محمد السيد/ على الموقع الألكتروني/http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb124494-5129902&search=books

الموسوعة الشاملة في شرح القضاء الأداري
10









بابةتةكان : 
ئةو بابةتانةى كة لةو وانةيةدابة شيَوةى سالآنة  دةخويَندريَت بريتين لة:-
1

مقدمة عن مبادئ القضاء الاداري ووظيفته

2
معنى مبدا المشروعية ورقابة المشروعية

3
مصادر المشروعية: مصادر مكتوبة_التشريعات وانواعها

4
مصادر المشروعية: مصادر  غير مكتوبة

5
موزانة مبدأ المشروعية: السلطة التقديرية

6
الظروف الاستثنائية

7
اعمال السيادة

8
انواع الرقابة /الرقابة السياسية/ الرقابة الإدارية/ رقابة الهيئات المستقلة/ الرقابة القضائية	

9
تنظيم القضاء الاداري في العراق

10
تنظيم مجلس الشورى

11
 تنظيم القضاء الاداري في أقليم كوردستان –العراق

12
 تنظيم مجلس الشورى في أقليم \كوردستان – العراق

13
قضاء الألغاء

14
 شروط قبول دعوى الألغاء

15
 شروط تتعلق بالقرار المطعون فيه بالألغاء

16
شرط يتعلق بمصلحة رافع دعوى الألغاء

17
شرط يتعلق بميعاد رفع دعوى الألغاء

18
شرط يتعلق بانعدام طريق الطعن الموازي او المقابل

19
أسباب الطعن بالألغاء

20
اجراءات دعوى الألغاء

21
الفصل في دعوى الألغاء

22
قضاء التعويض (القضاء الكامل)

23
عدم مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

24
عدم مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة التشريعية

25
عدم مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة التنفيذية

26
 مسؤولية الدولة التقصيرية عن اعمالها الادارية (المسؤولية التقصيرية للإدارة)

27
 مسؤولية الادارة الناجمة عن الخطأ

28
 ركن الخطأ

29
ركن الضرر

30
العلاقة السببية بين الخطأ والضرر

31
مسؤولية الادارة القائمة بدون خطأ

32
المسؤولية القائمة بدون خطأ في فرنسا

33
المسؤولية القائمة بدون خطأ في مصر

34
المسؤولية القائمة بدون خطأ في العراق


ناوى مامؤستا
ماجدة علي ملا صادق
ثةيوةندى
م/ 07508346880
ئيميَلHYPERLINK "mailto:/kawtherkawther27@yahoo.com" /  
ئامانج لةو بابةتة 
ئاشنابون لة سةر بابةتى قةزاى كارطيَرِي كة زؤر طرنطة قوتابى قؤناغى سيَيةمى ياسا ئةو بابةتة بزانى وبيخويَنآ و بزانآ قةزاى كارطيَرِي ضية و ئايا دةولَةت كة كاردةكات و ياسا جيَبةجيَدةكات دوضارى هةلَةديَت؟ و ئةطةر وابو كيَى ليَثرسينةوة لة دةولَةت دةكات و ئايا هةمو كارةكانى دةولَةت ضاوديَريان لةسةرة؟ يان دةبىَ ئةو كارانةى كة ثةيوةنيان بة سةروةرى و ئاسايشي دةولَةت هةية دةبآ رِيَزثةرِبىَ لةو ضاوديَرية ، و ئةطةر كارطيَرِي طشتى لة ئةنجامدانى كارةكانى زيانى بة تاكةكان طةياند ضي دةكريَت و ضؤن ئةو تاكانة كة مافيان زةوتكراوة قةرةبو دةكريَنةوة؟ ئةو ثرسيارانة ولآمةكانيان لة خويَندنى ئةو بابةتةداية.



ناوةرِؤكى زانستى بابةتةكة :
لة رِوي زانستية ئةو بابةتة طرنطة زؤر و دةبآ قوتابى قؤناغى سيَيةم لة فاكةلَتي ياسا بيزانى كة ئةو بابةتة دةكةويَتة خانةى كارةكانى دةسةلآتى سيَيةمة لة دةولَةت ئةويش دةسةلآتى قةزائية و ئةو جؤرة ياسايانة دةكةونة ذيَر جؤرى ياساي طشتي كة ثةيوةندى نيَوان دةولَةت و هاوولآتى ريَدةخات وةك خاوةنى سةروةرى و دةسةلآت.

سةرضاوةكانى ئةو بابةتة :
هةنديَك سةرضاوة هةن كة بنةرِةتين بؤ ئة بابةتة هةر وةك لةسةرةوة دياركراوة و بةثيَويستمان زانى سةرةرِاى ئةو سةرضاوانة هةنديَك سةرضاوةى تر بؤ قوتابى دياربكةين كة يارمةتى بدات لة وةرطرتن و ئاشنابوون بة زانيارى زياتر لةسةر بابةتةكة.

 
أسم المؤلف
عنوان الكتاب
ت

 د. عبد الغني بسيوني
 مبادئ القضاء الإداري
1

 د. محمد علي جواد
 القضاء الإداري
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 على الموقع الألكتروني/ http://www.oldamasc.com/vb/oldamasc68911/
 محاضرات في القضاء الأداري
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 د. نجيب خلف أحمد و د. محمد علي جواد
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خشتةى وانةكان


ذ
ناونيشانى بابةت
هةفتةكان
ناوى مامؤستا
1- 
مبدأ المشروعية
الأسبوع الأول
م.ماجدة علي ملا صاق
2-
مصادر مبدأ المشروعية


3-
المصادر المكتوبة


4-
أولا: التشريعات الدستورية


5-
ثانيا: القانون


6-
ثالثا: اللوائح والأنظمة


7-
المصادر غير المكتوبة
الأسبوع الثاني

8-
أولا: المبادئ العامة للقانون


9-
ثانيا: القضاء


10-
ثالثا: العرف الإداري


11-
الأستثناءات والقيود التى ترد على مبدأ المشروعية
الأسبوع الثالث

12-  
أولآ:السلطة التقديرية


13-
القضاء والسلطة التقديرية


14-
ثانيا:الظروف الأستثنائية


15-
القضاء الأداري ونظرية الظروف الأستثنائية


16-
ثالثا: نظرية أعمال السيادة
الأسبوع الرابع

17-
1ــ الأعمال المتعلقة بعلاقة الحكومة بالبرلمان


18-
2ــ الأعمال المتعلقة بالعلاقات الدولية و الدبلوماسية


19-
3ــ الأعمال المتعلقة بالحرب


20-
الرقابة على أعمال الإدارة
الأسبوع الخامس

21-
أولا: الرقابة السياسية


22-
1ــ الرقابة البرلمانية


23-
2ــ رقابة الرأي العام


24-
ثانيا:الرقابة الإدارية
الأسبوع السادس

25-
1ــ الرقابة الذاتية (التلقائية)


26-
أ ــ الرقابة الولائية


27-
ب ــ الرقابة الرئاسية




.28-

2ــ الرقابة بناء على تظلم




29-
أ ــ التظلم الولائي


30-
ب ــ التظلم الرئاسي


31-
ج ــ التظلم الى اللجنة


32-
د ــ التظلم الوصائي


33ــ
المقارنة بين الرقابة الإدارية و الرقابة القضائية


34ــ 
الرقابة القضائية
الأسبوع السابع

35ــ 
أولا: نظام القضاء الوحد


36ــ
1ــ رقابة الألغاء


37ــ
2ــ رقابة التعويض


38ــ
ثانيا: نظام القضاء المزدوج
الأسبوع الثامن

39ــ
خصائص القضاء الإداري


40ــ 
تنظيم القضاء الإداري في العراق
الأسبوع التاسع

41ــ
آولا : تنظيم مجلس شورى الدولة


42ــ
أعضاء مجلس شورى الدولة


43ــ
أقسام مجلس شورى الدولة


44ــ
ثانيا: اختصاصات مجلس شورى الدولة
الأسبوع العاشر

45ــ 
1ــ اختصاصات مجلس شورى الدولة الأستشارية


46ــ
2ــ اختصاصات مجلس شورى الدولة القضائية
الأسبوع الحادي عشر

47ــ
القضاء الإداري في اقليم كوردستان- العراق


48ــ
1ــ تنظيم المجلس


49ــ
2ــ اختصاصات المجلس


50ــ
دعوى الألغاء
الأسبوع الثالث عشر

51ــ
خصائص دعوى الألغاء


52ــ
تمييز دعوى الألغاء عن دعوى التعويض


53ــ
شروط قبول دعوى الألغاء
الأسبوع الرابع عشر

54ــ
شروط تتعلق بالقرار المطعون فيه بالألغاء


55ــ
شروط تتعلق بمصلحة رافع الدعوى


56ــ
شروط ميعاد رفع دعوى الألغاء
الأسبوع الخامس عشر

57ــ
أسباب الطعن بالألغاء


58ــ
عيب الأختصاص


60ــ
عيب الشكل
الأسبوع السادس عشر

61ــ
عيب المحل


62ــ
عيب الغاية (عيب اساءة استعمال السلطة)
الأسبوع السابع عشر

63ــ
عيب السبب


64ــ 
اجراءات دعوى الألغاء والحكم فيها
الأسبوع الثامن عشر

65ــ
الخصائص المميزة لإجراءات القضاء الإداري


66ــ
اجراءات رفع دعوى الألغاء
الأسبوع التاسع عشر

67ــ
الفصل في دعوى الألغاء


68ــ
الحكم في دعوى الألغاء وتنفيذه
الأسبوع العشرون

69ــ
القضاء التعويض (القضاء الكامل)
الأسبوع الواحد والعشرون

70ــ
عدم مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية
الأسبوع الثاني والعشرون

71ــ
عدم مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة التشريعية


72ــ
عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة لتنفيذية
الأسبوع الثالث والعشرون

73ــ
مسؤولية الدولة التقصيرية عن أعمالها الأدارية


74ــ
المسؤولية التقصيرية للإدارة


75ــ
مسؤولية الإدارة الناجمة عن الخطأ
الأسبوع الرابع والعشرون

76ــ 
ركن الخطأ


78ــ
ركن الضرر
الأسبوع الخامس والعشرون

79ــ
العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر


80ــ
مسؤولية الإدارة القائمة من دون خطأ
الأسبوع السادس والعشرون

81ــ
مسؤولية الأدارة القائمة من دون خطأ في فرنسا


82ــ
مسؤولية الأدارة القائمة من دون خطأ في مصر
الأسبوع السابع والعشرون

83ــ
مسؤولية الإدارة القائمة من دون خطأ في العراق









تاقيكردنةوةكان و دابةشكردنى نمرةكان:
تاقيكردنةوةى يةكةم لة ريَكةوتى/  17/12/2012: 10 دة نمرة
تاقيكردنةوةى دوةم لة ريَكةوتى/ 25/2/2013: 10 دة نمرة
تاقيكردنةوةى سيَيةم لة ريَكةوتى /13/5/2013 : 10  دة نمرة
ضالآكى قوتابى و ئامادةبونى لة وانةكان: 10  دة نمرة
تاقيكردنةوةى سةرى سالأ : 60  شةست نمرة
كؤى طشتي نمرةكان : 100  سةد نمرة

نمونةى ثرسيارةكان


س1: للدولة القانونية مقومات وعناصر طبيعية جوهرية ما هذه المقومات والعناصر الطبيعية .. عددها..؟
 س2: الرقابة السياسية من انواع الوسائل عل رقابة المشروعية.. كيف تتم هذه الرقابة..؟ وضح ذلك..؟ .
س3: ما اختصاصات مجلس شورى الدولة القضائية..؟حددها حسب دراستك لهذه الأختصاصات..؟
س4: مالمقصود بدعوى الألغاء..؟ وما خصائصها .. بين ذلك باختصار..؟
س5: ميعاد رفع الدعوى هو احد شروط دعوى الألغاء.. مالمراحل التي يمر بها هذا الشرط.. حدد ذلك..؟
س6: مالمقصود بقضاء التعويض.. وكيف تفسر عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية..؟

