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 السؤال األول :

 نظرٌة أعمال السٌادة )أعمال الحكومة (؟ ـوضحً المقصود ب

هً طائفة من األعمال الصادرة من السلطة التنفٌذٌة والغٌر قابلة ألن تكون موضعاً لدعوى 

 اإللغاء أو دعوى التعوٌض أمام القضاء بجهتٌه :العادي واإلداري .

 

 السؤال الثانً :

 اإلداري وعددي أركانه ؟بٌنً المقصود بالقرار 

: إفصاح جهة اإلدارة بمالها من سلطة بمقتضى األنظمة واللوائح والقوانٌن  القرار اإلداري هو

 .عن إرادتها الملزمة وذلك إلنشاء أو تعدٌل أو إلغاء مركز قانونً بقصد تحقٌق المصلحة العامة

 أركان القرار اإلداري :

  المحل 

 السبب 

  الغاٌة 

  االختصاص 

  الشكل 

 

 السؤال الثالث :

 عددي الحاالت التً ال ٌتقٌد فٌها الطعن فً القرار اإلداري بمٌعاد ؟

 القرارات السلبٌة . .1

 القرارات المستمرة . .2

 القرارات المنعدمة . .3

 القرارات الصادرة بناء على الغش والتدلٌس . .4

 القرارات الصادرة على اختصاص مقٌد . .5

 المصلحة من قبل الطاعن . القرارات التً ٌتأخر فٌها اكتشاف .6

 حالة تقدٌم عذر تقتنع به المحكمة حال دون تقدٌم الطعن إلٌها . .7
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 السؤال الرابع

 وضحً الفرق بٌن الرقابة اإلدارٌة والرقابة القضائٌة على أعمال اإلدارة ؟

 الرقابة القضائٌة       الرقابة اإلدارٌة        أوجه المقارنة        

             /الجهة التً تقوم 1
 بالرقابة

 

فهً تراقب نفسها  جهة اإلدارة
 بنفسها.

جهة مستقلة عن  جهة القضاء
 اإلدارة وال تخضع لتأثٌرها .

 /تكون بناء على ..2      
 
 
 

 . تظلم 
  أو تقوم بها اإلدارة

 من تلقاء نفسها .

دعوى ٌتقدم بها صاحب 
ٌمكن  المصلحة ألنه ال

تقضً فً نزاع للمحكمة أن 
 من تلقاء نفسها .

 رقابة مشروعٌة فقط .   رقابة مشروعٌة ومالئمة  /نوع الرقابة3     

 

 السؤال الخامس :

 وضحً المقصود بـ لوائح التفوٌض ولوائح الضرورة ؟

لوائح التفوٌض :هً القرارات التً تصدر بناء على تفوٌض لسلطة التنفٌذ من سلطة التشرٌع 

 ٌعٌة معٌنة ولمدة محددة ولهذه القرارات قوة القانون .فً موضوعات تشر

لوائح الضرورة :هً القرارات التً ٌصدرها رئٌس الدولة بٌن أدوار انعقاد المجلس النٌابً أو 

 إبان فترة حله إذا حدث اإلسراع وعدم التأخٌر ولهذه القرارات قوة القانون .

 


