
 (8المحاضرة رقم )
 الشروط المتعمقة بميعاد رفع الدعوى 

 
حرصًا من المشرع عمى استقرار األوضاع اإلدارية والمراكز القانونية حدد مددًا معينة يتوجب 
عمى الطاعن االلتزام بيا، وىذه المدد من النظام العام ال يجوز االتفاق عمى مخالفتياا و وال يجاوز 

الطعاان الموجااو ضااد القاارارات هذ تصاابا ىااذه القاارارات حصااينة عمااى بعااد فواتيااا قن يقبااا القضااا  
اإللغا ، وعمى المحكمة قن تقضي من تمقا  نفسيا بعدم قبول الادعوى هذا ماا رفاع هليياا طعان فاي 

 قرار هداري بعد فوات ىذا الميعاد . 
وعندما يحدد المشارع ىاذه المادة يساعى دا ماًا هلاى التوفيال باين المصامحة الخاصاة لمطااعن 
والصالا العام، فالمصمحة الخاصة تقتضي قن يمنا المشرع األفاراد وقتاًا كافياًا لمطعان فاي القارارات 
اإلداريااة، بينمااا يتطمااب الصااالا العااام قن ال تطااول ىااذه الماادة وقن ال تبقااي قعمااال اإلدارة ميااددة 

غالباًا ماا يعماد باإللغا  وقن تستقر األوضاع اإلدارية وتتحصن القرارات اإلدارياة لاذلن نجاد المشارع 
 هلى تحديد مواعيد قصيرة األجا . 

 
 المطمب األول: بد  ميعاد الطعن

اختمفت التشريعات في تحديد مدة الطعن في دعوى اإللغا  فقد حددىا المشرع الفرنساي فاي 
الذي قعاد تنظيم مجمس الدولة الفرنسي بشيرين من تاريخ نشار  67;53/9/3األمر الصادر في 
لمطعااون فيااو فااي الجرياادة الرساامية قو النشاارات التااي تعتماادىا المصااالا قو هعاا ن القاارار اإلداري ا

 (1صاحب الشأن بو . )
عمااى قن:    94;3لساانة  69ماان قااانون مجمااس الدولااة رقاام  46وفااي مصاار نصاات المااادة 

ميعاد رفاع الادعوى قماام المحكماة فيماا يتعمال بطمباات اإللغاا  ساتون يوماًا مان تااريخ نشار القارار 
المطعااون فيااو فااي الجرياادة الرساامية قو النشاارات التااي تصاادرىا المصااالا العامااة قو هعاا ن اإلداري 

 صاحب الشأن   . 

                                                 

ألراا  الدااوي  رااا  الخااوب   يي ااي راايي  رااى الااياو ض  اقااب ال  ااى الرااو   رااا  اا  ا 7/6/6996القااون ا الدااوي  رااا ر نرااو   ااو     - 1
 ييي ريي ال قو ا  جعلهو جريعًو شه  ا كقواية اورة لجريى الاياو ض اايا راو ناب الياح دا اية  كا لل رعا  الر را    16/7/6999

 .   66/6/6969الدوي  را 
- Andre de laubadere op – cit ،P 557-558  . 



 
قما في العراق فنجد قن الحالة تختمف حيث قن المشرع العراقي لم يحادد ساريان ميعااد هقاماة 

نمااا حاادد ىااذا  دعااوى اإللغااا  بتاااريخ نشاار القاارار اإلداري قو هع نااو )التبمياا،( بحسااب األحااوال، وا 
/ البناد اانياًا و و( 9السريان من تاريخ تقديم التظمم مان قباا صااحب المصامحة حياث قن )الماادة 

من قانون مجمس شورى الدولة المعادل اشاترطت قباا هقاماة الادعوى قماام محكماة القضاا  اإلداري 
م خا ل قن يتظمم صاحب الطعن لدى الجية اإلدارية المختصة والتي يجب عمييا قن تبت فاي الاتظم

ا اين يومًا من تاريخ تسجيا التظمم لدييا فإذا ما انتيت ىذه المدة دون قن تقوم اإلدارة بالبت في 
الااتظمم عااد ذلاان رفضااًا لمااتظمم وعمااى صاااحب المصاامحة هقامااة دعااواه خاا ل سااتين يومااًا ماان تاااريخ 

ة عادم مراعاتاو ىاذه انتيا  الا اين يومًا التي حددىا المشرع لإلدارة لكي تبت في التظمم وفاي حالا
اال ان صاحب الشأن يستطيع المطالبة  المدة فان محكمة القضا  اإلداري تقرر عدم قبول الدعوى 

بااالتعويع عاان االضاارار التااي اصااابتو ماان جاارا  القاارار االداري المعيااب امااام القضااا  العااادي ولااو 
  .انتيت مدة الطعن بااللغا  امام محكمة القضا  االداري 

قا ان المشرع العراقي لم يمزم صاحب الشأن ان يتظمم مان القارار االداري  خا ل وقد بينا ساب
فترة محددة ،با ترن لاو الخياار بعاد تبمغاة او عمماو باالقرار االداري ان يختاار وقات تقاديم الاتظمم . 
وسبل ان بينا ان ىذا االتجاة معيب من حياث اناو يتارن المراكاز القانونياة معمقاة ماده طويماة وىاذا 

 فى مع االستقرار الواجب في العما االداري .يتنا
قما بالنسبة لمطعان فاي القارارات الخاصاة بفارع العقوباات التأديبياة قماام مجماس            

المعادل  ( لسنة 36( من قانون انضباط موظفي الدولة  رقم )4و 37االنضباط العام فان )المادة 
من القرار لدى الجياة التاي قصادرتو خا ل  قد قوجب قبا تقديم الطعن لدى المجمس التظمم 3;;3

ا اين يومًا من تاريخ تبمي، الموظف بقرار فرع العقوبة وعمى الجياة الماذكورة البات فاي باالتظمم 
خ ل ا اين يومًا فإذا انتيت ىذه المدة دون قن تبت فيو عد ذلن رفضاًا لماتظمم، وفاي ىاذه الحالاة 

مجماس االنضاباط العاام خا ل  لدىترط قن يقدم الطعن ( من نص المادة المذكورة تش5فان الفقرة )
 ا اين يومًا من تاريخ تبمي، المتظمم برفع التظمم حقيقة قو حكمًا. 

في حين لم يستمزم المشرع التظمم من القرارات المتعمقة بحقوق الخدمة المدنياة فقاد         
الطعااان اماااام مجماااس  81;3لسااانة  46( مااان قاااانون الخدماااو المدنياااة رقااام ;7اوجبااات الماااادة )

االنضباط العام خ ل مدة ا اين يوما من تاريخ تبم، الموظف بالقرار اذا كان داخا العراق وساتين 
 يوما اذا كان خارج العراق.



 
 
 

 المطمب الااني: تجاوز ميعاد الطعن باإللغا 
انتيااا  ماادة عمااى الاارغم ماان قن القااانون حاادد ماادة الطعاان وجعميااا سااتين يومااًا ماان تاااريخ 

فأن ىنان حاالت معينة تؤار في ىذا الميعااد ا اين يوما المقررة لمبت في التظمم حقيقة او حكما ال
 (4) وتعما عمى هطالتو وسنعرع ألىم ىذه الحاالت .

  
 

 القوة القاىرة: -قوالً 
القوة القاىرة تحول بين المادعي وياين قدرتاو عماى هقاماة الادعوى قماام القضاا  لاذلن اساتقر 

ي في مختمف الدول عمى قن تقف المادة المحاددة لمطعان وال يبادق ساريان مادة الطعان القضا  اإلدار 
 باإللغا  هال بعد زوال ىذه القوة القاىرة . 

ويقصد بالقوة القاىرة كا عذر قيري غير متوقع يمنع صاحب المصمحة من رفاع دعاواه هلاى 
 القضا  وال يكون حصول ىذا العذر بسبب خطأ صاحب الشأن . 

مى القوة القاىرة تجميد الميعاد قو وقفو عن السريان وىذا يعني قنو يتعين احتساب ويترتب ع
وىاو ماا (  3المدة الساابقة عماى قياام القاوة القااىرة اام هكمالياا بعاد زوالياا حتاى نياياة الميعااد . )

يختمف عن انقطاع الميعاد حيث تبدق مدة جديده لمطعن بعد زوال سبب االنقطااع  وال ياتم احتسااب 
 لمدة السابقة عمية.ا

والقضا  ىاو الاذي يحادد تاوفر قو عادم تاوفر القاوة القااىرة، مستخمصاًا ذلان مان ظاروو كاا 
قضية، وفي ىذا المجال قضت المحكمة اإلدارية العميا فاي مصار باأن المارع العقماي مان األعاذار 

ميعادىااا  التااي ترقااى هلااى مرتبااة القااوة القاااىرة التااي تمنااع العامااا ماان مباشاارة دعااوى اإللغااا  فااي
 ( 5( كذلن قضت بأن االعتقال يماا قوة قاىرة من شأنيا قن توقف سريان التقادم . )4القانوني،)

                                                 

الا   يقطاى ريعاوي الايا ض  ا   االلغاو ،  الا  ل  ياا ض  ريعاوي  يقطاى  ار ق  الق او  اديا   راا ر نراو   ردا  الاب  ا الا  ل  اديا    - 2
 اليركااا  اا اااو  الاا  ل  رااا العاا اي موطعااو لريعااوي  الاا  ل  اديا   األ و  ال ميرااة اتيااة   لرااوت اليقااة الااب الاا  ل  الاا   مااي  أل و راا ة،

 الطعا النة  ش ط را ش  ط م  و اليا ض .
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الصااااادر  فااااي حكميااااا اليي ااااة العامااااة لمجمااااس شااااورى الدولااااة قضااااتالمجال وفااااي ىااااذا
بان الحرب وعدم اساتتباب االمان عاذر يقطاع مادة الطعان اماام محكماة القضاا    34/9/4116في

) لدى التدقيل والمداولة وجدت اليي ة العامة في مجمس شورى الدولة قن الطعن د :االداري فقد ور 
التميزي مقدم ضمن المدة القانونية قررت قبولاو شاكً  ولادى عطاف النظار فاي الحكام الممياز وجاد 

قااااادم الاااااتظمم بتااااااريخ  ...اناااااو غيااااار صاااااحيا ومخاااااالف لمقاااااانون، ذلااااان قن المااااادعي)المميز( 
محكمااة القضااا  اإلداري امااام وققااام الاادعوى  44/33/4115اريخ ورد تظممااو بتاا 33/4115/:3

/ 41/5ونظرًا لمظروو غير االعتيادية التي مر بيا القطار خا ل المادة مان  34/4/4116بتاريخ 
نتيجة الحرب وماا ت ىاا مان قعماال وعادم اساتتباب األمان وخطاورة  53/34/4115لغاية  4115

دولة وحيث سبل لميي ة العامة في مجمس شاورى الدولاة التنقا وصعوبة مراجعة المحاكم ودوا ر ال
قن اتخااذت قاارارات عاادة بعاادم التقيااد بالماادد القانونيااة لمطعاان المااذكور قعاا ه تطبيقااًا لقواعااد العدالااة 
فكان عمى المحكمة م حظة ىذه الجية واحتسااب مادة الساتين يوماًا لتقاديم الطعان باالقرار اإلداري 

عطمااة رساامية ونظاارًا لقيااام 3/3/4116باعتبااار قن يااوم  4/3/4116الصااادر اعتبااارًا ماان تاااريخ 
فيكااون قااد ققاميااا ضاامن ماادة  34/4/4116الماادعي )المميااز( بتقااديم طعنااو هلااى المحكمااة فااي 

( مان قاانون مجماس شاورى 9الستين يومًا المنصوص عمييا في البناد)اانيًا الفقارة ز( مان الماادة )
عاادة الادعوى هلاى وينااً  عماى ماا ت ;9;3( لسانة87الدولة رقم ) قادم قارر نقاع الحكام الممياز وا 

 ( 8()…محكمتيا لمفصا فييا وفل ما يتراى ليا من قسباب 
 رفع الدعوى هلى محكمة غير مختصة: -اً نياا

جرى القضا  اإلداري في فرنسا ومصر عمى قن رفع الدعوى قمام جية قضا ية غير مختصة 
( ويساتمر ىاذا االنقطااع حتاى صادور حكام بعادم 7يقطع سريان مدة الطعن قمام القضاا  اإلداري )

االختصاص وصيرورتو نيا يًا حيث يسري الميعاد الجديد. وال يؤار ىذا الخطأ فاي االختصااص فاي 
( والحكمة من ىذا االنقطاع في الميعااد ال ترجاع هلاى قن رافاع الادعوى قاد 8الميعاد هال مرة واحدة )

نماا الن الادعوى فاي ىاذه الحالاة ىاي بمااباة كشف عن رغبتو في مياجمة القارار المطعاون فيا و وا 
 تظمم قدم في الميعاد لإلدارة.
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ويشترط في رفع الادعوى هلاى محكماة غيار مختصاة حتاى يكاون صاالحًا لقطاع ميعااد دعاوى 
اإللغا  قن يتم رفع الدعوى في الميعاد  العادي لرفع دعوى اإللغا  قي خ ل مدة الستين يوماًا مان 

 هع نو قو العمم بو عممًا يقينيًا.تاريخ نشر القرار قو 
وكااذلن يجااب قن يبااين رافااع الاادعوى انااو يختصاام جيااة اإلدارة التااي قصاادرت القاارار قو الجيااة 
اإلدارية الرآسية ليا ويطمب فييا هلغا  القرار قو تعديمو، فمن الضاروري قن يصاا هلاى اإلدارة طماب 

 مة  هلى جيات هدارية مختصة.المدعى و هال فمن يكون لو اار قياسيًا بالتظممات المقد



 طمب المساعدة القضا ية: -االاا
قد يرغب الفرد بالطعن قمام القضا  اإلداري هال قنو ال يممن مصاريف الدعوى ولكي ال تاذىب 
حقوقو سدى يتقدم بطمب المساعدة القضا ية ألعفا و من الرسوم القضا ية وفي ىذه الحالة ينقطع 

الميعااد مقطوعاًا حتاى يصادر القارار فاي طماب اإلعفاا  مان الرسام . ميعاد رفع الدعوى، ويظا ىاذا 
(9) 

وقد ساوى القضا  اإلداري المقارن من حيث األار بين طماب اإلعفاا  مان الرساوم القضاا ية 
والتظمم، هذ يقف سريان الميعاد ما دامت الجية القضا ية المختصة تبحث في طمب اإلعفا ، ولكان 

 ( 10لدعوى خ ل الستين يومًا التالية لصدوره . )هذا ما صدر القرار وجب رفع ا
 

 المطمب الاالث: قار انتيا  ميعاد الطعن
هذا مااا انقضااى ميعاااد الطعاان باإللغااا ، سااقع الحاال فااي رفااع دعااوى اإللغااا  وقصاابا القاارار 
اإلداري محصنًا، فإذا رفع صاحب الشأن الدعوى بعد ىذا الميعاد فمجية اإلدارة قن تدفع بعدم قباول 

عوى، هال قن ىذا المبدق ليس مطمقًا ويجب التمييز في ىذا المجال بين القرارات الفردية والقارارات الد
 التنظيمية . 

 
 القرارات الفردية: -قوالً 

هذا كان القرار اإلداري فرديًا امتنع عمى األفراد الطعن فياو بعاد فاوات ميعااد الطعان، وكاذلن ال 
ما رتب حقوقًا مكتسبة، حفاظًا عماى المصامحة العاماة التاي  تستطيع اإلدارة قن تسحبو قو تمغيو هذا

 تتطمب استقرار األوضاع اإلدارية ولو كان القرار غير مشروع. 
ومع ذلن فقد اساتقر القضاا  اإلداري فاي فرنساا ومصار عماى اساتانا  بعاع القارارات وقجااز 

 سحبيا قو هلغا يا برغم انقضا  مدة الطعن ومنيا :
لمحرية: قجاز القضا  هداري الطعن بالقرارات اإلدارية المقيدة لمحرية رغام القرارات المقيدة -3

(، فإذا قوقف شخص دون قن يكون قرار توقيفو مشاروعًا يساتطيع الطعان 11انقضا  مدة الطعن )
 .في ىذا القرار دون التقيد بمدة الطعن المحددة قانونًا ما دام الشخص موقوفاً 

                                                 

1- Andre de laubadere Op cit P 560   . 
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قيد بميعاد الطعن باإللغا  الطعن باالقرارات المعدوماة، فاإذا القرار المنعدم: يستانى من الت-4
قصيب القرار اإلداري بعيب جوىري من شانو قن يجرد القرار مان صافتو كتصارو قاانوني لينازل باو 
هلى مرتباة العماا الماادي، عنادىا يجاوز لاذوي الشاأن الطعان فاي ىاذا القارار دون التقياد بالمواعياد 

 اإللغا . واإلجرا ات المقررة لرفع دعوى 
 

وماان قبيااا القاارار المنعاادم القاارار الااذي يصاادر ماان فاارد عااادي قو ماان ىي ااة غياار مختصااة 
 بإصداره قصً  قو قن يصدر عن سمطة في قمور ىي من اختصاص سمطة قخرى . 

القرارات السمبية: القرار السمبي ىو ذلن الاذي ال يصادر فاي شاكا اإلفصااح الصاريا عان -5
وني قو تعديماو قو هنيا او، باا تتخاذ اإلدارة موفقاًا سامبيًا مان التصارو فاي هرادة بإنشا  المركز القاان

قماار كااان الواجااب عمااى اإلدارة قن تتخااذ هجااراً  فيااو طبقااًا لمقااانون والمااوا ا، فسااكوت اإلدارة عاان 
 .اإلفصاح عن هرادتيا بشكا صريا يعد بماابة قرار هداري مستمر ال يتقيد بمعياد معين لمطعن

رية المبنية عمى سمطة مقيدة: القرارات اإلدارية التي تصدر بناً  عمى سمطة القرارات اإلدا-6
مقيدة بحيث ال يترن المشرع لإلدارة حرية التقدير فييا، يكون لإلدارة قن ترجع في ىذه القارارات هذا 
قخطأت في تطبيل القانون دون التقيد بمدة، كاذلن يجاوز لرفاراد قن يطعناوا فاي مااا ىاذه القارارات 

 .التقيد بمدة الطعن باإللغا  دون 

 
 القرارات التنظيمية: -اانياً 

قطااردت قحكااام مجمااس الدولااة الفرنسااي زمنااًا طااويً  عمااى رفااع طعااون اإللغااا  فااي القاارارات 
نياا  المراكاز القانونياة  التنظيمية عمى قساس قنيا تقوم بحسب األصا فيياا عماى هنشاا  وتعاديا وا 

 تصما موضوعًا لطعون اإللغا  .  العامة غير الشخصية وليذا فأنيا ال
تغياار موقااف  المجمااس فقاارر باااطراد قنااو عمااى الاارغم ماان الطبيعااة  19;3غياار قن منااذ عااام 

 (  12التشريعية لموا ا فأنيا ما تزال بحكم مصدرىا قعمااًل هدارية تصما بذاتيا لمطعن باإللغا  . )
لغا ياا فاي قي والقاعدة العامة المستقرة بالنسبة لمقرارات التنظيمية قن اإل دارة تممن تعديميا وا 

وقت ومن دون التقيد بمواعياد الطعان، عماى اعتباار قنياا تولاد مراكاز قانونياة موضاوعية عاماة وال 
 تنشئ بذاتيا حقوقًا مكتسبة يمكن قن يحتج بيا عمى اإلدارة . 

                                                 

2- Gean Rivero op cit P 264  . 



الطعن  قما بالنسبة لرفراد فقد استقر القضا  اإلداري في فرنسا ومصر عمى قن انتيا  ميعاد
ال يمنع من قمكان تقديم الطماب هلاى اإلدارة إلعاادة النظار فاي القارار ال  حاي اام الطعان فاي رفاع 
اإلدارة ليااذا الطمااب فااي حاااالت معينااة منيااا : صاادور تشااريع الحاال عمااى ال  حااة يتعااارع مااع 

 (  35ال  حة، وحالة تغير األسباب التي صدرت ال  حة عمى قساسيا .)
لطعاان بال  حااة بطرياال غياار مباشاار ودون التقيااد بميعاااد اإللغااا  عنااد كمااا يمماان األفااراد ا

 تطبيقيا عمى الحاالت الفردية قي بطمب هلغا  القرارات الفردية الصادرة تطبيقًا ل  حة المعيبة. 
 

 
 

 

                                                 

3- Andre de laubadere Op cit P 586-587 .  


