المحاضرة رقم ()6

الشروط المتعمقة بميعاد رفع الدعوى
حرصاً من المشرع عمى استقرار األوضاع اإلدارية والمراكز القانونية حدد مدداً معينة يتوجب

عمى الطاعن االلتزام بيا ،وىذه المدد من النظام العام ال يجوز االتفاق عمى مخالفتيا و وال يجوز

بعد فواتيا أن يقبل القضاء الطعن الموجو ضد الق اررات إذ تصبح ىذه الق اررات حصينة عمى

اإللغاء ،وعمى المحكمة أن تقضي من تمقاء نفسيا بعدم قبول الدعوى إذا ما رفع إلييا طعن في

قرار إداري بعد فوات ىذا الميعاد .

وعندما يحدد المشرع ىذه المدة يسعى دائماً إلى التوفيق بين المصمحة الخاصة لمطاعن

والصالح العام ،فالمصمحة الخاصة تقتضي أن يمنح المشرع األفراد وقتاً كافياً لمطعن في الق اررات
اإلدارية ،بينما يتطمب الصالح العام أن ال تطول ىذه المدة وأن ال تبقي أعمال اإلدارة ميددة

باإللغاء وأن تستقر األوضاع اإلدارية وتتحصن الق اررات اإلدارية لذلك نجد المشرع غالباً ما يعمد

إلى تحديد مواعيد قصيرة األجل .

المطمب األول :بدء ميعاد الطعن

اختمفت التشريعات في تحديد مدة الطعن في دعوى اإللغاء فقد حددىا المشرع الفرنسي في

األمر الصادر في  1945/7/31الذي أعاد تنظيم مجمس الدولة الفرنسي بشيرين من تاريخ نشر
القرار اإلداري المطعون فيو في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تعتمدىا المصالح أو إعالن

صاحب الشأن بو ) ( .

وفي مصر نصت المادة  24من قانون مجمس الدولة رقم  47لسنة  1972عمى أن" :

ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعمق بطمبات اإللغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار

اإلداري المطعون فيو في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرىا المصالح العامة أو إعالن

صاحب الشأن " .

 -القانون الصادر في فرنسا بتاريخ

 1956/6/7والخاص بتحديد مدد رفع الدعاوى أبقى الوضع السابق في ظل األمر الصادر في

 1945/7/31وحدد مدد التقاضي وجعمها جميعاً شهرين كقاعدة عامة لجميع الدعاوى عدا ما نص عميه صراحة وكذلك فعل المرسوم
الصادر في . 1965/1/11
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أما في العراق فنجد أن الحالة تختمف حيث أن المشرع العراقي لم يحدد سريان ميعاد إقامة

دعوى اإللغاء بتاريخ نشر القرار اإلداري أو إعالنو (التبميغ) بحسب األحوال ،وانما حدد ىذا

السريان من تاريخ تقديم التظمم من قبل صاحب المصمحة حيث أن (المادة

 /7البند ثانياً ف و)

من قانون مجمس شورى الدولة المعدل اشترطت قبل إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء اإلداري

أن يتظمم صاحب الطعن لدى الجية اإلدارية المختصة والتي يجب عمييا أن تبت في التظمم خالل

ثالثين يوماً من تاريخ تسجيل التظمم لدييا فإذا ما انتيت ىذه المدة دون أن تقوم اإلدارة بالبت

في التظمم عد ذلك رفضاً لمتظمم وعمى صاحب المصمحة إقامة دعواه خالل ستين يوماً من تاريخ

انتياء الثالثين يوماً التي حددىا المشرع لإلدارة لكي تبت في التظمم وفي حالة عدم مراعاتو ىذه

المدة فان محكمة القضاء اإلداري تقرر عدم قبول الدعوى اال ان صاحب الشأن يستطيع المطالبة
بالتعويض عن االضرار التي اصابتو من جراء القرار االداري المعيب امام القضاء العادي ولو

انتيت مدة الطعن بااللغاء امام محكمة القضاء االداري .

وقد بينا سابقا ان المشرع العراقي لم يمزم صاحب الشأن ان يتظمم من القرار االداري خالل

فترة محددة ،بل ترك لو الخيار بعد تبمغة او عممو بالقرار االداري ان يختار وقت تقديم التظمم .

وسبق ان بينا ان ىذا االتجاة معيب من حيث انو يترك المراكز القانونية معمقة مده طويمة وىذا

يتنافى مع االستقرار الواجب في العمل االداري .

أما بالنسبة لمطعن في الق اررات الخاصة بفرض العقوبات التأديبية أمام مجمس

االنضباط العام فان (المادة  15ف )2من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( )14لسنة المعدل

 1991قد أوجب قبل تقديم الطعن لدى المجمس التظمم من القرار لدى الجية التي أصدرتو خالل
ثالثين يوماً من تاريخ تبميغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعمى الجية المذكورة البت في بالتظمم

خالل ثالثين يوماً فإذا انتيت ىذه المدة دون أن تبت فيو عد ذلك رفضاً لمتظمم ،وفي ىذه الحالة

فان الفقرة ( )3من نص المادة المذكورة تشترط أن يقدم الطعن لدى مجمس االنضباط العام خالل
ثالثين يوماً من تاريخ تبميغ المتظمم برفض التظمم حقيقة أو حكماً.

في حين لم يستمزم المشرع التظمم من الق اررات المتعمقة بحقوق الخدمة المدنية فقد

اوجبت المادة (  )59من قانون الخدمو المدنية رقم

 24لسنة  1960الطعن امام مجمس

االنضباط العام خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ تبمغ الموظف بالقرار اذا كان داخل العراق وستين

يوما اذا كان خارج العراق.

المطمب الثاني :تجاوز ميعاد الطعن باإللغاء

عمى الرغم من أن القانون حدد مدة الطعن وجعميا ستين يوماً من تاريخ

انتياء مدة

الثالثين يوما المقررة لمبت في التظمم حقيقة او حكما فأن ىناك حاالت معينة تؤثر في ىذا الميعاد
وتعمل عمى إطالتو وسنعرض ألىم ىذه الحاالت ) ( .

أوالً -القوة القاىرة:

القوة القاىرة تحول بين المدعي وبين قدرتو عمى إقامة الدعوى أمام القضاء لذلك استقر

القضاء اإلداري في مختمف الدول عمى أن تقف المدة المحددة لمطعن وال يبدأ سريان مدة الطعن
باإللغاء إال بعد زوال ىذه القوة القاىرة .

ويقصد بالقوة القاىرة كل عذر قيري غير متوقع يمنع صاحب المصمحة من رفع دعواه إلى

القضاء وال يكون حصول ىذا العذر بسبب خطأ صاحب الشأن .

ويترتب عمى القوة القاىرة تجميد الميعاد أو وقفو عن السريان وىذا يعني أنو يتعين

احتساب المدة السابقة عمى قيام القوة القاىرة ثم إكماليا بعد زواليا حتى نياية الميعاد ( .

وىو ما يختمف عن انقطاع الميعاد حيث تبدأ مدة جديده لمطعن بعد زوال سبب االنقطاع وال يتم

)

احتساب المدة السابقة عمية.

والقضاء ىو الذي يحدد توفر أو عدم توفر القوة القاىرة ،مستخمصاً ذلك من ظروف كل

قضية ،وفي ىذا المجال قضت المحكمة اإلدارية العميا في مصر بأن المرض العقمي من األعذار

التي ترقى إلى مرتبة القوة القاىرة التي تمنع العامل من مباشرة دعوى اإللغاء في ميعادىا

القانوني ) (،كذلك قضت بأن االعتقال يمثل قوة قاىرة من شأنيا أن توقف سريان التقادم ) ( .
 استقر القضاء اإلداري في فرنسا و مصر عمى أن التظمم اإلداري يقطع ميعاد دعوى االلغاء ،والتظمم الذي يقطع ميعاد الدعوى هوالتظمم اإلداري األول وال قيمة بأية تظممات الحقة عمى التظمم الذي قدم ألول مرة،

واليمكن اعتبار التظمم في العراق قاطعا لميعاد

الطعن النة شرط من شروط قبول الدعوى .
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وفي ىذا المجال قضت الييئة العامة لمجمس شورى الدولة

في حكميا

الصادر

في 2004/7/12بان الحرب وعدم استتباب االمن عذر يقطع مدة الطعن امام محكمة القضاء

االداري فقد ورد  (:لدى التدقيق والمداولة وجدت الييئة العامة في مجمس شورى الدولة أن الطعن
التميزي مقدم ضمن المدة القانونية قررت قبولو شكالً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد
انو غير صحيح ومخالف لمقانون ،ذلك أن المدعي(المميز)

 ...قدم التظمم بتاريخ

 2003/11/18ورد تظممو بتاريخ  2003/11/22وأقام الدعوى امام محكمة القضاء اإلداري

بتاريخ  2004/2/12ونظ ارً لمظروف غير االعتيادية التي مر بيا القطر خالل المدة من /3/20

 2003لغاية  2003/12/31نتيجة الحرب وما تالىا من أعمال وعدم استتباب األمن وخطورة

التنقل وصعوبة مراجعة المحاكم ودوائر الدولة وحيث سبق لمييئة العامة في مجمس شورى الدولة

أن اتخذت ق اررات عدة بعدم التقيد بالمدد القانونية لمطعن المذكور أعاله تطبيقاً لقواعد العدالة

فكان عمى المحكمة مالحظة ىذه الجية واحتساب مدة الستين يوماً لتقديم الطعن بالقرار اإلداري

الصادر اعتبا ارً من تاريخ  2004/1/2باعتبار أن يوم 2004/1/1عطمة رسمية ونظ ارً لقيام
المدعي (المميز) بتقديم طعنو إلى المحكمة في

 2004/2/12فيكون قد أقاميا ضمن مدة

الستين يوماً المنصوص عمييا في البند(ثانياً الفقرة ز) من المادة (  )7من قانون مجمس شورى

وبناء عمى ما تقدم قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى إلى
الدولة رقم ( )65لسنة 1979
ً
محكمتيا لمفصل فييا وفق ما يتراى ليا من أسباب …)( )
ني -رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة:
ثا اً

جرى القضاء اإلداري في فرنسا ومصر عمى أن رفع الدعوى أمام جية قضائية غير مختصة

يقطع سريان مدة الطعن أمام القضاء اإلداري ( ) ويستمر ىذا االنقطاع حتى صدور حكم بعدم

االختصاص وصيرورتو نيائياً حيث يسري الميعاد الجديد .وال يؤثر ىذا الخطأ في االختصاص في
الميعاد إال مرة واحدة ( ) والحكمة من ىذا االنقطاع في الميعاد ال ترجع إلى أن رافع الدعوى قد
كشف عن رغبتو في مياجمة القرار المطعون فيو وانما الن الدعوى في ىذه الحالة ىي بمثابة
تظمم قدم في الميعاد لإلدارة.

 طعن إداري  1566لسنة  39ق جمسة .1994/5/8 د .ماهر أبو العينين – المصدر السابق – ص .602( ) قرار مجمس شورى الدولة المرقم /15إداري/تمييز 2004/الصادر في  2994/7/12غير منشور
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ويشترط في رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة حتى يكون صالحاً لقطع ميعاد دعوى

اإللغاء أن يتم رفع الدعوى في الميعاد العادي لرفع دعوى اإللغاء أي خالل مدة الستين يوماً من
تاريخ نشر القرار أو إعالنو أو العمم بو عمماً يقينياً.

وكذلك يجب أن يبين رافع الدعوى انو يختصم جية اإلدارة التي أصدرت القرار أو الجية

اإلدارية الرآسية ليا ويطمب فييا إلغاء القرار أو تعديمو ،فمن الضروري أن يصل إلى اإلدارة طمب

المدعى و إال فمن يكون لو اثر قياسياً بالتظممات المقدمة إلى جيات إدارية مختصة.

ثالثا -طمب المساعدة القضائية:

قد يرغب الفرد بالطعن أمام القضاء اإلداري إال أنو ال يممك مصاريف الدعوى ولكي ال تذىب

حقوقو سدى يتقدم بطمب المساعدة القضائية ألعفائو من الرسوم القضائية وفي ىذه الحالة ينقطع

ميعاد رفع الدعوى ،ويظل ىذا الميعاد مقطوعاً حتى يصدر القرار في طمب اإلعفاء من الرسم .

( )

وقد ساوى القضاء اإلداري المقارن من حيث األثر بين طمب اإلعفاء من الرسوم القضائية

والتظمم ،إذ يقف سريان الميعاد ما دامت الجية القضائية المختصة تبحث في طمب اإلعفاء ،ولكن

إذا ما صدر القرار وجب رفع الدعوى خالل الستين يوماً التالية لصدوره ( .

)

المطمب الثالث :أثر انتياء ميعاد الطعن

إذا ما انقضى ميعاد الطعن باإللغاء ،سقط الحق في رفع دعوى اإللغاء وأصبح القرار

اإلداري محصناً ،فإذا رفع صاحب الشأن الدعوى بعد ىذا الميعاد فمجية اإلدارة أن تدفع بعدم قبول
الدعوى ،إال أن ىذا المبدأ ليس مطمقاً ويجب التمييز في ىذا المجال بين الق اررات الفردية والق اررات

التنظيمية .

أوالً -الق اررات الفردية:

إذا كان القرار اإلداري فردياً امتنع عمى األفراد الطعن فيو بعد فوات ميعاد الطعن ،وكذلك ال

تستطيع اإلدارة أن تسحبو أو تمغيو إذا ما رتب حقوقاً مكتسبة ،حفاظاً عمى المصمحة العامة التي
تتطمب استقرار األوضاع اإلدارية ولو كان القرار غير مشروع.

ومع ذلك فقد استقر القضاء اإلداري في فرنسا ومصر عمى استثناء بعض الق اررات وأجاز

سحبيا أو إلغائيا برغم انقضاء مدة الطعن ومنيا :

-1الق اررات المقيدة لمحرية :أجاز القضاء إداري الطعن بالق اررات اإلدارية المقيدة لمحرية رغم

انقضاء مدة الطعن (

) ،فإذا أوقف شخص دون أن يكون قرار توقيفو مشروعاً يستطيع الطعن

في ىذا القرار دون التقيد بمدة الطعن المحددة قانوناً ما دام الشخص موقوفاً.
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-2القرار المنعدم :يستثنى من التقيد بميعاد الطعن باإللغاء الطعن بالق اررات المعدومة ،فإذا

أصيب القرار اإلداري بعيب جوىري من شانو أن يجرد القرار من صفتو كتصرف قانوني لينزل بو

إلى مرتبة العمل المادي ،عندىا يجوز لذوي الشأن الطعن في ىذا القرار دون التقيد بالمواعيد

واإلجراءات المقررة لرفع دعوى اإللغاء.

ومن قبيل القرار المنعدم القرار الذي يصدر من فرد عادي أو من ىيئة غير مختصة

بإصداره أصالً أو أن يصدر عن سمطة في أمور ىي من اختصاص سمطة أخرى .

-3الق اررات السمبية :القرار السمبي ىو ذلك الذي ال يصدر في شكل اإلفصاح الصريح عن

إرادة بإنشاء المركز القانوني أو تعديمو أو إنيائو ،بل تتخذ اإلدارة موفقاً سمبياً من التصرف في
اء فيو طبقاً لمقانون والموائح ،فسكوت اإلدارة عن
أمر كان الواجب عمى اإلدارة أن تتخذ إجر ً
اإلفصاح عن إرادتيا بشكل صريح يعد بمثابة قرار إداري مستمر ال يتقيد بمعياد معين لمطعن.

بناء عمى سمطة
-4الق اررات اإلدارية المبنية عمى سمطة مقيدة :الق اررات اإلدارية التي تصدر ً
مقيدة بحيث ال يترك المشرع لإلدارة حرية التقدير فييا ،يكون لإلدارة أن ترجع في ىذه الق اررات إذا

أخطأت في تطبيق القانون دون التقيد بمدة ،كذلك يجوز لألفراد أن يطعنوا في مثل ىذه الق اررات

دون التقيد بمدة الطعن باإللغاء.
ثانياً -الق اررات التنظيمية:

أطردت أحكام مجمس الدولة الفرنسي زمناً طويالً عمى رفض طعون اإللغاء في الق اررات

التنظيمية عمى أساس أنيا تقوم بحسب األصل فييا عمى إنشاء وتعديل وانياء المراكز القانونية

العامة غير الشخصية وليذا فأنيا ال تصمح موضوعاً لطعون اإللغاء .

غير أن منذ عام  1907تغير موقف المجمس فقرر باطراد أنو عمى الرغم من الطبيعة

التشريعية لموائح فأنيا ما تزال بحكم مصدرىا أعماالً إدارية تصمح بذاتيا لمطعن باإللغاء ( .

)

والقاعدة العامة المستقرة بالنسبة لمق اررات التنظيمية أن اإلدارة تممك تعديميا والغائيا في أي

وقت ومن دون التقيد بمواعيد الطعن ،عمى اعتبار أنيا تولد مراكز قانونية موضوعية عامة وال

تنشئ بذاتيا حقوقاً مكتسبة يمكن أن يحتج بيا عمى اإلدارة .

2- Gean Rivero op cit P 264

.

أما بالنسبة لألفراد فقد استقر القضاء اإلداري في فرنسا ومصر عمى أن انتياء ميعاد الطعن

ال يمنع من أمكان تقديم الطمب إلى اإلدارة إلعادة النظر في القرار الالئحي ثم الطعن في رفض

اإلدارة ليذا الطمب في حاالت معينة منيا  :صدور تشريع الحق عمى الالئحة يتعارض مع

الالئحة ،وحالة تغير األسباب التي صدرت الالئحة عمى أساسيا (.

)

كما يممك األفراد الطعن بالالئحة بطريق غير مباشر ودون التقيد بميعاد اإللغاء عند

تطبيقيا عمى الحاالت الفردية أي بطمب إلغاء الق اررات الفردية الصادرة تطبيقاً لالئحة المعيبة.

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

