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 المقدمة  

 

تعتبر دعوى اإللغاء وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية وتمكن الغاية منها حماية حقوق 
وحريات االنسان ، ويتخذ ميعاد دعوى اإللغاء أىم شروط قبولها ، وألىمية ىذا الشرط فان المشروع قد أدرجة في نصوص 

طعن قضائي معين في قرار أداري ، بحيث اذا  ألجراءية التي يحدىا القانون قانونيو واضحة ، ويعرف بانو المهلة الزمن
البحث فيو بصورة مفصلة ودراسة مقارنو ، فمن  ارتأيناقبول أي طعن في دعوى اإللغاء ، لهذا  امتنعانقضى ىذا الميعاد 

عية تطرقنا البحث في ) ميعاد دعوى وتحقيق مبدا المشرو أخضاع كافة القرارات التنظيمية الى مراقبة القضاء اإلداري  اجل
 –في ىذه الدراسة من كافة الجوانب ، ومن اهلل التوفيق  االلماماإللغاء ( محاولين 

 أىمية البحث 

تمتاز بانها  االلغاءللمكتبة القانونية ، فدعوى  مميز، نرجوا ان تساىم بشي قانونيةللبحث أىمية علمية في معرفة معلومة 
محددة المدة بحيث اذا رفع المدعي الدعوى بعد انقضاء الميعاد قانوناً ، فان دعوى اإللغاء ترد من الناحية الشكلية ، وان 

أىمية بالغة في تنظيم حسن سير العمل اإلداري ولهذا تناولنا التطرق من خالل معرفة ماىية  لوتحديد ميعاد دعوى اإللغاء 
ىذا الميعاد ولهذا طرق االثبات فيو ليقيني ىي طرق سريان مرتكز البحث فالنشر واالعالن والعلم ا التي تشكلومفهومة 

 ومن ىنا تطرقنا البحث فيها مفصال ، االمر الذي ساىم في تميز ىذه الدراسة تقع على عاتق اإلدارة ، 

 مشكلة البحث 

 ابية وكاالتي حاولنا في ىذه الدراسة معالجة مشكلتين أساسيتين في فرضية إيج

ام  الزاميبيان ماىية ميعاد الطعن لدعوى اإللغاء ومتى يبدا سريانو ؟ وىل حدده المشروع العراقي وىل يعد  -1
 اختياري ؟ 

 بيان الحاالت التي تسبب إطالة ميعاد دعوى اإللغاء واالثار القانونية التي تترتب عليها ؟ وكيفية تفادي ىذه االثار ؟  -2
3-  
 منهجية البحث    -4

5-  

المتفقين  آلراءقارن ، حيث اتخذنا وصفاً ( المنهج الوصفي التحليلي الماأللغاء ) ميعاد دعوى  دراسةاتبعنا في  -6

  –مع دراسة مقارنو لقانون مجلس شورى الدولة العراقي والمصري وفي صورة مبسطة واألساتذة القانونين 



7-  

 خطة البحث    -8

9-  

 وكاالتي تطرقنا في ىذه الدراسة الى ثالث مباحث في دراسة ميعاد دعوى األلغام  -11

 مفهوم ميعاد الطعن  -المبحث األول : -11

 حاالت إطالة المدة  -المبحث الثاني : -12

 اثار القضاء ميعاد رفع دعوى اإللغاء  -المبحث الثالث : -13

 المبحث األول -14
15-  

 مفهوم ميعاد الطعن -16
17-  

ميعاد دعوى اإللغاء احد شروط قيام دعوى الغاء أي الدعوى التي يباشرىا القضاء اإلداري عن طريق  -18

 في دعوى الغاء الى قرار الئحي الغاء بسبب عدم مشروعية وتوجو الخصومةالطعن في قرار اداري معين وطلب 

ا اثبت لو مخالفة القرار حكم عام او قرار اداري فرد حين تنحصر سلطة القاضي في التحقيق من مشروعية فاذ

لقبول دعوى اإللغاء ال بد من توفر شروط معينة أىمها معرفة ميعاد  1ائو دون امتداد سلطة الى اكثر من ذلكبالغ

 مفصلة وكاالتي البحث فيو وبصورة  ارتأيناالطعن لدعوى اإللغاء ، وىذا ما 

 تعريف ميعاد الطعن لدعوى اإللغاء  -المطلب األول : -19

 تاريخ بدء سريان ميعاد الطعن  -المطلب الثاني : -21
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 المبحث األول

 

 تعريف ميعاد الطعن لدعوى اإللغاء
 

 بعد انقضاء الميعاد المدة ىالمدة بحيث اذا رفع المدعي الدعو  تمتاز دعوى اإللغاء عن غيرىا من الدعاوي بانها محددة

رفضت الدعوى شكال ومن ىنا برزت لو عدة تعريفات ىامة فقد عرف اصطالحاً بانو المدة المستقبلية التي يضاف  القانونية

االلتزام وسواء كانت ىذه مقرره  ألنهاءاو اجال  اإلضافة اجال للوفاء بالتزام او عليها امر من األمور سواء كانت ىذه

كما عرف ميعاد الطعن لدعوى اإللغاء بانو الفترة الزمنية التي يصف   2اكثربالشروع او بالقضاء او بإدارة الملتزم فرداً او 

وىو الميعاد الذي حدده المنظم لرفع دعوى اإللغاء بحيث  3القرار اإلداري المخاصمةللشخص من خاللها تقديم الدعوى 

، وىذا ما اخذ المشروع العراقي بو فقد عمد الى تقديم  اذا انقض لم تقبل الدعوى شكال ، وقد حدد في مصر بستين يوما  

  34التظلم البت في تاريخ انتهاء مدة  ومنالطعن باالمر او القرار المتظلم منو خالل ستين يوما  

من ىذا التحديد ىي ضمان استقرار األوضاع والمراكز القانونية لك ال يظل باب الطعن بالقرارات اإلدارية مفتوحًا  والحكمة

 الى اجل غير مسمى وكذلك تامين الحماية القانونية 

تقبل الدعوى أقيمت خارج الميعاد المحدد كما ان عدم حيث للحقوق المكتسبة الناشئة من القرارات اإلدارية ، ال 

ويتميز ميعاد رفع دعوى  15اإلدارية الصفةالتحديد يؤدي الى عدم إمكانية التفرقة بين القرارات المقدمة التي تتجرد من 

المختلفة  االنظمةمن ذلك ىو سعي المشرع في  والحكمةالمسقط للحقوق  التقادم المدةاإللغاء بالقصر وذلك خالفا 
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لتحقيق استقرار المراكز القانونية وحسب سير العمل اإلداري الذي يقضي سرعة البت في مصير القرارات اإلدارية كما ان 

لم نجد تعريف دقيق لبيان و  26ميعاد رفع دعوى اإللغاء من النظام العام ولذلك ال يجوز االتفاق على إطالة او تقصير

مفهوم ميعاد دعوى اإللغاء الخالصة انو يعني المدة الزمنية المحددة الواجب توفرىا لقبول دعوى اإللغاء امام محكمة 

القضاء اإلداري ، فالقرار اإلداري يمكن الطعن فيو اذا كان نهائيا ومؤثراً وصادراً عن سلطة إدارية وطنية ، وىذ ما يميز 

اء حيث تكون مختصة بقرار اداري ومحددة المدة بحيث اذا رفع المدعي الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد دعوى اإللغ

 7لميعاد في العراق بمدة ستين يوماً وقد حدد ىذا ا قانوناً رفضت الدعوى شكالً 

 المطلب الثاني

 

 ميعاد الطعن لدعوى اإللغاء تاريخ بدء سريان

 

يبدا حساب ىذا الميعاد من اليوم التالي العلم بالقرار ، شريطو اذ يكون ذلك العلم متضمنا عناصر القرار اإلداري ، وتتمثل 

 مفصال وكاالتي :سنتطرق الى ذلك و  8طرق العلم بالقرار في النشر واالعالن ) التبليغ ( والعلم اليقيني

 1111الفرع األول النشر 

في القرارات  باإللغاءويقصد بو نشر القرار اإلداري في الجريدة الرسمية وىو الجراء الذي يعتد بو لبدا سريان ميعاد الطعن 

اإلدارية التنظيمية التي يعد النشر الوسيلة األساسية لعلم االفراد بمضمون القرار ، والنشر الذي يعتد بو للعلم بالقرار ىو 

بالنشر الذي يتم باي طريقة أخرى او  يعتدوبناءا على ذلك فال  29النشر بالجريدة الرسمية او في النشرات المصلحية

المختلفة كالملصقات الحائطية ويتم نشر القرار اإلدارية في الجريدة الرسمية ، كقاعدة أساسية  وسيلة من وسائل النشر
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بالنسبة للقرارات التنظيمية الالئحية ، لكي تؤدي النشر مهمتو فال بد ان يكشف عن محتوى القرار اإلداري بحيث يكون 

وقد  311عاتق الجهة اإلدارية التي اصدرت القراراتللنشر وزمنو  االثباتوسع صاحب الشأن ان يحدد موقعو ، ويقع عب 

اذا  قضاء مجلس الدولة في مصر على التفرقة بيت القرارات اإلدارية التنظيمية والقرارات الفردية بشان واقع النشر ،استقر 

ان النشر ىو الوسيلة األساسية لبدء سريان ميعاد الطعن في القرارات اإلدارية التنظيمية ، في حين يعد اإلعالن ىو الوسيلة 

وفي العراق ينشر في الجريدة الرسمية جميع القوانين والقرارات واألنظمة وفقاً  11االصلية بالنسبة للقرارات اإلدارية الفردية

  1/ المعدل  1977( لسنة  78ريدة الرسمية رقم ) لقانون النشر في الج

 

 اإلعالن ) التبليغ (  -الفرع الثاني :

وبقصد بو الطريق الذي تنقل بو اإلدارة القرارات اإلدارية الى فرد بعينة او أفراد بذاتهم من الجمهور واالصل ان اإلدارة غير 

  مقوماتان عدم خضوع اإلعالن الشكليات معينة يجب اال يعدمو من تبليغ االفراد بالقرار ، على ملزمة باتباع وسيلة معينة 

وان كل اعالن فيتعين ان يظهر اسم الجهة الصادرة منها سواء كانت الدولة او أحد األشخاص المعنوية العامة األخرى ، 

ينوب عنهم اذا كانوا جو الى ذوي المصلحة شخصياً اذا كانوا كاملي االىلية والى من يصدر من الموظف المختص وان يو 

ومن ثم ال يكون اإلعالن منتجا ألثره في جريان ميعاد الطعن باإللغاء ، اذا ما ورد خطا مادي في البيانات  12ناقصي االىلية

 الجوىرية التي من المتعين ان يعرفها صاحب 

موقفة من القرار ، ويقع عب االثبات بالنسبة لحدوث اإلعالن من عدمو على الجهة  يحددالشأن والتي على أساسها سوف 

( ) تسلم الورقة المطلوبة  18وقف القانون العراقي تحديداً قانون المرافعات المدنية نصت المادة )  13اإلدارية المعينة

اقامتو الى زوجتو او من يكون مقيماً معو من  محلاقامتو او تسلم في  محلبتبليغها الى الشخص نفسو ولو كان خارج 
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او من يعملون في خدمتو من البالغين وكذلك يجوز تسلم الورقة الى مستخدميو محل عملو ( ونصت  اصهارهاقاربو او 

وتعتبر  14الغاية منو ( تيفو او  بصحتو( على انو يعتبر التبليغ باطال اذا اشابو عيب او نقص جوىري يخل  27المادة ) 

 المواد السابقة من القواعد العامة التي ال يجوز مخالفتها 

 العلم اليقيني  -الفرع الثالث :

وفي ىذه الحالة  ويقصد بو علم صاحب الشأن بالقرارات علماً يقيناً عن غير طريق النشر او اإلعالن لكنو يقوم مقامها ،

  15يشترط ان يثبت ىذا العلم في تاريخ محدد لكي يبدا سريان الميعاد

ويقع عب اثبات العلم اليقيني لصاحب الشأن على عاتق اإلدارة فاذا تقدم دليال على حصول ذلك العلم في تاريخ معين ، 

الدولة المصري وبالرغم استقرار قضائو على  فانو ال وجو لقبول دفع اإلدارة بانقضاء موعد رفع الدعوى ، نالحظ ان مجلس

 االخذ بالعلم 

االفراد بحيث يكون العلم بالقرارات التي تصدر بشائنها علماً اليقيني ، اال انو قيدىا بشرط تهدف الى حماية مصالح 

تفيد حصولو دون التقيد  قرينة، ويثبت العلم اليقيني عن طريق اية واقعة او  للجهالةحقيقياً وليس افتراضياً ، ويقينياً نافياً 

وتقدير األثر الذي يمكن ترتيبو عليها من حيث كفايتو  القرينةبوسيلة اثبات معينة للقضاء التحقيق من قيام او عدم قيام ىذه 

وفي العراق فقد اخذ المشرع في قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى للدولة بقاعدة عدم  161للعلم او عدمو

 راً ضمنياً بالرفض يرتب تحديد سريان ميعاد تقديم الطعن باإللغاءسكوت اإلدارة قرا

يوم النشر او اإلعالن ) التبليغ (  يعقبواخيراً فان القاعدة في احتساب ميعاد الطعن تقضي بسريان المدة من اليوم الذي 
ة رسمية امتد الميعاد الى اول عمل او العلم اليقيني بالقرار تنتهي بانتهاء اليوم األخير منها فان صادف اليوم األخير عطل

، ولذلك فان القاضي ان يشير عدم القبول العاموينبغي مالحظة ان ميعاد رفع دعوى اإللغاء من النظام  1بعد انتهائها 
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، كما ال يجوز    ،    مراحل التقاضيالنقضاء الميعاد من تلقاء نفسو ، وللمدعي علية ان يشير ذلك في اية مرحلة من 
 المبحث الثانيعلى إطالة او تقصيره  االتفاق

 

 حاالت إطالة المدة 

 

ومن ثم فانو ال يجوز االتفاق على إطالة او قصره سواء باتفاق  دعوى اإللغاء من النظام العام ، رفعاألصل ان ميعاد 

الخصوم او بقرار من المحكمة ، ومع ذلك فان المشرع االعتبارات تتعلق بالتوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الفرد 

ومن  17متداد الميعادأجاز لنفسو الخروج على ىذا األصل ، كما ان القضاء مراعاة المصلحة االفراد قرر أسباب حصرية ال

 ىنا ارتأينا 

  -البحث في ىذه الدراسة في مطلبين وكاالتي :

 وقف الميعاد  -المطلب األول :

 قطع الميعاد   -المطلب الثاني :
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 المطلب األول

 

 وقف الميعاد الدعوى اإللغاء

 

على ان يستكمل سريانو بعد زوال السبب  محددوقف الميعاد يعني ان يتوقف ميعاد رفع الدعوى اإللغاء عن سريان لسبب 

على  ا طابع االستمرار وكذلك اذا نص القانونقوة قاىره له الموقف ، يوقف سريان ميعاد دعوى اإللغاء اذا ما وقعت أثناءه

 ولذلك سنتطرق مفصال لبيانها في فرعين وكاالتي  18وقف ميعاد الطعن في بعض القرارات اإلدارية

  القاىرةالقوة  -الفرع األول :

 الضروريةاذا استحال معها على صاحب الشأن مباشرة اإلجراءات  القاىرةبسبب القوة يقف ميعاد رفع دعوى اإللغاء 

كل حادث او ظرف فجائي ليس بالمقدر دفعو او ال يمكن توقعو يؤدي الى   القاىرةللمحافظة على حقوقو ويراد بالقوة 

والوباء  الحرب القاىرةوبين رفع الدعوى ، من امثلة القوة بينو  تعولوجود المدعي في حالة استحالة ال يد لو فيها 

دون إقامة  تحولوىذه األسباب  19مكان منقطع وكذلك المرض العقليالسجن في  أيضاوالكوارث الطبيعية ومن امثلتها 

الدعوى او االستمرار فيها مثل ىذه الحالة يتوقف سريان ميعاد الطعن على ان يستكمل سريانو بعد زوال السبب الموقف 

 الفجائي من  الطارئ الحادثالقاضي اإلداري سلطة تقديرية في عد السبب او او القوة القاىرة ، ويمتلك 

من وجود حالة القوة القاىرة فانو يوقف سريان  تأكدقبل القوة القاىرة ، ومن ثم يمكن ان تؤدي الى وقف سريان الميعاد 

رة ، وسلطة القاضي في ىذا الشأن ال تخضع لرقابة المحاكم مجددا بعد زوال حالة القوة القاى الميعاد على ان يبدا

رة التي توقف الميعاد ىو وجود المدعي في حالة والعراق ان مناط القوة القاىار احكام في مصر من استمر  ويتبين 21العليا

وا مكرىين على السكوت عن حقوقهم دعى بو بعض ذوي الشأن من انهم كاناستحالة مطلقة تمنعو من التصرف ، اما ي
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لعالقة رة ، الن االقاىفانو ال يدخل في معنى القوة ها ، ين يغشون من بطش الحكومة اذا قاضبسبب كونهم موظفين عموم

رة ن بما ال عبرة في قيام حالة القوة القاىالمطالبة بالحقوق امام المحاكم ، كما انو ول دون بين الموظف والحكومة ال تع

في رفع دعوى راجع الى انو كان مفهوماً الديو ان اختصاص محكمة القضاء اإلداري ال  تباطؤهيتذرع بو المدعي من ان 

القانونية ال يصلح عذارا المتداد ميعاد حدده  المسالةفي فهم  الخطأظفين الذين ىو واحد منهم الن يشمل طائفة المو 

 21القانونية ورتب على انقضائو اثرا وىو السقوط

في انو ليس من المصلحة العامة بشي ان تستقر األوضاع  والخالصة ان المحكمة من إطالة الميعاد في حالة القوة القاىرة ،

 22اإلدارية على أساس قرارات معينة كان من المستحيل على ذوي الشأن طلب الغائها

 

 نص القانون  -الفرع الثاني :

 

قد يتم إطالة ميعاد الطعن بنص قانوني تبعث عليو ظروف اضطرارية او خاصة ، ورغم ان ىذه الحالة محدودة لكن نجد لها 

من أنو ) يعتبر  1953( لسنو  37تطبيقاً في كل من فرنسا ومصر ومن امثلة ذلك في مصر ما نص عليو قانون رقم ) 

الدراسية ، ميعاد الطعن في  بالمعادالت، الخاص  1953( لسنو  36 موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم )

ولم نجد تطبيق لوقف ميعاد  23قرارات الجان القضائية الصادرة باالستناد الى قرارات مجلس الوزراء المشار اليو في المادة

مرافعات العراقي الذي يعد المرجع دعوى اإللغاء في القانون العراقي ، اال انو وبالرجوع للقواعد العامة وتحديداً قانون ال

(  82المرافعات واإلجراءات ان اذا لم يكن فيها نص يتعارض معو صراحو ، نالحظ أنو نص في المادة ) لكافة قوانين 

شهر من تاريخ  أقرار المحكمة على انو يجوز وقف الدعوى اذا تفق الخصوم على عدم السير فيها مده ال تتجاوز ثالثة أ
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( على انو يأمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري اذا  49ونص قانون مجلس الشورى الدولة المصرية في المادة )  24تفاقهمال

 25طلب الطاعن عن ذلك في صحيفة واردت المحكمة ان النتائج التنفيذ قد يعتذر تداركها

 المطلب الثاني

 

 انقطاع الميعاد لدعوى اإللغاء
 

السابقة على واقعة االنقطاع واالبتداء في احتساب الميعاد من جديد ، وال يهم المدة ويقصد بانقطاع الميعاد سقوط 

ففي جميع األحوال تلغى المدة السابقة ويبدا احتساب حصول ىذه الواقعة في بداية المدة او في وسطها او في نهايتها 

 وينقطع الميعاد لدعوى اإللغاء لعدة أسباب وىي  26الى االنقطاع ادتوكاملة ، بعد انتهاء الواقعة التي مدة جديدة ، 

 التظلم اإلداري  -الفرع األول :

، يطلب فيو أعادة النظر في القرار او الجهة الرئاسية  اصدرتويعني التماس يقدمو صاحب الشأن الى الجهة اإلدارية التي 

 التظلمويمكن ان يكون  27الى القضاء اإلداري لرفع دعوى اإللغاء اللجوءاو تعديلو وذلك قبل  او لغائو بسحبوالقرار اما 

، أحد شروط قبول  العراقويعد التظلم االجباري في األنظمة التي تأخذ بو ومنها أختيارياً  تظلماكما يمكن ان يكون   اجباريا

الدعوى القضائية مباشرة ، وان  يرفعحالة التظلم االختياري للمدعي ان  ففيالدعوى اإللغاء على خالف التظلم االختياري 

 اإلدارة بتقديم تظلم اداري قبل رفع الدعوى ، ويستوي ان يكون في ىذه  الىيلجا 
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والبدء في  االلغاءالحالة تظلمة وجاىياً ورئاسياً او صائياً ويترتب على تقديم التظلم بنوعية قطع سريان ميعاد رفع دعوى 

احتسابو من جديد ، مع مالحظة أنو ال يعتمد من حيث ترتيب ىذه األثر اال بالتظلم األول ويهمل ما يقدم بعد ذلك من 

ولكي يرتب التظلم اثره في قطع سريان ميعاد رفع الدعوى ، يجب ان يقدم الى الجهة اإلدارية المختصة التي  28تظلمات

ميعاد الطعن القضائي واال فال أثره لو حتى لو قبلو اإلدارة ، ويجب ان يقدم التظلم ضمن أصدرت القرارات وان يقدم 

وغير منتج الثاره ، ويقع على عاتق المتظلم اثبات انو قدم التظلم  عدماً مناإلداري في الميعاد المحدد قانونا واال عد التظلم 

  29في الميعاد المحدد ، وقد حدد المشرع المصري والعراقي ميعاد محدد التظلم وىو ستون يوماً 

 رفع الدعوى امام محكمة غير مختصة  -الفرع الثاني :

اإللغاء امام محكمة غير مختصة سبباً كافياً لقطع ميعاد رفع استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي بعد تردد على رفع دعوى 
وبدئو مدة أخرى من تاريخ اعالن صاحب الشأن بعدم اختصاص المحكمة ، ويستند ىذه القضاء الى ان رفع الدعوى 

 دعوى اإللغاء امام محكمة غير مختصة يعد تظلما ادارياً ، بل ىو اكثر افصاحاً عن رغبو الطاعن 

، ويشرط القضاء لترتيب اثر رفع الدعوى امام محكمة غير مختصة في قطع ميعاد الدعوى ، بو على تمكنو بصفة المطالبة 

دعوى اإللغاء ، فعال امام محكمة غير مختصة ويستوي في ذلك ان تكون محكمة إدارية او مدينة او لجنة قضائية  ترفعان 

دعوى اإللغاء امام القضاء  ترفعكما يجب ان   31وان الرفع الدعوى امام ىذه المحكمة في ميعاد رفع دعوى االلغاء

اعالن صاحب الشأن بعدم اختصاص المحكمة التي راجعها أوال اإلداري في ميعادىا والذي يبدا في ىذه الحالة من تاريخ 

، يتعين ان الطلبات التي تتضمنها عريضة دعوى اإللغاء ىي الطلبات نفسها المقدمة الى المحكمة غير المختصة طبقاً 

لس كل مجلس الدولة المصري ومجلس شورى الدولة اللبناني مع موقف مجموقف  لقضاء مجلس الدولة الفرنسي ويتفق 

  31الدولة الفرنسي بهذا الشأن

 طلب المعونة القضائية  -الفرع الثالث :

                                                           
  702العانً ، مرجع سابق ، ص  صباروسام  - 71
  224سلٌمان الطماوي ، مرجع سابق ، ص  0د - 79
  702العانً ، مرجع سابق ، ص  صباروسام  0د - 40
  422محسن خلٌل ، مرجع سابق ، ص ، 0د - 48



يحرص المشرع في العديد من الدول على اعفاء دعوى اإللغاء من الرسوم القضائية او جعلها محددة بالقياس الى الدعاوي 

ر السابق يتماشى مع وتشجيعاً لألخرين على مقاضاه اإلدارة بسبب اعمالها الغير مشروعة ، كما ان ترتيب األث اال خرى ،

 روح العدالة ويحقق المساواة بين المواطنين القادرين على دفع الرسوم القضائية وغير 

اذا رفض الطلب المعونة القضائية فان ميعاد رفع الدعوى يبدا السريان بان من تاريخ اعالن صاحب  32على ذلك القادرين
الشأن بقرار الرفض ، اما في حالة القبول فان طلب المعونة القضائية يعد بمنزلة قيام صاحب الشأن بأجراء فعلي من 

ويأخذ مجلس الدولة المصري أيضا ، بطلب المعونة القضائية كونو سبباً كافياً لقطع ميعاد الدعوى  33إجراءات رفع الدعوى
ويالحظ ان القضاء المصري يقيس حالة طلب المعونة القضائية على حالة التظلم اإلداري من ثم فانو رتب على األول أثرا  

سي يبدا ميعاد رفع الدعوى في نظام المصري في السريان منذ تاريخ مماثال لالثرا المترتب على الثاني ، وخالقاً للنظام الفرن
القرار غالبا ما يصدر حضورياً في مواجهة الطاعن وحتى  ىذاباعتبار ان صدور قرار قبول او رفض طلب المعونة القضائية 

ر اقي سنالحظ ان قانون اما في القانون الع 34اذا تخلف الطاعن عن الحضور ، فان ىذا القرار ليس مما يجب إعالنو اليو
لألشخاص الطبيعة او المعنوية  ( على ان تقرر المعونة القضائية الطعن 31الرسوم العدلية العراقي النافذ نص في المادة ) 
( من قانون المحاماة العراقي على ان  67وكذلك نصت المادة )  35التي ال تسطيع دفع رسوم الدعوى رسوم الطعن

اذا كان احد الطرفين في الدعوى معسراً عاجز عن دفع  –أ  –نة القضائية في األحوال االتية تختص اللجنة بمنع المعو 
 فالمعونة  1 اتعاب المحاماة

 

القضائية وفق النصوص السابقة تمنح الفقراء الغير قادرين على تحمل الرسوم القضائية ، وتعد المعونة القضائية من 

المبادئ األساسية في النظم القانونية المعاصرة ، وىي في االصطالح القانوني تعني المعونة التي تقدم ألي من 
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وقد اختار المشرع العراقي  36نفقاتها ، لحماية صفة في التقاضيي لدعوى والذي ال تكفي موارده لتالفأطراف ا

   1969( لسنة  83افعات المدنية العراقي النافذ رقم ) وىي قانون المر عبارة المعونة القضائية في قوانينو اإلجرائية 

  1965سنة ( ل 17ن المحاماة النافذ رقم ) ، وقانو  1981( لسنة  114وقانون الرسوم العدلية النافذ رقم ) 

 المبحث الثالث

 

 أثار انقضاء ميعاد رفع دعوى اإللغاء

 

ان فوات المواعيد ىو من النظام العام ، ولذلك ال يجوز للمحكمة ان تتجاىلو ويترتب على انقضاء ميعاد رفع دعوى 

ونظراً لهذه االثار الشاذة  37اإللغاء ان يصبح القرار اإلداري نهائياً ومحصناً تجاه أي طعن بعدم مشروعية كما كان سليماً 

اإلدارية الفردية والتنظيمية وكيفية تفادي ىذه البحث في اثر انقضاء ميعاد رفع دعوى اإللغاء بالنسبة للقرارات  ايناآرتفقد 

  -االثار وذلك كاالتي :

 أثر انقضاء ميعاد رفع دعوى اإللغاء بالنسبة للقرارات اإلدارية  -المطلب األول :

  تفادي أثار انقضاء ميعاد رفع دعوى اإللغاء -الثاني :المطلب 

 المطلب األول
 

 اثار انقضاء ميعاد رفع دعوى اإللغاء بالنسبة للقرارات اإلدارية
 

                                                           
( بالعدد نشر فً الجرٌدة الرسمٌة )الوقائع العراقٌة 8922ة لسن 824رقم ،   ( من قانون المحاماة العراقً النافذ22م ) - 42

  8922/ 87/  77فً  8784
 498،ص  8992، دار الكتب القانونٌة ، القاهرة ،  8عبد الواحد كرم ، معجم المصطلحات القانونٌة ، ط  0د -7
  218وسام صبار العاني مرجع سابق ، ص  1د - 37



القرار اإلداري ىو أفصاح اإلدارة عن اراداتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ) األنظمة ( بقصد 
وينقسم الى قرار  38قائموممكنا ، بأنشاء مركز قانوني جديد او بتعديل او الغاء مركز قانوني  جائزاً احداث اثر قانوني يكون 

ىذه القرارات اإلدارية  رف لمعرفة اثر انقضاء الميعاد علىاخر اداري تنظيمي ، وفي دعوى اإللغاء ال بد من التطفردي و 
 وكاالتي 

 القرارات الفردية  -الفرع األول :

ىي التي تخاطب فرداً او افراداً بذاتهم ، وينبغي ان تكون محصنة أي عدم جواز المساس بها سواء القرارات الفردية 
واذا انقضى ميعاد الستين يوماً من تاريخ نشر القرار اإلداري او عالنو  او علم صاحب الشأن دون  39باإللغاء او السحب

اب القرار اإلداري حصانو نهائية ضد اإللغاء او السحب ان يطعن فيو باإللغاء فانو يترتب على ذلك نتيجة مهمو ىي اكتس
فوت ذو الشأن فرصة الطعن في القرار اإلداري في ولو كان القرار مخالفاً للنظام فال تقبل دعوى اإللغاء بعد ذلك ، فاذا 

اجب االحترام واال ائو وان كان يرى وجها لذلك فان القرار يصبح حصينا من اإللغاء و لميعاد القانوني الستصدر حكم بالغا
 41اذا قام بالقرار كوجو من أوجو انعدام القرار اإلداري

اية دعوى يكون  تحصن القرار اإلداري فانو يحمل على الصحة ، ويصبح حجة على ذوي الثان ، بحيث ال تقبل فمتى
من قوتو التنفيذية في مواجهتهم ، اال انطوى االحد على اإللغاء ضمني للقرار واخالل باالستقرار الذي  القصد منها تجريده

 استهدفو القانون للمراكز واالثار القانونية 

 

وقد استقر القضاء اإلداري في مصر على استثناء بعض   41المشار اليها بعد ان انقضت مواعيد الطعن فيها باإللغاء

 فأنهارغم انقضاء مدة الطعن ومنها ، القرارات المقيدة للحرية والقرارات ان المنعدمة  الغائهابها او ه سحالقرارات واجار 

ها سكوت اإلدارة عن اإلفصاح عن ارادتالقرارات السلبية ف وأيضاتعد من العيوب الجوىرية التي تصيب القرار اإلداري ، 

يتقيد بميعاد معين الطعن ، وكذلك االمر بالنسبة للقرارات اإلدارية المبنية بشكل صريح يعد بمثابة قرار اداري مستمر ال 
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ا كان القرار اإلداري فردياً امتنع على 1والخالصة ا 42فيها التقديرمشرع لإلدارة حرية على سلطة مقيدة أي التي ال يترك ال

او تلغيو اذا ما رتب حقوقاً مكتسبة ،  تسحبواالفراد الطعن فيو بعد فوات ميعاد الطعن ، وكذلك ال تستطيع اإلدارة ان 

استقرار األوضاع اإلدارية ولو كان القرار غير مشروع ، اال اذا كان معيباً بعيب  تتطلب حفاظاً على المصلحة العامة التي

 43جوىري

 

 القرارات التنظيمية  -الفرع الثاني :

 

 بعمومويقصد بالقرارات اإلدارية التنظيمية او اللوائح مجموعة القواعد العامة الملزمة التي تصدرىا جهة اإلدارة وتتعلق 

استقر االجتهاد القضائي اإلداري على جواز الطعن في مشروعية القرارات  44االفراد او طائفة منهم فال تختص بفرد بذاتو

  45اإلدارية التنظيمية بعد انقضاء ميعاد النظام في حاالت استثنائية وىي

مع احكام  وع ، أي اذا صدر تشريع جديد يتعارضالقرار التنظيمي يجعل وجودة غير مشر  لنفاذصدور تشريع الحق  –أ 

االفراد تطبيق  منعدماً ومن ثم ال يجوز اإلدارة ويصبح وجودهغياً ضمنياً الالقرار يعد  ىذهنافذ ، فاذا القرار التنظيمي ال

 احكامو او االستناد اليو 

يكفي ان  ال حالة تفيد الظروف المادية او األسباب الموضوعية التي اوجب اصدار القرار التنظيمي وىذي يعني انو –ب 

انما  ا مع احكامها فقط لتحقق مشروعية وثبوت صحة نفاذه ،ق مع التشريعات النافذة ومتالئميكون القرار التنظيمي متواف

الى اصدار ، فاذا سهت اإلدارة او  ادتراعياً للظروف المادية واألسباب الموضوعية التي ينبغي ان يكون ىذا القرار م
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ىذه الظروف واألسباب ان تغير تين يوماً التالية تجاىلت القيام الواجب النظامي فانو يحق لكل ذي مصلحة خالل ميعاد لس

 يطلب من اإلدارة 

على القرار التنظيمي وفقاً للظروف واألسباب الجديدة ، فاذا رفضت اإلدارة طلبة  الالزمةالمختصو ادخال التعديالت 

 نئذ صراحة او متنعت عن الرد عليو خالل ميعاد التظلم النظامي اعتبر امتناعها ىذا بمثابة ويتعين على صاحب العالقة عند

  46نهائياً  الغائوالى تقديم الطعن رفض اإلدارة الصريح او الضمني خالل ميعاد النظامي وطلب  اللجوء

ائها في أي وقت دون ة ان اإلدارة تملك تعديلها او الغوالخالصة ان القاعدة العامة المستقرة بالنسبة للقرارات التنظيمي

وعية عامة وال تنشى بذاتها حقوقاً مكتسبة يمكن ان يحتج بها التقيد بموعد الطعن على اعتبار انها تولد مراكز قانونية موض

ان يكون موجودا وينبغي ان يكون قائما الى حين  باإللغاءويشترط في القرار اإلداري كي يكون قابال للطعن  47على اإلدارة

لحاق ضرر بالطاعن وان نظر الدعوى ، وكذلك يجب ان يكون القرار محل الطعن باإللغاء نهائيا ومؤثرا ان يكون قابال األ

يكون صادر عن سلطة إدارية وطنية ، فالقرار اإلداري الصادر من المنظمات الدولية ال يقبل الطعن فيها عن طريق اإللغاء 

 48ألنو ال سلطان للقضاء اإلداري الوطني على اعمال تلك المنظمات والهيئات وما تصدره من قرارات

 المطلب الثاني

 

 تفادي أثار انقضاء ميعاد دعوى اإللغاء

 

او مصلحة  لمصلحتهاىناك أساليب وحلول تقوم بها اإلدارة تسعى من خاللها الى تفادي اثار انقضاء ميعاد دعوى اإللغاء 

  -االفراد وىذه األسباب ىي :

 القواعد النظامية تعديل  -الفرع األول :
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السلطة  تضئهاالتي  النظمالتي تصدر من السلطة التنظيمية مجموعة  –القانونية  –ويقصد بتعديل القواعد النظامية 

التنظيمية في الدولة ، فتقوم السلطة التنظيمية بوضع القواعد لكل نظام من أنظمة الدولة ، وتهدف ىذه النظام الى بيان 

جتماعية وغيرىا في الدولة ، ويجب على الجميع حكاماً محكومين ان يخضعو وتحديد األوضاع السياسية واالقتصادية واال

واال فراد لكي يتحقق العدل ويستقر النظام ويسود مبدا المشروعية في  والخاصةلها ، فهي عامة شاملو الهيئات العامة 

اعمال القواعد معها يستحيل وتعديل القواعد النظامية او اإللغاء الضمني يكون بإصدار قواعد نظامية جديدة  49الدولة

ي اثار القرار اإلداري المتحصن المبني على جديدة ، لهذا تستطيع اإلدارة تالفالنظامية القديمة لتعارضها مع القواعد ال

القواعد النظامية مستمرة من الالئحة بتعديل ىذا القواعد ، ويجب مالحظة ان عطاء الحق اإلدارة بتعديل القواعد النظامية 

 ح اإلدارية خاضع لرقابة القضاء اإلداري واذا ظهر للوائ

العام ان ىذا النوع من القرار ال ينشى حقوقاً مكتسبة انها مقصورة  المبدأوان  51استعمال السلطة تعسف اإلدارة او اساءة

  51على انشاء قواعد عامة مجردة ولجهة اإلدارية تعديلها او الغائها في أي وقت

 حالة الظروف االستثنائية  -الفرع الثاني :

بالفترة التي توجد فيها ىذه الظروف االستثنائية ، وحتى زالت عادت  تقترن وقتيةالظروف االستثنائية ىي الظروف 

فنظرية الظروف االستثنائية مفهومها اتساع مبدا المشروعية في تلك الظروف بمعنى ان بعض  52العادية للتطبيق المسؤولية

في الظروف العادية ، يعتبرىا القضاء اإلداري مشروعية ، اذا ما تبين انها ضرورية لحماية  غير مشروعة القرارات اإلدارية 

النظام العام ولتامين سير المرافق العام بسبب حدوث ظروف استثنائية فتحلل اإلدارة مؤقتاً من قيود المشروعية العامة لتمتع 
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ة الصادرة بناءا على سلطة استثنائية ويتحقق القضاء في ما ويمتلك االفراد طلب الغاء القرارات اإلداري 53باختصاص واسع

اذا كانت اإلدارة قد واجهت ظروفاً استثنائية ال يمكن معها ان تؤدي واجبها اذا التزمت حدود المشروعية العادية ، وماذا  

ة وتمتلك اإلدارة الضروري من السلطة لمواجهة تلك الحالة والظروف االستثنائي القدركانت اإلدارة قد اقتصرت على 

الخروج على احكام القوانين العادية التي تلتزم بالخضوع لها واحترام قواعدىا في الظروف العادية فاتستطيع ان توقف 

  الضرورة وائح  اللها وان تلغيها عن طرق األنظمة او وان تعد تطبيقها

 

والخالصة انو في حالة تفيد الظروف  54او بواسطة القرارات التي لها قوة القانون ، وما تصدر بهذا الشأن يعد مشروعاً 

بطلب الى  أصحاب الشأن ان يتقدمو ر القرار التنظيمي الالئحي فان االفرادالى اصدا ادتالمادية واألسباب الواقعية التي 

لهم الطعن في قرار الرفض امام القضاء ، وان انقضاء  جازاإلدارة التي أصدرت القرار بطلب الغائو ، فان رفضة اإلدارة 

ذوي الشأن يرفع دعوى التعويض ضد القرار الذي تحصن ما دام قد  قيام اإللغاء ،ال يحول دعوىالميعاد المقر قانوناً لرفع 

د التقادم المسقط في القانون فيدان التعويض يبقى مفتوحاً الن دعوى التعويض تخضع لقواععليو ضرر اصابهم ، مترتب 

أصحاب الشأن في الطعن فال لو من ثم حق وبالتالي ان ميعاد اإللغاء يوجو حاالت معينة تؤدي الى سقوط  55نيالمد

 انقضاء ىذا الميعاد قبل إتمام مدتو النظامية ، اال ان ىذا الميعاد واثر انقضاء يمكن تفادية بالحلول التي بينها سابقاً 

 الخاتمة
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توصلنا في خاتمة ىذه الدراسة الى عدة نتائج وتوصيات ، نرجوا ان تكون قد أفادت في مفهوم جوىر بحثنا ، ومن اهلل 
  1111التوفيق

 111االستنتاجات  -أوالً : 

لرفع دعوى اإللغاء بحيث اذا أنقضى ال تقبل الذي حدده المشرع ميعاد الطعن في الدعوى اإللغاء وىو الميعاد  -1
الدعوى من النادية الشكلية ، وقد حدده المشرع العراقي بستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة البت في التظلم ، 

ويبدأ سريان ميعاد الطعن لدعوى اإللغاء من اليوم التالي لتاريخ العلم بالقرار ، وتتمثل طرق العلم بالقرار في 
 111عالن والعلم اليقينيالنشر واال

ويمكن إيقاف ميعاد رفع الدعوى عن السريان لسبب محدد على ان يستكمل سريانو بعد زوال السبب الموقف ،  -2
منها ، كما ينقطع ميعاد دعوى اإللغاء لعدة أسباب واألسباب ىي اما ان تكون القوة القاىرة او بحكم القانون 

العراقي اجبارياً وىو احد شروط قبول دعوى اإللغاء ، ويجب ان يقدم التظلم اإلداري والذي يحد في القانون 
 11التظلم في الميعاد المحدد قانونا واال عدَّ منعدماً وغير منتج ألثاره  

نتيجة ىامة وىي اكتساب القرار اإلداري  أذا انقضى ميعاد دعوى اإللغاء دون ان يطعن فيو فان ذلك يرتب -3
القرار مخالفاً للنظام العام ىذا ما يخص القرارات الفردية ، لسحب حتى لو كانت حصانة نهائية ضد اإللغاء او ا

اما القرارات التنظيمية فان القاعدة العامة المستقرة فيها ىو ان اإلدارة تملك تعديلها او الغائها في أي وقت دون 
قواعد النظامية اذا كان ىنالك التقيد بمواعيد الطعن ، وقد اعطى القانون للسلطات اإلدارية إمكانية تعديل ال

 11تعسف فيها او صدرت في ظروف استثنائية

 111التوصيات  -ثانياً :

باب استقرار األوضاع القانونية واإلدارية يجب ان يكون القرار اإلداري وطرق التبليغ بو مكتوبة بشكل صريح من  -1
 1لقرار اإلداري وتسهيل التعامل بو وواضح والعلم اليقيني بو ينبغي ان يكون حتمياً وذلك لتحقيق غاية ا

اختصاص  محكمة القضاء اإلداري وخاصة في القرارات التنظيمية ، وذلك أسوة بالدول  نوصي بضرورة  توسيع -2
األخرى من اجل تحقيق العدالة القانونية كما ان المصلحة العامة تقضي ذلك ، لذلك نوصي بالحفاظ والتوسيع في 

 1مجال تسبيب القرار اإلداري حتى يمكن للرقابة القضائية ان تمارس دورىا
وضع نص يبين كيفية أمتداد ميعاد دعوى اإللغاء ، بما يتفق مع طبيعة الدعوى اإلدارية ، واالخذ في نرى ضرورة  -3

ىذا االمر باحكام التشريعات المقارنة ، كما نوصي بنشر االحكام القضائية اإلدارية ورغم ان ىذا النشر موجود اال 
نبغي ان يكون النشر سنوياً حتى يتسنى للباحثين ان المدة التي ما بين اإلصدار والذي يليو مدة طويلة ، لذلك ي

   1والمختصين االطالع عليها

 

 قائمة المصادر  



 القران الكريم - 

 الكتب  -أوال:

نهاية القرار اإلداري عن غير طريق القضاء ، دار الفكر العربي ، القاىرة بدون ذكر سنة  –حسني عبد المجيد  1د -1
 الطبع 

  2118خالد عبد الفتاح ، دعوى اإللغاء ، في ضوء احكام المحكمة اإلدارية العليا ، دار الكتب القانونية ، مصر  1د -2

  1976سليمان الطماوي ، القضاء اإلداري ) قضاء اإللغاء ( ، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  1د -3

  1971مكتبة القاىرة الحديثة ، القاىرة ، طعيمة الجرف ، رقابة القضاء الالعمال اإلدارة العامة ،  1د-4

فؤاد احمد عامر ، الميعاد رفع دعوى الغاء ، في ضور احكام المحكمة اإلدارية العليا محكمة القضاء اإلداري ،  1د-5
  2111دار الفكر العربي ، القاىرة ، 

  2114،  1علي خطار شنطاوي ، موسوعة القضاء اإلداري ، دار الثقافة ، عمان ، ط 1د-6

  1995،  1عبد الواحد كرم ، معجم المصطلحات القانونية ، دار الكتب القانونية ، القاىرة ، ط 1د-7

  1983عبد الغني بسيون ، والية القضاء اإلداري على اعمال اإلدارة ، منشاة المعارف ، اإلسكندرية ،  -8

 1989، االسكندرية  ،  1محسن خليفة ، قضاء اإللغاء ، دار المطبوعات الجامعية ، ط 1د -9

 1978،  1مصطفى كمال وصفي ، أصول االجراءات القضائية اإلداري ، مطبعة األمانة ، القاىرة ، ط 1د-11

  1995ماجد راغب الحلو ، القضاء اإلداري ، قضاء اإللغاء ، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية ،  1د -11

  1966،  1قضاء اإلداري ، مجلس الدولة منشاة المعارف ، اإلسكندرية ، ط مصطفى أبو زيد فهمي ، 1د-12

  2113، بغداد ،  1وسام صبار العاني ، القضاء اإلداري ، مكتبة السنهوري ، ط -13

 

 

 

  

 



   القوانين المطبقة  -ثانياً : 

 قانون المرافعات المدنية العراقي -1

 المعدل  1981سنة  114قانون الرسوم العدلية العراق رقم -2

 المعدل  1965لسنة  133قانون المحاماة العراق رقم -3

 المعدل 1972لسنة  47قانون مجلس الشورى الدولة المصري رقم -4

 المواقع االلكترونية  -ثالثاً :

 65انون مجلس الشورى الدولة العراق رقم المعدل التعديل الثاني لق 1969لسنة  83االقانون النافذ رقم رقم -1

  www lraq lg orgالمعدل الموقع االلكتروني  1979لسنة 

 ، موقع االلكتروني  1986،  1الموسوعة الفقهية الكويتية ) ذات السالسل ( ، الكويت ،ط-2

   www nauss edu sa  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


