
 االداري القضاء

 اسود رزيج عبد. د. م

 (4) محاضرة

 الدعوى رفع ميعاد

   الميعاد مفهوم 

  منياا  بمااد  تاارتب  فهاا  المااد   محاادد  ب نهاا  الاادع    ماا  غيرهاا  عاا  االلغاا   دعاا   تمتاا        
 للقا ن    المخ لفا  االداريا  القارارا  إللغا   المرف عا  الدع    خالله  القض   يقبل المشرع يحدده 

 دعاااوى فااا  فالميعااااد اذا ،الشاااةلي  الن حيااا  مااا  تااارد الااادع   فااا  الميعااا د انقضااا   بعاااد رفعااا   اذ
 اماام االداري القارار لمخاصامة دعاواه رفاع للشخص فيها يحق الت  الزمنية الفترة معناه االلغاء
 الشارو  تاوفرت اذا الادعوى موضاو  ف  النظر المحكمة قررت خاللها دعواه رفع فان القضاء،
 قضات نهايتا  بعاد او بدايتا  قبل اكانت سواء الميعاد هذا خارج الدعوى اقيمت اذا اما االخرى،
 .شكال الدعوى برد المحكمة

 الميعاد تحديد من الحكمة

  ماا  االداري القاارار علاا  المترتباا  الق ن نياا  اال ضاا ع اسااتقرار فاا  يسااه  الميعاا د شاار  ا       
 ال مااا  الاا  بااا ل ع  مهااددا القااارار يبقاا  ا  المعقااا ل ماا  لاااي  اذ لألفااراد  المترتبااا  الحقاا   اهمهاا 
 عاد  ا  ةما  يةا   لا  ةان   اعتبا ر  ال ع  محل القرار الغ   عليه يترتب االلغ   حة  ال  نه ي  
 الاذي العياب جسا م  بسابب االداريا  الصاف  ما  تتجارد التا  المنعدما  القرارا  بي  التفرق  امة ني 
  التاا  االلغاا   عياا ب ماا  بعيااب المشاا ب  القاارارا   بااي  الميعاا د بفاا ا  تتحصاا  ال ثاا   ماا  شا به 

 .الميع د بف ا  تتحص 

 الميعاد تحديد

 ةا   اذا القارار تبليا  تا ري  ما  تباد  بشاهري  االلغا   دعا   رفا  ميعا د الفرنسا  المشرع حدد     
 .ي م  بستي  الميع د حدد فقد مصر ف  ام  تنظيمي   ة   ا  القرار نشر ت ري   م  فردي 



 محةماا  اماا  عنااه يختلاا  االداري القضاا   محةماا  لااد  ال عاا  ميعاا د فاا   العاارا  فاا  اماا        
 تااري  مان يوماا ساتون هاو االداري القضااء محكماة امام الدعوى رفع فميعاد الما ظفي   قض  
 .المختصة االدارية الجهة قبل من التظلم ف  بالبت المتعلقة يوما الثالثين مدة انتهاء

 :ح لتي  ف  النظر فيبتغ  الم ظفي  قضاء محكمة امام الدعوى اقامة ام 

 الااتظل  رفاا  تاا ري  ماا  ي ماا  ثالثااي  خااالل الااتظل  فيقااد  انضااب  ي  الاادع   ة ناا  اذا: االولاا 
 .حةم  ا  حقيق 

 ي ما  ثالثاي  خاالل يقاد  ال عا  فا   للم ظا  ال ظيفي  ب لحق   متعلق  الدع   ة ن  اذا: الثانية
 ةااا   اذا ي مااا   ساااتي  العااارا  داخااال ةااا   اذا علياااه المعتااار  بااا  مر الم ظااا  تبليااا  تااا ري  مااا 

 تبلاااا  تااا ري  مااا  ي ماااا  03 مضااا  بعاااد المق ماااا  الااادع   تسااام  ال الحاااا لتي  ةلتااا   فااا .  خ رجاااه
 .خ رجه ة   اذا ي م  03  العرا  داخل ة   اذل عليه المعتر  ب لقرار الم ظ 

 الدعوى رفع ميعاد سريان

 علاا  ا  بااه التبلياا  ا  االداري القاارار نشاار تاا ري  ماا  االلغاا   دعاا   رفاا  ميعاا د سااري   يبااد       
 ذلك  ن ضح. يقيني  علم  القرار بمضم   المدع 

 الجمها ر ا االع بهاد  الرسامي  الجرياد  فا  التنظيما  االداري القارار نشار معن  : النشر -1
 لألفاااراد يمةااا   ال مااا اجهته   فااا  باااه االحتجااا   لاااردار  يتسااان  ةااا  المنشااا ر بااا لقرار  اعالمهااا 
 .ب لق ن   ب لجهل رالعذ عد  ق عد  ال  استن دا القرارا  بهذ  العل  بعد  االحتج  

 المخا  بي  ا  المخ  اب علا  الا  الفاردي االداري القارار مضام   ايصا ل مهنا  : التبليغ -2
 فاا  عنااه ةاا إلعال  ع دياا  ب ساا  ل يةاا   ا  يمةاا  لااذا للتبلياا  معيناا  شااةال القاا ن   يحاادد  لاا  بااه 
 .االليةتر ن  البريد ا  الع دي ب لبريد ارس له ا  االعالن   ل ح 

  جاه علا  علما  الفاردي با لقرار المادع  علا  ما  المحةما  تتنةاد ا  معنا  : اليقين  العلم -0
 يقاوم لكن االعالن او النشر  ريق غير عن يقينيا علما بالقرار الشأن صاحب علم فهو اليقي  
 .الميع د سري   يبد  لة  محدد ت ري  ف  العل  هذا يثب  ا  يشتر  الح ل  هذ   ف  مقامها،



 اثباا   ب ساايل  التقيااد د   حصاا له تفيااد قريناا  ا   اقعاا  اياا   رياا  عاا  اليقيناا  العلاا   يثباا       
 عليها  ترتيباه يمةا  الاذي االثار  تقادير القرين   هذ  قي   عد  ا  قي   م  التحق   للقض   معين  
 .عدمه ا  للعل  ةف يته حيث م 

 هاا  االدار  ا   ي)  االدارة عاااتق علاا  الشااأن لصاااحب اليقيناا  العلاام اثبااات عاابء ويقااع      
 تاا ري  فاا  العلاا  ذلااك حصاا ل علاا  دلاايال تقااد  لاا  فاا ذا( الشاان  صاا حب علاا  حصاا ل تثباا  التاا 
 .الدع   رف  م عد ب نقض   اإلدار  دف  لقب ل  جه ال ف نه معي  

 عاا  التق عاادي الراتااب ق اا  اليقيناا  العلاا  حاا ال  قبياال ماا  العراقاا  الد لاا  مجلاا  اعتباار  قاد     
  .ب لقرار علمه بعد  لالحتج   للمدع  مج ل ال لذا تن يله بعد لراتبه  استالمه المدع  

 


