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(عيوب مخالفة القانون  ,السبب  ,الغاية )

أوال

عيب مخالفة القانون أو عيب المحل
من مقتضيات مبدأ المشروعية أن يكون القرار اإلداري موافقاً من حيث الموضوع لمضمون

القواعد القانونية ,وقد أشارت المادة السابعة انياً /ىـ1 /من قانون مجمس شورى الدولة المعدل

الى انو ( :يعتبر من أسباب الطعن بوجو خاص
واألنظمة والتعميمات).

… أن يتضمن القرار خرقاً أو مخالفة لمقانون

المطمب األول :تعريف عيب مخالفة القانون

يطمق عمى عيب مخالفة القانون بمعناه الضيق عيب المحل وىو موضوع بح نا في ىذا

المجال ,أما عيب مخالفة القانون بمعناه الواسع فيشمل عيوب القرار اإلداري كافة ,عيب

االختصاص والشكل والسبب وعيب االنحراف بالسمطة .

ويقصد بعيب المحل أن يكون القرار اإلداري معيباً في فحواه أو مضمونو وبمعنى آخر أن

يكون األ ر القانوني المترتب عمى القرار اإلداري غير جائز أو مخالف لمقانون أياً كان مصدره

سواء أكان مكتوباً كأن يكون دستورياً أو تشريعياً أو الئحياً أو غير مكتوب كالعرف والمبادئ

العامة لمقانون .

المطمب ال اني :صور مخالفة القانون

تتنوع صور مخالفة القرار اإلداري لمقانون فتارة تكون المخالفة لنص من نصوص القوانين

أو الموائح أو تطبيقاتيا في حالة وجود القاعدة القانونية ,وتارة تكون المخالفة في تفسير القوانين

والموائح أو في تطبيقاتيا عندما تكون القاعدة القانونية غير واضحة وتحتمل التأويل  .ومن صور

مخالفة القانون التي اعتمدىا القضاء االداري الصور اآلتية :
-1المخالفة المباشرة لمقانون .

-2الخطأ في تفسير القاعدة القانونية .

-3الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية.

أوالً -المخالفة المباشرة لمقاعدة القانونية:

تتحقق ىذه الحالة عندما تتجاىل اإلدارة القاعدة القانونية وتتصرف كأنيا غير موجودة وقد

تكون ىذه المخالفة عمدية كما لو منح رجل اإلدارة رخصة مزاولة مينة معينة لشخص وىو يعمم

أنو لم يستوف شروط منحة الرخصة ,وقد تكون المخالفة غير عمدية نتيجة عدم عمم اإلدارة

بوجود القاعدة القانونية .

والمخالفة المباشرة لمقاعدة القانونية أما أن تكون مخالفة إيجابية تتم ل بقيام اإلدارة

بتصرف معين مخالف لمقانون كما لو أصدرت ق ار ارً بتعيين موظف من دون االلتزام بشروط التعيين
أوان تكون المخالفة لمقاعدة القانونية سمبية تتم ل بامنتاع اإلدارة عن القيام بعمل يوجبو القانون

م ل امتناعيا عن منح أحد األفراد ترخيصاً استوفي شروط منحو .

والمخالفة المباشرة لمقاعدة القانونية من أك ر حاالت مخالفة القانون وقوعاً ووضوحاً في

الواقع العممي ,ومن ذلك م ال أن يتم احالة الموظف عمى التقاعد قبل بموغة السن القانونية
المحدده قانونا.

انياً -الخطأ في تفسير القاعدة القانونية:

تتحقق ىذه الحالة عندما تخطأ اإلدارة في تفسير القاعدة القانونية فتعطي القاعدة معنى

غير المعنى الذي قصد المشرع .

والخطأ في تفسير القاعدة القانونية أما أن يكون غير متعمد من جانب اإلدارة فيقع بسبب

غموض القاعدة القانونية وعدم وضوحيا ,واحتمال تأويميا إلى معان عدة  .وقد يكون متعمداً

حين تكون القاعدة القانونية المدعى بمخالفتيا من الوضوح بحيث ال تحتمل الخطأ في التفسير,

ولكن اإلدارة تتعمد التفسير الخاطئ ,فيختمط عيب المحل في ىذه الحالة بعيب االنحراف السمطة .

وفي معنى الخطأ في التفسير أن تعمد اإلدارة إلى مد نطاق القاعدة القانونية ليشمل حاالت
ال تدخل في نطاقيا أصالً ,أو تضيف حكماً جديداً لم تنص عميو القاعدة القانونية ) ( .
ال اً -الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية:

يكون الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية في حالة مباشرة اإلدارة لمسمطة التي منحيا

القانون إياىا بالنسبة لغير الحاالت التي نص عمييا القانون ,أو دون أن تتوافر الشروط التي
حددىا القانون لمباشرتيا ) ( .
فإذا صدر القانون دون االستناد إلى الوقائع المبررة التخاذه أو لم يستوف الشروط التي

يتطمبيا القانون فأنو يكون جدي ارً باإللغاء .

ويتخذ الخطأ في تطبيق القانون صورتين  :األولى تتم ل في حالة صدور القرار دون

اء تأديبياً بمعاقبة أحد
االستناد إلى وقائع مادية تؤيده ,وم ال ذلك أن يصدر الرئيس اإلداري جز ً
الموظفين دون أن يرتكب خطأ يجيز ذلك الجزاء ,أما ال انية فتتم ل في حالة عدم تبرير الوقائع
لمقرار اإلداري ,وىنا توجد وقائع معينة إال أنيا ال تكفي أو لم تستوف الشروط القانونية الالزمة

التخاذ ىذا القرار .

انيا

عيب السبب
رقابة القضاء اإلداري عمى سبب القرار اإلداري تم ل جانباً ميماً من جوانب الرقابة القضائية

عمى مشروعية القرار اإلداري ,ومقتضاىا أن يبحث القاضي في مدى مشروعية الدوافع

الموضوعية التي دعت اإلدارة إلصدار قرارىا ,ونبحث فيما يمي عيب السبب ونتصدى لرقابة

القضاء اإلداري بشأنو .
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المطمب األول :تعريف السبب
سبب القرار اإلداري ىو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع إلصداره .

وبيذا المعنى فأن عيب السبب يتحقق في حالة انعدام وجود سبب يبرر إصدار القرار فيكون جدي ار

باإللغاء وقد تدعي اإلدارة بوجود وقائع أو ظروف مادية دفعتيا ال صدارة م ي بت عدم صحة

وجودىا في الواقع .

فإذا صدر قرار أداري دون أن يستند إلى سبب صحيح كما لو أصدرت اإلدارة قرار بمعاقبة

موظف ألنو أىان رئيسة م يتبين عدم صحة واقعة إلىانة فان القرار يكون معيبا بعدم مشروعية

سببو

وقد بدأ مجمس الدولة الفرنسي رقابتو عمي عيب السبب منذ عام

 1907بحكم مونو

 Monoبرقابتو عمي وجود الوقائع وصحة تكييفا القانوني م حكم ديسي  Dessayعام . 1910
وقد أنكر جانب من الفقو وجود السبب كعيب مستقل من عيوب القرار اإلداري فقد ذىب

العميد دوكي  Duguitإلى أن السبب أو الباعث المميم ليس أال مجرد حالة سابقة عمى القرار
ت ير فكرة في ذىن مصدرة كما رده مجمس الدولة الفرنسي إلى عيب عدم االختصاص في حاالت

االختصاص المقيد وعيب الغاية في الحاالت األخرى بينما ذىب العميد ىوريو

 Houriouإلى

القول بأن عيب السبب يندرج في ضمن عيب مخالفة القانون ) (.
إال أن الرأي المستقر فقيا وقضاء أن عيب السبب مستقل عن العيوب األخرى فقد تقدم أن

عيب مخالفة القانون يتعمق بمحل القرار اإلداري وىو األ ر القانوني المترتب عمى القرار أو مادتو

أو محتواة وبمعنى أخر فانو ذلك التغيير الذي يحد و القرار سواء بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز

قانوني معين أما السبب فيتعمق بالحالة الواقعية أو القانونية التي قامت قبل إصدار القرار ودفعت

إلى إصداره.

وفي عيب االنحراف بالسمطة يتعمق العيب في الغاية أو اليدف الذي يسعى مصدر القرار

إلى تحقيقو وىذه الغاية متصمة بالبواعث النفسية لمشخص أو الجية التي اتخذت القرار في حين
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يتم ل عيب السبب بعناصر ذات طبعية موضوعية متصمة بالقانون أو الوقائع ومستقمة عن الحالة

النفسية لمصدر القرار .

المطمب ال اني :شروط السبب في القرار اإلداري

استقر القضاء عمي ضرورة توفر شرطين في سبب القرار اإلداري :

أوالً -أن يكون سبب القرار اإلداري موجوداً:

وىنا يجب أن يكون القرار اإلداري قائما وموجودا حتى تاريخ اتخاذ القرار ويتفرع من ىذا

الشرط ضرورتان األولى أن تكون الحالة الواقعية أو القانونية موجودة فعال وأال كان القرار اإلداري
معيباً في سببو ,وال اني يجب أن يستمر وجودىا حتى صدور القرار فإذا وجدت الظروف

الموضوعية إلصدار القرار أال أنيا زالت قبل إصدارة فإن القرار يكون معيبا في سببو وصدر في

ىذه الحالة ,كما ال يعتد بالسبب الذي لم يكن موجودا قبل إصدار القرار أال أنو تحقق بعد ذلك وأن

جاز أن يكون مبر ار لصدور قرار جديد .
انياً -أن يكون السبب مشروعاً:

وتظير أىمية ىذا الشرط في حالة السمطة المقيدة لإلدارة عندما يحدد المشرع أسبابا معينو

يجب أن تسند إلييا اإلدارة في إصدار بعض ق ارراتيا فإذا استندت في إصدار قرارىا إلى أسباب غير
تمك التي حددىا الشرع فأن قرارىا يكون مستحقا لإللغاء لعدم مشروعيتو ويجري القضاء في ىذه

الحالة عمى رقابة األسباب القانونية من حيث وجودىا أو عدم وجودىا وقصر سمطتو عمى تطبيق

حكم القانون أي عمي رقابة المشروعية فقط .وقد قضى مجمس االنضباط العام في قرار لو بتاريخ

( 2003/12 /25إن الذي ييم المجمس في مجال ىذا الطعن البحث عن مدى مشروعية األمر
اإلداري المطعون فيو وأصولية أسبابو وانسجامو مع متطمبات الصالح العام  ..مما يكون األمر

اإلداري المطعون فيو قد صدر خالفاً لممشروعية ولقواعد االختصاص وخالياً من أسبابو القانونية

…)( )

ومع ذلك فقد درج القضاء اإلداري عمى أنو حتى في مجال السمطة التقديرية ال يكفي أن

يكون السبب موجودا بل يجب أن يكون صحيحا ومبر ار إلصدار القرار اإلداري.

-اشار اليه خضر عكوبي يوسف  ،مصدر سابق  ،ص281

فضالً عن أن جية اإلدارة كقاعدة عامة غير ممزمة بتسبيب قرارىا أال إذا أشترط المشرع

ذلك أما إذا أفصحت عن ىذا السبب من تمقاء ذاتيا فأنو يجب أن يكون صحيحا وحقيقيا فأن لم
يكن كذلك بأن كان وىميا أو صوريا كان القرار اإلداري باطال غير منتج ألي أ ر .

أما في حالة تعدد األسباب التي يستند إلييا القرار ,وتبين أن بعض األسباب صحيح

ومشروع واألسباب األخرى غير مشروعة فقد استقر القضاء اإلداري عمى التفرقة بين األسباب

الدافعة أو الرئيسية وبين األسباب غير الدافعة أو ال انوية والحكم بإلغاء القرار إذا كانت األسباب

المعيبة وغير الصحيحة ىي األسباب الدافعة أو الرئيسية في إصدار القرار و ال يحكم بإلغاء القرار

إذا كانت األسباب المعيبة ىي األسباب غير الدافعة أو ال انوية .
المطمب ال الث :رقابة القضاء اإلداري عمى السبب

تطورت الرقابة عمي سبب القرار اإلداري من الرقابة عمى الوجود المادي لموقائع إلى رقابة

الوصف القانوني لموقائع إلي أن وصمت إلي مجال المالئمة أو التناسب بين القرار اإلداري

والوقائع التي دفعت ألى إصداره .

وبناء عمي ذلك سنبحث في رقابة القضاء اإلداري عمى السبب في الث مراحل الرقابة عمى

وجود الوقائع والرقابة عمى تكييف الوقائع والرقابة عمى مالئمة القرار لموقائع :
أوالً -الرقابة عمى وجود الوقائع:

الرقابة عمى وجود الوقائع المادية التي استندت ألييا اإلدارة في إصدار قرارىا أول درجات

الرقابة القضائية عمى سبب القرار اإلداري فإذا تبين أن القرار المطعون فيو ال يقوم عمي سبب
يبرره فأنو يكون جدي ار باإللغاء النتفاء الواقعة التي استند عمييا.

وقد بدأ مجمس الدولة الفرنسي في رقابتو عمي وجود الوقائع مع بداية القرن العشرين ومن

أحكامو في ىذا المجال حكم  Trepontالذي قضي بإلغاء القرار اإلداري الخاص بإحالة الطاعن
عمى التقاعد لعدم بوت الواقعة التي اعتمدت عمييا اإلدارة في إصدار القرار وىي تقديم الطاعن

طمبا بإحالتو عمي التقاعد ) ( .

C .E 20 Janvier 1922 con col C.GRIVET R.D.P 1922 P 82 . 1-

وسار القضاء اإلداري في مصر والعراق مع ما سار عميو مجمس الدولة الفرنسي في ذلك .
( )
أما إذا صدر القرار باالستناد إلى سبب تبين أنو غير صحيح أو وىمي وظير من أوراق

الدعوى أن ىناك أسباب أخرى صحيحة فأنو يمكن حمل القرار عمى تمك األسباب.

انياً -الرقابة عمى تكييف الوقائع:

وىنا تمتد رقابة القاضي اإلداري لتشمل الوصف القانوني لموقائع التي استندت ألييا اإلدارة

في إصدار قرارىا فإذا تبين لو أن اإلدارة أخطأت في تكييفيا القانوني ليذه الوقائع فإنو يحكم

بإلغاء القرار اإلداري لوجود عيب في سببو فإذا تحقق القاضي من وجود الوقائع التي استندت

إلييا اإلدارة في إصدار قرارىا ينتقل البحث فيما إذا كانت تمك الوقائع تؤدي منطقيا إلى القرار

المتخذ .

ومن اشير أحكام مجمس الدولة الفرنسي في الرقابة عمى التكييف القانوني لموقائع حكمة

في قضية  Gomelعام  1914فقد قضي بإلغاء قرار مدير أحد األقاليم الذي رفض الترخيص

لمسيد جوميل بالبناء في منطقة أ رية عمى أساس أن ىذا البناء سيشوه جمال المنظر األ ري ولما
بحث المجمس التكييف القانوني لموقائع التي أستند إلييا ىذا القرار أعتبرىا غير صحيحة وألغى

قرار المدير) (.

وجاء في قرار لمحكمة القضاء اإلداري في العراق بقرارىا المؤرخ في  ( 1996/11/18قرر

إلغاء األمر المتضمن حجز ومصادرة السيارة لعدم ارتكازه عمى سند من القانون وان تطبيق قرار
مجمس قيادة ال ورة كان في غير محمو …) ) (.

ال اً -الرقابة عمى المالئمة:

 -مجمس االنضباط العام في قرار له بتاريخ  2003/12 /25مشار اليه سابقا.

3-25 Nite Hauriou ،1917 ،Gomels ،C.E 4 Avril 1914 1منشور في مجمة العدالة  ،العدد الثاني  ، 1999ص109

.

األصل أن ال تمتد رقابة القضاء اإلداري لتشمل البحث في مدى تناسب الوقائع مع القرار

الصادر بناء عمييا الن تقدير أىمية الوقائع وخطورتيا مسألة تدخل في ضمن نطاق السمطة

التقديرية لإلدارة إال أن أحكام مجمس الدولة في مصر وفرنسا أخذت تراقب المالئمة بين السبب

والقرار المبني عميو ال سيما إذا كانت المالئمة شرطا من شروط المشروعية وأتضح ذلك جمياً في
صدد الق اررات المتعمقة بالحريات العامة وامتدت ىذه الرقابة إلى ميدان الق اررات التأديبية كذلك .

( )
وبذلك يكون القضاء قد توسع في بسط رقابتو عمي العناصر الواقعية لركن السبب حتى
بمغت أقصى درجاتيا ,لتشمل المالئمة والشك ان رقابة التناسب وعمى وجو الخصوص في الق اررات
التأديبية ىي المجال الحقيقي لمجمس االنضباط في العراق فمع اعترافو بحرية اإلدارة في توقيع
الجزء أو عدم توقيعية عمي الموظف فأن مشروعية قرارىا تبقي رىنا بأن ال يشوبو غمو أو عدم
مالئمة بين الذنب المقترف والعقوبة التأديبية  .وفي ذلك قضى مجمس االنضباط العام في حكمو
بعدد  1979/122في ( 1979/5/9من شروط العقوبة المفروضة عمى الموظف أن تكون
ف منيا )(
مالئمة مع الغايات المستهد ة
تعديل قانون مجمس شورى الدولة

) واستمر المجمس عمى نيجو ىذا بعد صدور قانون
رقم  106لسنة  1989وأصدر ق اررات عديدة تشير إشارة

واضحة إلى بسط المجمس رقابتو عمى التناسب ومنيا قراره الذي جاء فيو

(وحيث لم يسبق

لمم عترضة ان عوقبت خالل السنة ولخدمتيا الطويمة ,فتكون عقوبة العزل شديدة وال تتناسب مع
الفعل ,قررنا تخفيف العقوبة من العزل الى التوبيخ)(

),

 -عصام عبد الوهاب البرزنجي – السمطة التقديرية لإلدارة والرقابة القضائية –  – 1971ص  160وما بعدها .

( )3قرار مجمس االنضباط العام برقم  1979/122في  1979/5/9منشور في مجمة العدالة  ،العدد  ،3السنة ،5
 ،1979ص.33

( )4قرار مجمس االنضباط العام برقم  2004/207في  2004 /7/1القرار غير منشور.

ال ا

عيب إساءة استعمل السمطة أو االنحراف بيا
السمطة التي تتمتع بيا اإلدارة ليست غاية في ذاتيا أنما ىي وسيمة لتحقق الغاية المتم مة

بالمصمحة العامة لممجتمع ,فإذا انحرفت اإلدارة في استعمال ىذه السمطة بإصدار الق اررات لتحقق

أىداف تتعارض مع المصمحة العامة فأن قرارىا يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السمطة أو

االنحراف بيا ويعد ىذا العيب من أسباب الطعن باإللغاء التي ترد على القرار اإلداري ,ونتأول في
ىذا الجزء من الدراسة التعريف بيذا العيب وصورة ورقابة القضاء اإلداري بشأنو .

المطمب األول :تعريف عيب إساءة استعمال السمطة

يكون القرار اإلداري معيبا بعيب إساءة استعمال السمطة إذا استعمل رجل اإلدارة صالحياتو

لتحقق غاية غير تمك التي حددىا القانون ويتصل ىذا العيب بنية مصدر القرار وبواع و ,لذلك

يقترن ىذا العيب بالسمطة التقديرية لإلدارة وال ي ار إذا كانت سمطة اإلدارة مقيدة بحدود معينة.

وقد حظي ىذا العيب بأىمية كبيرة في القضاء اإلداري في فرنسا ومصر واألردن عمى السواء

أال أن أىميتو تضاءلت ألنو يتصل بالبواعث النفسية الخفية لجية اإلدارة ,وا باتو يتطمب أن يبحث
القضاء في وجود ىذه البواعث وىو غاية بعيدة المنال.

لذلك أضفي القضاء عمي ىذا العيب الصفة االحتياطية فال يبحث في وجوده طالما أن ىناك

عيب أخر شاب القرار اإلداري م ل عيب عدم االختصاص أو عيب الشكل أو مخالفة القانون .

(

)

واذا كان عيب االنحراف بالسمطة عيب قصدي أو عمدي يتعمق بنية مصدر القرار الذي

غالبا ما يكون سيئ النية يعمم أنو سعي إلى غاية بعيدة عن المصمحة العامة أو غير تمك التي
حددىا القانون فأنو قد يحصل أن ال يقصد مصدر القرار االبتعاد عن المصمحة العامة أال أنو

يخرج عمى قاعدة تخصيص األىداف فيكون القرار مشوبا بعيب االنحراف أيضاً.
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المطمب ال اني :صور إساءة استعمال السمطة

م مما ىو الحال في سائر عيوب القرار اإلداري يتخذ عيب االنحراف في استعمال السمطة

صو ار عده نتناوليا تباعاً .

أوالً -البعد عن المصمحة العامة:

القانون لم يعط اإلدارة السمطات واالمتيازات أال باعتبارىا وسائل تساعدىا عمي تحقيق الغاية

األساسية التي تسعى إلييا وىي المصمحة العامة ) ( .
واذا ما حادت اإلدارة عن ىذا اليدف لتحقيق مصالح شخصية ال تمت لممصمحة العامة

بصمة كمحاباة الغير أو تحقيق غرض سياسي أو استخدام السمطة بقصد االنتقام فإن ق ارراتيا

تكون معيبة بعيب االنحراف بالسمطة .

ومن الجدير بالذكر في ىذا المجال انو

ال يكفي في ىذا الصدد أن يتحقق نفع ألحد

األشخاص لتحقيق عيب االنحراف فإذا كان النفع أحد النتائج عمى القرار وليس ىو غايتو فالقرار

ليس معيباً بعيب االنحراف ,وتتحقق ىذه الصورة في االنحراف في حاالت عديدة كالقرار الذي
يصدر ببواعث سياسية أو تحدياً لحكم قضائي أو تحايل عميو أو بدافع االنتقام(

).

انياً -مخالفة قاعدة تخصيص األىداف:

عمى الرغم من أن اإلدارة تستيدف تحقيق المصمحة العامة دائماً فقد يحدد المشرع لإلدارة

ىدفاً خاصاً يجب أن تسعى ق ارراتيا لتحقيقو واذا ما خالفت ىذا اليدف فإن قرارىا يكون معيباً
بإساءة استعمال السمطة ولو تذرعت اإلدارة بأنيا قد قصدت تحقيق المصمحة العامة ,وىذا ما

يعرف بمبدأ تخصيص األىداف وم ال ذلك ق اررات الضبط اإلداري التي حدد ليا القانون أىدافاً

ال ة ال يجوز لإلدارة مخالفتيا وىي المحافظة عمى األمن العام والسكينة العامة والصحة العامة,

فإذا خالفت اإلدارة ىذه األىداف في قرار الضبط اإلداري فإن ق ارراىا ىذا يكون مشوباً بعيب

االنحراف بالسمطة وجدي ارً باإللغاء .
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ال اً -إساءة استعمال اإلجراءات:

تحصل ىذه الحالة من االنحراف عندما تستبدل اإلدارة اإلجراءات اإلدارية الالزمة إلصدار

قرار معين بإجراءات أخرى لتحقيق اليدف الذي تسعى إليو ,وتمجأ اإلدارة إلى ىذا األسموب أما

ألنيا تعتقد أن اإلجراء الذي اتبعتو ال يمض لتحقيق أىدافيا أو أنيا سعت إلى التيرب من

اإلجراءات المطولة أو الشكميات المعقدة .

وأياً كانت التبريرات فإن اإلدارة تكون قد خالفت اإلجراءات التي حددىا القانون ويكون

تصرفيا ىذا مشوباً بعيب إساءة السمطة في صورة االنحراف باإلجراءات .

وم ال ذلك أن تمجأ اإلدارة إلى االستيالء المؤقت عمى العقارات بدالً من سيرىا في طريق

إجراءات نزع الممكية لممنفعة العامة تفادياً لطول إجراءات نزع الممكية ,أو أن تقرر اإلدارة انتداب
موظف وىي تستيدف في الحقيقة معاقبتو فتمجأ إلى قراراالنتداب لتجريده من ضمانات التأديب .

المطمب ال الث :إ بات عيب إساءة استعمال السمطة

األصل في عيب االنحراف بالسمطة أن يقع عبء إ باتو عمى عاتق من يدعيو فإن عجز

عن ذلك خسر دعواه وال يجوز لممحكمة أن تتصدى ليذا العيب من تمقاء نفسيا ,ال سيما وأن
الق اررات اإلدارية تتمتع بقرينة المشروعية وعمى من يدعي مخالفتيا لممشروعية إ بات ذلك .

وبالنظر لصعوبة موقف المدعي وعجزه في أحيان ك يرة عن إ بات ىذا االنحراف ما دام

يتعمق بالنواحي النفسية لمصدر القرار ,فقد درج القضاء اإلداري عمى أنو إذا كان نص القرار أو

ما تضمنو ممف الدعوى من أوراق ومستندات تؤدي إلى إ بات اإلساءة أو االنحراف بالسمطة فإنو

يجوز لمقاضي أن يحكم من تمقاء نفسو بإلغاء القرار دون أن يحمل طالب اإللغاء إقامة الدليل

عمى وقوع االنحراف .

كذلك استقر قضاء مجمس الدولة الفرنسي والمصري عمى قبول الدليل المستمد بكل طرق

اإل بات أو الداللة من مجرد قراءة القرار أو أسبابو التي بني عمييا أو من طريقة إصدار القرار

وتنفيذه والظروف التي أحاطت بو إل بات عيب االنحراف ,وليس في القضاء االداري العراقي ما

يخالف ذلك .

ويمكن لمقضاء أن يستدل عمى وجود االنحراف من الظروف المحيطة بالقرار وتوقيت

وطريقة إصداره وتنفيذه ,كما يجوز استدعاء الخصوم لسؤاليم عن الوقائع المحيطة باتخاذ القرار

لموقوف عمى أىداف اإلدارة وبواع يا إذ أن الميم أن ال يبقى االدعاء بإساءة استعمال السمطة قوالً
مرسالً ال دليل عميو .

