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ال ٌخفى على المختصٌن والباحثٌن الكرام ان السبب هو جملة من الوقائع القانونٌة والمادٌة التً تدفع رجل 

االدارة او الجهة االدارٌة المختصة التخاذ القرار االداري، والسبب ركن ال ٌمكن ان ٌستقٌم القرار االداري 

تخاذ القرار االداري فً محله ومضمونه او فً مشروعٌته بدونه، اما التسبٌب فٌراد به تحدٌد وذكر سبب ا

موضوعه، ونظرٌا ومن الثابت فً هذا الصدد ان ذكر اسباب اتخاذ القرار االداري فً متنه ومضمونه لٌس 

بالزام على من صدر القرار منه او الجهة االدارٌة مصدرة القرار االداري اال اذا نص القانون على خالف 

ٌد وذكر سبب اتخاذ القرار االداري قطعا، وهذا من الناحٌة والجانب النظري كما ذلك فعندها تلزم االدارة بتحد

هو الحال فً القرارات التأدٌبٌة مثال، اال ان الثابت عملٌا ومن خالل االطالع على القرارات القضائٌة ومن 

تخاذ القرار هو امر بٌنها قرارات الهٌئة العامة فً حٌنها قبل تعدٌل التسمٌة والعنوان لها فان ذكر اسباب ا

هو من اركان القرار االداري ومن دون تحدٌد لنوع القرار االداري اذا الزم البد منه باعتبار ان ركن السبب 

ما كان ادارٌا ضمن نشاط الجهة االدارٌة او تأدٌبٌا، وبخالف ذلك عملٌا فٌكون عندها القرار باطال غٌر 

جذرٌا عن الجانب النظري بما هو متعارف وثابت علٌه  مشروع، فالجانب العملً فً هذا المجال ٌختلف

والدلٌل على وجوب ذكر السبب فً القرار االداري هو القرار الصادر عن الهٌئة العامة بصفتها الحال، 

انضباط/ تمٌٌز/  492-492بالعدد  492التمٌٌزٌة قبل تغٌٌر عنوانها وتسمٌتها الحقا فً قرارها برقم االعالم 

، والذي تضمن طعنا تمٌٌزا من المدعً الذي تم تغٌٌر عنوانه الوظٌفً من محقق 4002-84-82فً  4002

عدلً الى معاون قضائً دون ذكر السبب فً القرار االداري لتغٌٌر العنوان، حٌث تم اصدار قرار اداري من 

مٌز من محققٌن ومن بٌنهم اسم الماالداري المدرجة فً القرار  لألسماءدائرة عمل الممٌز بتغٌٌر العناوٌن 

فً دون ذكر السبب مع نقله الى مكان عمله الجدٌد بالعنوان كمعاون قضائً ومن عدلٌٌن الى معاونً قضاة 

مما دفع الهٌئة العامة بصفتها التمٌٌزٌة الى الغاء القرار لخلوه من ذكر وتحدٌد سبب القرار المعنً بالتغٌٌر 

االداري هو ركن مهم فً اتخاذه واال فان القرار االداري  اتخاذ القرار االداري حٌث ان سبب اتخاذ القرار

علما ان ما خلصت الٌه الهٌئة العامة فً قرارها السابق هو ما كان نفس اتجاه مجلس ٌعتبر معٌبا فً سببه، 

الحقا الى محكمة قضاء الموظفٌن، كذلك نستشهد بقرار قضائً اخر بالعدد  االنضباط العام قبل تغٌٌر تسمٌته

عن نفس الموضوع وهو قرار الهٌئة العامة بصفتها  22/2/4082فً  4082نضباط/ تمٌٌز/ / ا440

التمٌٌزٌة بالطعن بقرار مجلس االنضباط العام قبل تغٌٌر التسمٌات والعناوٌن والذي كشف صراحة عن المبدأ 

والزم لصحة القانونً المتضمن تسبٌب قرار فرض العقوبة االنضباطٌة فً القرار االداري هو امر شكلً 

ومشروعٌة القرار االداري االنضباطً وال ٌصح القرار بدونه حتى ٌتاح التعرف على سبب العقوبة وٌتجنب 

الموظف الوقوع بالمخالفة مجددا واتاحة الفرصة للجهة المطعون امامها للتعرف على سبب فرض العقوبة 

 والتحقق من تفاصٌل فرضها ومدى مالئمتها للفعل المخالف، 

تتلخص بوجوب ذكر سبب القرار االداري فً كل االحوال عملٌة قضائٌة ما تقدم، ٌمكن استنتاج حقٌقة ولكل 

بوجوب وضرورة وجود نص قانونً فقها ومن جانب المختصٌن وذلك بعٌدا عن الواقع النظري المسلم به 

ٌلزم االدارة بتسبٌب قرارها االداري لصحة القرار االداري وتجنب عدم مشروعٌته القانونٌة، ونضٌف من 

اعاله التساؤل التالً ماهو المانع القانونً صراحة الذي ٌمنع االدارة الجانب العملً  الى ما جاء فً جانبنا 

ونه، لم نجد اجابة وال حظر او منع بنص قانونً صرٌح ٌمنع ذلك، ثم من ذكر سبب القرار االداري فً مضم

القانونٌة من باب العدالة  ان فً ذكر سبب القرار االداري فوائد اٌجابٌة فً التعامل االداري تتلخص انه
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ستوجب تسبٌب ه وكذلك فان استقرار مبادئ  حقوق االنسان ٌوتسبٌبسبب القرار االداري ذكر واالجتماعٌة 

فً التعامل لضمان تحقٌق العدالة والشفافٌة فً التعاون االداري الفردي االداري بشكل دائم ومستمر رار الق

دعما وتعزٌزا للثقة فً العالقة االدارٌة وكذلك ومعرفة نٌة االدارة فً التصرف تجاه االفراد عموما المشترك 

قرار االداري نظرٌا ونعتقد بحتمٌة تغٌٌر هذا ، فال نجد مانع او مبرر لمنع ذكر اسباب الردٌة على حد سواءالف

 هللا تعالى.... انتهى بعون وتوفٌق من الرأي والمنظور حٌال الحظر نظرٌا


