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ملخص البحث

تكمن أمهية املوضوع يف أاثر سحب اليد على املركز القانوين للموظف واألاثر املالية
واالجتماعية عليه وعلى عائلته ولكون املوضوع مل يلق القدر الكايف من البحث آثرت اختياره
وقد توصلت من خالل البحث إىل ما أييت:
 .1حتديد أنواع سحب اليد الوجويب واجلوازي مع اقرتاح معاجلة تشريعية لعدم امتداد مدة
سحب اليد الوجويب لفرتة طويلة للحيلولة دون تعسف اإلدارة حبق املوظف وتشجيع جهة
التحقيق على اجنازه بسرعة خدمة للمصلحة العامة.
 .2بيان أاثر سحب اليد على الراتب التقاعدي للموظف واقرتاح معاجلة تشريعية بتعديل
النص الوارد يف قانون التقاعد املوحد رقم  9لسنة  2014والذي اعترب مدة سحب اليد
نصف خدمة تقاعدية بشكل مطلق ،أبن يكون ذلك حسب نتيجة التحقيق ،ألن يف ذلك
حيف على املوظف عند حتديد راتبه التقاعدي.

 .3اقرتاح معاجلة ألثر سحب اليد على ترفيع املوظف بسبب خلو القوانني العراقية من هذه
املعاجلة حبيث حتتسب له املدد السابقة للقرار املتخذ حبقه إذا اسفرت عن نتيجة لصاحله.
 .4أتييد عد قرار سحب اليد قرارا إداري إلاتحة الفرصة أمام املوظف للطعن فيه أمام القضاء
اإلداري بوصفه املالذ االمن ملنع تعسف اإلدارة حبقه ،فضال عن أتييدان لتوجه املشرع
العراقي بتحديد اجلهة اليت يتم الطعن أمامها بقرار سحب اليد بعد أن كانت مثار جدل
قبل صدور القانون رقم  17لسنة .2013
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املقدمـــــة

ملوضوع سحب يد املوظف أمهية كبرية يف النظام القانوين للوظيفة العامة بسبب األاثر
املهمة اليت يرتبها على املركز القانوين للموظف وخصوصا ما يتعلق منها ابستحقاقه الراتب
والرتفيع فضال عن األاثر االجتماعية والنفسية اليت يرتكها قرار سحب اليد على املوظف
وعائلته.
لذلك فأن منح اإلدارة سلطة تقديرية يف اختاذ قرار سحب اليد البد أن يستند على
معايري وأسس تكفل عدم التعسف حبق املوظف يف ذات الوقت الذي تتحقق منه الغاية املنشودة
وهي حتقيق املصلحة العامة.
وحيث أن مجيع القوانني اإلنضباطية اليت صدرت يف العراق منحت هذه السلطة لإلدارة
وسكتت عن تنظيم الكثري من أحكامها املهمة وخاصة ما يتعلق بضماانت املوظف جتاه هذه
السلطة ومنها حقه يف الطعن بقرار سحب اليد واجلهة اليت ميكنه الطعن أمامها ومدد الطعن وما

ميكن للجهة املختصة ابلنظر يف هذا الطعن أن تقرره بشأن قرار سحب اليد ،فضال عن سكوت
قوانني اخلدمة املدنية اليت صدرت عن معاجلة املوضوعات اليت أشران إليها رغم األاثر املهمة اليت
ترتتب على سحب اليد على حقوق املوظف املتعلقة بشؤون خدمته الوظيفية حلني صدور
القانون رقم ( )17لسنة ( ،)2013وقد جاء قانون التقاعد املوحد رقم  9لسنة  2014بنص
جعل األمر أكثر تعقيدا عندما اعترب مدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية بغض النظر عن
نتيجة التحقيق مما يؤثر سلبا على مقدار الراتب التقاعدي للموظف يف وقت قد تسفر فيه
نتيجة التحقيق عن براءته ،أما إسهامات الفقه والقضاء يف العراق فأهنا حمدودة يف جمال تسليط
الضوء على هذه املوضوعات وأاثر سحب اليد على املوظف متنوعة منها ما يتعلق بطبيعة
عالقته بدائرته واستحقاقه إلجازاته خالل مدة سحب اليد ،غري أن حبثنا سينصب على األاثر
املالية اليت تتعلق براتب املوظف وترفيعه لكوهنا ذات مساس مباشر ويومي حبياة املوظف
وعائلته.
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ولألسباب اليت تقدم ذكرها اخرتت أن أتناول موضوع (أثر سحب اليد على الراتب
والرتفيع يف القانون العراقي -دراسة مقارنة) ابلرتكيز على أهم جوانبه ابملقارنة مع القوانني
االخرى وابألخص قانون اخلدمة املدنية املصري اجلديد رقم  81لسنة  2016الذي نشر يف
اجلريدة الرمسية املصرية يف  ،2016/11/1وذلك يف أربعة مباحث وخامتة وكما أييت:
املبحث األول  :مدلول سحب اليد وانواعه.
املطلب األول /مدلول سحب اليد.
املطلب الثاين /أنواع سحب اليد.
املبحث الثاين  :أثر سحب اليد على الراتب.
املبحث الثالث  /أثر سحب اليد على الرتفيع.
املبحث الرابع  /الرقابة القضائية على قرار سحب اليد.
املطلب األول  /السلطة املختصة ابلنظر يف الطعن بقرار سحب اليد
املطلب الثاين  /جزاء عدم مشروعية قرار سحب اليد

اخلامتة /وتتضمن أهم النتائج اليت مت التوصل إليها من البحث.
ومن هللا التوفيق
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املبحث األول

مدلول سحب اليد وانواعه

سنقسم البحث يف هذا املوضوع إىل مطلبني نتناول يف األول مدلول سحب اليد فيما
نبحث يف الثاين أنواع سحب اليد.
املطلب األول :مدلول سحب اليد

تناولت خمتلف التشريعات موضوع سحب اليد دون أن تورد تعريفا له اتركة ذلك للفقه

والقضاء ،وقد استخدمت بعض التشريعات العربية كاملصري( ،)1واإلمارايت( ،)2تعبري (الوقف
االحتياطي عن العمل) للداللة على مصطلح (سحب اليد) ،فيما استخدمت تشريعات عربية
أخرى كالسوري( ،)3والسعودي( ،)4تعبري (كف اليد) لداللة على هذا املصطلح.

أما املشرع العراقي فقد استخدم تعبري (سحب اليد) يف قانون إنضباط موظفي الدولة

امللغى رقم 69لسنة  1936وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  14لسنة
 ،)5(1991فيما كان قد استخدم تعبري (كف اليد) يف قانون إنضباط موظفي الدولة رقم 41

لسنة  1929امللغى(.)6

لقد عرف ديوان التدوين القانوين امللغى يف قراره املرقم أ .ج  1/333 /1يف
 1971/1/11سحب اليد أبنه ( ..اجراء اداري يتخذه الوزير أو رئيس الدائرة إذا اقتضت
املصلحة مبنع املوظف من ممارسة وظيفته خالل فرتة التحقيق أو احملاكمة بسبب فعل ارتكبه

املوظف بصفته الرمسية أو كان الفعل متعلقا بواجبات وظيفته)(.)7

أما القضاء املصري فقد عرف الوقف االحتياطي (سحب اليد) أبنه ( ...إسقاط والية
الوظيفة إسقاطا مؤقتا فال يتوىل فيها سلطة أو يباشر هلا عمال ذلك ألن املوظف قد تسند إليه
هتم وتوجه إليه مآخذ فيقتضي األمر إقصاءه عن وظيفته جيري التحقيق فيها توصال للحقيقة
وانبالجها يف جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطانه)(.)8
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ويف فرنسا عرف الفقيه (بالنيه) سحب اليد أبنه (إجراء احتياطي مؤقت تلجأ إليه
اإلدارة أو يتم بقوة القانون بقصد إبعاد املوظف عن عمله عندما يتعرض إلجراءات أتديبية أو
جنائية فيمتنع عليه ممارسة أعمال وظيفته خالل مدة الوقف)(.)9

يتضح مما تقدم أن سحب اليد هو إجراء ذو طبيعة وقتية مينع مبقتضاه املوظف من
ممارسة وظيفته خالل مدة سحب يده وذلك عندما حيال املوظف على التحقيق جنائيا أو

إنضباطيا من جهة ذات اختصاص( ،)10وقد يكون وفقا للسلطة التقديرية لإلدارة يف حالة عدم

توقيفه على أن ال تتجاوز مدة معينة حيددها املشرع(.)11

لقد تناول املشرع العراقي أحكام سحب اليد يف الفصل اخلامس من قانون إنضباط
موظفي الدولة والقطاع العام رقم  14لسنة  1991يف حني تناول يف الفصل الثالث العقوابت
اإلنضباطية ،وبذلك مل يدع املشرع جماال للشك يف أن سحب اليد ال ميكن عده عقوبة إنضباطية
تفرض على املوظف جزاء لفعل ارتكبه يشكل خمالفة إنضباطية ،يف حني جند أن جدال واسعا قد
اثر بشأن طبيعة قرار سحب اليد (الوقف االحتياطي) يف كل من مصر وفرنسا بعدما نصت

تشريعاهتا على امكانية فرض سحب اليد كعقوبة أتديبية؛ للتشابه بني هذا املصطلح ومصطلح

(الوقف عن العمل) املنصوص عليه يف التشريع الفرنسي والتشريع املصري( )12وقد استقر الفقه
والقضاء يف مصر وفرنسا ابلنتيجة على أن سحب اليد (الوقف االحتياطي) ليس عقوبة

أتديبية( ،)13يف حني وردت عقوبة (الوقف عن العمل) كإحدى اجلزاءات اليت ميكن فرضها على
املوظف مبوجب املادة ( )3/61من قانون اخلدمة املدنية املصري رقم  81لسنة  ،2016وقد

عرف الدكتور السيد حممد إبراهيم سحب اليد أبنه (إجراء احتياطي وقائي يقصد به تنحية

املوظف عن عمله مؤقتا مبناسبة حتقيق جيرى معه)(.)14

وأخريا فأن التعريف الذي نراه مناسبا ملصطلح (سحب اليد) ،والذي جنده ينسجم مع
النصوص الواردة يف قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  14لسنة  1991النافذ

هو أن سحب اليد (إجراء مؤقت مينع املوظف من ممارسة وظيفته ملصلحة حتقيق جيرى معه ،أو
ملصلحة عامة تقدرها السلطة املختصة بفرضه أو لتوقيفه من جهة ذات اختصاص).
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املطلب الثاني  :أنواع سحب اليد

حدد املشرع العراقي يف قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  14لسنة

 1991نوعني لسحب يد املوظف ،أوهلما وجويب يتم حبكم القانون وقد نصت عليه املادة
( )16من القانون ،أما الثاين فجوازي خيضع للسلطة التقديرية لإلدارة وقد نصت عليه الفقرة
(أوال) من املادة ( )17من القانون ،لذا سنتناول املوضوع يف فرعني خنصص األول لسحب اليد
حبكم القانون (الوجويب) فيما نبحث يف الثاين سحب اليد اجلوازي.
الفرع األول  :سحب اليد حبكم القانون (الوجوبي)

نصت املادة ( )16من قانون إنضباط موظفي الدولة رقم  14لسنة  1991على أنه

(إذا أوقف املوظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته أن تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة
التوقيف).
إن النص املتقدم يشري بوضوح إىل وجوب قيام اإلدارة بسحب يد املوظف مبجرد توقيفه
من جهة ذات اختصاص وبذلك مل يدع املشرع لإلدارة سلطة تقديرية يف سحب اليد ،بل أن

امتناعها عن سحب يد املوظف املوقوف جيعلها يف وضع خمالف للقانون ،وإذا ما أتخرت اإلدارة
يف إصدار قرار سحب اليد فأن هذا التأخري ال يرتب أي أثر حيث أن صدور قرار سحب اليد
من اإلدارة متأخرا جيعله انفذا من اتريخ التوقيف ال من اتريخ صدور القرار ألن قرار اإلدارة
بسحب يد املوظف هو كاشف لسحب اليد املقرر حبكم القانون وليس منشئا له(.)15

ويف مصر نصت املادة  84من القانون رقم  47لسنة  1978على سحب اليد حبكم
القانون حيث جاء فيها (كل عامل حيبس احتياطيا أو تنفيذا حلكم جنائي يوقف بقوة القانون
عن عمله مدة حبسه )...ومبقتضى هذا النص يقع سحب اليد بقوة القانون مبجرد حتقق سببه
وهو حبس العامل احتياطيا أو تنفيذا حلكم جنائي وال اختصاص لسلطة التأديب ابلنظر يف قرار

سحب اليد الذي من هذا النوع ألنه يتم ويزول بقوة القانون( ،)16وقد ورد هذا النص يف املادة

 64من قانون اخلدمة املدنية املصري رقم  81لسنة  2016الذي ألغى قانون العاملني املدنيني
ابلدولة رقم  47لسنة .1978
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ومن التشريعات العربية األخرى اليت أخذت بسحب اليد بقوة القانون التشريع الكوييت
حيث تناولته الفقرة ( )2من املادة ( )30من قانون اخلدمة املدنية الكوييت رقم ( )15لسنة

 1979اليت أوجبت سحب يد املوظف عند حبسه حبسا احتياطيا أو تنفيذا حلكم قضائي(،)17
والنص الكوييت ال يكاد خيتلف عن النص املصري من حيث توفر شرط سحب اليد بقوة
القانون وهو احلبس االحتياطي أو تنفيذا حلكم جنائي إذ نعتقد أن املشرع الكوييت قصد من
وراء عبارة (أو تنفيذا حلكم قضائي) ذات املعىن الوارد يف النص املصري.
ويرى جانب من الفقه أنه يف حالة سحب اليد بقوة القانون ليس مثة حاجة ألن تصدر
اإلدارة قرارا إداري بذلك إذ أن سحب اليد يتقرر مبوجب القانون وأن قرار اإلدارة ال يرتب أثرا
لكونه جمرد قرار كاشف حلكم القانون(.)18

وعلى الرغم مما تقدم يرى بعض املشرعني أنه البد أن تصدر اإلدارة قرارا بسحب اليد

لضمان استقرار األوضاع اإلدارية(.)19

وحنن منيل إىل هذا الرأي األخري ونرى أنه وإن كان سحب اليد يف هذه احلالة مقررا حبكم

القانون إال أن إصدار اإلدارة هلذا القرار ما هو إال تنفيذ حلكم القانون وإقرار بواقع قانوين رتبه
املشرع له أثر اجيايب على استقرار العمل يف املرفق العام وجيعل املوظف على بينة مما له وما عليه
وقد فعل املشرع العراقي خريا عندما ألزم اإلدارة إبصدار قرار إداري بسحب يد املوظف طيلة
مدة توقيفه عندما أورد عبارة ( ...فعلى اإلدارة أن تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف)
وبذلك يكون املشرع العراقي قد حسم اجلدل يف هذا الشأن ادراكا منه للفوائد اليت يعكسها
إصدار مثل هذا القرار على استقرار األوضاع اإلدارية.
أما ابلنسبة للموظف الذي يعتقل من القوات متعددة اجلنسيات يف العراق فيمكن مشوله
أبحكام سحب اليد الواردة يف قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام ابعتبار أن االعتقال
مت على يد جهة ذات اختصاص مبقتضى التشريعات النافذة وقد اخذ جملس شورى الدولة بقراره

املرقم  2006/87الصادر يف  2006/12/5بذلك حيث ورد فيه ( ...وأتسيسا على
ما تقدم من أسباب يرى اجمللس أن القوات متعددة اجلنسيات تعد جهة ذات اختصاص عند
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تطبيق أحكام املادتني  16و 18من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  14لسنة
 1991إذا ثبت اعتقال املوظف من تلك اجلهة عن طريق إجراء التحقيق األويل من جلنة تؤلف
هلذا الغرض)(.)20

وكذلك يف قراره املرقم  68يف  2008/5/21إذ جاء فيه (أن القوات متعددة
اجلنسيات تعد جهة ذات اختصاص عند تطبيق أحكام املادة ( )16من قانون إنضباط موظفي
الدولة والقطاع العام وابلتايل يستحق املوظف أنصاف رواتبه إذا مت توقيفه من تلك اجلهة)(،)21

ويبدو أن جملس شورى الدولة قد عد هذا االعتقال توقيفا وليس حجزا إداري فرتب عليه
ما يرتتب على التوقيف من أاثر.
الفرع الثاني :سحب اليد اجلوازي

منحت تشريعات عديدة ومنها التشريع العراقي اإلدارة سلطة تقديرية يف سحب يد

املوظف لدواعي املصلحة العامة أو للمحافظة على سري التحقيق يف الفعل الذي احيل املوظف
من أجله على التحقيق ولذلك سنتناول موضوع سحب اليد اجلوازي على النحو االيت:
 -1سحب اليد للمصلحة العامة  :نصت الفقرة (أوال) من املادة ( )17من قانون إنضباط
موظفي الدولة والقطاع العام رقم  14لسنة  1991على أنه (للوزير ورئيس الدائرة سحب يد
املوظف مدة ال تتجاوز ( )60يوما إذا تراءى له أن بقاءه يف الوظيفة مضر ابملصلحة العامة أو
قد يؤثر على سري التحقيق يف الفعل الذي احيل من أجله على التحقيق.)....
وقد أجازت قوانني عربية أخرى سحب يد املوظف ملقتضيات املصلحة العامة مثل

القانون الكوييت( ،)22والقانون السعودي( ،)23والقانون السوري(.)24

أما يف مصر فأن املشرع مل يورد نصا صرحيا جييز سحب اليد للمصلحة العامة حيث جاء
نص املادة ( )63من قانون اخلدمة املدنية املصري رقم ( )81لسنة  2016الذي أجاز سحب

اليد ملصلحة التحقيق خاليا من اإلشارة إىل جوازه للمصلحة العامة( ،)25إال أنه ميكن استثناء من
هذه القاعدة لرئيس جملس الوزراء سحب يد املوظف إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك بناء

على طلب الرقابة اإلدارية مبقتضى املادة ( )6من القانون رقم  54لسنة  ،)26(1964ومع
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ذلك يرى جانب من الفقه عدم اقتصار جواز سحب اليد للمصلحة العامة على االستثناء
املذكور وإمنا ذهب إىل جواز سحب اليد للمصلحة العامة حىت يف حالة عدم النص عليه صراحة
وذلك ابألخذ ابلتفسري الواسع للنص الذي أجاز سحب اليد ملصلحة التحقيق( ،)27حيث أن

إغفال النص على جواز سحب اليد للمصلحة العامة ما هو إال قصور غري مقصود يف

التشريع( ،)28وقد أيدت إدارة الفتوى يف جملس الدولة املصري جواز سحب اليد للمصلحة
العامة يف فتوى هلا يف  1952/1/20حيث جاء فيها ( ...فيجوز الوقف للصاحل العام
ال مبفهوم عبارة النص وإمنا مبفهوم املوافقة فقد أجاز النص الوقف إذا اقتضت مصلحة التحقيق

فمن ابب أوىل جيوز إذا اقتضاه الصاحل العام ألن مصلحة التحقيق من الصاحل العام)(.)29

إن النص على منح اإلدارة سلطة تقديرية يف سحب اليد للمصلحة العامة صراحة يف
بعض التشريعات ومنها التشريع العراقي قد حسم ذلك اجلدل الذي اثر حول مدى جوازه إال
أن ذلك أاثر جدال حول مفهوم املصلحة العامة نفسه إذ يرى جانب من الفقه أن عبارة

(املصلحة العامة) غامضة وعامة ميكن معها فتح ابواب التقدير لدى سلطة اإلدارة على
مصاريعها ولذلك ينبغي عدم األخذ ابملعىن الواسع هلا وتفسريها على أهنا تعين مصلحة املرفق
الذي يعمل فيه املوظف(.)30

وحنن بدوران منيل إىل هذا الرأي وحيبذ لو أن املشرع قيد عبارة املصلحة العامة أبي قيد
من شأنه عدم فتح الباب واسعا إلعمال سلطة اإلدارة التقديرية يف هذا اجملال خشية على
ضماانت املوظف وما جيب أن يتمتع به من محاية جتاه احتمال تعسف اإلدارة وأن ذلك ممكن
ابلنص على (املصلحة العامة ذات الصلة بعمل املرفق الذي يعمل فيه املوظف) أو أي تعبري
أخر يفيد املعىن ذاته.
 -2سحب اليد ملصلحة التحقيق  :سبق أن مر علينا أن الفقرة (أوال) من املادة ( )17من
قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  14لسنة  1991قد نصت على جواز سحب
يد املوظف من قبل اإلدارة إذا تراءى هلا أن بقاءه يف الوظيفة قد يؤثر على سري التحقيق يف

الفعل الذي أحيل من أجله إىل التحقيق .وبذلك يكون املشرع العراقي قد منح اإلدارة سلطة
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سحب يد املوظف وفقا لتقديرها إذا وجدت أن بقاءه يف الوظيفة قد يؤثر على سري التحقيق
فضال عن سلطتها التقديرية يف سحب اليد للمصلحة العامة كما سبق بيانه.
ومبقتضى هذا النص فأن اإلدارة ميكنها سحب يد املوظف ملصلحة التحقيق حىت لو مل
يؤثر بقاؤه يف الوظيفة على التحقيق بل يكفي جمرد أن يرتاءى لإلدارة أن ذلك قد يؤثر على سري
التحقيق وحيث أن كلمة (قد) هنا احتمالية لدخوهلا على الفعل املضارع وتكون مبعىن (رمبا)
فهذا يعين أن االحتمال االخر ممكن وهو أن بقاء املوظف يف عمله رمبا ال يؤثر على سري
التحقيق ومع ذلك تراءى لإلدارة غري ذلك ويف تقديران املتواضع هنا أنه البد أن تكون قناعة
اإلدارة ابحتمال أن يؤثر بقاء املوظف يف عمله على سري التحقيق مبنية على أسباب معقولة.
إن دواعي منح اإلدارة سلطة تقديرية بسحب يد املوظف ملصلحة التحقيق تتمثل يف أن
استمرار مباشرة املوظف لعمله اثناء التحقيق معه عن هتمة منسوبة إليه قد يؤثر يف جمرى
التحقيق فقد يكون املوظف صاحب سلطة أو نفوذ من شأنه التأثري على سري التحقيق يف الفعل

الذي أحيل على التحقيق من أجله وذلك عن طريق الضغط على املوظفني اآلخرين الذين قد

يستشهد التحقيق هبم أو حيقق معهم كما ميكن للموظف املتهم يف حالة بقائه يف وظيفته أن يوجه
التحقيق وجهة مضللة حبيث يبعد عن نفسه شبح االهتام واإلدانة أو يعمد إىل إخفاء الواثئق

واملستندات اليت تدينه أو تساعد على إدانته(.)31

هذا وقد أجاز املشرع املصري سحب اليد ملصلحة التحقيق وفقا لسلطة اإلدارة
التقديرية عندما نص يف املادة ( )63من قانون اخلدمة املدنية املصري رقم  81لسنة 2016
على أنه (للسلطة املختصة أن توقف املوظف عن عمله احتياطا إذا اقتضت مصلحة التحقيق
معه ذلك ملدة ال تزيد على ثالثة أشهر ،)32()...وبذلك يكون املشرع املصري قد قيد سلطة

اإلدارة بسحب اليد ملصلحة التحقيق مبدة ال تزيد على ثالثة أشهر ،ال جيوز ابنتهائها متديد مدة

سحب اليد إال بقرار من احملكمة التأديبية املختصة(.)33

أما املشرع الفرنسي فأنه يف الوقت الذي أجاز فيه لإلدارة أن تسحب يد املوظف

ملصلحة التحقيق ضيق من نطاق هذه السلطة عندما اشرتط لذلك أن يكون املوظف قد ارتكب
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خطأ جسيما ميس التزاماته الوظيفية أو ارتكب إحدى جرائم القانون العام وذلك مبقتضى املادة

( )30من القانون رقم  634لسنة .)34(1983

يتضح مما تقدم أن سلطة اإلدارة التقديرية يف سحب يد املوظف ملصلحة التحقيق مقيدة
بشرطني أوهلما أن يكون هناك حتقيق يف فعل ارتكبه املوظف واثنيهما أن يكون بقاء املوظف يف
وظيفته مؤثرا أو من شأنه أن يؤثر على سري التحقيق الذي احيل عليه املوظف وال يشرتط شكال
معينا هلذا التحقيق فيمكن أن يكون حتريرا أو شفاها كما ال يشرتط أن يكون من نوع معني
حيث ميكن أن يكون جنائيا كما ميكن أن يكون إنضباطيا( ،)35أما يف حالة عدم وجود حتقيق يف
فعل ارتكبه املوظف أو أن بقاء املوظف يف الوظيفة ليس من شأنه التأثري على سري التحقيق فأن
األصل يف مصر عدم جواز سحب يد املوظف ولكن هناك من يرى رغم ذلك جواز سحب اليد

ملصلحة املرفق(.)36

املبحث الثاني

أثر سحب اليد على الراتب

نظمت تشريعات عدد من الدول أثر سحب اليد على استحقاق املوظف للراتب كال أو
جزءا يف نصوص قانونية صرحية ولكون املشرع العراقي قد قام هو االخر بوضع نصوص يف
قانون إنضباط موظفي الدولة تنظم هذا األثر وجدان من املناسب تقسيم حبث هذا املوضوع إىل
مطلبني ،املطلب األول نتناول فيه أثر سحب اليد على الراتب يف القانون العراقي أما الثاين
فنتناول فيه أثر سحب اليد على الراتب يف القانون املقارن.
املطلب األول  :أثر سحب اليد على الراتب يف القانون العراقي

يرتتب على سحب يد املوظف من وظيفته يف العراق استحقاقه نصف راتبه خالل مدة

سحب يده( ،)37ويستوي األمر يف حالة سحب اليد الوجويب املقرر بقوة القانون طيلة مدة
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التوقيف من جهة ذات اختصاص مع حالة سحب اليد اجلوازي املقرر وفقا للسلطة التقديرية
لإلدارة ملصلحة التحقيق أو للمصلحة العامة ألن النص على هذا األثر جاء مطلقا جلميع أنواع
سحب اليد واملطلق جيري على اطالقه ما مل يرد نص يقيده.
وبسبب عدم حتديد مدة سحب اليد اجلوازي يف قانون إنضباط موظفي الدولة امللغى
رقم  69لسنة  1936فأن تقاضي املوظف ألنصاف رواتبه قد يستغرق وقتا طويال األمر الذي
دعا وزارة املالية ألن تطلب من الوزارات والدوائر املختصة االيعاز إىل اجلهات ذات العالقة
بلزوم اهناء قضاي مسحويب اليد واملوقوفني من املوظفني أبقصى ما ميكن من السرعة على أن

ال تزيد مدة البت يف كل قضية على ثالثة أشهر( .)38ولكن هذا املنشور مل تكن له قوة االلزام
ألن النص التشريعي مل يقيد اجلهات املخاطبة ابملنشور مبدة معينة للبت يف القضاي اليت قصدها
املنشور إال أنه يعد مسامهة مهمة يف تنبيه تلك اجلهات بل وحىت املشرع إىل خطورة استمرار
سحب اليد ملدة طويلة على املصلحة العامة ومصلحة املوظف.

أما قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  14لسنة  1991املعدل فأنه عاجل

اجلانب املتعلق بسحب اليد اجلوازي من املشكلة عندما حدد مدته بـ ـ( )60يوما كما سبق بيانه
لكن اجلانب املتعلق بسحب اليد الوجويب بقي على احلال نفسه الذي كان مقررا يف القانون
امللغى الذي سبقه وبذلك ميكن أن تطول مدة التوقيف فتطول تبعا هلا مدة سحب اليد فتطول
تبعا لذلك املدة اليت يتقاضى فيها املوظف نصف راتبه يف وقت ال يؤدي فيه أي عمل للمرفق
الذي يعمل فيه ال بل ميكنه أن يتقاضى أنصاف رواتبه املوقوفة عندما يسفر التحقيق عن نتائج
معينة كما سنرى وبذلك تتحمل خزينة الدولة اعباء مالية كبرية دون مقابل فضال عن
االنعكاسات السلبية على املرفق واملوظف وعائلته اليت تتحمل أاثرا اجتماعية ومالية نتيجة
سحب يد معيلها ،لذا اقرتح أن يصار إىل حتديد مدة ( )3أشهر يف احلاالت اليت يكون فيها
املوظف املوقوف غري متهم جبناية حبيث يطلق سراحه بكفالة ابنتهائها (يف احلاالت اليت جييز فيها

القانون ذلك) إذا مل يكن التحقيق قد انتهى ولإلدارة حينئذ نقله إىل وظيفة ال ميكنه التأثري من
خالهلا على سري التحقيق .أما إذا كانت التهمة املنسوبة للموظف املوقوف جناية فيمكن حتديد
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مدة ( )6أشهر إذا مل حتسم القضية ابنتهائها وحملكمة املوضوع أن تقرر استمرار سحب اليد من
عدمه يف ضوء ما لديها من أدلة ترجح كفة اإلدانة أو الرباءة .أما يف حالة انتهاء املدة املذكورة
دون إحالة القضية إىل احملكمة فنقرتح اطالق راتبه العتبارات إنسانية لكون املوظف غري مسؤول
عن أتخر التحقيق ولكون الراتب ال ميسه فحسب بل ميس حياة عائلته ،وبعد إحالة القضية إىل
احملكمة هلا أن تقرر سحب يد املوظف يف ضوء االعتبارات اليت سبقت اإلشارة إليها.
إن حتديد السقوف الزمنية املشار إليها سيكون حافزا جلهة التحقيق إلجنازه بسرعة مما
سينعكس اجيابيا على املصلحة العامة ومصلحة املوظف على حد سواء.
إن استحقاق املوظف لنصف راتبه خالل مدة سحب يده هو حق مقرر له حبكم القانون
وال متلك اإلدارة سلطة تقديرية يف تقرير هذا احلق من عدمه فليس هلا أن متتنع عن دفعه له ألي
سبب كان .وقد جاء يف قرار جملس اإلنضباط العام الصادر يف  1988/12/11إلزام مدير
الزراعة والري يف اببل إضافة لوظيفته بدفع أنصاف الرواتب املوقوفة للمدعي عن مدة توقيفه

من  1980/5/10لغاية  1981/4/23اليت قضاها قبل صدور احلكم عليه (ابحلبس) ملدة
سبع سنوات من قبل حمكمة الثورة حيث امتنع املدعى عليه مدير فرع زراعة وري اببل عن دفع
أنصاف رواتبه عن فرتة توقيفه أعاله وقد متت املصادقة على قرار اجمللس من قبل حمكمة التمييز
بقرارها الصادر يف  1989/2/20الذي ورد فيه (لدى التدقيق واملداولة وجد أن القرار املميز

الصادر من جملس اإلنضباط العام بعدد  988/610واتريخ  1988/12/11صحيح وموافق
للقانون ابلنظر ملا استند إليه من أسباب وأن ما دفع به املميز أبن مدة توقيف املميز
عليه/املدعي (ف) قد احتسبت من ضمن مدة السجن احملكوم هبا واستنادا إىل.....فأن املميز
عليه يسقط حقه أبنصاف رواتبه األوىل عن مدة توقيفه ال سند له من القانون حيث أن املوظف
(املسحوب اليد) بسبب القبض عليه وتوقيفه قانوان يتقاضى أنصاف رواتبه فقط عن املدة اليت
يبقى فيها مسحوب اليد عمال بنص املادة ( )36من قانون إنضباط موظفي الدولة رقم ()69

لسنة  1936املعدل.)39()....
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كما أن ديوان التدوين القانوين كان قد سار على هذا املبدأ يف قراره املرقم 1973/60

الصادر يف .)40(1973/3/26

أما ما يتعلق أبنصاف الرواتب املوقوفة اليت مل تدفع للموظف خالل فرتة سحب يده فأن
مصريها يتحدد يف ضوء النتائج اليت يسفر عنها التحقيق يف الفعل الذي احيل املوظف من أجله
على التحقيق.
ووفقا لألحكام اليت اوردهتا املادة ( )19من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم

( )14لسنة  1991فأن ذلك يكون على حنو االيت(:)41

 .1إذا فصل أو عزل املوظف مسحوب اليد فال يدفع له شيء من الراتب املوقوف بصرف

النظر عما إذا كان فصله أو عزله يستند إىل هذا القانون أو أي قانون اخر( ،)42ويشرتط هنا

أن ال يكون الفصل أو العزل لغري السبب الذي سحبت يد املوظف من أجله ،أما إذا فصل
املوظف مسحوب اليد أو عزل لغري السبب الذي سحبت يده من أجله فأنه يستحق

أنصاف رواتبه املوقوفة ،حيث جاء يف قرار جملس اإلنضباط العام رقم ( )78يف

( 1958/10/4لدى التدقيق واملداولة ظهر للمجلس أن املعرتض –ع -كان قد احيل
على حمكمة اجلزاء بتهمة االختالس .غري أن دائرته مل تنتظر قرار احملكمة وقررت فصله ...مث
بعد ذلك قررت حمكمة اجلزاء براءته من التهمة املوجهة إليه ...لذا قرر اجمللس أن املعرتض
يستحق أنصاف رواتبه املوقوفة عن املدة الواقعة بني اتريخ سحب يده إىل اتريخ تبليغه بقرار
الفصل ،)43()....أما إذا عوقب املوظف مسحوب اليد بعقوبة انقاص الراتب أو تنزيل
الدرجة فتنفذ العقوبة من اتريخ سحب يده ويدفع له الباقي من أنصاف رواتبه( .)44وهبذا
يكون املشرع قد قرر سرين العقوبة أبثر رجعي استثناء من القاعدة العامة بعدم سرين

القرارات اإلدارية أبثر رجعي وهو مسلك منتقد من جانب بعض الفقه( ،)45وبدوران نرى أن

ال مربر هلذا املسلك من جانب املشرع خصوصا وأن عقوبيت انقاص الراتب أو تنزيل الدرجة

ميكن أن يرتبان ااثرمها املنصوص عليها يف املادة ( )8من قانون إنضباط موظفي الدولة رقم
( )14لسنة  1991ابتداء من اتريخ صدورمها حبق املوظف مسحوب اليد دون عوائق(.)46
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 .2تدفع للموظف أنصاف الرواتب املوقوفة كاملة إذا اسفرت نتيجة التحقيق أو احملاكمة عن
براءة املوظف أو االفراج عنه أو معاقبته بغري العقوابت الوارد ذكرها يف الفقرة ( )2آنفا(.)47

أما عن أثر سحب اليد على الراتب التقاعدي للموظف فقد عد قانون التقاعد املوحد
رقم ( )9لسنة  2014يف املادة (/20اثنيا) منه مدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية ،وقد
ورد النص مطلقا مما يعين أن القانون مل أيخذ ابحلسبان احلاالت اليت تسفر عنها نتيجة التحقيق
املشار إليها يف الفقرة ( )2آنفا واليت يتقاضى املوظف فيها راتبه كامال بعد استقطاع التوقيفات
التقاعدية كاملة من راتبه ،وبذلك فأن مدة سحب اليد يف هذه احلاالت تعد خدمة للموظف
لألغراض كافة.
وحيث أن احتساب استحقاق الراتب التقاعدي للموظف تدخل فيه عدة عناصر من
بينها خدمة املوظف فأن اجتاه املشرع العراقي يف هذا الشأن حيتاج إىل إعادة نظر؛ ألن بقاء
احلال على هذا النحو قد يلحق ضررا ابستحقاق الراتب التقاعدي ملوظف ال ذنب له سوى أنه

سحبت يده وتعرض آلاثر نفسية ومالية مث تبني أنه بريء ،األمر الذي يستوجب جرب ضرره
ال معاقبته ابنقاص راتبه التقاعدي.
املطلب الثاني  :أثر سحب اليد على الراتب يف القانون املقارن

يرتتب على سحب يد املوظف (الوقف االحتياطي عن العمل) يف مصر مبقتضى املادة

( )63من قانون اخلدمة املدنية رقم  81لسنة  ،)48(2016وقف صرف نصف أجره وذلك
ابتداء من اتريخ الوقف االحتياطي .ولغرض محاية املوظف من التعسف أوجب املشرع املصري
عرض األمر فورا على احملكمة التأديبية املختصة لتقرر صرف أو عدم صرف املتبقي من أجره،
فإذا مل يعرض األمر عليها خالل مدة عشرة أيم من اتريخ الوقف االحتياطي وجب صرف كامل
أجره حىت تقرر احملكمة ما يتبع يف شأنه .وإذا مل تصدر احملكمة قرارها خالل مدة عشرين يوما

من اتريخ رفع األمر إليها يصرف األجر كامال .وإذا قررت احملكمة التأديبية االستمرار يف وقف
نصف األجر كله أو بعضه فأن مصري اجلزء املوقوف منه يتحدد على النحو االيت :
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 .1إذا حفظ التحقيق أو بريء املوظف أو عوقب ابإلنذار أو اخلصم من األجر ملدة ال تتجاوز
مخسة أيم يصرف إليه ما كان قد أوقف صرفه من أجره.
 .2إذا عوقب املوظف بعقوبة اشد تقرر السلطة اليت أوقعت العقوبة ما يتبع بشأن األجر
املوقوف صرفه.
 .3إذا جوزي املوظف ابلفصل تنتهي خدمته ابتداء من اتريخ وقفه (سحب يده) وال جيوز يف
هذه احلالة أن يسرتد منه ما سبق أن صرف له من اجر خالل مدة سحب اليد.
ومبوجب املادة ( )64من قانون اخلدمة املدنية املصري رقم ( )81لسنة  2016فأن املوظف
مسحوب اليد احملبوس احتياطيا (املوقوف) حيرم من نصف أجره ويسري ذلك على احملبوس
تنفيذا حلكم جنائي غري هنائي(.)49

أما يف الكويت فيرتتب على حبس املوظف احتياطيا (توقيفه) وقف صرف نصف مرتبه
على أن يرد له إذا انتهى التحقيق الذي حبس من أجله إىل عدم مسؤوليته واال حرم منه.

وال يوقف صرف نصف املرتب إذا كان متمتعا إبجازة( ،)50كما يرتتب على سحب اليد ملصلحة

التحقيق نفس األثر آنف الذكر ولكن املشرع الكوييت مل يرتب أي أثر على سحب اليد

للمصلحة العامة األمر الذي يرتتب عليه استمرار صرف مرتبه يف هذه احلالة(.)51

أما القانون اإلمارايت فقد رتب هو االخر على سحب يد املوظف وقف صرف نصف
مرتبه ابتداء من اتريخ سحب اليد وجيب عرض أمر املوظف مسحوب اليد فورا على جملس
التأديب الذي عليه أن يصدر قرارا خالل شهر من اتريخ رفع األمر عليه(.)52

وعلى الرغم من أن املشرع اإلمارايت قد أراد على ما يبدو أن يسري يف ذات النهج الذي
سار عليه املشرع املصري الذي أوجب عرض املوظف مسحوب اليد على احملكمة التأديبية
املختصة خالل عشرة أيم من اتريخ سحب اليد كما أسلفنا ولكن الفرق بني التشريعني هو أن
املشرع املصري حدد للمحكمة التأديبية أن تقرر صرف أو عدم صرف نصف املرتب املوقوف

يف حني فات املشرع اإلمارايت أن حيدد جمللس التأديب ماذا يقرر عندما يعرض األمر عليه(.)53
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أما بشأن مصري أنصاف الرواتب املوقوفة فقد أوجب القانون اإلمارايت ردها إىل املوظف
إذا بريء أو حفظ التحقيق أو عوقب ابإلنذار ،أما إذا عوقب مبا هو أشد من االنذار فأن
سلطة تقدير ما يتبع يف شأن نصف الراتب املوقوف قد اوكلت إىل اجلهة اليت اوقعت العقوبة

فلها أن تقرر صرفه كال أو جزءا وهلا أن حترم املوظف منه بشكل هنائي(.)54

املبحث الثالث

أثر سحب اليد على الرتفيع

مل ينظم املشرع العراقي أثر سحب اليد على الرتفيع يف حني نظمت تشريعات أخرى هذا
املوضوع .ولذلك سنتناول املوضوع يف مطلبني خنصص األول ألثر سحب اليد على الرتفيع يف
القانون العراقي فيما نتناول يف الثاين أثر سحب اليد على الرتفيع يف القانون املقارن.
املطلب األول  :أثر سحب اليد على الرتفيع يف القانون العراقي

مل يرد يف قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( )14لسنة  1991أو

القوانني اإلنضباطية السابقة له أي نص يعاجل أثر سحب اليد على ترفيع املوظف كما مل يتضمن
قانون اخلدمة املدنية رقم ( )24لسنة  1960املعدل أي نص حول هذا املوضوع ولكن التطبيق
العملي يف العراق سار ابجتاه االمتناع عن النظر يف ترفيع املوظف مسحوب اليد خالل مدة
سحب يده فقد ورد يف قرار جمللس اخلدمة العامة امللغى ذي الرقم  66/399يف
 1966/4/25أنه (ملا كان االصل براءة الذمة وحيث أن املوظف احملال على احملكمة غري
مسحوب اليد فال مانع من ترفيعه أن توفرت فيه الشروط القانونية)( .)55ومن ذلك يفهم أن

املوظف مسحوب اليد ال ميكن النظر يف ترفيعه خالل مدة سحب يده بغض النظر عما إذا كان
سحب اليد قد مت بسبب عمل من اعمال وظيفته أم ال كما أن منشور وزارة املالية الصادر
بكتاهبا املرقم  9909يف  1966/6/7اكد هذا االجتاه حيث أشار إىل عدم جواز التوصية
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برتفيع املوظف مسحوب اليد وإمنا يبت يف ترفيعه بعد فك يده يف ضوء ما يسفر عنه التحقيق

عن األمر الذي سحبت يده من أجله(.)56

وقد ذهب جملس اإلنضباط العام يف قرار له إىل أبعد من ذلك حيث أجاز فيه تعليق
ترفيع املوظف احملال إىل التحقيق حلني البت بقضيته بصورة هنائية حىت يف حالة عدم سحب

يده(.)57

ويف تقديران أن االجتاه الذي يسري عليه احلال يف شأن عدم ترفيع املوظف خالل فرتة
سحب يده حلني حسم املوضوع الذي سحبت يده من أجله هو اجتاه سليم من حيث املبدأ إذ
قد يكون هناك ما خيل بشروط الرتفيع الواجب توافرها يف املوظف خصوصا وأن املوظف يبقى
حمتفظا حبقه يف الرتفيع من اتريخ استحقاقه له عند ثبوت براءته كما سنرى ولكن حبذا لو أن
املشرع نظم أثر سحب اليد على الرتفيع بنفس الطريقة اليت نظم فيها ذلك األثر على الراتب مبا
يكفل وضع حد لالجتهادات يف هذا الشأن أو على األقل وضع سقوف زمنية لذلك منعا
للتعسف حبق املوظف عندما تطول مدة سحب اليد الوجويب كما بينا.

وألجل محاية حق املوظف عند ثبوت براءته ومنعا لالجتهادات اليت قد تؤدي إىل ضياع
هذا احلق نتيجة لتعسف بعض االدارات تدخل املشرع فعزز هذه احلماية بقرار جملس قيادة
الثورة املنحل رقم  1216يف  1978/9/18الذي تضمن اعتبار ترفيع املوظف انفذا من
اتريخ استحقاقه القانوين إذا مل يكن للموظف دور يف أتخري ترفيعه ومل يكن هناك يف ظل القوانني
وانظمة وقواعد اخلدمة النافذة ما حيول دون ترفيعه يف موعده(.)58

وقد اصدرت وزارة املالية تعليماهتا ابلعدد  8لسنة  1978لتسهيل تنفيذ قرار جملس
قيادة الثورة آنف الذكر حيث بينت أن اهلدف من القرار هو نيل املوظف ترفيعه يف موعده
املقرر مع توضيح املقصود ابالستحقاق القانوين للرتفيع واحلاالت اليت يكون فيها دور للموظف
يف أتخري ترفيعه مثل تقصريه الذي استوجب توجيه عقاب له أو اختاذ اجراء إداري بشأنه...
اخل(.)59
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وإذا كانت براءة املوظف يف القضية اليت سحبت يده من أجلها تعد من ضمن احلاالت
اليت ليس للموظف دور يف أتخري ترفيعه فيها فأن القضية اليت تسفر عن معاقبة املوظف عن
الفعل الذي سحبت يده من أجله تدل على غري ذلك .وقد رتب املشرع يف املادة ( )8من
قانون إنضباط موظفي الدولة رقم ( )14لسنة  1991أاثرا تتمثل يف أتخري الرتفيع ملدة تتناسب
مع جسامة كل عقوبة وهي أاثر رتبها املشرع على العقوبة اليت يسفر عنها التحقيق مع املوظف
وليس على سحب يده وعليه ميكن القول أن ترفيع املوظف خالل مدة سحب اليد يبقى معلقا
حلني النتيجة اليت يسفر عنها التحقيق يف الفعل الذي سحيت يده من أجله .فإذا اسفرت
النتيجة عن عدم تقصري املوظف وابلتايل عدم وجود دور له يف التأخري فأنه يستحق الرتفيع من
اتريخ استحقاقه القانوين كما لو مل يكن قد سحبت يده .أما إذا اسفرت النتيجة عن تقصريه فأن
اتريخ استحقاقه للرتفيع يتحدد يف ضوء العقوبة الصادرة حبقه ابتداء من اتريخ صدورها حمسوما
منها مدة سحب اليد .وإذا كانت مدة سحب اليد طويلة حبيث تستغرق مدة أتخري الرتفيع فمن

العدالة أن يدور للموظف منها ألغراض استحقاقه الرتفيع مستقبال.

املطلب الثاني  :أثر سحب اليد على الرتفيع يف القانون املقارن

عاجل املشرع املصري أثر الوقف عن العمل على الرتقية يف املادة ( )87من قانون

العاملني املدنيني ابلدولة رقم ( )47لسنة  1978امللغي حيث ال جتوز مبقتضاها ترقية احملال إىل
احملاكمة أو املوقوف عن العمل خالل مدة االحالة أو الوقف ولكن حتجز له الوظيفة ملدة سنة
ويف حال استطالة احملاكمة ألكثر من سنة وثبت عدم ادانة املوظف أو معاقبته ابإلنذار أو

اخلصم من املرتب أو الوقف عن العمل( )60مخسة أيم فاقل وجب عند ترقيته احتساب اقدميته
يف الوظيفة املرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو مل حيل إىل احملاكمة ،وملا كان سحب
اليد مانعا من موانع الرتقية فأن املوظف يستحقها من اتريخ زوال هذا املانع عندما يسفر

التحقيق يف القضية اليت سحبت يده من اجلها عن براءته أو معاقبته إبحدى العقوابت اخلفيفة

كاإلنذار أو اخلصم من املرتب أو الوقف عن العمل مخسة أيم فأقل( .)61أما إذا استغرقت
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االجراءات مدة تزيد على السنة مث اسفرت النتيجة عن براءته فأن جانبا من الفقه املصري يرى
أن براءة املوظف تلغي املانع من ترقيته ولكن ترقيته بعد احلكم تكون جوازية لإلدارة يف ضوء
اوضاع العمل بسبب عدم وجود وظيفة حمجوزة له ،ويف حالة ترقيته يتعني إرجاع اقدميته إىل
التاريخ الذي كانت تتم فيه كما لو مل تسحب يده أو حيال للمحاكمة ،وبذلك فأن انقضاء مدة
السنة اليت ينقضي معها حجز الدرجة ال يرتتب عليه انقضاء حق املوظف يف رد اقدميته إىل

اتريخ زوال املانع من ترقيته(.)62

ومبوجب املادة ( )65من قانون اخلدمة املدنية املصري رقم ( )81لسنة  2016ال جيوز
ترقية املوظف احملال إىل احملاكمة التأديبية أو اجلنائية املوقوف عن العمل مدة االحالة أو الوقف
ويف هذه احلالة حتجز وظيفة املوظف ،وبذلك فأن املشرع مل حيدد مدة حجز الوظيفة بسنة ،أما
إذا بريء املوظف أو قضي معاقبته ابإلنذار أو اخلصم من األجر ملدة ال تزيد على عشرة أيم
فبمقتضى املادة نفسها جيب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الرتقية لو مل حيل إىل

احملاكمة ومينح أجر الوظيفة املرقى إليها من هذا التاريخ .ويف مجيع االحوال ال جيوز أتخري ترقية
املوظف ملدة تزيد على سنتني ،وبذلك يكون املشرع املصري قد ضمن حق املوظف الربيء أو
املعاقب بعقوبة خفيفة فمن جهة كفل له الرتقية من اتريخ استحقاقه هلا كما لو مل يكن قد أحيل
إىل احملاكمة ،ومن جهة أخرى منع أتخري الرتقية ألكثر من سنتني يف كل االحوال وبذلك يكون
قد سد الثغرة اليت كانت يف ظل القانون رقم  47لسنة .1978
ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة يرتتب على سحب يد املوظف حظر ترقيته خالل
مدة سحب يده ،ولكن حتجز للموظف مسحوب اليد الدرجة اليت حل دوره يف الرتقية إليها مث

تسوى حالته بعد ذلك تبعا ملا ينتهي إليه مركزه( ،)63حيث نصت املادة ( )85من نظام اخلدمة

املدنية اإلمارايت الصادر ابلقانون رقم  8لسنة  1973على أنه (حيتفظ للموظف املوقوف عن
العمل بسبب التحقيق معه أو بسبب حبسه احتياطيا وكذلك املقدم للمحاكمة التأديبية بدوره

يف الرتقية إذا حلت خالل الوقف أو احملاكمة فإذا انتهى التحقيق أو انتهت احملاكمة إىل براءته
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أو احلكم عليه جبزاء االنذار أو اخلصم من املرتب مدة تقل عن مخسة أيم ،وجبت ترقيته اعتبارا
من التاريخ الذي يستحقها فيه).
وبذلك يكون املشرع اإلمارايت قد حذا حذو املشرع املصري يف حجز الوظيفة للموظف
مسحوب اليد ولكنه مل حيدد مدة احلجز بل جعلها مطلقة كما جعل ترقية املوظف الذي يسفر
التحقيق عن براءته أو معاقبته بعقوبة خفيفة كاإلنذار أو اخلصم من املرتب مخسة أيم فأقل
وجوبية على اإلدارة حبكم القانون يف حني كان املشرع املصري قد جعلها جوازية بعد مضي
السنة اليت ابنتهائها تنتهي مدة حجز الوظيفة له .ونرى أن اجتاه املشرع اإلمارايت يف هذا الشأن
أقرب إىل حتقيق العدالة لألسباب اليت سبقت اإلشارة إليها يف هذا املطلب.
ويف الكويت ال جيوز مبقتضى املادة ( )10من قانون اخلدمة املدنية الكوييت رقم ()15
لسنة  1979ترقية املوظف مسحوب اليد أو احملال إىل التحقيق أو احملاكمة اجلزائية يف جناية أو
يف جرمية خملة ابلشرف أو االمانة خالل مدة الوقف أو االحالة .فإذا ثبت عدم مسؤوليته أو

عوقب ابإلنذار وجب عند ترقيته رد اقدميته يف الوظيفة املرقى إليها إىل التاريخ الذي استحقها
فيه.
إن اجتاه املشرع الكوييت نراه اجتاها حممودا يف جعل الرتقية وجوبية على اإلدارة يف حالة
ثبوت عدم مسؤولية املوظف أو معاقبته ابإلنذار من اتريخ استحقاقه القانوين هلا .ولكنه ضيق
من نطاق العقوابت اخلفيفة اليت يسري عليها هذا األثر حبيث قصره على االنذار فقط كما أن
املشرع الكوييت اختلف عن املشرعني املصري واإلمارايت أبن حدد اجلرائم اليت يتهم هبا املوظف
لكي تعلق ترقيته حيث اشرتط أن تكون جناية أو جرمية خملة ابلشرف واالمانة يف حني حيظر
القانون املصري واإلمارايت تلك الرتقية جملرد إحالته إىل احملاكمة بغض النظر عن نوع اجلرمية اليت
اهتم املوظف ابرتكاهبا.
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املبحث الرابع

الرقابة القضائية على قرار سحب اليد

يعد القضاء أكثر األجهزة قدرة على محاية مبدأ املشروعية والدفاع عن احلقوق واحلريت

الفردية وبذلك تعد الرقابة القضائية أهم صور الرقابة على اعمال اإلدارة( .)64وأزاء ما تتمتع به

اإلدارة من سلطة تقديرية واسعة يف اصدار قرار سحب اليد ولألاثر الكبرية اليت ترتتب نتيجة
لذلك على حياة املوظف فأن الضمانة القضائية تكون خري مالذ له إذا ما تعسفت اإلدارة حبقه
وذلك بتمكينه من الطعن بقرار سحب اليد أمام القضاء.
واألسباب اليت تسوغ الطعن يف القرار اإلداري هي تلك اليت تنشأ عن العيوب اليت
تشوبه يف أحد أركانه اليت جيب توافرها صحيحة فيه للقول مبشروعيته .وقد آثران عدم اخلوض
يف تفاصيل هذه االركان وعيوهبا وذلك لكثرة ما كتب عنها(.)65

لقد وجدان من املناسب أن نبحث موضوع الرقابة القضائية على قرار سحب اليد يف
مطلبني ،نتناول يف األول السلطة املختصة ابلنظر يف الطعن بقرار سحب اليد فيما نتناول يف
الثاين جزاء عدم مشروعية قرار سحب اليد.

املطلب األول  :السلطة املختصة بالنظر يف الطعن بقرار سحب اليد

إن حتديد السلطة املختصة ابلنظر يف الطعن بقرار سحب اليد يتطلب الوقوف على

الطبيعة القانونية هلذا القرار ومعرفة ما إذا كان يعد قرارا إداري أم ال.
ففي مصر كان موقف حمكمة القضاء اإلداري متأرجحا بني اعتبار قرار سحب اليد قرارا

إداري ولكن ال خيتص جملس الدولة إبلغائه( ،)66وبني اعتباره قرارا حتضريي مؤقتا ميهد للمساءلة
التأديبية وليس قرارا هنائيا مما مينع القضاء اإلداري من النظر يف طلب الغائه( .)67وهناك اجتاه
اثلث للمحكمة يقضي ابختصاص القضاء اإلداري ابلنظر يف طلب إلغاء قرار سحب اليد على

الرغم من كونه قرارا غري هنائي(.)68

218

املجلد السادس – العدد األول 2017/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

أما احملكمة اإلدارية العليا فقد ذهبت يف حكمها الصادر يف  1962/4/17إىل أن قرار
سحب اليد ( ...مىت وقع من السلطة الرائسية فهو قرار هنائي لسلطة أتديبية ...ويرتتب على

ذلك اختصاص جملس الدولة هبيئة قضاء إداري ابلفصل يف طلب إلغاء هذا القرار)(.)69

ومن النتائج املهمة لتكييف قرار سحب اليد أبنه قرار إداري هي أنه يستقل بذاته
ولذلك ليس لعدم مشروعيته أثر على القرار الذي تسفر عنه نتائج التحقيق وليس للموظف
مسحوب اليد االستناد إىل عدم مشروعية قرار سحب يده للطعن يف القرار الذي اسفر عنه
التحقيق( .)70أما السلطة اليت ختتص ابلنظر يف الطعون املتعلقة بقرارات الوقف اليت تفرض على

العاملني يف القطاع العام فتتمثل يف احملاكم التأديبية( ،)71وقد أوجب املشرع املصري مبقتضى

املادة ( )12من القانون رقم ( )47لسنة  1972التظلم من القرارات النهائية اليت تصدر من
السلطات اإلدارية ومنها قرارات الوقف االحتياطي.
وقد أكدت احملكمة اإلدارية العليا الوالية العامة للمحاكم التأديبية للفصل يف مسائل

التأديب حيث جاء يف حكمها الصادر يف  1974/11/14أنه (بصدور القانون رقم  47لسنة

 ..1972أصبحت احملاكم التأديبية ...هي اجلهة املختصة بنظر الدعوى التأديبية ...مبا يدل
على أن املشرع قد خلع على احملاكم التأديبية الوالية العامة للفصل يف مسائل التأديب)(.)72

أما املدة احملددة للتظلم فهي ( )60يوما من اتريخ العلم ابلقرار وعند تقدمي التظلم

خالل املدة املذكورة فيجب على اإلدارة البت فيه خالل ( )60يوما من اتريخ تقدميه( ،)73وإال
فأن سكوت اإلدارة وعدم البت من قبلها ابلتظلم خالل املدة املذكورة يعد قرارا برفض التظلم
مما يتيح للموظف الطعن يف القرار بطلب إلغائه قضائيا.
أما يف فرنسا فأن الفقه والقضاء متفقان على أن قرارات سحب اليد هي قرارات إدارية

ميكن أن تكون حمال للطعن فيها أمام القضاء اإلداري( ،)74فقد درج جملس الدولة الفرنسي منذ
نشأته على النظر يف دعوى اإللغاء ضد القرارات اإلدارية غري املشروعة وإذا ما وجدها خمالفة

للقانون اصدر حكمه إبلغائها ،وقد اعرتف املشرع الفرنسي رمسيا حبق األفراد يف الطعن يف
القرارات اإلدارية أمام جملس الدولة يف قانون /4مارس 1872/مث يف األمر الصادر
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 ،)75(1945وقد أتكد هذا االختصاص جمللس الدولة يف تشريعات أخرى الحقة كاملراسيم
الصادرة يف ( 1953/9/30و  1963/7/30و  2008/3/8و .)76()2010/2/22

أما فيما يتعلق ابختصاص اجمللس يف الرقابة القضائية على قرارات اإلدارة بسحب يد
املوظف فأن اجمللس كان قد ذهب يف بعض أحكامه إىل االمتناع عن بسط رقابته على مثل هذه

القرارات( ،)77لكنه عدل عن ذلك وعاد ليبسط رقابته على قرارات سحب اليد يف أحكام

أخرى ومنها حكمه الصادر يف  1970/2/18الذي قرر فيه بطالن قرار بسحب اليد لعدم
وقوع اخلطأ اجلسيم الذي اشرتطه القانون لذلك حيث جاء يف احلكم ( ...وإن كانت االفعال
املسندة إليهم تعترب أخطاء أتديبية إال أهنا ال تعترب يف ذات الوقت من قبيل االخطاء اجلسيمة)
وهي وحدها اليت تسبغ املشروعية على قرارات الوقف االحتياطي يف التشريع الفرنسي( ،)78ويف

حكم اخر جمللس الدولة الفرنسي اصدره يف  1977/6/24واكد فيه رقابته على قرارات
سحب اليد حيث جاء فيه ( ...أن سلوك املديرة الذي سبب الوقف ال ميكن اعتباره خطأ

أتديبيا وال من ابب أوىل من قبيل اخلطأ اجلسيم ولكنه انجم عن عدم الكفاية املهنية ومن مث فأن

الوزير قد قام بتفسري خاطئ للمادة  32من أمر  4فرباير  ،)79()1954أما مدة الطعن يف

القرارات اإلدارية يف فرنسا فهي شهران من اتريخ إعالن القرار أو نشره(.)80

وأما يف العراق فأن موضوع الطبيعة القانونية لقرارات سحب اليد مل ينل من الفقه
والقضاء حقه يف البيان كما أن املشرع سكت يف القوانني اإلنضباطية اليت تضمنت أحكام
سحب اليد عن حتديد اجلهة اليت ميكن الطعن امامها يف قرارات سحب اليد خالفا ملا فعله
ابلنسبة للعقوابت اإلنضباطية .فلم تتضمن خمتلف القوانني اإلنضباطية يف العراق وآخرها
القانون رقم  14لسنة  1991وال قوانني اخلدمة املدنية أي نص صريح بشأن هذا املوضوع.
وعلى الرغم مما تقدم فقد ذهب جانب من الفقه إىل أن قرارات سحب اليد هي قرارات
إدارية وابلتايل فأن جملس اإلنضباط العام هو اجلهة املختصة ابلنظر يف الطعن يف هذه القرارات
ابعتباره صاحب االختصاص يف كل ما يتعلق حبقوق اخلدمة املدنية استنادا إىل املادة التاسعة
واخلمسني من قانون اخلدمة املدنية رقم  24لسنة  1960املعدل وعلى اساس أن سحب اليد
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ميس املركز القانوين للموظف العام بوقف نصف راتبه ووقف ترفيعه ...اخل ،أي أن سحب اليد

ميس معظم احلقوق اليت ينظمها قانون اخلدمة املدنية(.)81

ويف الوقت الذي نؤيد هذا الرأي يف اجلانب املتعلق ابلطبيعة القانونية لقرار سحب اليد
كونه قرارا إداري فهو يصدر من سلطة إدارية إبرادهتا املنفردة ويرتب أاثرا على املركز القانوين
للموظف العام وابلتايل فأن الطعن فيه أمام القضاء اإلداري بطلب إلغائه يكون ممكنا إذا انتابه
أي عيب وامتنعت اإلدارة عن االستجابة لتظلم املوظف منه ،ولكننا نتمىن لو أن املشرع اانط
اختصاص النظر يف الطعن بقرار سحب اليد إىل جملس اإلنضباط العام ابلنص على ذلك يف
قوانني اإلنضباط اليت نظمت أحكامه كونه اجلهة القضائية االنسب لتويل هذا االختصاص .وقد
حسم القانون رقم ( )17لسنة  2013قانون التعديل اخلامس لقانون جملس شورى الدولة رقم

( )65لسنة  ،)82(1979إذ نص يف املادة (/7اتسعا/أ) منه على تشكيل حماكم قضاء املوظفني
وجعل من بني اختصاصاهتا النظر يف الدعاوى اليت يقيمها املوظف على دوائر الدولة والقطاع

العام يف احلقوق الناشئة عن قانون اخلدمة املدنية أو القوانني أو االنظمة اليت حتكم العالقة بني

املوظف واجلهة اليت يعمل فيها .وهذه املعاجلة وإن جاءت متأخرة لكنها حسمت موضوع اجلهة
اليت ختتص يف النظر يف الطعن بقرار سحب اليد ،وكان ممكنا حسم هذا األمر يف القانون رقم

( )5لسنة  ،)83(2008الذي عدل أحكام قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم
( )14لسنة  1991وقد حدد املشرع ( )30يوما ملن كان داخل العراق و( )60يوما ملن كان

خارجه مدة للطعن أمام حماكم قضاء املوظفني( ،)84دون أن يشرتط التظلم من القرار أمام اجلهة

اإلدارية املختصة على عكس الطعن أمام حمكمة القضاء اإلداري الذي اشرتط أن يسبقه تظلم
أمام تلك اجلهة خالل ( )30يوما من اتريخ التبلغ ابلقرار وألزم اجلهة اإلدارية ابلبت يف التظلم
خالل ( )30يوما وأجاز الطعن فيه أمام حمكمة القضاء اإلداري خالل ( )60يوما من اتريخ

رفض التظلم حقيقة أو حكما( ،)85وتكون أحكام حمكمة قضاء املوظفني خاضعة للطعن فيها

متييزا أمام احملكمة اإلدارية العليا خالل ( )30يوما من اتريخ التبليغ ابحلكم واعتباره مبلغا
ويكون قرار احملكمة اإلدارية العليا ابات وملزما(.)86
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وهذا التباين يف اشرتاط التظلم أمام احدى جهات القضاء اإلداري وعدم اشرتاطه أمام
جهة أخرى ال جند له ما يربره خصوصا وأن هذا الشرط كان مقررا عند الطعن يف العقوبة
اإلنضباطية وفقا ألحكام قانون إنضباط موظفي الدولة رقم  14لسنة  1991وأن له فوائد
تتمثل يف متكني اإلدارة من مراجعة قراراهتا فتلغي أو تسحب غري املشروع منها فضال عن أن
ذلك خيفف االعباء عن القضاء وخيتصر يف اجلهد والوقت.
لذا ندعو املشرع إىل اشرتاط التظلم من القرار اإلداري أمام اجلهة اإلدارية املختصة
وحتديد مدد معقولة له ولإلدارة للبت فيه قبل الطعن أمام حماكم قضاء املوظفني.
املطلب الثاني  :جزاء عدم مشروعية قرار سحب اليد

ملا كان قرار سحب اليد هو قرار إداري كما أسلفنا فأن أي عيب ينتابه يف أحد أركانه

يكون مسوغا إلهنائه أما من قبل اإلدارة نفسها عن طريق سحبه أو الغائه( ،)87أو ابلطعن فيه
أمام القضاء والغائه قضائيا ،كما ميكن أن ينتهي قرار سحب اليد حبكم القانون كما لو اطلق
سراح املوظف املوقوف أو انتهت املدة اليت حددها القانون له .فإذا مل تتخذ اإلدارة قرارا إبلغاء
أو سحب قرار سحب اليد بعد التظلم منه أو أهنا استمرت يف فرضه رغم انتهائه حبكم القانون
فأن الطعن فيه أمام القضاء ميكن أن يسفر عن فرض جزاء على اإلدارة يتمثل إبلغاء قرارها
قضائيا( ،)88وفرض تعويض عليها للموظف إن كان له مقتضى لذلك وجدان من املناسب حبث
هذا املوضوع يف فرعني خنصص األول إللغاء قرار سحب اليد قضائيا فيما نتناول يف الثاين
التعويض عن قرار سحب اليد غري املشروع.
الفرع األول  :إلغاء قرار سحب اليد قضائيا

قد ال تليب الضماانت اإلدارية املقررة قانوان ما يطلبه األفراد يف تظلماهتم فتمتنع اإلدارة

رغم التظلم من قرارها املعيب عن سحبه أو الغائه .لذلك تبقى الضمانة القضائية افضل
الضماانت املقررة للموظف وال تغين عنها الضماانت اإلدارية اليت ميكن أن يوفرها املشرع ألهنا

ال ميكن أن ترقى إىل درجة احليادة والنزاهة اليت ميكن أن تتوفر عن طريق الطعن القضائي(،)89
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وإذا ما وجدت السلطة املختصة ابلنظر يف الطعن ابلقرار اإلداري أنه معيب يف أحد أركانه
تصدر حكمها املناسب بشأنه .وإذا ما اسفرت نتيجة الطعن عن إلغاء القرار حبكم قضائي فأن
اإللغاء يسري أبثر رجعي حبيث ينال القرار امللغى من اتريخ صدوره وما سبق أن ترتب عليه من
أاثر خالل فرتة نفاذه كما لو مل يكن القرار قد صدر ابتداء وبذلك يشبه اإللغاء القضائي للقرار
اإلداري سحبه من قبل اإلدارة( ،)90وتكون حلكم اإللغاء حجية مطلقة يف مواجهة أطراف
الدعوى ومواجهة الكافة(.)91

وأتسيسا على ما تقدم فأن إلغاء قرار سحب اليد قضائيا يعد جزاء لتمسك اإلدارة
بقرار معيب ومن مث فأنه يؤدي إىل إلغاء قرار سحب اليد أبثر رجعي من اتريخ صدوره كما لو مل
يكن سحب اليد قد حصل فيعاد حال املوظف إىل وضع وكأن يده مل تكن قد سحبت فتلغى
مجيع األاثر اليت رتبها قرار سحب اليد امللغى.
وعلى الرغم من هذا التشابه بني اإللغاء القضائي والسحب اإلداري لقرار سحب اليد

من حيث األثر املرتتب على كل منهما إال أن ما مييز اإللغاء القضائي عن السحب اإلداري هو
جواز رجوع اإلدارة عن قرارها الساحب خالل مدة الطعن ابإللغاء قضائيا( ،)92يف حني ال جيوز

الرجوع عن حكم اإللغاء قضائيا فليس أمام اإلدارة من سبيل جييز هلا التحلل من االلتزامات
اليت يفرضها هذا احلكم خصوصا إذا استند حكم اإللغاء على عيب داخلي أو موضوعي انتاب
القرار امللغى كمخالفة القانون أو االحنراف يف استعمال السلطة(.)93

خنلص مما تقدم إىل أن اإللغاء القضائي لقرار سحب اليد جيعل هذا القرار كأنه مل يكن
من حلظة صدوره فتلغى مجيع األاثر اليت ترتبت عليه خالل فرتة نفاذه فيعاد املوظف إىل وظيفته
وحتتسب مدة سحب اليد خدمة لألغراض كافة وحيتسب له ترفيعه وفقا الستحقاقه القانوين كما
يعاد له ما كان قد أوقف من رواتبه .كما حيق له املطالبة ابلتعويض عما حلقه من أضرار ،وهذا
ما سيكون موضوع حبثنا يف الفرع الثاين من هذا املطلب.
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الفرع الثاني  :التعويض عن قرار سحب اليد غري املشروع

إذا كانت القاعدة أن ال تعويض يف حالة سالمة القرارات اإلدارية مهما ترتب عليها من

ضرر فأنه مثة قاعدة عكسية مناظرة تقضي مبسؤولية اإلدارة عن القرار اإلداري غري املشروع مىت
ثبتت عدم مشروعيته وترتب عليه ضرر .وعلى هذا االساس يكون هناك ارتباط وثيق بني اإللغاء

والتعويض إذا طلب االمران يف دعوى واحدة مبعىن أنه إذا رفض طلب اإللغاء رفض طلب
التعويض ،فاستظهار وجه عدم املشروعية مبناسبة اإللغاء يغين عن استظهاره عند النظر يف
التعويض(.)94

وعليه فأن احلكم إبلغاء قرار سحب يد املوظف قضائيا أو سحبه إداري ال مينع املوظف
مسحوب اليد بقرار غري مشروع من املطالبة ابلتعويض عما حلقه من اضرار مادية ومعنوية سببها
له ذلك القرار.
ورغم أن القاعدة املستقرة يف قضاء جملس الدولة الفرنسي جواز التعويض عن األضرار

املعنوية شأهنا شأن املادية( ،)95إال أنه امتنع يف عدد من أحكامه عن التعويض عن الضرر
املعنوي الناجم عن قرار سحب اليد غري املشروع حبجة عدم وجود دليل على قابليته للتقدير

نقدا اترة أو أنه قد مت جربه عن طريق الدفع الرجعي للمرتب اترة أخرى( ،)96ولكن حبلول عام

 1977قبل اجمللس التعويض عن الضرر الناجم عن قرار سحب اليد غري املشروع حيث حكم
بقضية ( )Deleuseبتعويض عن ضرر معنوي حلق أبحد املوظفني نتيجة وقفه (سحب يده)

بشكل غري قانوين(.)97

أما يف مصر فقد درجت حمكمة القضاء اإلداري على احلكم ابلتعويض عن الضرر
االديب أن كان له مقتضى اسوة ابلضرر املادي .فقد قضت ملوظف عوقب أتديبيا مرتني مث
حصل على حكم إبلغائهما بتعويض عما اصابه من ضرر مادي متثل يف (النفقات اليت اضطر إىل
صرفها يف سبيل العمل على رفع ما اصابه من حيف ودفع الضرر عنه وما انفقه يف تنقالته
لعرض ظالماته على والة االمور وحلضور التحقيقات بشأهنا ومتابعة مراحلها) وضرر اديب متثل
(يف ما بذل من ذات نفسه لدرء ما نسب إليه من هوان من جراء اجلزاءين على اساس أهنما
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تضمنا اهتامات ضده واسناد امور إليه تشني مسعته ومتس شرفه وكرامته وهو من رجال الدين
املفروض هلم الرعاية واالحرتام)( .)98وعلى هذا االساس ال نرى وجود ما مينع من احلكم
بتعويض املوظف مسحوب اليد يف مصر إذا كان سحب يده قد مت بقرار غري مشروع .وملا كان
من بني ما يتميز به التعويض أن يكون كامال ،مبعىن أن يكون كافيا إلصالح الضرر الذي حلق
ابملضرور حبيث يشمل ما فاته من ربح وما حلقه من خسارة( .)99فأن التعويض ال ميكن أن يكون

كامال ما مل يشمل ما حلق املضرور من ضرر مادي وأديب وعليه وملا كان املضرور يف قرارات
سحب اليد غري املشروعة هو املوظف مسحوب اليد فأنه يستحق التعويض املادي واالديب أن
كان هلما مقتضى.
أما عندما متتنع هيئات القضاء اإلداري املصرية عن احلكم ابلتعويض وتعترب أن إلغاء

القرار كافيا جلرب آالم املوظف يف قضية ما( ،)100حتكم ابلتعويض املادي دون املعنوي يف قضية
أخرى( ،)101فأن ذلك ال يعين أن جنعل من هذا احلكم أو ذاك قياسا ونعده اجتاها اثبتا ودائما

للمحكمة يف اقرار احقية املوظف مسحوب اليد ابلتعويض من حيث املبدأ .ذلك ألن تقرير

استحقاق املوظف للتعويض من عدمه يتوقف على ما اصاب املوظف من ضرر أم ال حيث أن
شروط هنوض املسؤولية هي (اخلطأ والضرر والعالقة السببية) ولذلك نرى القضاء يف كل من
مصر وفرنسا (كما سبق أن تبني لنا) حيكم اترة ابلتعويض ويكتفي اترة أخرى ابإللغاء .وعندما
حيكم ابلتعويض جنده يقر ابلتعويض املادي دون االديب يف قضية ما مث حيكم ابالثنني يف قضية
أخرى ذلك ألن القضاء اإلداري عندما حيكم ابلتعويض يف قرارات سحب اليد غري املشروعة
نراها ختتلف من قضية ألخرى تبعا ملدة السحب وطبيعة التهمة املنسوبة للموظف واالجراءات
اليت اختذت حبقه وعليه فأن احلكم ابلتعويض من عدمه وحتديد مقداره عند احلكم به يتوقف
على ظروف كل قضية وحسب تقدير القاضي اإلداري إن كان للتعويض مقتضى أم ال.
ويف العراق مل نعثر على أحكام للقضاء العراقي تقضي ابلتعويض ملوظف سحبت يده

بقرار غري مشروع ال بل مل جند حكما حىت إبلغاء قرار سحب يد موظف وقد أشران إىل أن

السبب رمبا يعود إىل اعتقاد اغلب املوظفني بعدم جواز الطعن بقرارات سحب اليد ألن املشرع
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مل ينظم هذا املوضوع صراحة ال يف القوانني اإلنضباطية وال يف قوانني اخلدمة املدنية املتعاقبة .إال
أنه بعد صدور القانون رقم ( )17لسنة  2013فأن النظر يف الطعن بقرار سحب اليد اصبح
من اختصاص حمكمة قضاء املوظفني اليت نقرتح أن ينص القانون صراحة على أن يكون هلا
احلكم ابلتعويض للموظف املتضرر من قرار سحب اليد غري املشروع إن كان هلذا التعويض
مقتضى فضال عن اختصاصها إبلغاء قرار سحب اليد ،على غرار ما فعل عند منحه هذا
االختصاص حملكمة القضاء اإلداري مبوجب املادة (/7اثمنا/أ) من قانون جملس شورى الدولة
رقم ( )17لسنة  ،2013إذ ال يوجد ما يربر النص على اختصاص النظر بطلبات التعويض
إلحدى جهيت القضاء اإلداري والسكوت عن ذلك للجهة االخرى ،وتكون أحكام حمكمة
قضاء املوظفني خاضعة للطعن فيها متييزا أمام احملكمة اإلدارية العليا اليت يكون حكمها ابات
وملزما كما بينا يف املطلب األول من هذا املبحث.
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اخلامتـــــــة

سبق أن أشران يف مقدمة هذا البحث إىل أمهية دراسة موضوع أاثر سحب يد املوظف
وبعد أن تناولنا حبث هذا املوضوع ،توصلنا إىل النتائج اآلتية :
 .1ميكن تعريف سحب اليد أبنه إجراء مؤقت مبنع املوظف من ممارسة وظيفته ملصلحة حتقيق
جيرى معه أو ملصلحة عامة تقدرها السلطة املختصة بفرضه.
 .2إن سحب اليد نوعان احدمها وجويب يقرر بقوة القانون واالخر جوازي خيضع للسلطة
التقديرية لإلدارة .وقد ايدان اجتاه املشرع العراقي يف إلزام اإلدارة إبصدار قرار بسحب اليد
حىت عندما يكون وجوبيا ألنه حيقق استقرارا افضل للمراكز القانونية ،كما ايدان منهج
املشرع بتحديد مدة سحب اليد اجلوازي حبيث ال تتجاوز ( )60يوما مع اقرتاحنا بتحديد
مفهوم املصلحة العامة الذي جييز لإلدارة سحب اليد وذلك بتضييق نطاقه حبيث يرتبط
مبصلحة املرفق الذي يعمل فيه ضماان لعدم تعسف اإلدارة حبق املوظف.

 .3ملا كان أثر سحب اليد على الراتب ال ميتد ألكثر من ( )60يوما عند السحب اجلوازي
فأنه قد يطول ألكثر من ذلك يف حالة السحب الوجويب (توقيف املوظف) لذلك
والعتبارات إنسانية ولكون الراتب ال ميس حياة املوظف فقط بل ميس عائلته أيضا وألجل
حتفيز جهة التحقيق أو احملاكمة على اجناز قضية املوظف مسحوب اليد بسرعة مما ينعكس
اجيابيا على املصلحة العامة اقرتحنا اآليت -:
أ .يف غري اهتام املوظف جبناية جيب أن ال تزيد مدة سحب يده على ثالثة أشهر فأن مل ينته
التحقيق ابنتهائها يطلق سراحه بكفالة ولإلدارة حينئذ نقله إىل الوظيفة اليت ال يؤثر فيها
على سري التحقيق وحلني النتيجة.
ب.يف حالة اهتام املوظف جبناية جيب أن ال تزيد مدة سحب يده على ستة أشهر فأن انتهت
قبل إحالته إىل احملكمة فيطلق راتبه كامال حلني اإلحالة إىل احملكمة وهلا أن تقرر سحب
أو إطالق يده يف ضوء ما لديها من معطيات وأدلة ترجح كفة اإلدانة أو الرباءة.
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 .4اقرتحنا تعديل املادة (/20اثنيا) من قانون التقاعد املوحد رقم  9لسنة  2014حبيث حيدد
االطالق الوارد فيها ابحتساب مدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية واالخذ يف احلسبان
نتيجة التحقيق أن ال يتضرر املوظف الربيء حبيث خيفض راتبه التقاعدي نتيجة ختفيض مدة
خدمته التقاعدية اليت تعد عنصرا اساسيا يف احتساب راتبه التقاعدي
 .5مل جند ضرورة ملد أثر عقوبيت إنقاص الراتب وتنزيل الدرجة أبثر رجعي من اتريخ سحب اليد
بل ميكن أن يرتبا أثرمها احملدد ابلقانون من اتريخ صدورمها وذلك بتأخري الرتفيع للمدة اليت
حددها القانون كأثر لفرض كل منهما ولذلك اقرتحنا حذف الفقرة (اثنيا) من املادة ()19
من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  14لسنة .1991
 .6خللو القانون العراقي من نصوص تنظم أثر سحب اليد على الرتفيع اقرتحنا تدخل املشرع
لتنظيم ذلك كما فعل بشأن أثر سحب اليد على الراتب ومع ذلك نرى أن عدم ترفيع
املوظف خالل فرتة سحب اليد هو اجتاه سليم بشرط ضمان حق املوظف الذي تسفر

نتيجة التحقيق لصاحله ووضع سقوف زمنية متنع التعسف حبقه ،وإذا أسفر التحقيق عن
عدم مقصرية املوظف فيجب ترفيعه وفقا الستحقاقه القانوين وكان سحب اليد مل يكن قد
حصل أما إذا أسفر التحقيق عن مقصريته فتتم تسوية أمره يف ضوء العقوبة اليت تفرض عليه
أما مدة أتخري الرتفيع اليت رتبها املشرع كأثر لبعض العقوابت اإلنضباطية فتحسم منها مدة
سحب اليد فأن كانت األخرية أطول من األوىل فيدور الفرق بني املدتني للموظف لغرض
الرتفيع الالحق ،مع وجوب وضع سقف زمين لذلك.
 .7أيدان من ذهب إىل أن قرار سحب اليد هو قرار إداري وابلتايل فأنه قابل للطعن فيه أمام
القضاء اإلداري وكنا نتمىن لو أن املشرع جعل هذا االختصاص منوطا مبجلس اإلنضباط
العام عندما عدل قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام ابلقانون رقم ( )5لسنة
 2008لكون أحكام سحب اليد نظمتها القوانني اإلنضباطية ،وقد فعل املشرع خريا عندما

تدخل (متأخرا) وأصدر القانون رقم ( )17لسنة  2013قانون التعديل اخلامس لقانون
جملس شورى الدولة الذي جعل يف املادة (/7اتسعا/أ )1/منه حماكم قضاء املوظفني هي
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املختصة بنظر الدعاوى اليت يقيمها املوظف على دوائر الدولة والقطاع العام يف احلقوق
الناشئة عن قانون اخلدمة املدنية أو القوانني أو االنظمة اليت حتكم العالقة بني املوظف
واجلهة اليت يعمل فيها .وحيث أن االحكام املتعلقة بسحب اليد هي من بني االحكام اليت
حتكم العالقة بني املوظف واجلهة اليت يعمل فيها فأن هذا االختصاص ينعقد حملاكم قضاء
املوظفني حبكم القانون واقرتحنا أن يكون للمحكمة وهي متارس والية القضاء الكامل أن
حتكم إبلغاء قرار سحب اليد غري املشروع وبتعويض املوظف مسحوب اليد أن كان لذلك
التعويض مقتضى بناء على طلب املوظف.
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اهلــوامــش

 .1املادة ( )63من قانون اخلدمة املدنية املصري رقم  81لسنة  2016املنشور يف اجلريدة الرمسية
املصرية ابلعدد  43مكرر (أ) يف  2016/11/1واملادة ( )83من القانون رقم  47لسنة 1978
املصري.
 .2املواد ( )85،68،67من قانون اخلدمة املدنية اإلمارايت رقم  8لسنة .1973
 .3املادة ( /6ب) من قانون جملس التأديب السوري رقم  90لسنة .1962
 .4املادة ( )71من نظام املوظفني العام السعودي الصادر ابملرسوم رقم  42لسنة 1977
 .5املاداتن ( 16و )17من قانون  1991واملادة ( )36من قانون 1936
 .6املادة ( )25من القانون.
 .7منشور يف نشرة التدوين القانوين ،السنة األوىل ،العدد األول ،1971،ص.41
 .8د .عادل الطبطبائي ،قانون اخلدمة املدنية الكوييت اجلديد ،جامعة الكويت ،1983 ،ص.325
 .9د .عادل الطبطبائي ،مصدر سابق ،ص.325
 .10املادة  16من قانون إنضباط موظفي الدولة رقم  14لسنة .1991
 .11املادة  17من القانون نفسه.
 .12د .عادل الطبطبائي ،مصدر سابق ،ص.327
 .13ملزيد من التفاصيل حول املوضوع انظر:
 جاسم كاظم كباشي ،الوقف االحتياطي عن العمل يف الوظيفة العامة ،رسالة ماجستري ،جامعةبغداد ،1992 ،ص  13وما بعدها.
 .14د .السيد حممد ابراهيم ،شرح نظام اخلدمة املدنية يف دولة االمارات العربية املتحدة ،وزارة اإلعالم
والثقافة اإلماراتية ،1978 ،ص .175
 .15ملزيد من التفاصيل انظر :
د .عمرو فؤاد بركات ،الوقف االحتياطي حبث منشور يف جملة العلوم اإلدارية ،العدد الثاين،1984 ،
ص 115وما بعدها.
 .16د .سليمان حممد الطماوي ،الوجيز يف القانون اإلداري ،دار الفكر العريب ،1979 ،ص.519
 .17د .عادل الطبطبائي ،مصدر سابق ،ص.336
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 .18د .عادل الطبطبائي ،مصدر سابق ،ص .328
 .19عديل اتدرس ،القانون اجلديد للعاملني ابلقطاع العام رقم  61لسنة  ،1971دار اجلامعات املصرية،
بدون سنة طبع ،ص .328
 .20القرار منشور يف كراس فتاوى وقرارات جملس شورى الدولة لعام  ،2006ص.131
 .21القرار منشور يف كراس قرارات وفتاوى جملس شورى الدولة لعام  ،2008ص .191
 .22املادة ( )30من قانون اخلدمة املدنية الكوييت رقم  15لسنة .1979
 .23املادة ( )71من نظام املوظفني السعودي رقم  42لسنة .1977
 .24املادة ( )6فقرة (ب) من قانون جملس التأديب السوري رقم  90لسنة .1962
 .25نصت املادة  63من القانون رقم  81لسنة  2016على أنه ( ...للسلطة املختصة أن توقف
املوظف عن عمله احتياطيا إذ اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ملدة ال تزيد على ثالثة أشهر.)..
 .26د .سليمان حممد الطماوي ،مصدر سابق ص.521
 .27املصدر السابق نفسه ص.521
 .28د .عبد الفتاح حسن ،التأديب يف الوظيفة العامة ،دار النهضة العربية  ،1964ص.151
 .29د .السيد حممد إبراهيم ،شرح نظام العاملني املدنيني ابلدولة رقم  46لسنة  ،1964دار املعارف،
القاهرة ،1966 ،ص.590
 .30ملزيد من التفاصيل ينظر:
-

د .عادل الطبطبائي ،مصدر سابق ،ص.331

-

د.عبد الفتاح حسن ،مصدر سابق ،ص.151

-

د .السيد حممد ابراهيم ،شرح نظام العاملني املدنيني ،مصدر سابق ،ص.590

 .31د .سليمان الطماوي ،القضاء اإلداري  ،الكتاب الثالث ،قضاء التأديب دار الفكر العريب،1971 ،
ص – 363ص ،364حيث اورد ما يشري إىل هذا املعىن.
 .32تقابلها املادة ( )83من قانون العاملني املدنيني ابلدولة رقم  47لسنة ( 1978امللغي).
 .33اشرتط املشرع العراقي أن ال تزيد هذه املدة على  60يوما ،مبوجب الفقرة اوال من املادة  17من
قانون إنضباط موظفي الدولة رقم  14لسنة .1991
 .34جاسم كاظم كباشي ،مصدر سابق ،ص.43
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 .35د.امحد حممود مجعة ،منازعات القضاء التأدييب ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،بدون سنة طبع،
ص.87
 .36د.سليمان الطماوي ،الوجيز يف القانون اإلداري ،مصدر سابق ،ص.521-520
 .37املادة  18من قانون إنضباط موظفي الدولة رقم  14لسنة  ،1991واملادة (/36أ) من القانون
امللغى رقم  36لسنة .1969
 .38منشور وزارة املالية رقم  11192يف  ،1964/6/10اورده شفيق عبداجمليد احلديثي ،النظام
اإلنضباطي ملوظفي الدولة يف العراق ،رسالة ماجستري ،جامعة بغداد ،1972 ،ص.264
 .39منشور يف جملة القضاء ،مصدر سابق ،ص.578-577
 .40منشور يف جملة العدالة ،العدد ،1975/1ص.175
 .41تقابلها املادة( )36من قانون إنضباط موظفي الدولة رقم  69لسنة  1936امللغي.
 .42الفقرة (اوال) من املادة ( )19من قانون  ،1991والفقرة (ب) من املادة  36من قانون .1936
 .43منشور يف جملة ديوان التدوين القانوين ،السنة األوىل ،العدد الثالث ،1962 ،ص .167
وانظر كذلك اطروحتنا للدكتوراه ،أثر اجلرمية اليت يرتكبها املوظف العام يف اهناء عالقته الوظيفية ،جامعة
بغداد ،2004 ،ص.60
 .44الفقرة (اثنيا) من املادة ( )19من القانون رقم  14لسنة  ،1991والفقرة (جـ) من املادة ( )36من
القانون رقم  69لسنة  1936امللغى.
 .45د .حامد مصطفى ،مبادئ القانون اإلداري العراقي ،شركة الطبع والنشر االهلية ،بغداد،1968 ،
ص.232
 .46ملزيد من التفاصيل حول أثر هاتني العقوبتني على املوظف راجع :د .جنيب امحد خلف اجلبوري،
القانون اإلداري ،مكتبة يدكار ،السليمانية ،2016 ،ص.244
 .47الفقرة (اثلثا) من املادة ( )19من القانون رقم  14لسنة .1991
 .48تقابلها املادة ( )83من قانون العاملني املدنيني ابلدولة رقم  47لسنة  1978امللغي.
 .49يكون احلرمان من األجر كامال إذا كان احلبس تنفيذا حلكم جنائي هنائي مبقتضى املادة نفسها.
 .50د .عادل الطبطبائي ،مصدر سابق ،ص.334-333
 .51املصدر السابق نفسه ،ص.334
 .52د .السيد حممد ابراهيم ،شرح قانون اخلدمة املدنية يف دولة االمارات ،مصدر سابق ،ص.382
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 .53املصدر السابق نفسه ،ص.384
 .54املصدر السابق نفسه ،ص.385
 .55اورده نوري حمسن احللفي ،الرتفيع والرتقية يف الوظيفة العامة واثرمها يف رفع كفاءة اجلهاز اإلداري،
رسالة ماجستري ،جامعة بغداد ،1977 ،ص.244
 .56مشار إليه لدى نوري حمسن احللفي ،املصدر السابق ،ص.244
 .57القرار منشور يف فتاوى جملس شورى الدولة ( ،)1984-1980اعداد الدكتور عبد الرسول
اجلصاين ،بغداد ،1987 ،ص  ،27-26رقم القرار  984/6صادر يف  .1984/223وكان قد
ورد يف قرار سابق للمجلس رقمه  996صادر يف  1968/4/27أنه ( ...أنه على الرغم من أن
اجتاه اجمللس يف القضاي املماثلة هو االمتناع عن املصادقة على ترفيع املوظف خالل مدة سحب يده،
غري أن ترفيع املومأ إليه كان قد مت دون علم اجمللس بكونه مسحوب اليد .وحيث قد فكت يده
وافرج عنه من قبل احملكمة لذلك يكون ترفيعه من حيث النتيجة اصوليا ويعتربه اجمللس انفذا من
التاريخ املبني يف قراره) ،منشور لدى نوري حمسن احللفي ،مصدر سابق ،هامش ص .244
 .58منشور يف الوقائع العراقية  /العدد  2675لسنة 1978
 .59منشور يف الوقائع العراقية  /العدد  2681لسنة 1978
 .60أن املقصود ابلوقف عن العمل هنا (عقوبة أتديبية) وليس اجراء احتياطيا مؤقتا.
 .61حكم احملكمة اإلدارية العليا يف  ،1971/1/31اورده جاسم كاظم كباشي ،مصدر سابق،
ص.130—129
 .62املستشار مغاوري شاهني ،املساءلة التأديبية ،عامل الكتب ،القاهرة ،1974 ،ص.309
 .63د .السيد حممد ابراهيم ،شرح نظام اخلدمة املدنية اإلمارايت ،مصدر سابق ،ص .1077
 .64د .سامي مجال الدين ،الرقابة على اعمال اإلدارة ،القضاء اإلداري ،منشأة املعارف،1982 ،
ص.230
 .65ملزيد من التفاصيل ينظر:
-

د .سليمان حممد الطماوي ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،دار الفكر العريب ،الطبعة الثانية،
 ،1966ص 193وما بعدها.

-

د .حممد كامل ليله ،الرقابة على اعمال اإلدارة ،الرقابة القضائية ،الكتاب الثاين ،دار النهضة العربية،
بريوت ،1970 ،ص 1150وما بعدها.
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-

د .ضامن حسني العبيدي ،الضماانت التأديبية للموظف العام ،رسالة دكتوراه ،جامعة بغداد،
 ،1991ص 323وما بعدها.

-

خضر عكويب يوسف ،موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار اإلداري ،رسالة ماجستري ،جامعة
بغداد ،1976 ،ص 82وما بعدها.

 .66حكم احملكمة الصادر يف  1955/5/2مشار إليه لدى د .عبد الفتاح حسن ،التأديب يف الوظيفة
العامة ،دار النهضة العربية ،1964 ،ص ،169مصدر سابق.
 .67حكم احملكمة الصادر يف  1954/12/29مشار إليه لدى جاسم كاظم كباشي ،مصدر سابق،
ص.142
 .68حكم احملكمة الصادر يف  1958/3/5مشار إليه يف املصدر السابق نفسه ،ص.143
 .69حكم احملكمة الصادر يف  1962/4/17مشار إليه يف املصدر السابق نفسه ،ص.143
 .70د .عمرو فؤاد بركات ،مصدر سابق ،ص.112
 .71د .سعاد الشرقاوي ،الوجيز يف القضاء اإلداري ،اجلزء األول ،مبدأ املشروعية وجملس الدولة ،دار
الفكر العريب ،1981 ،ص.183
 .72أورده د .امحد حممود مجعة ،مصدر سابق ،ص.77-76
 .73د .علي مجعة حمارب ،التأديب اإلداري يف الوظيفة العامة ،دراسة مقارنة يف القانون العراقي واملصري
والفرنسي واالنكليزي ،رسالة دكتوراه ،جامعة عني مشس ،1986 ،ص .507
 .74جاسم كاظم كباشي ،مصدر سابق ،ص.142
 .75د .رمزي طه الشاعر ،تدرج البطالن يف القرارات اإلدارية ،دار النهضة العربية ،1968 ،ص.328
 .76د .زاان رؤوف محه كرمي و د .داان عبد الكرمي سعيد ،املبادئ العامة للقانون اإلداري ،جامعة
السليمانية ،مكتبة يدكار ،2016 ،ص.31-30
 .77د .عمرو فؤاد بركات ،مصدر سابق ،ص.132
 .78أشار إليه د .عمرو فؤاد ،مصدر سابق ،ص.135
 .79أشار إليه جاسم كاظم كباشي ،مصدر سابق ،ص.147
 .80ملزيد من التفاصيل حول مدد الطعن يف القرار التأدييب يف فرنسا انظر :رسالتنا للماجستري ،اهناء
العقوبة اإلنضباطية للموظف العام ،جامعة بغداد ،1998 ،ص.101
 .81جاسم كاظم كباشي ،مصدر سابق ،ص.153-152
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 .82منشور يف الوقائع العراقية /العدد 4283يف .2013/7/29
 .83منشور يف الوقائع العراقية/العدد/4061يف  .2008/2/14وملزيد من التفاصيل راجع :د .جنيب
خلف امحد اجلبوري و د .حممد علي جواد كاظم ،القضاء اإلداري ،اجلامعة املستنصرية ،مطبعة
يدكار ،الطبعة السادسة ،2016 ،ص.112-107
 .84املادة (/7اتسعا/ب) من القانون.
 .85املادة (/7سابعا) من القانون.
 .86املادة ( /7اتسعا  /ج،د) من القانون.
 .87يعين سحب القرار اإلداري اظهار اإلدارة ارادهتا مبحو القرار اإلداري من اتريخ صدوره أي اهناء
القرار وحمو آاثره للماضي واملستقبل ،أما إلغاء القرار اإلداري إبرادة اإلدارة فأنه يضع حدا لوجود
القرار ابلنسبة للمستقبل أما أاثر القرار اليت انتجها خالل فرتة نفاذه السابقة إللغائه فأهنا تظل قائمة.
انظر د .ماهر صاحل عالوي اجلبوري ،مبادئ القانون اإلداري ،كلية القانون ،جامعة بغداد،1996 ،
ص(.)219،215
 .88املقصود إبلغاء قرار اإلدارة قضائيا هو قرار سحب اليد غري املشروع املتمثل ابالستمرار بسحب يد
املوظف رغم انتهائه حبكم القانون وال ميتد اإللغاء القضائي إىل املدة اليت سبقت انتهائه حبكم القانون.
 .89د .مصطفى عفيفي و د .بدرية جاسر صاحل ،السلطة التأديبية بني الفاعلية والضمان ،القاهرة،
 ،1982ص.480
 .90رسالتنا للماجستري ،اهناء العقوبة اإلنضباطية للموظف العام ،مصدر سابق ،ص.37
 .91د.علي حممد بدير و د .عصام عبد الوهاب الربزجني و د.مهدي يسني السالمي ،مبادئ وأحكام
القانون اإلداري ،جامعة بغداد ،1993 ،ص.464
 .92د .حسين درويش عبد احلميد ،هناية القرار اإلداري عن غري طريق القضاء ،دار الفكر العريب ،بدون
سنة طبع ،ص.505
 .93د .سليمان الطماوي ،قضاء التأديب ،مصدر سابق ،ص.776
 .94د .سليمان الطماوي ،القضاء اإلداري ،الكتاب الثاين ،قضاء التعويض وطرق الطعن يف االحكام ،دار
الفكر العريب ،1968 ،ص 403و .404
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 .95أحكام جملس الدولة الفرنسي يف  1934/3/7و  1947/7/6و  1948/12/3و
 1949/5/27و  1950/7/29و  1951/6/20مشار إليها لدى د .مصطفى ابو زيد فهمي،
القضاء اإلداري وجملس الدولة ،ط ،1دار املعارف ،1960 ،ص.807
 .96حكما اجمللس يف  1950/6/2و  1951/3/25عن جاسم كاظم كباشي ،مصدر سابق ،ص.159
 .97حكم جملس الدولة الفرنسي يف  1977/6/24املصدر السابق نفسه ،ص.159
 .98حكم احملكمة مشار إليه لدى د .مصطفى ابو زيد فهمي ،مصدر سابق ،ص.817
 .99د .مصطفى ابو زيد فهمي ،املصدر السابق نفسه ،ص.815-814
 .100حكم احملكمة يف  1973/11/14مشار إليه لدى املستشار عبد الوهاب البنداري ،طرق الطعن
يف العقوابت التأديبية ،دار الفكر العريب ،بدون سنة طبع ،ص.180
 .101حكم احملكمة اإلدارية العليا يف  1968/5/25مشار إليه يف جاسم كاظم كباشي ،مصدر سابق،
ص.158 ،
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املصـــــــادر

 .1د.امحد حممود مجعة ،منازعات القضاء التأدييب ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،بدون سنة
طبع.
 .2د .السيد حممد إبراهيم ،شرح نظام اخلدمة املدنية يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،وزارة الثقافة واإلعالم اإلماراتية.1978 ،
 .3د .السيد حممد إبراهيم ،شرح نظام العاملني املدنيني يف الدولة رقم  46لسنة  ،1964دار
املعارف ،القاهرة.1966 ،
 .4جاسم كاظم كباشي ،سحب اليد والوقف االحتياطي عن العمل يف الوظيفة العامة يف
التشريع العراقي واملقارن ،رسالة ماجستري ،جامعة بغداد.1992 ،
 .5د .حامد مصطفى ،مبادئ القانون اإلداري العراقي ،شركة الطبع والنشر األهلية ،بغداد،
.1968

 .6د.حسين درويش عبد احلميد ،هناية القرار اإلداري عن غري طريق القضاء ،دار الفكر
العريب ،بدون سنة طبع.
 .7خضر عگويب يوسف ،موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار اإلداري ،رسالة
ماجستري ،جامعة بغداد.1976 ،
 .8د .رمزي طه الشاعر ،تدرج البطالن يف القرارات اإلدارية ،دار النهضة العربية،
.1968
 .9د .زاان رؤوف محه كرمي و د .داان عبد الكرمي سعيد ،املبادئ العامة للقانون اإلداري ،جامعة
السليمانية ،مكتبة يدكار2016 ،
 .10د .سامي مجال الدين ،الرقابة على أعمال اإلدارة ،القضاء اإلداري ،منشأة املعارف،
.1982
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 .11د .سعاد الشرقاوي ،الوجيز يف القضاء اإلداري ،اجلزء األول ،مبدأ املشروعية وجملس
الدولة ،دار الفكر العريب.1981 ،
 .12د .سليمان حممد الطماوي ،الوجيز يف القانون اإلداري ،دار الفكر العريب.1982 ،
 .13د.سليمان حممد الطماوي ،القضاء اإلداري ،الكتاب الثالث ،قضاء التأديب ،دار الفكر
العريب.1971 ،
 .14د.سليمان حممد الطماوي ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،دار الفكر العريب.1966 ،
 .15د.سليمان حممد الطماوي ،القضاء اإلداري ،الكتاب الثاين ،قضاء التعويض وطرق الطعن
يف األحكام ،دار الفكر العريب.1968 ،
 .16شفيق عبد اجمليد احلديثي ،النظام اإلنضباطي ملوظفي الدولة يف العراق ،رسالة ماجستري،
جامعة بغداد.1972 ،
 .17د .ضامن حسني العبيدي ،الضماانت التأديبية للموظف العام ،رسالة دكتوراه ،جامعة
بغداد.1991 ،

 .18د .عادل الطبطبائي ،قانون اخلدمة املدنية الكوييت اجلديد ،جامعة الكويت.1983 ،
 .19د.عبد الرسول اجلصاين ،فتاوى جملس شورى الدولة ( ،)1984-1980بغداد،
.1987
 .20د.عبد الفتاح حسن ،التأديب يف الوظيفة العامة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1964 ،
 .21املستشار عبد الوهاب البنداري ،طرق الطعن يف العقوابت التأديبية ،دار الفكر العريب،
القاهرة ،بدون سنة طبع.
 .22عديل اتدرس ،القانون اجلديد للعاملني ابلقطاع العام رقم  61لسنة  ،1971دار
اجلامعات املصرية ،القاهرة ،بدون سنة طبع.
 .23د .علي مجعة حمارب ،التأديب اإلداري يف الوظيفة العامة (دراسة مقارنة) ،رسالة دكتوراه،
جامعة عني مشس.1986 ،

 .24د .عمر فؤاد بركات ،الوقف االحتياطي ،جملة العلوم اإلدارية ،العدد الثاين.1984 ،
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 .25د.ماهر صاحل عالوي اجلبوري ،القرار اإلداري ،كلية صدام للحقوق.1991 ،
 .26د.ماهر صاحل عالوي اجلبوري ،مبادئ القانون اإلداري ،كلية القانون ،جامعة بغداد،
.1996
 .27املستشار مغاوري شاهني ،املساءلة التأديبية ،عامل الكتب ،القاهرة.1974 ،
 .28د .مصطفى ابو زيد فهمي ،القضاء اإلداري وجملس الدولة ،الطبعة األوىل ،دار املعارف
.1960
 .29د .مصطفى عفيفي و د .بدرية جاسم ،السلطة التأديبية بني الفاعلية والضمان ،القاهرة،
.1982
 .30د .حممد كامل ليلة ،الرقابة على أعمال اإلدارة ،الكتاب الثاين ،الرقابة القضائية ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.1970 ،
 .31مهدي محدي مهدي الزهريي ،إهناء العقوبة اإلنضباطية للموظف العام يف القانون العراقي،
رسالة ماجستري ،جامعة بغداد.1998 ،

 .32مهدي محدي الزهريي ،أثر اجلرمية اليت يرتكبها املوظف العام يف اهناء عالقته الوظيفة،
اطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد.2004 ،
 .33د .جنيب امحد خلف اجلبوري ،القانون اإلداري ،مكتبة يدكار ،السليمانية.2016 ،
 .34د .جنيب خلف امحد اجلبوري و د .حممد علي جواد كاظم ،القضاء اإلداري ،اجلامعة
املستنصرية ،مطبعة يدكار ،الطبعة السادسة.2016 ،
 .35نوري حمسن احللفي ،الرتفيع والرتقية يف الوظيفة العامة وأثرمها يف رفع كفاءة اجلهاز
اإلداري ،رسالة ماجستري ،جامعة بغداد.1979 ،
النشرات والدوريت :
 .1جملة ديوان التدوين القانوين  /السنة األوىل  /العدد الثالث .1962
 .2نشرة ديوان التدوين القانوين  /العدد األول .1971
 .3جملة العدالة  /العدد األول .1975
239

املجلد السادس – العدد األول 2017/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

 .4الوقائع العراقية  /العدد  2675لسنة .1978
 .5الوقائع العراقية  /العدد  2681لسنة .1978
 .6الوقائع العراقية /العدد  4061لسنة .2008
 .7الوقائع العراقية/العدد  4283لسنة .2013
 .8جملة العلوم اإلدارية  /السنة السادسة والعشرون  /العدد الثاين .1984
 .9جملة القضاء اليت تصدرها نقابة احملامني /العدد األول والثاين .1989
 .10كراس قرارات وفتاوى جملس شورى الدولة لسنة .2006
 .11كراس قرارات وفتاوى جملس شورى الدولة لسنة .2008
القوانني والقرارات واألنظمة :
 .1قانون إنضباط موظفي الدولة رقم ( )41لسنة .1929
 .2قانون إنضباط موظفي الدولة رقم ( )69لسنة .1936
 .3قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( )14لسنة .1991
 .4قانون اخلدمة املدنية رقم ( )24لسنة  1960املعدل.
 .5قانون احملافظات رقم ( )159لسنة  1969املعدل.

 .6قانون جملس شورى الدولة رقم ( )65لسنة  1979املعدل.
 .7القانون رقم ( )5لسنة  2008قانون التعديل األول لقانون إنضباط موظفي الدولة رقم
( )14لسنة .1991
 .8القانون رقم ( )17لسنة  2013قانون التعديل اخلامس لقانون جملس شورى الدولة رقم
( )65لسنة 1979
 .9قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم ( )1216يف .1978/9/18
 .10قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم ( )169يف .1997/9/9
 .11قانون التقاعد املوحد رقم ( )9لسنة .2014
 .12قانون العاملني املدنيني ابلدولة رقم ( )47لسنة  1978املصري.
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 .13قانون اخلدمة املدنية املصري رقم ( )81لسنة .2016
 .14قانون اخلدمة املدنية اإلمارايت رقم ( )8لسنة .1973
 .15قانون جملس التأديب السوري رقم ( )91لسنة .1962
 .16نظام املوظفني العام السعودي رقم ( )42لسنة .1977
 .17قانون اخلدمة املدنية الكوييت رقم ( )15لسنة .1979
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Effect of temporary separation salary
and advancement in Iraqi Law (Comparative study)
Lecturer Dr. Mahdi Hamdi Mahdi Al Ziheri
Faculty of Law / Hayat University for Science and Technology

Abstract
The importance of the subject lies in the effects of temporary
separation on the legal position of an employee in addition to the
social and financial effects upon him and his family as well. As this
subject does not have sufficient research, I decide to do a research
on and find the following results:
1. Identifying the kinds of obligatory and non-obligatory temporary
separation with the suggestion of legislative act due to non-extend
period for the obligatory one to avoid management abuse against
the employee and it would encourage the legislative side to act
quickly in serving the public interest.
2. Clarifying the effects of temporary separation on the salary of an
employee and suggesting a legislative amendment of the text set in
unified Act of retirement No. (9) of 2014 considering the period of
temporary separation as a half of retirement service entirely.
3. Suggesting a treatment for temporary separation on the
employee's promotion because the Iraqi`s laws did not include the
act of such treatment so that concerning the last periods service of
an employee.
4. Supporting a preparation for a temporary separation decision as
an administrative decision to give the employee a chance to
appeal before the administrative judge which is considered as a
safely shelter to prevent the management abuse against him and
we have supported guiding an Iraqi legislative to appoint the party
that would be appealed in front of it , concerning temporary
separation which was disputable before an issuing the law No. 17
in 2013.
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