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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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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.

