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 يهخص انبحث
لقد أصبح موضوع تعويض الضحية، من المواضيع ذات األىمية في النظام القانوني 

محاولة تعديلها وذلك تماشيًا مع األفكار  أوالداخلي، فالكثير من التشريعات يتم تعديلها 
الجديدة في النظام الجنائي والسياسة الجنائية الحديثة، ومن بين تلك االعتبارات األساسية 
التي تسيطر على ىذه التعديالت محاولة توجيو األنظمة المختلفة وظائفها نحو االىتمام 

وممارسات النظام البائد اإلرىابية  العسكرية والعمليات واألخطاءبضحايا العمليات الحربية 
تحقق ىذه التعديالت عدالة للضحية، وىذا  أنوضحايا أخطاء السلطة القضائية، فالبد من 

يكون عن طريق المساىمة الفعالة من قبل إدارة العدالة الجنائية، وذلك بتسهيل اإلجراءات 
الجريمة التي لحقت لطالب التعويض، لتمكين حصولو على تعويض عادل وسريع حسب طبيعة 

الضحايا الذين يشملهم التعويض، مستخلصين نتيجة  أوالضرر الذي اصابهم  أوبالضحية 
نظام العدالة  ألنمفادىا حق الضحايا في مطالبة الدولة بالحصول على تعويض عادل وسريع، 

 .الجنائية يرتبط بحماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم ومساعدة وتعويض الضحايا
قانون تعويض  عدة توصيات منها ضرورة إقرار المشرع العراقي إلىتوصل البحث كما 

يتم تعويض الموقوفين المحكوم  أنمن متطلبات نظام العدالة الجنائية  ألنضحايا العدالة، 
ال تتوقف ق الفرد في الحرية الشخصية و في ذلك اعتداء على ح ألناالفراج  أوعليهم بالبراءة 

حد بل تتسع لتشمل ذوي الموقوف الذي كان يعيلهم، فالبد من إقرار ىذا ىذا ال إلى األضرار
 .التعويض العادل والسريع للضحايا أجلالقانون من 
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 ادلقذيـــــت 
، ومع يعد موضوع العدالة الجنائية من الموضوعات المهمة على الصعيد الجنائي

فضلنا البحث  أننا إالالبحوث المقدمة في موضوع العدالة الجنائية التسليم بأىمية الدراسات و 
تقوم مسؤولية الدولة في  أنفي ىذا الموضوع من جانب الضحية كونو الطرف األضعف، فبعد 

تعويض الضحايا كونها الجهة األولى التي تلتزم بالتعويض في نطاق ضحايا العمليات الحربية 
ممارسات النظام البائد، فالبد من توافر مجموعة من العسكرية و  واإلرىابية واألخطاء

 طالب التعويض حتى يتسنى لو الحصول على تعويض عادل أماماإلجراءات التي تكون 
حصول الضحية على التعويض المناسب من قبل الدولة  أماوسريع، فينتج عن ىذه اإلجراءات 

تشريعات في تحديد الجهة العكس، أي ال يحصل على التعويض لعدم شمولو، واختلفت ال أو
 أمام أوالمحاكم المدنية  أمامالمختصة بتسلم طلبات التعويض فأما يقدم طلب التعويض 

جهات متخصصة تعطى صالحية  أمام أوالمحاكم الجزائية وتنظر في الدعوى بصفة تبعية 
 .النظر في طلبات التعويض وتقديره وصرفو للضحايا

يتضح من خالل دراسة التشريعات العراقية المعنية بالتعويضات السابق ذكرىا وجود 
 أمامالعديد من المشكالت الخاصة في حماية األشخاص الذين تجعلهم ظروف الحياة يقفون 

مجنى  أونظام العدالة الجنائية بأجهزتها المختلفة، بمختلف صفاتهم فقد يكونون سجناء 
ىؤالء ضحايا، وتتجلى مشكلة البحث في وجود مواطن ضعف في  مضرورين فجميع أوعليهم 

نصوص القوانين التي توفر الحماية لهم، و وجود نقص تشريعي وثغرات قانونية في ىذه 
 األضرارالعمل على تعويض ضحايا العدالة الجنائية جراء  إلىالنصوص، لذا يهدف البحث 

وممارسات النظام اإلرىابية  واألعمالرية العسك واألخطاءالحربية  األعمالالتي لحقتها بهم 
 .البائد

  



                 مجلة العلوم القانونية والسياسية                                7102دد الثاني /الع –املجلد السادس 

 

 
5 

توجو  وأنوعليو وقبل الخوض في تفاصيل إجراءات التعويض وتقدير قميتو البد 
الجهة المختصة بالنظر بطلبات التعويض، ومن ثم نبين اإلجراءات التي تتخذىا  إلىاألنظار 

ىذه الجهات فيما يتعلق بتقدير قيمة التعويض بما يتناسب مع الضرر الذي لحق بالضحية 
 إلىواحد ومن ثم ننتقل  أنالضحية الجمع بين عدة تعويضات في  بإمكانكان   إذاوبيان ما 

مسألة تعويض الضحية ال تتوقف عند  أنالعدالة الجنائية حيث  طبيعة التعويض في ظل نظام
ما تسع لتشمل كل ما يتعلق بالضحية و ت نماوإ حد االستشهاد، العجز الكلي، العجز الجزئي،

نطاق التعويض  فأنالممتلكات، وعليو  أو اإلنسانأصابو من ضرر سواء كان الضرر واقع على 
على األشخاص،  أوعن جريمة واقعة على األموال  اً سواء كان الضرر ناتج األضراريشمل كل 

 أو اً متضرر  أوسواء كان مجنى عليو  باألضرارويختلف التعويض بحسب عالقة طالب التعويض 
ذوي المتضرر فيتسع ليشملهم جميعهم، وكذلك يشمل التعويض  أومن ذوي المجنى عليو 

وفق  على نتناول ىذا المبحث . ولهذا سوفاً معنوي أو اً جميع انواع الضرر سواء كان مادي
                   :التقسيم االتي
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 األولادلبحث 
 اجلهت ادلختصت ببنتعىيض

اختلفت التشريعات في تحديد الجهة المختصة في نظر دعوى التعويض فقد تكون  
لجان مخصصة لهذه المهمة واختلف موقف المشرع العراقي تبعًا للتطور الحاصل  أومحاكم 

في تشريعات العدالة الجنائية، ويقع على عاتق ىذه الجهة عدة مهام فهي تقوم بالتأكد من 
عدم استحقاقو  أوللتعويض  باستحقاقوتوافر الشروط في دعوى التعويض ومن ثم تحكم 

للتعويض، كما يقع على عاتق ىذه الجهة تقدير قيمة شروط الضرر القابل  أحدلتخلف 
 أوالتعويض وتأخذ بنظر االعتبار جسامة الضرر وتناسبو مع مبلغ التعويض فهي ال تحكم بأقل 

التي لحقت بالضحية، وال نغفل عن مسألة الجمع بين عدة تعويضات فهناك  األضراراكثر من 
روط معينة تشريعات سمحت بالجمع وىناك تشريعات لم تسمح بالجمع وىناك من وضع ش

 :  ، ىذا ما سنعالجو ضمن ىذا المبحث وفق التقسيم االتيللجمع بين عدة تعويضات
  

 دعىي انتعىيض:  األولادلطهب 
 أواقام المصاب  إذاكان نوعها ىو التعويض، ومع ذلك   جزاء المسؤولية المدنية أياً  نإ

التعويض ومداه يتأثر بنوع استحقاقو  نإفسرتو دعوى التعويض تجاه المسؤول عن الحادث، أ
 أماميطالب بحقو في التعويض  أنوقد أجاز القانون استثناء للمضرور من الجريمة  .(1)الدعوى

فور حدوث االعتداء على الحياة الخاصة يلجأ  فمثالً . (2)القضاء الجنائي تبعاً للدعوى الجنائية
لكل من لحقو ضرر من  الطريق الجنائي ىذا ما يحدث في الغالب حيث يجوز إلىالمضرور 
المنظور امامها الدعوى  المحكمة أماميقيم نفسو مدعيًا بالحقوق المدنية  أنالجريمة 

حيث تقام دعوى المطالبة بالتعويض على كل من اسند اليو ارتكاب خطأ جنائي  .(3)الجزائية
 أويعاقب عليو القانون ويترتب على وقوعو الحاق ضرر بالغير سواء كان الجاني فاعاًل اصليًا 

مجهواًل مادام باإلمكان تعيينو في  أويكون معلومًا  أنشريكًا في الجريمة، وال يهم بعد ذلك 
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بوت مسؤولية المتهم الجنائية يكون لها قوة الشيء المحكوم فيو بالنسبة المحكمة، وث
، مهما كان نوع العقوبة المحكوم بها عليو، باإلدانةحكم على المتهم  فإذالمسؤوليتو المدنية 

يتعين بها تقرير مسؤوليتو المدنية، وتكون مهمة القاضي عندئذ النظر في دعوى المطالبة 
تقوم  أنوقبل  .(4)لجريمة لتقرير نوع الضرر ومقدارهالتي احدثتها ا األضراربالتعويض عن 

 أنبالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمضرور من الجريمة يجب  المحكمة بإصدار حكم  
نو لو رفعت قضية مدنية في أا بتقتنع بان الجاني مسؤول مدنيًا عن ذلك، فضاًل عن اقتناعه

 أنوعملية، الناحية اليء من األىمية، وىذا يعني من مواجهتو، يكون عليو دفع تعويض على ش
ىناك حاجة  أن أمكانت العقوبة الجنائية كافية،   إذاتفصل فيما  أنيتعين على المحكمة 

لمقررة التي عن توقيع العقوبة ا فضالً ، باألذىلتعويض المجنى عليو المضرور الذي أصيب 
المسؤولية المدنية تختلف عن المسؤولية الجنائية بأنها  فأنومهما يكن  .(5)توقع على الجاني

التي لحقت بها من جراء العمل غير  األضرارتتناول موجب التعويض على الضحية عن 
المشروع الذي تسبب بو الفاعل، فالعقوبة، بمفردىا ال ترد الحياة للميت وال تساعد الجريح 

اقعدتو العلة التي تسبب بها الفعل  نأعلى الشفاء وال تعين العليل على كسب رزقو بعد 
الجرمي عن العمل وبالتالي حرمتو كسب قوتو وقوت عيالو، لذلك كان البد من تعويض 

لذا يشترط  (6)بهم من جراء الفعل الجرمي أوالتي لحقت بها  األضرارورثتها عن  أوالضحية 
يترتب عن الجريمة ضرر  أنالمحاكم الجزائية  أماملرفع الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة 

يلحق شخص معيناً، والضرر ىو األذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقو الشخصية 
 أن .(7)معنوياً  أويكون ضررًا ماديًا  أنيمكن  أنوفي مصلحة يحميها القانون، أي  أوالمالية  أو

ضوع وجود الدعوى المدنية بالتعويض يتوقف على توافر ثالثة عناصر ىي: السبب والمو 
موضوعها  أماوالخصوم، فسبب الدعوى المدنية ىو الضرر المترتب مباشرة على الجريمة 

 .)8)يتمثل في تعويض ىذا الضرر وبخصوص الخصوم فيها ىم المدعي المدني والمتهم
للقواعد  اً القضاء وفق إلىالطريق الطبيعي للحصول على التعويض ىو االلتجاء  نإ

ىذا الطريق محفوف بعدة صعوبات  أن إالاإلجرائية والموضوعية التي تحكم ىذا الحق، 
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تتمكن الضحايا من التعرف على المسؤولين من االفراد والمنظمات الذين   أنفيجب ابتداء 
لم تتمكن السلطة العامة  إذوىو ما يجشمهم مصروفات باىظة اإلرىابية  األعمالكانوا وراء 

 أوالتعرف على من يمولون اإلرىاب من األشخاص  إلىرف عليهم، وىو ما قد يقود من التع
للمطالبة بالتعويض يتمثل بتقديم طلبات الحصول على  آخرىناك طريق  أنوغير  .(9)المنظمات
لجان خاصة مشكلة وفق القانون، وتلتزم اللجنة بالرد على طلبات التعويض  إلىالتعويض 

وىذا ما ورد في قانون المفصولين  اً ( يوم33فمنها ما حدد ب )ة محددة خالل مدة زمني
وىذا ما نص عليو قانون تعويض المتضررين عن  اً ( يوم63) ــــــــ، ومنها ما حدد ب(13)السياسيين

وىذا ما نص عليو قانون  أشهرومنها ما حدد بثالثة  (11)والعسكرية والحربيةاإلرىابية  األعمال
 .(12)مؤسسة الشهداء

فيما يتعلق بمسلك القضاء العراقي بهذا الشأن ففي قرار صادر عن محكمة استئناف 
رار محكمة بداءة بعقوبة ق أنلدى التدقيق والمداولة وجد [ديالى بصفتها التميزية جاء فيو 

غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لصدور  8/12/2339في  3/2339/ب32العدد 
رقم اإلرىابية العسكرية والعمليات  واألخطاءات الحربية قانون تعويض المتضررين جراء العملي

التي  األضراروبصدور القانون المذكور اصبحت المطالبة بالتعويض عن  2339لسنة  23
اصابت المستأنف عليها جراء اشغال دارىا من قبل القوات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع 

القانون المذكور وىذا في المادة الثالثة من  إليهادون موافقتها من اختصاص اللجان المشار 
وبهذا تكون اللجنة ىي الجهة  .(13)]سارت عليو محكمة التمييز االتحادية ما اإلتجاه

 .المسؤولة عن النظر في طلبات التعويضات
طار إرساء نظام عدالة جنائية ذو ضمانات متكاملة وفي ظل التطورات التي إوفي 

يكون ىناك موقع الكتروني في مواقع التواصل  أنترح نشهدىا في عصرنا الحالي نق
االجتماعي خاص بكل لجنة فرعية يمكن للمتضررين االطالع عليو ومعرفة مراحل انجاز 
معاملة طلب التعويض وماىي النواقص التي يستطيع اكمالها دون مراجعة مقر اللجنة وىذا 

       .يوفر جهد على المتضرر و تخفيف الزخم على اللجان الفرعية
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  تقذير قيًت انتعىيض:  ادلطهب انثبَي
يستقل بتقديرىا قاضي الموضوع  من األمور الموضوعية التي يعد تقدير مبلغ التعويض

يكون المدعي قد طالب بو فال يجوز القضاء  أندون معقب عليو من محكمة التمييز، و يلزم 
 أوطالب بو المدعي بالحقوق المدنية، ويقضى بالتعويض النقدي مع الرد  إذا إالبالتعويض 

لم يتيسر سوى رد بعض المسروقات دون بعضها  إذا اً ونو كما يجوز القضاء باالثنين معبد
كان الرد ال يكفي وحده لجبر الضرر الذي أصاب المدعي من جراء حرمانو من   أو اآلخر

كان الرد   إذاد، وقد يقضي بالتعويض النقدي وحده وقت الر  إلىأموالو من وقت الجريمة 
والبد  .(14)استهلك أوكان شيئًا ىلك   أومحل الجريمة لم يكن شيئًا ماديًا  ألنمتعذرًا سواء، 

مع مدى جسامة الضرر الذي لحق بالمدعي من جراء سلوك  يتناسب مبلغ التعويض أنمن 
ال كان بمثابة ربح إكان ىذا الضرر طفيفًا و   إذايكون المبلغ مرتفعًا  أنالمدعى عليو، فال يجوز 

عن ذلك جسامة  يدخل في االعتبار فضالً  أنينبغي  أنو إالغير مبرر يعود على المدعي، 
المتعسف للمدعى  أويلحق بالمدعي نتيجة للسلوك المؤذي  أنالضرر الذي كان من الممكن 

وقد اعتمدت كل الدول في  .(15)يصيب المدعي بضرر جسيم إالعليو والذي شاءت الظروف 
تحديدىا لحدود التعويض الواجب عليها على كثير من الدراسات العلمية الدقيقة التي تقدر 

تضمن المعاناة النفسية المصاحبة لو، و قيمة الضرر الناجم عن الجريمة، ومدى األلم و 
جانب جبر بعض االثار الناجمة  إلىالناجمة مباشرة عن الجريمة  األضرارالتعويضات جبر كل 

تشترط كل الدول الستحقاق التعويض عدم إمكان الحصول عن الجريمة بطريقة غير مباشرة، و 
من خالل النظم  أوسواء كان ىذا المصدر فاعل األذى )الجاني(  آخرعليو من أي مصدر 

حقيق نوع من ت يعتمد مبدأ تعويض ضحايا الجريمة علىو  .(16)التأمينية المتاحة في الدولة
الالزمة لتأكيد االرتباط بين األذى الجسدي بوجو عام وبين األلم والمعاناة المعاملة الخاصة و 

 من جراء ىذا األذى، وبالتالي يستوعب مبدأ التعويض الجانب المادي والجانب النفسي معاً 
 األدبي كانت ىناك صعوبة في تعويض الضرر  وإذا .(17)يعتمد المعيار الكمي السطحي أندون 

من النقود  مبلغاً من الحكمة إعطاء المضرور  فأنوما كانت عليو  إلىوتقديره وإعادة الحال 
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مفهوم التعويض في حقيقة االمر  أنبمثابة خلق البديل حيث  أوفقده  أويعوضو عما أصابو 
من النقود مقابل ما أصابو  مبلغاً نما ترضية المضرور وذلك بإعطائو أازالتو و  أوليس محو الضرر 

الصعوبة الثانية تتمثل في  أمااثراء للذمة األدبية للمضرور،  أووىذه الترضية تعد عنصرًا ايجابياً 
 فأنوكان الضرر المادي يقبل التقييم بعدة مقاييس   فإذا، األدبيصعوبة تقدير وتقييم الضرر 

وعند قياس  .(18)األدبيالضرر  يصلح للقول بأن التعويض المحكم بو يوازى ليس من مقياس
    ومثال  يؤخذ بنظر االعتبار ما فاتو من كسب وما لحقو من خسارة أنمقدار التعويض البد 

ليو المضرور في سالمة جسمو، وكل بحق المجنى ع لخأيلحقو من خسارة أي ضرر مادي  ما
شخصيًا ىو ضرر مادي يستحق التعويض  أمخالل بحق مالي ثابت عينيًا كان ىذا الحق إ

سر حدى األإالو، في جرائم القتل عندما تفقد فات المضرور من كسب فمث ما أما .(19)عنو
يكسبو  أنحساب الكسب الفائت يتم على أساس ما كان يحتمل  فأنمعيلها في جريمة قتل 

في المتوسط بعد انقاص  اإلنسانعمر  إليهايمتد  أنالمجنى عليو خالل المدة التي يمكن 
 .(23)المصاريف الشخصية

والقوانين العراقية حددت قيمة التعويضات بمبالغ معينة حسب جسامة الضرر ومن 
العسكرية والعمليات  واألخطاءىذه القوانين قانون تعويض المتضررين من العمليات الحربية 

سب درجة الضرر التي الذي حدد فيو مبلغ التعويض ح 2339( لسنة 23رقم )اإلرىابية 
يعوض ذوو الشهيد والمصاب  :أوالً ( نصت على : )9المادة ) أن، نجد لحقت بالضحية

: ثانياً ( خمسة ماليين دينار. 5333333قدره ) مبلغاً %( 133%_ 75بنسبة عجز من )
( ثالثة 3333333يقل عن ) ال مبلغاً %( 74%_ 53يعوض المصاب بنسبة عجز من )

: يعوض  ثالثاً  ( اربعة ماليين وخمسمائة الف دينار.4533333د عن )ماليين دينار وال يزي
( مليونين وخمسمائة الف 2533333قدره ) مبلغاً % ( 53المصاب بنسبة عجز تقل عن )

دينار(. وفي قوانين اخرى ترك تقدير مبلغ التعويض حسب ظروف كل قضية ووقائعها منها 
فقد نصت  2313( لسنة 16) بائد رقمقانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام ال

( من ىذا 1( منو على : )تحتسب لغرض التعويض المنصوص عليو في المادة )2المادة )
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القانون قيمة األموال المنقولة وغير المنقولة بالدينار العراقي مقومًا بالذىب وقت وقوع الضرر( 
وتقدير مبلغ التعويض وفقاً  هاإلي: )النظر في الطلبات المقدمة  ( نصت علىثانياً /3) والمادة

 .لظروف كل قضية ووقائعها
يكون ىناك تناسب بين الضرر وقيمة التعويض  أنوفيما يتعلق بمبلغ التعويض البد من 

 واألخطاءففي قرار صادر عن اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية 
ن قرار اللجنة الفرعية أالمداولة وجد بالتدقيق و بعد [جاء فيو اإلرىابية العسكرية والعمليات 

والخاص بالمواطن )ه.ع.ح( غير  13/11/2314( في 65) الثانية في محافظة ديالى
صحيح ومخالف للقانون حيث يقتضي إعادة النظر في مبلغ التعويض لوجود مبالغة فيو وال 

، فالبد من (21)]....يتناسب مع حجم الضرر المزعوم واالسعار السائدة وقت وقوع الحادث
 .وجود تناسب بين قيمة التعويض واالضرار الحاصلة لتحقيق عدالة جنائية

 

 ادلبحث انثبَي
 انعذانت اجلُبئيت طبيعت انتعىيض يف َظبو

نما تتسع أمسألة تعويض ضحايا العدالة الجنائية ال تتوقف عند حد معين و  أنالشك 
العسكرية  واألخطاءالتي تلحق بالضحايا نتيجة العمليات الحربية  األضرارلتشمل كل 

وممارسات النظام البائد، فطبيعة التعويض تعتمد على نوع الجرائم فهي اإلرىابية والعمليات 
جرائم األموال واألشخاص، وبهذا اختلف موقف التشريعات التي  أضرارتشمل التعويض عن 

 األضرارجرائم األشخاص فتشمل التعويض عن كل  أماتأخذ بالتعويض عن جرائم األموال، 
        ، ولكن ىذا التعويض اإلنسانحرية  أو اإلنسانسالمة جسد  أو اإلنسانالماسة بحياة 

 ألننما الجرائم التي تكون نتيجة األفعال الوارد ذكرىا أعاله، أال يشمل الجرائم العادية و 
عن دفع التعويض وليس الدولة، وقد تعتمد طبيعة  الجرائم العادية يكون الجاني مسؤوالً 

التعويض على فئة الضحايا فتتسع لتشمل تعويض كل من المضرور والمجنى عليو وذويهم، 
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الحكم بالتعويض  أوالمعنوية  أوالمادية منها  األضرارواخيراً قد تعتمد على نوع الضرر فتشمل 
 : قسيم االتيسبق ذكره من خالل الت عن كالىما. لذا سنتناول ما

 
 طبيعت انتعىيض يٍ حيث اجلرائى : األولادلطهب 

التعويض عن جرائم األموال واألشخاص يعد السبب األساسي في اصدار  أنالشك 
التشريعات التي تلتزم الدولة بموجبها في التعويض عنها ولكن ليست جميع الجرائم الواقعة 

نما يقتصر التعويض عن الجرائم إالدولة و على األموال واألشخاص مشمولة بالتعويض من قبل 
وممارسات النظام اإلرىابية العسكرية والعمليات  واألخطاءالناتجة عن العمليات الحربية 

 -:البائد. وسنعمل على توضيحو من خالل الفقرتين االتيتين
 انتعىيض عٍ جرائى األيىال:  األولانفرع 

جرائم األموال وكذلك تباينت ختلف الفقو حول مسألة تعويض الدولة عن القد 
حيث تستبعد غالبية التشريعات التعويض عن " ريعات حول تعويض جرائم األموال.التش

 إلىمن نطاق التعويض  األضرارويرجع اخراج ىذه  الناجمة عن جرائم األموال األضرار
تي سوف التكلفة المالية ال أناعتبارات عديدة، منها ما يتعلق بالتكلفة المالية حيث يرون 

على نحو يصعب على أي دولة مهما كانت درجة يسارىا  باىظةتتحملها الدولة ستكون 
التي تلحق األموال، كذلك في اغلب األحوال يكون  األضرارمواجهة طلبات التعويض عن 

احتمال  أن، كما األخطارصاحب المال قد بادر بالتأمين عليو لدى شركات التأمين ضد كافة 
بتقديم طلبات غير حقيقية قائمة على االحتيال والغش والمبالغة في  قيام بعض األشخاص

الرأي العام يحس بتعاطف كبير مع المجنى عليهم في  أن أيضاً وقيل  األضرارحجم وقيمة 
في الجرائم الواقعة على نوعا ما  اً فس، بينما يكون ىذا اإلحساس فاتر الجرائم التي تقع على الن

بالتعويض عن جرائم األموال وبهذا  األخذ إلىبينما تذىب القلة من التشريعات  .(22)األموال"
سار مشرعنا العراقي، حيث تضمن قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام  اإلتجاه

 إلى( على : ) يهدف ىذا القانون 1حيث نصت المادة ) 2313( لسنة 16) البائد رقم
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لكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام تعويض المواطنين المتضررين في ممت
 أوالبائد، قيمة األموال العائدة لهم من األموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها 

مذىبية من غير ما يشملو قانون  أوعرقية  أوحجزىا ألسباب سياسية  أوتجميدىا  أوإتالفها 
(، وكذلك قانون تعويض المتضررين  2336( لسنة2) ىيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم

 2339( لسنة 23) رقماإلرىابية العسكرية والعمليات  واألخطاءجراء العمليات الحربية 
التي تصيب الممتلكات(،  األضرار/رابعاً( على يشمل التعويض : )2)المعدل نصت المادة 

حدد التعويض عن جرائم األموال بشروط معينة منها ما  أنووما يالحظ على المشرع العراقي 
خطأ  أو إرىابيالضرر الذي حدث كان نتيجة عمل  أنيثبت  إدارييتعلق بأجراء تحقيق 

ومسلك المشرع  .(24)نها ما يتعلق بمدة تقديم الطلبات، وم(23)عمل حربي أوعسكري 
تعويض عن جرائم األموال حيث محمودًا فقد ضمن حقوق الضحايا في ال اإلتجاهالعراقي بهذا 

الحربية،  واألخطاءوالعسكرية اإلرىابية العمليات  أضرارالكثير من االفراد قد نالت أموالهم  أن
لدى التدقيق والمداولة [جاء فيو :  و تطبيقًا لذلك اصدرت محكمة التمييز االتحادية حكماً 

الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبولو شكاًل ولدى النظر في الحكم  أنوجد 
التي حصلت في محالتو كانت نتيجة  األضرار أنوحسب ادعاء المدعي  أنوالمميز وجد 

قانون  2339( لسنة 23ألطالق النار من قبل الجيش العراقي ولما كان القانون رقم )
اإلرىابية  واألعمالالعسكرية  واألخطاءتيجة العمليات الحربية الحاصلة ن األضرارالتعويض عن 

الحاصلة في الممتلكات والذي شكلت بموجبو لجان تتولى التعويض عنها واصبح ذلك من 
المحكمة ردت الدعوى  أنوحيث  إليهااختصاصها وبإمكان المدعي مراجعتها والتقدم بطلباتو 

فيكون حكمها موافق للقانون من حيث النتيجة لذا قرر تصديقو ورد الطعون  آخرلسبب 
ىــ الموافق 1431//رجب7االتفاق في التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار ب

 .(25)] م23/6/2313
العسكرية  واألخطاءالمالية المباشرة، المترتبة على العمليات الحربية  األضرار أما

ضياع المجوىرات، والمالبس، وغيرىا فلم يرد نص  أوكفقد الحقائب، اإلرىابية  والعمليات 
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اإلرىابية العسكرية والعمليات  واألخطاءبقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية 
فقد الحقائب،  أن إلىقد يرجع ذلك لصعوبة اثباتها، وقد يعود ذلك  2339( لسنة 23رقم)

  المالية البحتة، وىذا ما  األضرارئم اإلرىاب، ويدخل في نطاق ومتعلقات المضرور من جرا
 .(26)عوض عنو اللجنة المختصة بالتعويضال ت

 انتعىيض عٍ جرائى األشخبص:  انفرع انثبَي
تهدد  أوالجرائم التي تنال باالعتداء نها "أب تعرف الجرائم الواقعة على األشخاص

الحقوق اللصيقة بشخص المجنى عليو(  ) بالخطر الحقوق ذات الطابع الشخصي البحت
كالحق في الحياة والحق في سالمة الجسم والحق في الحرية والحق في الشرف واالعتبار 

من  وتنطوي ىذه الجرائم على خطورة كبيرة لذا احتلت درجة بالغة. (27)الحق في العرض"و 
الجرائم التي يتم التعويض وفيما يتعلق بموضوع بحثنا نتناول  .(28)األىمية في السياسة الجنائية

 إلىعنها في اطار التشريعات العراقية المعنية بالتعويض في مجال العدالة الجنائية والتي تنقسم 
 -: وجرائم ماسة بسالمة جسمو وجرائم ماسة بحريتو كما يلي اإلنسانجرائم ماسة بحياة 

فقد الحياة بفعل فاعل يتضمن المساس  أن : اإلنسانالتعويض عن الجرائم الماسة بحياة  -1
تكتمل حياتو الطبيعية وبالموت يكون قد حرم من الحياة ومن كل  أنفي  اإلنسانبحق 

آالمو المبرحة، ن الموت قد انهى متاعب المضرور و كا  فإذاالقدرات الجسدية والعقلية، 
عما تقدم  وفضالً ، اإلنسانيمتلكو  ما ياة نفسها التي ىي اغلى واثمناعدم الح أنو إال

ضراراً أمن حياتو والتي تتمثل ىي األخرى االثار التي تتخلف عن حرمان المضرور  فأن
متنوعة، يتعين تعويضها حتى ال يفلت المسؤول من الجزاء، وىذه االثار تمثل ثمرة 

عتداء الذي استغالل المضرور لقدراتو البدنية والذىنية التي ما كان ليحرم منها لو ال اال
من اخطر الجرائم التي تمس حياة اإلرىابية حيث تعد الجريمة  .(29)بو حرم من الحياةبسب

كونها تترك اثارًا جسيمة، لذا فقد تضمنت التشريعات العراقية النص على   اإلنسان
( لسنة 2) التعويض عن ىذه الجرائم، ومن ىذه القوانين، قانون مؤسسة الشهداء رقم

والتي يجوز التعويض عنها، وتتمثل  اإلنسانعلى حياة  حيث بين الجرائم الواقعة 2316
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باإلعدام أو السجن أو التعذيب أو نتيجتهما أو اإلبادة الجماعية أو األسلحة الكيمياوية 
أو الجرائم ضد اإلنسانية أو التصفيات الجسدية أو التهجير القسري أو من غيب أو 

 .(33)كريةالهارب من الخدمة العس وجد في المقابر الجماعية أو
: وقد تناولت بالنص على ىذه  اإلنسانالتعويض عن الجرائم الماسة بسالمة جسم  -2

من اجسادىم جراء ممارسات النظام  الجرائم قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً 
تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءًا أو  إلى، حيث يهدف 2339( لسنة 5البائد )

التشويو أو  إلىأجزاء من أجسادىم أو أصيبوا بمرض مزمن أو عاىة أو عوق أو تعرضوا 
 واألخطاءالتعذيب في السجون، وفي قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية 

( لسنة 23) قمتضررين ر تناول حق التعويض بالنسبة للماإلرىابية العسكرية والعمليات 
 .(31)المعدل 2339

محل الحماية الجنائية في تجريم  نإ:  اإلنسانالتعويض عن الجرائم الماسة بحرية  -3
األفعال ىو المصلحة التي يستهدف القانون حمايتها من وقوع عدوان عليها، والمصلحة 
التي يقرر المشرع حمايتها في جرائم االعتداء على الحريات ىي )حماية الحريات 

كان للفرد اقتضاء منع السلطة وغل يدىا من التعرض لحريات   إذ أنوالفردية(، ذلك 
الحرية الفردية ىي المحل القانوني لجرائم االعتداء على  أناالفراد فإنما يعني ذلك 

نما ىي فكرة أيتصور من وقوع االعتداء عليو، و  الحرية وىي بهذا ال تشكل شيئًا مادياً 
ر الجريمة في كل سلوك قانونية معنوية تمثل المصلحة التي يحميها القانون عندما يقر 

يصاب بضرر من جراء اخفاق  براءتوفالمتهم الذي تثبت  .(32)فرادعلى اال اً يمثل عدوان
العدالة، والضرر الذي يستوجب التعويض ىو األذى الذي يصيب المتهم من جراء 
المساس بحق من حقوقو أو مصلحة مشروعة سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة 

 .(33)عتباره، وغير ذلكشرفو وا متعلقة بسالمة جسمو أو عاطفتو أو بمالو أو حريتو أو
جهة تحقيق أو محاكمة أو يتم اعتقالو أو سجنو بغير وجو  أماميمثل المتهم  أنفيحدث 

أو غلق الدعوى، وخالل فترة الحبس أو  باإلفراجحق، ومن ثم يصدر قرارًا ببراءتو أو 
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 ضراراً أقو في الحرية الشخصية وىذا يسبب حق من حقوقو وىو ح أىمالسجن ينتهك 
يتم معالجتها عن طريق التعويض، وقد  أنمادية ومعنوية تلحق بالمتهم البريء، البد 

حالة السجن واالعتقال بدون وجو حق حيث تعد جريمة  عالجت التشريعات العراقية
يوجب القانون التعويض عنها ولكن حصرتها بحاالت معينة، ونلمس ذلك من خالل عدة 

 2336( لسنة 24سسة السجناء السياسيين رقم )تشريعات منها ما نص عليو قانون مؤ 
( على : )تسري احكام ىذا القانون على السجين والمعتقل السياسي أوالً /5في المادة )

ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم واوالدىم من االجانب ممن سجن أو اعتقل أو 
 .(احتجز في ظل نظام البعث البائد

 
 انتعىيض يٍ حيث انضحبيبطبيعت :  ادلطهب انثبَي

كان   وإذاتحديد األشخاص المستحقين للتعويض،  إلىتذىب التشريعات العراقية 
اخرين غير المجنى عليو  قد يمس أشخاصاً  أنو إالالضرر يلحق بالمجنى عليو  أناألصل 

فيصبح لهم الحق في الحصول على التعويض، لذا يمكن حصر األشخاص الذين يمكنهم 
  :تعويض في فئتين وىمالحصول على ال

 فئت اجملىن عهيهى وادلضروريٍ:  األولانفرع 
عدة فئات، تشمل الفئة  إلىلقد تناولت التشريعات العراقية تقسيم المجنى عليهم 

 ،(34)المسلحة واألجهزة األمنية األخرىالداخلي والقوات  األمناألولى منتسبي قوى 
، ويشمل األشخاص الطبيعية والمعنوية ويشترط أجانب أوسواء كانوا عراقيين  المواطنين كافةو 

، دىم حسب الحاالت المبينة قانوناً من اجسا اً فقدوا جزء أويكونوا قد ضحوا بحياتهم  أن
البيشمركة ويشترط وجرحى الحشد الشعبي و  .(35)يكونوا مقيمين في العراق أنبشرط 

المحددة  األعمال أحداإلصابة جراء  أو لالستشهاديكونوا قد تعرضوا  أنلتعويضهم 
 أو نطبيعيي والفئة الثانية محددة بالمواطنين العراقيين سواء كانوا أشخاصاً  .(36)اً قانون

استشهد  أووكذلك من أصيب  .(38)رين الذين فقدوا جزءا من أجسادىموالمتضر  ،(37)معنويين
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قانون تعويض  أنوما يالحظ  .(39)خالل فترة االنتخابات إرىابيعمل من المواطنين نتيجة 
( لسنة 23رقم )اإلرىابية العسكرية والعمليات  واألخطاءالمتضررين جراء العمليات الحربية 

لم يشمل األجنبي الذي يقتل نتيجة  2315( لسنة 57المعدل بموجب قانون ) 2339
قبل  2339( لسنة 23المنصوص عليها في ىذا القانون على عكس قانون رقم ) األعمال

اجنبي وىذا يعد نقص في التشريع  أولتعديل فكان يشمل كل شخص طبيعي سواء كان عراقي ا
ن و عويض. والفئة الثالثة ىم المضرور فئة الضحايا األجانب غير مشمولة بالت ألنالبد من تالفيو 

يلحق السجناء والمعتقلين  أنالمشرع العراقي اشترط  أننتيجة السجن السياسي حيث نجد 
 أمسياسية سواء كانوا عراقيين  ألسباباالعتقال  أويكون السجن  وأننتيجة السجن،  اً ضرر 

االعتقال ضمن مدة معينة حتى يستحق المضرور  أويكون السجن  أنأجانب ولكن اشترط 
 .(43)التعويض

 فئت روي انضحبيب :  انفرع انثبَي
غيره  إلىقد ال يقتصر الحال على الحاق الضرر بالمجنى عليو وحده، بل قد يتعداه 

يعوض ىذا  أنالعدالة توجب  أن، وال جدال في األولنتيجة للجريمة التي وقعت على 
كان مدى اتصالو بالنشاط أي   وأياً كان قدر ىذا الضرر،   أياً الشخص من الضرر الذي حاق بو، 

لو ال  أنوتكون ىناك رابطة سببية بين النشاط و بين الضرر، أي  أنيكفي  أنوالجريمة، بمعنى 
بصورة غير مباشرة  أوبصورة مباشرة  ناتجاً كان   إذاوما  وقوع الجريمة ما لحق الضرر بالمضرور

تتعدى آثار الجريمة اشخاص غير المجنى عليهم، وىم  أنيحصل  .(41)عن نشاط الجاني
مصطلح الضحية يشمل عوائل  أنحيث  ذوي المجنى عليهم الذين كان يعيلهم قبل وفاتو.

الضحايا المباشرين للجريمة واقاربهم الذين يعيلونهم بناء على ذلك، الضحايا غير المباشرين 
ىم أولئك الذين ال تطالهم اإلصابة رىابية اإلاإلصابة نتيجة العمليات  إلىالذين قد يتعرضون 

أسر الضحايا التي تقع للضحايا المباشرين، وىم عبارة عن اإلرىابية النفسية جراء الحوادث 
غيره وال يعني  إلىضرر الجريمة مباشرة  حيث يمتد .(42)المباشرين، السيما ازواجهم وابناءىم

غير  آخرشخص  إلىعدى ضرر الجريمة يكون المجنى عليو قد أصابو ضرر منها وقد يت إال
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مضرورًا ففي جريمة القتل المجنى عليو ىو من وقع عليو  اآلخرالمجنى عليو فال يكون ىذا 
القريب الذي  أوالمتضرر فيها فهو من كان يعيلو القتيل  أماالفعل االجرامي عدواناً مباشراً عليو 

شرط سواء كان المضرور  أوثة دون قيد الور  إلىوينتقل الحق بالتعويض  .(43)أضر بفقد القتيل
 أنولم يطالب طالما  أملم يكن، وسواء أطالب بو  أمقد حصل على حكم نهائي بو قبل وفاتو 

فال خالف حول احتفاظ الورثة  .(44)عنولم ينزل عن حقو حال حياتو ولم يبرئ منو المسؤول 
التي أصابتهم نتيجة وفاة مورثهم، سواء كانت الوفاة  األضرارفي المطالبة بتعويض  بحقهم

غالبية التشريعات  أننجد  .(45)دبياً أ أمكان الضرر ماديًا أبغيرىا، وسواء  أمبسبب الجريمة 
الزوجات  أوالزوج بناء والبنات و الوالدان واأل العراقية قد حددت ذوي المجنى عليهم وىم

فالتعويض كدخل مدى الحياة والغاية من  .(46)البنتأوالد األخوة واألخوات وأوالد االبن و و 
نتيجة لجرم بعاىة دائمة تحول دون  أوىذا التدبير تأمين تعويض عادل لمن أصيب بحادث 

تحصيل سبل معيشتو فال يصبح عالة على االخرين، وكذلك ذوي الضحية الذين حرموا من 
ن المشرع العراقي لم أ غير .(47)معيلهم ولم يكن لهم من مورد غير الذي كان يؤمنو لهم

فعلى سبيل المثال، بعض  يتطلب شروطًا الستحقاق ذوي الضحية كما فعلت باقي القوانين
القوانين تضع شرط اعتماد ذوي المجنى عليو في معيشتهم على المجنى عليو الستحقاقهم 

ا الشرط عمال ىذإفي  معاناً إفي وسائل تعيشهم بسبب الجريمة، و التعويض واصابتهم بأضرار 
كل شخص كان يعتمد على المجنى عليو في معيشتو ولو   إلىبعض القوانين تمد التعويض  فأن

يكون ذو  أنلم يكن قريبًا لو كقوانين فرنسا والنرويج وكوبيك ونيويورك، وقوانين أخرى تتطلب 
ما يالحظ على . (48)المجنى عليو قانطين معو في مسكن واحد كقانوني ماساشوستس وكوبيك

تحقيق عدالة  أجلمن  أنوحصر التعويض بحالة وفاة المعيل ونحن نرى  أنومشرع العراقي ال
 أنإصابة تجعلو عاجزًا عن العمل أي  إلىيشمل التعويض حالة تعرض المعيل  أنجنائية 

 .المشرع العراقي لم يأخذ بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي المرتد
على اكثر من قانون نص  أنومن خالل قراءة نصوص القوانين المعنية بالتعويض نجد 

 أووتنوعت التعويضات بين استحقاقهم لراتب تقاعدي  .(49)شمول ورثة الضحية في التعويض



                 مجلة العلوم القانونية والسياسية                                7102دد الثاني /الع –املجلد السادس 

 

 
19 

 فرصة دراسية فمثالً  أوحصولهم على وظيفة  أوبدل سكني  أوقطعة ارض  أومبلغ من المال 
 2337 ( لسنة16في قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في االنتخابات رقم )

خالل ايام  إرىابي( منو على : )يمنح عيال العراقي الذي استشهد نتيجة عمل 1نصت المادة )
مليون  1333333قدره ) تقاعدياً  ( راتباً 2335كانون الثاني /31و  33و 29االنتخابات )

ذىبت اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية  تجاهاإلدينار(. وبهذا 
...توصي اللجنة تعويض ورثة ذوي [في احدى قرارتها اإلرىابية العسكرية والعمليات  واألخطاء
(ثالثة ماليين وسبعمائة وخمسون الف دينار يتم توزيعها 3753333قدره) مبلغاً الشهيد 

 .(53)]ورثتو وفق القسام الشرعي...حسب االستحقاق الشرعي على 
الشروط الستحقاق الضحية  المشرع العراقي وضع بعض أنمن ما سبق طرحو نجد 

، منها ما يتعلق بنوع الضرر وكون اإلصابة نتيجة مباشرة عن ىذا الضرر وكذلك بالفترة للتعويض
واقاربو ومنها ما يتعلق  الزمنية التي وقع فيها الضرر ومنها بمدى عالقة القرابة بين المجنى عليو

 .بجنسية المجنى عليو ومسلك المشرع بهذا الشأن ممدوحاً 
 

  طبيعت انتعىيض يٍ حيث انضرر : ادلطهب انثبنث
 أويكون ماديًا يصيبو في نفسو  أن أما، اإلنسانالضرر الذي يصيب  أنبشكل عام 

 أومكانتو العائلية  أواحساسو  أوعاطفتو  أوادبيًا يصيبو في شعوره  أويكون معنويًا  أوأموالو 
الناس، وقد  أمامنفسية واحساساً باالنتقاص من قدره  اً مالأ مركزه االجتماعي محدثاً  أوالمهنية، 

ن الضرر المادي ىو األفعال الضارة بالنفس، يشمل أتأكيدًا على تعدد اشكال الضرر، بقضي 
فقدان قدرتو  أومصاريف العالج والدواء، وما فات على المصاب من كسب بسبب نقصان 

 .(51)الم النفسيةعيشها واآلالم الجسمية التي ييشمل اآل األدبيالضرر  أنعلى العمل كما 
فيها يلحق بالحق الذي يحميو  : جرائم ذات ضرر ماديإلىتنقسم الجرائم من حيث نتائجها 

القانون ضرر مادي لو مظهر خارجي ملموس نتيجتها، وجرائم ذات ضرر معنوي ونتيجتها 
تتمثل في ضرر معنوي ليس لو مظهر خارجي ملموس، وجرائم ذات خطر تنم عن احتمال 
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لجسامة الضرر المادي في الجريمة ذات  تبعاً وقوع ضرر، والقانون يحدد عقوبة كل جريمة، 
، وتبعاً لجسامة وي في الجريمة ذات الضرر المعنويالضرر المادي، وتبعاً لجسامة الضرر المعن

كل   إلىتقسيم أنواع الضرر  إلىنتيجة لما سبق سنعمد  .(52)الخطر في الجريمة ذات الخطر
 :  مما يلي

 انضرر ادلبدي :  األولانفرع 
اعتداء على المصالح المرتبطة بالذمة المالية للمدعي بالحق المدني، يقصد بو ىو كل 

وىو ما يسبب  .(53)لمضرور من خسارة وما فاتو من كسبويتلخص في جانبين، ما أصاب ا
خسارة مالية للمتضرر، ويشمل، كل مساس، بحقوق الشخص المالية كحق الملكية وحق 

ب عليو خسارة مالية كاإلصابة التي تعجز ترت إذاوسالمة جسده  اإلنساناالنتفاع، وبصحة 
تقتضي تلك اإلصابة عالجًا يكلف نفقات مالية،   أن أوجزئيًا  أوالشخص عن الكسب كليًا 

، كحق اإلنسانكما يشمل الضرر المادي، كل مساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص 
حبس شخص الحرية الشخصية وحرية العمل في حال ترتب عن المساس بها خسارة مالية، ك

معينة للحيلولة من دون قيامو بعمل  جهة إلىالسفر  أومنعو عن العمل  أومن دون وجو حق 
 .(54)يدرأ عنو خسارة مالية أومعين يعود عليو بربح مالي 

حصر نوع الضرر عالج ىذا الموضوع و  المشرع العراقي أنوفيما يخص نوع الضرر 
مفارقة تامة بحيث تتوقف كل  لإلنسانمفارقة الحياة ستشهاد )الموت( الذي عرف شرعًا "باال

الفقو  أمالم يعرف المشرع العراقي الموت  .(55)ىا توقفًا تامًا عن أداء وظائفها"األعضاء بعد
في وقوف أجهزتها  متمثالً  اإلنسانفقد عرف الموت من قبل رجال القانون بأنو )توقف حياة 

تعريف الموت من المسائل و  .(56)الدموية والجهاز العصبي(والدورة الثالثة وىي )جهاز التنفس 
تعددة وخاصة تحديده يلعب دورًا كبيرًا في المجاالت القانونية الم أنالضرورية والمهمة، حيث 

مشرع بتوضيحها في قانون العاىة المستديمة فقد اكتفى ال أما .(57)في المسائل الجنائية
وقد حدد المشرع العراقي حاالت الضرر المادي في قانون تعويض المتضررين  .(58)العقوبات

في  2339( لسنة 23رقم )اإلرىابية العسكرية والعمليات  واألخطاءجراء العمليات الحربية 
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 األضرار( التي نصت على : )يشمل التعويض المنصوص عليو في ىذا القانون 2المادة )
االصابة جراء العمليات  أواالختطاف  أوالفقدان  أو : االستشهاد أوالً  :المتمثلة في

الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية  أو: العجز الكلي  ثانياً المنصوص عليها في ىذا القانون. 
مختصة. ثالثًا : اإلصابات والحاالت األخرى التي تتطلب عالجًا مؤقتًا بناء على تقرير اللجنة 

 األضرارالتي تصيب الممتلكات. خامسًا :  األضرارعًا : الطبية المختصة في ىذا المجال. راب
 أوالضرر الجسدي المنتهي بالوفاة  أنالمتعلقة بالوظيفة والدراسة(. من ىذه المادة نجد 

 الواقعة على ممتلكات الضحية وأخيراً  األضرارالعجز يستحق التعويض عنو وكذلك  أواإلصابة 
تحرم الضحية من الحصول  أنالتي تسبب فوات الفرصة على الضحية ومثال ذلك  األضرار

لذلك ذىبت اللجنة الفرعية لتعويض  جة العجز الذي أصيبت بو. وتطبيقاً على وظيفة معينة نتي
( لسنة 23) رقماإلرىابية العسكرية والعمليات  واألخطاءالمتضررين جراء العمليات الحربية 

من خالل ....[حيث ورد في احدى قراراتها  2315( لسنة 57رقم )المعدل بقانون  2339
واقعة استشهاد المجنى عليو )ا.م.ع(   أنالمستمسكات المقدمة من قبل ذوي الشهيد ثبت 

)إرىابية( عليو قررت اللجنة شمولو  نتيجة أخطاء/عمليات 18/11/2335كانت بتاريخ 
 .(59)]بالتعويض

 انضرر ادلعُىي:  انفرع انثبَي
الضرر غير المالي، ويعد كذلك كل مساس بشرف الشخص واعتباره كما في  ىو

كاإلىانة والتسبب بوفاة  عاطفتو أوسواء في جسده  اإلنسانالقذف والسب، وكل الم يصيب 
كل مساس بحق من حقوق الشخص الشخصية كحقو في احترام   أيضاً عزيز، ويعد ضررًا معنويًا 

مساس بحق، سواء أترتب ىذا  أوحياتو الخاصة، وبوجو عام يعني الضرر المعنوي، كل اعتداء 
يسبب  لم تترتب، فهو ضرر ال يمس الذمة المالية وانما أمالمساس خسارة مالية  أواالعتداء 

النفسي  أوفي كيانو االجتماعي  اإلنساني يصيب ىو الذ أو .(63)الما نفسيا معنويا للمتضرر
المشرع ينص صراحة على التعويض عن الضرر  نإ .(61)األلم والحسرة والحزن إلىويؤدي 

المعنوي وىو الضرر الذي ال يمس المال فهو يصيب الشخص في مصلحة لو غير مالية، 
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المشترك لكل صوره ىو الضرر المعنوي ليست لو صورة واحدة، ولكن الرابط  أنويقرر الفقو 
شعوره  أواعتباره،  أوعدم إصابة الشخص في مالو، فهو قد يصيب الشخص في شرفو، 

 .(62)الجسم بما يسببو من االم وتشويو معتقداتو، وقد يصيب الضرر المعنوي أووعاطفتو 
فالضرر المعنوي قد يكون اقسى من الضرر المادي، فما قد يصيب سمعة الشخص باتهامو 
 وتوقيفو بين افراد اسرتو ومجتمعو ومكان عملو وكل من يتعامل معو على نحو يفقد كل ىؤالء

اتهامو وتوقيفو كوصمة عار جارية ال يكفي  إالال يبقى في الذاكرة الثقة فيو وتدنى النظرة اليو، و 
ال نبالغ في  أنناجهتها مجرد ثبوت عدم مسؤوليتو حتى ولو بحكم قضائي بالبراءة، بل لموا

القول بأن التعويض المادي مهما بلغ مداه لن يكفي وحده إلزاحة ما انطبع لدى االخرين من 
 .(63)سوء قبل ىذا الشخص

وىناك ضرر يشتمل على الضررين السابقين وىو الضرر الجسدي سواء تمثل في إصابة 
على الكسب المتأتي من العمل،   اإلنسانانتقاص قدرات  إلىما يؤدي  وفاة، غالباً  أومرض  أو

ما يحمل المصاب نفقات عالج تتمثل في اثمان الدواء وأجور األطباء ونفقات  غالباً  أنوكما 
من الضرر  المستشفيات والتشخيص والنقاىة والنقل الخ... وىذا ىو الجانب المادي

الم آالجانب المعنوي من الضرر الجسدي فيتمثل فيما احس بو المصاب من  أماالجسدي، 
ممارسة  أوالرياضة  أوالمشي  أوو على الكالم وفيما انتقص من قدرات نفسية أوعضوية 

 .)64)التمتع بالوجود أوالهوايات 
 ادلستقبهي أوانضرر انتكًيهي :  انفرع انثبنث

اإلصابة الجسدية بطبيعتها ال تستقر على نفس المستوى من وقت تعرض المضرور  نإ
حد تعرض  إلىيتغير مداىا لحين صدور الحكم القضائي، فقد يشتد حدتها  إذللفعل الضار، 

 فالضرر التكميلي شرع أصالً  .(65)يتحسن حالها لدرجة الشفاء التام المضرور للموت وقد
 ضاء فترة من الزمن، يتناسب تماماً بعد انق إاللمواجهة الضرر الجسدي، الذي ال تستبين عقباه 

جسيمة،  أضرارالعسكرية( من  األخطاء أوالحربية  األعمال أو)وما تخلفو جرائم اإلرىاب 
اللجنة المختصة بالتعويض،  إلىجروح، وعند رفع المطالبة  أويصاب فيها المضرور، بكسور، 
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بتر العضو المصاب، وبذلك  إلىيتطور الجرح  أويتطور الكسر، ليصبح عاىة مستديمة مثاًل، 
لذا خول المشرع بنص المادة  .(66)تكميلياً ضًا يطلب تعوي أنيكون من حق المضرور 

العسكرية والعمليات  واألخطاء/سابعاً( من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية 6)
يحتفظ بحقو في المطالبة، بإعادة النظر في  أنللمضرور،  2339( لسنة 23رقم )اإلرىابية 

تقدير التعويض، أي عند تفاقم حالة المصاب، فقد ورد في المادة سالفة الذكر )تلزم اللجان 
( من ىذا القانون إعادة 3) ( و)ثالثاً( من المادةثانياً ) المشكلة والمنصوص عليها في البندين

تفاقمت حالتو الصحية جراء العمل اإلرىابي النظر بقراراتها بناءًا على طلب المصاب الذي 
وبتأييد تقرير حديث للجنة الطبية المختصة بذلك(، وما  األولوالمثبت بتقرير اللجنة الطبية 

لم يحدد المدة التي تلتزم فيها اللجنة بالرد على طلب المصاب وكان  أنويالحظ على المشرع 
تمكن فيها المصاب من الحصول على ي أشهريحدد ىذه المدة بثالثة  أناالجدر بالمشرع 

التعويض كي ال تبقى المدة مفتوحة ومن ثم تتأخر اللجنة في البت بالطلب ويصبح ال أىمية لو 
المشرع لم يبين في المادة سالفة الذكر   أنما تأخر حصول المصاب على التعويض، كما  إذا

لمختصة مع بيان تقريرىا الجديد اللجان الطبية ا إلىكيفية اثبات تفاقم الحالة فهل يتم أحالتو 
لكن بعد  إرىابيىناك مصابين تم أصابتهم بحادث  أنوحالتو تفاقمت نتيجة اإلصابة، كما  أن

سنة ويقدم طلب تعويض كونو توفى نتيجة  أو أشهرستة  أو ةفترة يتوفون كأن يكون بعد ثالث
عدم استالمو،  أواإلصابة، فلم يحدد المشرع العراقي الحكم في حالة استالم حقوق مصاب 

 .فهذه الحاالت لم يعالجها المشرع وبالتالي تعد ثغرة في القانون على المشرع تالفيها
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 تـــــــاخلبمت
توصلنا من خالل البحث في موضوع اجراءات وطبيعة التعويض في نظام العدالة 

 : عدد من االستنتاجات والتوصيات تتمثل بما يلي إلىالجنائية 
 : : االستنتاجاتأوالً 
التي  األضرارنظام العدالة الجنائية العراقي أخذ بالتعويض المادي والمعنوي عن  أن -1

 أمامادية أو معنوية  اً أضرار لنظام البائد سواء كانت لحقت بالشهداء وضحايا ممارسات ا
العسكرية فأخذ بالتعويض المادي  واإلرىابية واألخطاءالمتضررين جراء العمليات الحربية 

 .لهم ولم يأخذ بالتعويض المعنوي
المالية غير المباشرة كفقد  األضرارم يأخذ نظام العدالة الجنائية العراقي بالتعويض عن ل -2

اإلرىابية  وأوغيرىا، جراء العمليات الحربية الحقائب أو ضياع المجوىرات والمالبس 
  .العسكرية واألخطاء

 واألخطاءخذ المشرع العراقي في قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية أ -3
 .بالتعويض عن تفاقم الحالةاإلرىابية العسكرية والعمليات 

 .: التوصياتثانياً 
العسكرية  واألخطاءقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية  أنيالحظ  -1

كان يشمل بالتعويض كل شخص   2339( لسنة 23المعدل رقم )اإلرىابية والعمليات 
( لسنة 57في ظل تعديل ىذا القانون رقم ) أمااجنبي  أمطبيعي سواء كان عراقي 

فجاء ينص على تعويض كل شخص طبيعي عراقي، ولم يذكر األجانب الذين  2315
الواردة في ىذا القانون وىم على األراضي العراقية وىذا  األعمالتلحقهم اضرارًا جراء 

األجانب  يعد نقص في التشريع البد من تالفيو عن طريق إعادة النص على ىذه الفئة من
 .نظام عدالة جنائية متكامالً  أماملكي نكون 

( من قانون تعويض المتضررين جراء سابعاً /6ما يالحظ على المشرع في المادة ) -2
 2339( لسنة 23رقم )اإلرىابية العسكرية والعمليات  واألخطاءالعمليات الحربية 



                 مجلة العلوم القانونية والسياسية                                7102دد الثاني /الع –املجلد السادس 

 

 
25 

لب المصاب وكان لم يحدد المدة التي تلتزم فيها اللجنة بالرد على ط أنوالمعدل، 
يتمكن فيها المصاب من الحصول  أشهريحدد ىذه المدة بثالثة  أناالجدر بالمشرع 

على التعويض كي ال تبقى المدة مفتوحة ومن ثم تتأخر اللجنة في البت بالطلب ويصبح 
المشرع لم يبين في  أنما تأخر حصول المصاب على التعويض، كما  إذاال أىمية لو 

اللجان الطبية المختصة  إلىالمادة سالفة الذكر كيفية اثبات تفاقم الحالة فهل يتم أحالتو 
ىناك مصابين تم  أنوكما  حالتو تفاقمت نتيجة اإلصابة، أنمع بيان تقريرىا الجديد 

سنة أو  أشهرأو ستة  ةلكن بعد فترة يتوفون كأن يكون بعد ثالث إرىابيأصابتهم بحادث 
ويقدم طلب تعويض كونو توفى نتيجة اإلصابة، فلم يحدد المشرع العراقي الحكم في 
حالة استالم حقوق مصاب أو عدم استالمو، فهذه الحاالت لم يعالجها المشرع وبالتالي 

تعاد صياغة المادة بالشكل االتي  أنتعد ثغرة في القانون على المشرع تالفيها، فالبد 
( من 3ثالثاً( من المادة )( و )ثانياً عليها في البندين )والمنصوص  )تلزم اللجان المشكلة

 من تقديم الطلب بناءً  أشهرىذا القانون إعادة النظر بقراراتها وإصدار قرارىا خالل ثالثة 
على طلب المصاب الذي تفاقمت حالتو الصحية جراء العمل اإلرىابي والمثبت بتقرير 

(، مع إضافة مادة حديث للجنة الطبية المختصة بذلك وبتأييد تقرير األولاللجنة الطبية 
ضمن ىذا القانون تنص على )يمنح الشخص الذي تفاقمت حالتو الصحية جراء العمل 
اإلرىابي تعويضًا يتناسب مع درجة الضرر التي تفاقمت، وفي حالة وفاتو يمنح ذويو 

بنظر االعتبار  األخذمل اإلرىابي مع تعويضًا مساويًا لتعويض الشخص المتوفي نتيجة الع
انقاص قيمتها من مبلغ التعويض عن ستلمها المصاب قبل وفاتو و قيمة التعويض التي ا

 (.الوفاة، وفي حالة عدم استالمو لحقوق مصاب فيأخذ التعويض كامال عن حادث الوفاة
مليات الذي يصيب ضحايا الع األدبيالنص على التعويض عن الضرر  إلىندعو المشرع  -3

بإضافة فقرة  2339لسنة  23( من القانون رقم 2، وذلك بتعديل المادة )اإلرىابية
، اإلرىابية(المعنوية التي سببتها العمليات  األضرار: تكون كاآلتي)سادساً  أن، نقترح إليها



  7102/ ثانيالعدد ال –ملجلد السادس ا                      والسياسية          مجلة العلوم القانونية 

 

 
26 

مع القواعد العامة المقررة في القانون المدني، ومع موقف التشريعات الحديثة  انسجاماً 
 .األدبيالتي أخذت بالتعويض عن الضرر 

طار إرساء نظام عدالة جنائية ذو ضمانات متكاملة وفي ظل التطورات التي نشهدىا إوفي  -4
جتماعي يكون ىناك موقع الكتروني في مواقع التواصل اال أنفي عصرنا الحالي نقترح 

خاص بكل لجنة فرعية يمكن للمتضررين االطالع عليو ومعرفة مراحل انجاز معاملة 
طلب التعويض وماىي النواقص التي يستطيع اكمالها دون مراجعة مقر اللجنة وىذا يوفر 

                          .جهد على المتضرر و تخفيف الزخم على اللجان الفرعية
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الناشئة عن جرائم اإلرىاب االتجاىات الحديثة في القانون  األضرارد. احمد السعيد الزقرد، تعويض  (26)
كلية   ،دى االستفادة منها بالقانونين المصري والكويتي )القسم الثاني(، مجلة الحقوقالمقارن وم

 .32، ص1997، 21، السنة 4العدد  ،الحقوق جامعة الكويت
 ،،دار السنهوري1انون العقوبات، طد. جمال إبراىيم الحيدري، شرح احكام القسم الخاص من ق (27)

 .233، ص2313بيروت،
 .233المصدر نفسو، ص (28)
، 1وسالمة جسده، ط اإلنسانالواقعة على حياة  األضرارن يونس صالح المحمدي، تعويض د. ذنو  (29)

 .214، ص2313بيروت،  ،منشورات زين الحقوقية
 .2316( لسنة 2) ( من قانون مؤسسة الشهداء رقم1تنظر المادة ) (33)
ممارسات ( من قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من أجسادىم جراء أوالً /1تنظر المادة ) (31)

( من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات أوالً /1والمادة ) 2339( لسنة 5النظام البائد رقم )
 .المعدل 2339( لسنة 23رقم )اإلرىابية العسكرية والعمليات  واألخطاءالحربية 

الحماية الجنائية للحريات الفردية دراسة مقارنة، سلسلة رسائل  د. عبد الحكيم ذنون غزال، (32)
 .123، ص2335 ،بغداد ،1(، ط3معية)جا

دار  ،1د. نايف بن محمد بن سلطان، حقوق المتهم في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي، ط (33)
 .211ص ،2335 ،عمان ،الثقافة

( 23رقم)واإلرىابية ( من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والعسكرية 23المادة ) (34)
 .المعدل 2339لسنة 

  .2316( لسنة 2( من قانون مؤسسة الشهداء رقم)1)المادة  (35)
العسكرية والعمليات  واألخطاء( من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية أوالً /1المادة ) (36)

 .المعدل 2339( لسنة 23رقم )اإلرىابية 
ة العسكري واألخطاء( قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية أوالً /1نصت المادة ) (37)

تعويض : )كل  إلىنصت المادة يهدف ىذا القانون 2339( لسنة 23رقم )اإلرىابية والعمليات 
العسكرية والعمليات  واألخطاءشخص عراقي طبيعي أو معنوي اصابو ضرر جراء العمليات الحربية 

 .....(.اإلرىابية
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ممارسات النظام ( من قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادىم جراء 1المادة ) (38)
 .البائد

( لسنة 16) ( من قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في االنتخابات رقم2المادة ) (39)
2337. 

. و المادة 2335( لسنة 24) من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (ثانياً /1تنظر المادة ) (43)
 .2336( لسنة 4( من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم )أوالً / 5)

حقوق المجنى عليو في  ،المحاكم الجنائية أمامدعوى التعويض  ،د. حسن صادق المرصفاوي (41)
 ،1989المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي  إلىبحث مقدم  ،اإلجراءات الجنائية
 .(289-288ص) ،1993 ،القاىرة ،دار النهضة العربية

بزوىشكاه  ،1ط ،ترجمة رعد حجاج ،اإلرىاب بين الفقو اإلسالمي والقانون الدولي ،حسين ىاشمي (42)
،متوفر على شبكة 2314 ،لبنان ،فريق مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،ودانشكاه حوزة

-73ص ،https://books.google.iq/books?isbn=9796500152974 االنترنت
71-74. 

دار النهضة  ،مفهوم المجنى عليو في الدعوى الجزائية ،د. محمد عبد اللطيف عبد العال (43)
 .21،ص2336،القاىرة،العربية

في حالة موت المصاب،  األدبيد. محمد يحيى المحاسنة، أصحاب الحق في التعويض عن الضرر  (44)
 .279، ص24،2333، السنة 2كلية الحقوق جامعة الكويت، العدد   ،مجلة الحقوق

دراسة مقارنة، دار  المجنى عليو في قانون اإلجراءات الجنائيةد. عبد اهلل محمد الحكيم، حق  (45)
 .228، ص2313الفكر العربي، اإلسكندرية، 

العسكرية  واألخطاء( من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية 13تنظر المادة ) (46)
 2م( من قانون مؤسسة الشهداء رق1/2.والمادة )2339 ( لسنة23رقم )اإلرىابية والعمليات 

 .2316لسنة 
 .541مصطفى العوجي، مصدر سابق، ص (47)
د. احمد عبد اللطيف الفقي، الدولة وحقوق ضحايا الجريمة تطبيق على ضحايا جرائم اإلرىاب  (48)

 ،القاىرة ،دار الفجر ،1وجرائم االيدز بسبب نقل الدم الملوث سلسلة حقوق ضحايا الجريمة، ط
 .96، ص2333
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تعويض الذين فقدوا جزءا من أجسادىم جراء ممارسات النظام ( من قانون ثانياً /1) تنظر المادة (49)
( لسنة 2) ( من قانون مؤسسة الشهداء رقم7) الفقرة (23) / والمادة2339 (5البائد رقم )

( من نفس المادة من قانون تعويض المتضررين 2) ( الفقرة األولى )أ( والفقرة12) ، والمادة2316
 .2339( لسنة 23) رقماإلرىابية عسكرية والعمليات ال واألخطاءجراء العمليات الحربية 

العسكرية والعمليات  واألخطاءقرار اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية  (53)
 .27/13/2315بتاريخ  /ديالى األولى734 ذو العدداإلرىابية 

منشورات  ،1طمحمود عادل محمود، االلتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات الخطرة،  (51)
 .183ص ،2316 ،بيروت ،الحلبي الحقوقية

، 1999 ، المعهد القضائي، بغداد،2ط،د. اكرم نشأت إبراىيم، السياسة الجنائية دراسة مقارنة (52)
 .137ص

البدنية الناشئة عن حوادث المرور، دار الكتب  األضرارعبد المجيد عامر شيبوب، التعويض عن  (53)
 .389، ص2336القانونية، القاىرة، 

، بيت 1خليل عبد المحسن خليل محمد، التعويضات في القانون الدولي وتطبيقاتها في العراق، ط (54)
 .58، ص2331الحكمة، بغداد، 

االحياء ومشكالتها، دار  إلىنقل األعضاء من الموتى  أباحود. محمد عبد اللطيف عبد العال،  (55)
 .192، ص2335النهضة العربية، القاىرة، 

الدار  ،1البشرية في القانون الجنائي، ط باألعضاءرف غير المشروع د. حسني عودة زعال، التص (56)
 .139، ص2331العلمية الدولية ودار الثقافة، عمان،

 .135المصدر نفسو، ص (57)
نصت على : ) من اعتدى 1969( لسنة 111من قانون العقوبات العراقي رقم) 1/ 412المادة  (58)

 آخرمادة ضارة أو بارتكاب اي فعل  بإعطاءبالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو  آخرعمدا على 
احداث عاىة مستديمة بو يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس عشرة  مخالف للقانون قاصداً 

عن الفعل قطع أو انفصال عضو من اعضاء الجسم أو بتر  أنش إذاوتتوفر العاىة المستديمة  سنة.
 كلياً   أو تعطيل احدى الحواس تعطيالً جزء منو أو فقد منفعتو أو نقصها أو جنون أو عاىة في العقل 

 (.أو جزئيا بصورة دائمة أو تشويو جسيم ال يرجى زوالو أو خطر حال على الحياة
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العسكرية  واألخطاءالمتضررين جراء العمليات الحربية  قرار اللجنة الفرعية األولى لتعويض (59)
 .2316/ 19/9/ ديالى األولى/بتاريخ 1339 ، ذو العدداإلرىابية والعمليات 

 .59مصدر سابق، ص خليل عبد المحسن خليل محمد، (63)
البدنية الناشئة عن حوادث المرور، دار الكتب  األضرارعبد المجيد عامر شيبوب، التعويض عن  (61)

 .392، ص2336القانونية، 
د. حسن حسين البراوي، تعويض األشخاص الطبيعية والمعنوية عن الضرر المعنوي دراسة تطبيقية  (62)

 (.179-16، ص)2339،دار النهضة العربية،القاىرة،1المعنوي الحديثة، طلصور الضرر 
د. امين مصطفى محمد، مشكالت الحبس االحتياطي بين قيوده والتعويض عنو دراسة مقارنة، دار  (63)

 .119، ص2313المطبوعات، اإلسكندرية، 
ون د.محمد صبري الجندي، في ضمان الضرر الجسدي الناتج عن فعل ضار دراسة في القان (64)

المدني واألردني وقانون المعامالت المدنية لدولة االمارات، مجلة الحقوق، كلية الحقوق جامعة 
 .173، ص2332 ،26السنة  ،1الكويت، العدد 

مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور ومالو في  ،د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن (65)
 .143، ص2333ضة العربية، القاىرة، المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية، دار النه

 .43-42د. احمد السعيد الزقرد، مصدر سابق، ص (66)
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  بدرـــــــادلص
 .: الكتبأوالً 
مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور  ،احمد شوقي محمد عبد الرحمن -1

 .2333 ،القاىرة ،دار النهضة العربية ،ومالو في المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية
الدولة وحقوق ضحايا الجريمة تطبيق على ضحايا جرائم  ،احمد عبد اللطيف الفقي -2

دار  ،سلسلة حقوق ضحايا الجريمة ،اإلرىاب وجرائم االيدز بسبب نقل الدم الملوث
 .2333 ،القاىرة ،الفجر

 . 2338 ،قليوب ،ىراممركز اال ،لإلرىابالمواجهة القانونية  ،احمد فتحي سرور -3
 .2333 ،القاىرة ،دار النهضة العربية ،فكرة التعويض العقابي ،أسامة أبو الحسن مجاىد -4
 .1999بغداد،  ،المعهد القضائي ،السياسة الجنائية دراسة مقارنة ،اكرم نشأت إبراىيم -5
مشكالت الحبس االحتياطي بين قيوده والتعويض عنو دراسة  ،امين مصطفى محمد -6

 .2313 ،اإلسكندرية ،دار المطبوعات ،مقارنة
دار  ،شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات ،جمال إبراىيم الحيدري -7

 .2313بيروت، ،السنهوري
تعويض األشخاص الطبيعية والمعنوية عن الضرر المعنوي دراسة  ،حسن حسين البراوي -8

 .2339اىرة، دار النهضة العربية، الق ،تطبيقية لصور الضرر المعنوي الحديثة
الدار  ،البشرية في القانون الجنائي باألعضاءالتصرف غير المشروع  ،حسني عودة زعال -9

 .2331،العلمية الدولية ودار الثقافة، عمان
 ،ترجمة رعد حجاج ،اإلرىاب بين الفقو اإلسالمي والقانون الدولي ،حسين ىاشمي -13

 ،لبنان ،ر اإلسالميفريق مركز الحضارة لتنمية الفك ،ودانشكاه بزوىشكاه حوزة
 : ،متوفر على شبكة االنترنت2314

  https://books.google.iq/books?isbn=9796500152974. 
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التعويضات في القانون الدولي وتطبيقاتها في  ،خليل عبد المحسن خليل محمد -11
 .2331 ،بغداد ،بيت الحكمة ،العراق

وسالمة  اإلنسانالواقعة على حياة  األضرارتعويض  ،ذنون يونس صالح المحمدي -12
 .2313 ،بيروت ،منشورات زين الحقوقية ،جسده

مطبعة دار السالم،  ،1ج ،دراسة في أصول المحاكمات الجزائية ،سامي النصراوي -13
 .1974 ،بغداد

دار الحكمة  ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،سعيد حسب اهلل عبد اهلل -14
 .1993 ،للطباعة والنشر، الموصل

سلسلة  ،الحماية الجنائية للحريات الفردية دراسة مقارنة ،عبد الحكيم ذنون غزال -15
 .2335 ،بغداد ،(3) رسائل جامعية

دراسة مقارنة،  حق المجنى عليو في قانون اإلجراءات الجنائية ،عبد اهلل محمد الحكيم -16
 .2313 ،اإلسكندرية ،دار الفكر العربي

 ،البدنية الناشئة عن حوادث المرور األضرارالتعويض عن  ،عبد المجيد عامر شيبوب -17
 .2336 ،القاىرة ،دار الكتب القانونية

البدنية الناشئة عن حوادث المرور،  األضرارالتعويض عن  ،عبد المجيد عامر شيبوب -18
 .2336 ،دار الكتب القانونية

ة والقانون حماية الحق في الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالمي ،عصام احمد البهجي -19
 .2314 ،اإلسكندرية ،، دار الفكر الجامعي1ط ،المدني

 ،كامل السعيد شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة -23
 .2338 ،عمان ،، دار الثقافة1ط

تعويض الوفاة واالصابة وتلف الممتلكات الناتجة عن حوادث  ،محمد إبراىيم دسوقي -21
 .2338 ،بدون دار نشر ،مركبات النقل السريع
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 ،دار النهضة العربية ،2ط ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،محمد أبو العال عقيدة  -22
 .2331 ،القاىرة

االحياء  إلىنقل األعضاء من الموتى  إباحة ،محمد عبد اللطيف عبد العال -23
 .2335 ،القاىرة ،دار النهضة العربية ،مشكالتهاو 

دار النهضة  ،مفهوم المجنى عليو في الدعوى الجزائية ،محمد عبد اللطيف عبد العال -24
 .2336 ،القاىرة ،العربية

جامعة  ،1ط ،تعويض ضحايا الجريمة في الشريعة والقانون ،محمد مؤنس محب الدين -25
 .2313،الرياض ،نايف العربية للعلوم األمنية

في حالة موت  األدبيأصحاب الحق في التعويض عن الضرر  ،محمد يحيى المحاسنة -26
 .24،2333، السنة 2العدد  ،المصاب، مجلة الحقوق جامعة الكويت

، 1ط ،االلتزام بالتحذير في مجال تداول المنتجات الخطرة ،محمود عادل محمود -27
 .2316 ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية

، منشورات الحلبي 2ج ،القانون الجنائي المسؤولية الجنائية ،مصطفى العوجي -28
 .2316بيروت،  ،الحقوقية

، 1ج ،التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقو والقضاء ،مصطفى مجدي ىرجو -29
 .1987 ،دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية

ترجمة ىنري  التعويض في اإلجراءات الجنائية دراسة مقارنة ،ناتالي الواك اكوالوين -33
 .1993،بيروت ،ط، دار مكتبة الهالل ،رياض

 .: البحوث ثانياً 
في ضمان الضرر الجسدي الناتج عن فعل ضار دراسة في  ،محمد صبري الجندي -1

كلية   ،مجلة الحقوق ،القانون المدني واألردني وقانون المعامالت المدنية لدولة االمارات
 .2332 ،26السنة  ،1العدد  ،الحقوق جامعة الكويت
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الناشئة عن جرائم اإلرىاب االتجاىات الحديثة في  األضرارتعويض  ،احمد السعيد الزقرد -2
مجلة  ،القانون المقارن ومدى االستفادة منها بالقانونين المصري والكويتي )القسم الثاني(

 .1997، 21، السنة 4العدد  ،كلية الحقوق جامعة الكويت  ،الحقوق
  .ثالثاً : القوانين

 .2316( لسنة 2مؤسسة الشهداء رقم )قانون  -1
  .2335( لسنة 24قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم ) -2
 .2336( لسنة 4قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ) -3
قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من أجسادىم جراء ممارسات النظام البائد  -4

 .2339( لسنة 5رقم )
اإلرىابية العسكرية والعمليات  واألخطاءء العمليات الحربية قانون تعويض المتضررين جرا -5

 .المعدل 2339( لسنة 23رقم )
( لسنة 16قانون تعويض ممتلكات المتضررين جراء ممارسات النظام البائد رقم) -6

2313. 
 .مشروع قانون تعويض ضحايا العدالة -7
 .2337لسنة ( 16قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في االنتخابات رقم) -8
 .1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم) -9

 : رابعاً : القرارات القضائية
 واألخطاءالمتضررين جراء العمليات الحربية  قرار اللجنة الفرعية األولى لتعويض -1

/ 19/9/ ديالى األولى/بتاريخ 1339، ذو العدداإلرىابية العسكرية والعمليات 
2316. 

العسكرية  واألخطاءقرار اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية  -2
 .27/13/2315/ديالى األولى/بتاريخ 734ذو العدداإلرىابية والعمليات 
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العسكرية  واألخطاءقرار اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية  -3
، غير 31/8/2316/ بتاريخ 2563ى الثانية/ديال13، ذو العدداإلرىابية والعمليات 

 .منشور
/استئناف/ بتاريخ 16قرار رئاسة محكمة استئناف ديالى بصفتها التميزية ذو الرقم  -4

 ./ منشور في موقع قاعدة التشريعات العراقية االلكتروني5/5/2313
، منشور في موقع 23/6/2313/تمييز/ بتاريخ 528قرار محكمة التمييز ذو الرقم  -5

  .2317/7/22التشريعات العراقية االلكتروني بتاريخ  قاعدة
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Abstract 
Victim compensation has become of a great important subject in the 

domestic legal system. Many of legislations have to be amended or 

modified along with the new ideas of the criminal system and modern 

criminal policy. Among these basic considerations, controlling these 

amendments is the attempt of directing the functions of systems 

towards taking care of the victims of military operations, military 

errors, terrorist operations, practices of the former regime, and 

victims of judicial mistakes. 

As such, amendments shall realize justice for the victims through an 

active contribution of the criminal justice by means of facilitating the 

procedures for the compensation applicants to enable them to receive 

fair and speedy compensation according to the nature of the crime or 

the damage that the victim suffered from. Coming up with a result that 

the victims have the right of calling for obtaining fair compensation 

as the criminal justice system is associated with protecting the rights 

of defendants and convicted people as well as  supporting and 

compensating the victims.  

      The study also comes up with several recommendations. One of 

them is Iraqi legislator needs to approve the law of compensation. 

Where the detainees people and those who are sentenced with 

acquittal or being released should be compensated as the 

requirements of criminal justice system. Because this will be as a 

violation of the individual's right. Thus, damages will not be limited to 

this extent but to include the detainee’s dependents too.   Accordingly, 

this law needs to be approved for the sake of fair compensation for 

the victims. 


