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تضًني املوظف انعاو يف انوظيفة انعاية عند تسببه ضزرًا بأيوال 
 و5132نسنة  13اندونة مبوجب قانوٌ انتضًني اننافذ رقى 

 عبداهلل سعدون الشمريم.د. 
 كمية اشور الجامعة

Abdullah-sadoon-hmm@com 
 :الممخص

القكاعد العامة الراسخة في المسؤكلية التقصيرية تقضي بأف كؿ خطأ يسبب ضرران لمغير  ف  إ      
يكجب التعكيض ، ألف الضرر يزاؿ في مطمؽ األحكاؿ ، كاف القضاء ىك الجية المختصة بتحديد 
مبمغ التعكيض . إال اف المشرع العراقي ضرب صفحان عف ىذه القاعدة عندما اعطى امتيازان خطيران 

االدارة بأف جعميا حكمان اضافة الى ككنيا خصمان في حالة كقكع أضرار بخزينة الدكلة .  لقد  لجية
 6741( لسنة 42( مف قانكف الخدمة المدنية رقـ )46نصت عمى األمتياز المذككر بدءان بالمادة )

ت المعدؿ كالتي منحت اختصاص تضميف المكظؼ لكزير المالية حصران ، ثـ صدرت تعديبلت كقرارا
، اعقبيا صدكر الكزير المختص االختصاص المذككر عف مجمس قيادة الثكرة ) المنحؿ ( لتعطي

( ليككف 16صدر قانكف التضميف رقـ ) 4163، كفي العاـ  4114( لسنة 64قانكف التضميف رقـ )
 بديبلن عف القانكف السابؽ .

 (.تضميف، المكظؼ العاـ، أمكاؿ الدكلة، الضرر: )الكممات المفتاحية
Inclusion of a public servant in the public office when he causes damage to 

state funds according to the enforceable Inclusion Law No. 31 of 2015 

 dr. Abdullah Saadoun Al-Shamri 

Ashur University College 

Abstracts: 

      The general rules established in tort liability stipulate that every mistake 

that causes harm to others requires compensation, because the damage is 

removed in all cases, and that the judiciary is the competent authority to 

determine the amount of compensation. However, the Iraqi legislator turned a 

blind eye to this rule when he gave a serious privilege to the administration 

side by making it a rule in addition to being an opponent in the event of 

damage to the state treasury. It stipulated the aforementioned privilege 

starting with Article (61) of the amended Civil Service Law No. (24) of 1960, 

which granted the competence to include the employee to the Minister of 

Finance exclusively. Then, amendments and decisions were issued by the 

(dissolved) Revolutionary Command Council to give the competent minister 

the aforementioned competence, followed by the issuance of a law Inclusion 
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No. (12) of 2006, and in 2015 the Inclusion Law No. (31) was issued to 

replace the previous law. 

Keywords: (inclusion, public servant, state funds, damage). 

 :المقدمػػة
تعد حماية امكاؿ الدكلة كاجبان عمى كؿ مكاطف كمف باب اكلى عمى مكظفي       

/اكالن( مف دستكر 45الدكلة كالمكمفيف بخدمة عامة ال بد اف نشير الى اف نص المادة )
كالذم قضى بأف لؤلمكاؿ العامة كحمايتيا كاجب عمى كؿ  4113جميكرية العراؽ لسنة 

 مكاطف . 
كاف المقصكد باالمكاؿ العامة في النص المذككر ، امكاؿ الدكلة كافة سكاء  ىذا      

 كانت امكاالن عامة اك أمكاالن خاصة . 
اف القكاعد العامة الراسخة في المسؤكلية التقصيرية تقضي بأف كؿ خطأ يسبب       

 ضرران لمغير يكجب التعكيض ، ألف الضرر يزاؿ في مطمؽ األحكاؿ ، كاف القضاء ىك
الجية المختصة بتحديد مبمغ التعكيض . إال اف المشرع العراقي ضرب صفحان عف ىذه 
القاعدة عندما اعطى امتيازان خطيران لجية االدارة بأف جعميا حكمان اضافة الى ككنيا 
خصمان في حالة كقكع أضرار بخزينة الدكلة .  لقد نصت عمى األمتياز المذككر بدءان 

المعدؿ كالتي منحت  6741( لسنة 42لخدمة المدنية رقـ )( مف قانكف ا46بالمادة )
اختصاص تضميف المكظؼ لكزير المالية حصران ، ثـ صدرت تعديبلت كقرارات عف 
مجمس قيادة الثكرة ) المنحؿ ( لتعطي الكزير المختص االختصاص المذككر ، اعقبيا 

نكف صدر قا 4163، كفي العاـ  4114( لسنة 64صدكر قانكف التضميف رقـ )
( ليككف بديبلن عف القانكف السابؽ . كىنا ال بد اف نقسـ البحث الى 16التضميف رقـ )

المطمب األكؿ التعريؼ بالتضميف اما المطمب الثاني الجية المختصة باصدار قرار 
 التضميف اما المطمب الثالث ىي الجية المختصة بالنظر بالطعف بقرار التضميف . 
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 المطمب االكؿ
 ضميف :تعريؼ الت 

يعد التضميف مف المفاىيـ التي شاع استعماليا مف قبؿ االدارة بحؽ مكظفييا مف       
اجؿ المحافظة عمى االمكاؿ العامة فإذا الحؽ المكظؼ بيان ضرران تحققت مسؤكليتو 

 64المدنية كتحتـ عميو جبر الضرر كاف المشرع العراقي أصدر قانكف التضميف رقـ 
منو الغت قرارات مجمس قيادة الثكرة المنحؿ الخاصة  كفي المادة الثامنة 4114لسنة 

( 66ك) 44/61/6775( في 641ك) 61/61/6772( في 657بالتضميف المرقمة )
في  61/6/4114( في 3ك)44/4/6111( في 611ك) 62/4/6776في 

42/7/4114 . 
ت كال بد اف نشير الى اف بعض ىذه القرارات كاف يتسـ بالصرامة كمف تمؾ القرارا      

 61( آنؼ الذكر خارقان لحقكؽ اإلنساف ، صدر اخيران قانكف التضميف رقـ 611القرار )
كاف مكضكع التضميف يختمؼ مف حالة الى اخرل بسبب االشخاص   4163لسنة 

كالمكاضيع التي يتضمنيا حيث نصت المادة االكلى مف قانكف التضميف ) يضمف 
لتي تكبدتيا الخزينة العامة بسبب المكظؼ اك المكمؼ بخدمة عامة قيمة األضرار ا

اىمالو اك تقصيره اك مخالفتو لمقكانيف كالقرارات كاالنظمة كالتعميمات (. كيرل الباحث 
 في النص المذككر انو : 

بحسب االصؿ التاريخي القانكني فإف مسؤكلية الفرد المدنية عف افعالو اك سمككو       
المنحرؼ تقكـ في التضميف عمى اساس المسؤكلية التقصيرية كىي الجزاء المترتب عمى 

.  (6)بعدـ االضرار بالغير اإلخبلؿ بااللتزاـ اك كاجب يفرضو القانكف عمى الكافة
كيعرؼ التضميف بأنو ) التزاـ الشخص بضماف ما اصاب الماؿ العاـ مف ضرر 
لمقضاء بتعديو عمدان اك خطأ بأمر تصدره االدارة جبران مف دكف الحاجة الى المجكء 

 .  (4)لمقضاء حماية لذلؾ الماؿ كاصبلحان لما اصابو مف ضرر(
كاف القرار الصادر مف الكزير بتضميف المكظؼ يمثؿ قيمة اإلضرار التي احدثيا 
بمكجب القكانيف كالقرارات النافذة الذم مصدره القانكني كاساسو المسؤكلية التقصيرية 

 .(1)كالتي تقكـ عمى الخطأ كالضرر الذم حصؿ 
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ات ادارية ذات كاف القرارات التي خكلت الكزير بصبلحية التضميف ىي في االصؿ قرار 
 . (2)طابع ادارم ذك نتائج مالية 

كقد أشار د. عصاـ البرزنجي الذم يرل اف قرار التضميف الذم يصدره الكزير 
المختص ىك قرار ادارم فبل بد اف يصدر مف السمطات المختصة بإصداره كفقان 

فاظ لمقكانيف كاالنظمة شكآل كمكضكعان كمستيدفان تحقيؽ المصمحة العامة كذلؾ بالح
 .  (3)عمى األمكاؿ العامة 

 
 المطمب الثاني :

 الجية المختصة بإصدار قرار التضميف : 
اف التضميف يعد مف امتيازات االدارة التي منحيا المشرع ليا لتعكيض ما اصاب       

الدكلة مف اضرار كاف االدارة عند لجكئيا الى تضميف المكظؼ عمييا اف تشكؿ لجنة 
أكالن   4مف المادة / 4163لسنة  16تحقيقية بذلؾ ، كقد حدد قانكف التضميف رقـ 

يا حيث حدد المشرع في قانكف التضميف النافذ كظيفة تشكيؿ لجنة تحقيقية كبيف كظيفت
المجنة التي قضى عمى االدارة بكجكب تشكيميا كحصر ميمتيا في تحقيؽ الكاجبات 

 اآلتية :
األكؿ/ تحديد مبمغ التضميف الكاجب نظير ما لحؽ الماؿ العاـ مف ضرر كالزاـ 

 المكظؼ بسداده . 
مف ىذا  6منصكص عميو في المادة/الثاني / بياف المسؤكؿ عف احداث الضرر ال

 القانكف . 
اتاه عمى سبيؿ التقصير  الثالث / تحديد الخطأ المرتكب مف قبؿ المكظؼ قد

 .     (4)كاالىماؿ
عمى انو ))    4163/لسنة / 16( أكالن مف قانكف التضميف رقـ 4حيث نصت المادة )

ك المحافظة اك مف يخكلو يشكؿ الكزير المختص اك رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة ا
ام منيـ  لجنة تحقيقية مف رئيس كعضكيف  مف ذكم الخبرة كاالختصاص عممان اف 
يككف احدىـ  حاصبلن عمى شيادة جامعية اكلية في القانكف في األقؿ  لتحديد مبمغ 
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(  مف ىذا 6التضميف كالمسؤكؿ عف احداث الضرر المنصكص عميو في المادة )
ى جسامة الخطأ المرتكب كما اذا كاف عمديان اك غير عمدم كعمى القانكف كلـ يتطرؽ ال

 المجنة االستعانة بجية رسمية ذات اختصاص (( 
في  4164/ ـ/ 222ىذا ما ذىبت اليو محكمة استئناؼ بغداد / الرصافة بقرارىا       

)  4114لسنة     4( مف قانكف التضميف الرقـ 4(  اف المادة )4) 44/1/4164
يؿ لجنة تحقيقية مف ثبلثة اعضاء عمى األقؿ لتحديد مبمغ التضميف تقتضي تشك

كالمسؤكؿ عف احداث الضرر كجسامة الخطأ المرتكب كلـ يثبت لممحكمة تشكيؿ مثؿ 
ىذه المجنة ( كالقرار ) لدل التدقيؽ كالمداكلة كجد اف الطعف التمييزم مقدـ ضمف مدتو 

مى الحكـ المميز كجد انو صحيح القانكنية قرر قبكلو شكبلن كلدل عطؼ النظر ع
( مف قانكف التضميف رقـ 4كمكافؽ لمقانكف لؤلسباب التي استند الييا ذلؾ اف المادة )

قد نصت عمى تشكيؿ الكزير اك رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة  4114لسنة  64
لجنة تحقيقية مف ثبلثة اعضاء عمى األقؿ لتحديد مبمغ التضميف كالمسؤكؿ عف احداث 

لضرر كجسامة الخطأ المرتكب كعمى ضكء تكصيات المجنة المشار الييا يصدر ا
( مف ذات القانكف كحيث اف ككيؿ المميز 4الكزير قراره بالتضميف عمبلن باحكاـ المادة )

لـ يقدـ لممحكمة ما يثبت تشكيؿ مثؿ ىذه المجنة كاجراء التحقيقات مع المكظؼ 
التضميف المطعكف بو قد شابو عيث اخؿ المسؤكؿ عف احداث الضرر لذا فإف قرار 

بصحتو كىذا ما يقضي بو الحكـ المميز لذا قرر تصديقو كرد الطعف التمييزم كتحميؿ 
 . 44/1/4164المميز رسـ التمييز كصدر القرار باالتفاؽ في 

كحسنان ما فعؿ المشرع  اف تككف المحكمة المختصة بالنظر في صحة قرارات       
القضاء االدارم المختصة بالطعف بقرار التضميف سكاء بالغائو التضميف ىي محكمة 

/اكالن  مف قانكف التضميف النافذ فإذا صدر قرار التضميف 4اك تعديمو استنادان الى  ـ/
 . (5)المتضرر بإمكانو اف يطعف فيو اماـ محكمة القضاء اإلدارم مع مراعاة ما يأتي 

مف قانكف الخدمة  37/1حددتو المادة يجب اف يتـ الطعف في بحر الميعاد الذم  -6
المعدؿ كىك ثبلثكف يكمان مف تاريخ التبميغ بالقرار اذا كاف  6741لسنة  46المدنية رقـ 
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المكظؼ داخؿ القطر كستكف يكمان اذا كاف خارجو فإف لـ يقدـ الطعف في غضكف 
 الميعاد المذككر سقط الحؽ فيو كاصبح قرار التضميف نيائيان . 

الذم يتقدـ بو المكظؼ يتعمؽ بمدل مشركعية قرار التضميف ام بمعنى  اف الطعف -4
اف المكظؼ ينفي عف نفسو المسؤكلية ، كما يجكز لممكظؼ اف يطعف بقرار التضميف 
مدعيان صدكره مف جية غير مختصة كلمحكمة القضاء اإلدارم الغاءه لتعمقو بالنظاـ 

 دة األمكاؿ المستقطعة مف المكظؼ . العاـ اف يمغى قرار التضميف كيمـز االدارة بإعا
كقد حدد المشرع لتشكيؿ المجنة مف رئيس كعضكيف  لكف يرل الباحث اف تعميمات رقـ 

الصادر مف كزارة المالية لتسييؿ تنفيذ احكاـ قانكف التضميف النافذ قد  4115لسنة  1
طة منيا عمى اف يشكؿ الكزير المختص اك رئيس الجية غير المرتب 1نصت الفقرة 

بكزارة لجنة تحقيقية مف ثبلثة اعضاء مف ذكم الخبرة كاالختصاص عمى اف يككف احد 
اعضائيا مكظفان قانكنيان الجراء التحقيؽ في الحالة المبمغ عنيا فيذا يعني اف التعميمات 
المذككرة قد حددت تشكيؿ المجنة بثبلثة اعضاء في حيف اف القانكف قضى بتشكيميا مف 

م اإلختصاص عمى اف يككف احدىـ حاصبلن عمى شيادة رئيس كعضكيف مف ذك 
 جامعية اكلية في األقؿ في القانكف .

كال بد اف نشير الى اف امر تشكيؿ المجنة مناط بالكزير اك رئيس الجية غير       
المرتبطة بكزارة اك المحافظ اك مف يخكلو ليـ تخكيؿ ىذا االختصاص الى أم مكظؼ 

أنو ال يجكز لممكظؼ اف يعيد بإختصاصو الى الغير اال الف القاعدة العامة تقضي ب
. كطالما اف القانكف يجز مثؿ ىذا التخكيؿ صراحة  (6)انو كجد نص قانكني يجيز ذلؾ 

 كضمنان فيككف تخكيؿ االختصاص غير مكجبان لمنقض كجكد المشركعية .
لضرر كاف مف اكلكيات اعماؿ المجنة التحقيقية بياف المسؤكؿ عف احداث ا      

مسؤكلية األضرار التي اصابت امكاؿ الدكلة بسبب اىمالو اك تقصيره اك مخالفة 
القكانيف اك االنظمة كالتعميمات أما بالنسبة لتحديد جسامة الخطأ عمديان كاف اك غير 
عمدم لـ يتطرؽ ليا القانكف ، كيرل الباحث بأنيا عبارة ال ضركرة اليرادىا في النص 

ييدؼ الى تضميف المسؤكؿ عف احداث الضرر مبمغ التعكيض التشريعي ككف القانكف 
لجبر ذلؾ الضرر ، كاف يككف التعكيض مساكيان تمامان لمضرر الذم اصاب امكاؿ 
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الدكلة بصرؼ النظر عف الخطأ سكاء كاف عمديان اك غير عمدم ، فالتعكيض ىنا يتـ 
ضرر كعبلقة عمى اساس المسؤكلية التقصيرية التي تقكـ عمى اركاف ثبلثة خطأ ك 

سببية بينيما، كاف مسألة التعكيض ىي مسألة مدنية ام انيا تقدر بجميع االحكاؿ بقدر 
. كنقترح بمضاعفة مبمغ التعكيض (7)ما لحؽ المتضرر مف ضرر كما فاتو مف كسب 

. اف المشرع  (61)في حالة الخطأ العمدم كلكف بتعديؿ نصكص قانكف التضميف النافذ
في قانكف التضميف النافذ قد قصر جزاء التضميف عمى تحمؿ االداء مبمغ التعكيض 

أم انو جعؿ كسيمة اصبلح الضرر الذم اصاب امكاؿ الدكلة كىي  (66)النقدم
التعكيض المالي فقط كعيد المشرع بياف مقدار ىذا التعكيض الى الكزارة اك الجية غير 

 كصيات المجنة التحقيقية التيالمرتبطة بكزارة عمى ضكء ت
يتـ تشكيميا ليذا الغرض ، فنرل بخصكص التعكيض العيني اف المشرع قد سكت عنو 
فمـ يتطرؽ اليو في احكامو لذلؾ يرل الباحث انو باالمكاف الرككف الى التعكيض العيني 
ككاف االكلى بالمشرع العراقي اف ينص عمى اف جزاء المسؤكلية عف العمؿ غير 

ع ىك التعكيض العيني كاذا تعذر المجكء الييا جاز الرجكع الى التعكيض النقدم المشرك 
مف  424ك 664. كيرل الباحث امكاف قبكؿ التعكيض العيني استنادان الى نص المادة 

 .(64) 6736لسنة  21القانكف المدني العراقي رقـ 
لمدني تتعمقاف مف القانكف ا 424ك  664اال اف مجمس الدكلة يرل ) اف مقتضى المادة 

بآثار األلتزاـ الناشئ عف العقد كحكميا حكـ عاـ ال يشمؿ المكظؼ كالمكمؼ بخدمة 
يطبقاف  6772لسنة  654ك 615عامة كاف قرارم مجمس قيادة الثكرة المنحؿ المرقميف 

عمى المكظؼ كالمكمؼ بخدمة عامة في حالة تسببيـ بضرر اك نقص مف جراء 
ف كالقرارات لذل يرل المجمس عدـ امكاف قبكؿ التعكيض اىماليـ اك مخالفتيـ القكاني

 .   (61)العيني ممف تـ تضمينو كفقان لقرارم مجمس قيادة الثكرة المنحؿ اعبله 
كنعتقد جكاز اصبلح الضرر الحاصؿ بالماؿ العاـ اك ازالتو بكسيمة التعكيض       

جسد التعكيض العيني العيني كما يمكف اصبلحو اك ازالتو بكسيمة التعكيض النقدم كيت
في ىذا المقاـ برد الماؿ المضار ذاتو اف كاف قائمان اك رد مثمو اف تمؼ اك ىمؾ اك 
ضاع ككاف مف المثميات اك المطالبة بقيمتو كالزاـ المكظؼ بالكفاء بيا اف كاف مف 
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لذا يتجسد في دعكة المشرع الى تعديؿ قانكف  (62)القيميات اك كاف مف المثميات 
ضافة نص يجيز لئلدارة المجكء الى التعكيض العيني كسيمة لتضميف مف التضميف بإ

يعتدم عمى الماؿ العاـ كيكقع الضرر بو اف لـ يكجبو عمييا كيقدمو عمى التعكيض 
النقدم كال يجعؿ ليذا األخير محبلن مف التطبيؽ اال عند تعذر لجكئيا الى التعكيض 

 العيني الستحالة الحكـ بو . 
ف نشير اال انو بإمكاف الكزير تضميف المكظؼ جزئيان اذا كاف المكظؼ كال بد أ      

مسؤكالن عف الضرر كتتحمؿ الدائرة المسؤكلية االخرل التي سببت الضرر كأف لـ تتخذ 
اجراء لممحافظة عمى المادة ، فضبلن عف النظر الى السجؿ الكظيفي لممكظؼ كنزاىتو 

يان اما اذا تحققت المسؤكلية الكاممة ، فيذه اسباب تساعد عمى تضميف المكظؼ جزئ
 .  (63)لممكظؼ المسبب لمضرر اف يضمف كامؿ قيمتو 

أما بصدد مسألة تقدير مبمغ التعكيض فإنو يككف مساكيان لمضرر الذم اصاب       
امكاؿ الدكلة كىذا ىك األصؿ غير اف المشرع العراقي قد خرج عمى ذلؾ في قرارات 

انكف التضميف النافذ فمنيا قرار مجمس قيادة الثكرة التضميف السابقة عمى صدكر ق
قضى بأف يككف التعكيض مضاعفان لؤلضرار التي تكبدتيا  6772لسنة 615المنحؿ رقـ

الخزينة عمى كقت االسعار السائدة كقت حصكليا ككذلؾ قرار مجمس قيادة الثكرة 
السكؽ  المتضمف بأف التعكيض يعادؿ ضعؼ السعر في 6772لسنة 654المنحؿ رقـ 

التجارية لممكاد المفقكدة كالتالفة ، ككذلؾ الحاؿ في قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ 
المتضمف بأف التعكيض في حالة الخطأ العمدم يككف ضعؼ قيمة  6777لسنة 611

االضرار التي تكبدتيا الخزينة العامة ػ أما قانكف التضميف النافذ ككما سبؽ بيانو فإنو لـ 
لخطأ العمدم كالخطأ غير العمدم اال انو لـ يرتب أم اثر عمى ىذا يميز بيف ا

الصادر مف كزارة المالية اعبله قد  4115لسنة  1االختبلؼ ، غير اف التعميمات رقـ 
/ج( عمى التكصية بتضميف المتسبب في احداث الضرر مبمغ 2نصت في المادة )

كاف الخطأ غير  التعكيض عنو بحسب االسعار السائدة كقت حصكؿ الضرر اذا
العمدم كبضعؼ المبمغ المذككر اذا كاف الخطأ عمديان اف ىذه الفقرة غير صحيحة مف 
الكجية القانكنية النيا اضافت حكمان جديدان الى قانكف التضميف ، كبإمكاف القضاء اف 
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يمغي قرار التضميف المضاعؼ عف الخطأ العمدم اذا تـ الطعف فيو امامو عمى اساس 
( 64/4117.اال اف مجمس شكرل الدكلة في قراره رقـ ) (64)حكاـ القانكف انو مخالؼ أل
قرر بشأف مضاعفة مبمغ التعكيض اذا كاف الخطأ عمديان  47/1/4117الصادر في 

بأنو يجب التفرقة بيف الخطأ العمدم كغير العمدم عند التضميف كمضاعفة مبمغ 
د مبمغ التضميف فقد أكجب . أما كيفية تحدي (65)التضميف اذا ثبت اف الخطأ عمدم

المشرع عمى المجنة التحقيقية اإلستعانة بجية رسمية ذات اختصاص لتحديد مبمغ 
كمثاؿ ذلؾ االستعانة بكزارة الدفاع لتقدير قيمة السبلح غير اف مسألة  (66)التضميف 

الكجكب ىذه غير نافعة في كؿ األحكاؿ الف المجنة التحقيقية قد تككف ليا الخبرة كيككف 
 . (67)إمكانيا تقدير مبمغ التضميف دكف استشارة جية ما ب

أما عف مسألة كقت تقدير التعكيض فنجد اف المشرع في قانكف التضميف النافذ لـ       
يبيف الكقت المعتبر لتقدير قيمة الماؿ المضرر، في حيف اف المشرع في قرار مجمس 

 ميف يقدر قضى بأف التض 6777لسنة  611قيادة الثكرة المنحؿ رقـ 
بحسب االسعار السائدة كقت التسديد ، اال اف تعميمات كزارة المالية اعبله قضت في 

 /اكال/ب( بتحديد مبمغ الضرر بحسب االسعار السائدة كقت كقكعو . 2المادة )
كيرل الباحث اف تحديد كقت تقدير التعكيض بكقت حصكؿ الضرر صعب       

ت حصكؿ الضرر كصدكر قرار التضميف فيتعذر التحقؽ ، ألف ىناؾ مدة زمنية بيف كق
عمى المجنة التحقيقية تقدير الضرر كقت حصكلو باالضافة الى اف تقديره في الكقت 
المذككر ليس نافعان لخزينة الدكلة كيرل الباحث اف التعكيض ىك كسيمة لمحك الضرر 

ف كاف يككف مبمغان مف الماؿ يحكـ بو المضركر عمى مف احدث الضرر كاف يكك 
التعكيض جابران لكؿ ضرر كمف مقتضى تطبيؽ ىذا المبدأ اذا كاف قيمة النقكد تتغير 
مف كقت كقكع الضرر لحيف صدكر القرار اف يحسب التعكيض بحسب االسعار السائدة 

 .(41)كقت منح المضركر التعكيض 
فقكدة كقد اشارت تعميمات الخدمة المدنية جميعيا الى تاريخ تقدير قيمة المكاد الم      

التي اشارت الى ) تعيف الدائرة  6752لسنة  64، كمنيا تعميمات الخدمة المدنية عدد
المختصة في جميع الحاالت قيمة المكاد المفقكدة اك المتمفة بحسب االسعار المقدرة ليا 
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. ككاف (46)عند كقكع الفقداف أك الضرر أك التمؼ بصرؼ النظر عف سعرىا عند الشراء 
العراقي اف ينص في قانكف التضميف النافذ عمى كقت التعكيض بكقت قياـ عمى المشرع 

المجنة التحقيقية بأعماليا ألنو اقرب لمعدالة ، كبعد قياـ المجنة التحقيقية بإنجاز اعماليا 
ترفع تكصياتيا الى الكزير المختص اك رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة اك المحافظة 

ت كاصدار قرار التضميف كبحسب ما جاء بنص لغرض المصادقة عمى التكصيا
/  التػػػػي تنػػػػػػػػػػػػػػػػػص ) يصدر الكزير   4163/   16/ثالثان مف قانكف التضميف الرقـ 4ـ/

المختص اك رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة اك المحافظة قراره بناء عمى تكصيات 
 ىذه المادة ( .المجنة التحقيقية المشكمة بمكجب البند) اكالن ( مف 

كبما اف القضاء في األصؿ ىك الذم يحدد مبمغ التعكيض غير اف المشرع       
العراقي خرج عف ىذا األصؿ عندما جعؿ االدارة ىي المختصة بتحديد مبمغ التعكيض 
كاصدار قرار التضميف كاف المشرع اعطى لئلدارة ىذا االمتياز كاف اليدؼ منو جبر 

. كال بد اف نشير الى اف قرار  (44)الدكلة كحمايتيا الضرر الذم يصيب امكاؿ 
التضميف ىك قرار ادارم كلذلؾ يجب اف يصدر مف الجية التي حددىا القانكف ، كاف 
االختصاص الممنكح لمكزير اك رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة بإصدار قرار 

 ؤكسيو . التضميف يعد اختصاصان شخصيان كبالتالي ال يسكغ لو اف يفكضو الى مر 
كاف قكاعد االختصاص تتعمؽ بالنظاـ العاـ ،  كليذا ال يجكز لصاحب       

االختصاص اف يتفؽ مع غيره عمى تعديؿ تمؾ القكاعد ، كاال فإف القرار يككف معيبان 
كبالتالي يستطيع المضمف اف يطعف بيذا العيب اماـ القضاء كيطمب الغاءه ، كعمى 

 . (41)تمقائيان حتى كلك لـ يثره طالب االلغاء  القاضي اف يحكـ بعدـ االختصاص
كىذا ما ذىب اليو القضاء العراقي في قراره المتضمف بأف تضميف المكظؼ مف 
الصبلحيات الشخصية الممنكحة الى الكزير المختص ، كاف ىذه الصبلحية ال تخكؿ 

. فضبلن عمى اف قكاعد  (42)مف الكزير الى مكظؼ كزارتو النيا صبلحية شخصية 
االختصاص مف عمؿ المشرع كعمى الكزير المختص اك رئيس الجية غير المرتبطة 
بكزارة اف يحتـر حدكد اختصاصو النيا لـ تكف قد كضعت لمصمحة االدارة كانما 

 .(43)شرعت لتحقيؽ الصالح العاـ 
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كاف قرار التضميف الذم يصدره الكزير المختص اك رئيس الجية غير المرتبطة       
بكزارة اك المحافظة اك مف يخكلو  يجب اف يصدر بناء عمى تكصيات المجنة التحقيقية 

( ثالثان مف قانكف التضميف النافذ ، كيثير سؤاؿ فيما اذا كاف 4المشكمة بمكجب المادة )
جية غير المرتبطة بكزارة محصكرة بتكصيات المجنة التحقيقية . قرار الكزير اك رئيس ال

اـ اف ىناؾ مساحة قانكنية مف المركنة تجيز لمكزير المختص اتخاذ قراره فيما يراه 
عادالن ، كقد اجاب مجمس شكرل الدكلة عف ذلؾ بقراره المتضمف بأف الكزير المختص 

ستنادان الى احكاـ قانكف التضميف رقـ اك رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة يصدر قراره ا
بناء عمى تكصيات المجنة التحقيقية اذا تضمنت رأم الجيات ذات  4163( لسنة 16)

( مف القانكف النافذ كلو كذلؾ عدـ 4االختصاص في الكزارة اك خارجيا طبقان لممادة )
كف كاعادتيا ( مف القان4االخذ بتكصيات المجنة التحقيقية غير المتفقة مع حكـ المادة )

 .(44)الييا لمكقكؼ عمى رأم الجيات ذات االختصاص 
كنحف بدكرنا نؤيد ىذا االتجاه كذلؾ الف تكصيات المجنة التحقيقية اف تككف       

( مف القانكف ، لكف يرل جانب مف الفقياء بأف تكصيات المجنة 4متكافقة مع المادة )
ة بكزارة الف سمطاتيما في ممزمة لمكزير المختص اك رئيس الجية غير المرتبط

التضميف مقيدة كليست تقديرية ، كبالتالي فإف عمى الكزير اف يكافؽ عمى تكصيات 
المجنة التحقيقية كيصدر قرار التضميف كيجكز الطعف فيو طعنان بااللغاء اماـ محكمة 

 المختصة بعد التظمـ منو اداريان اماـ الجية التي اصدرت القرار .
 لباحث مف خبلؿ التطبيؽ الحكاـ قانكف التضميف سؤاالف :كيتبادر الى ذىف ا

حكؿ امكانية الكزير اك رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة اعادة التحقيؽ بعد  -األكؿ
 المصادقة عمى قرار التضميف ؟ 

ىؿ باالمكاف اعادة مبالغ تـ استقطاعيا استنادان الى قرار تضميف مصادؽ  –الثاني 
( الصادر في 26/4115شكرل الدكلة عف ذلؾ بقراره رقـ)عميو ، لقد اجاب مجمس 

 الذم جاء فيو :  42/4/4115
ليس لمكزير اك رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة األمر بإعادة التحقيؽ بعد  -6

 المصادقة عمى قرار التضميف .
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ال يحؽ لمكزير اك رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة اعادة مبالغ تـ استقطاعيا  -4

 .(45)نادان الى قرار تضميف مصادؽ عميو است
كنحف بدكرنا نؤيد الشؽ الثاني مف القرار بأنو ال يجكز لمكزير اك الجية غير       

المرتبطة بكزارة اعادة مبمغ التضميف الى المكظؼ ، ككف التضميف ىك حؽ الدكلة كاف 
 يجكز لو الكزير اك رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة ىك حامي امكاؿ الدكلة فبل

 التصرؼ بيذه األمكاؿ ، لكننا ال نؤيد الشؽ األكؿ . 
حيث نرل بأنو يجكز اعادة التحقيؽ اذا ظيرت ادلة جديدة مف شأنيا اف تؤثر عمى 

 (46)مبمغ التضميف الذم حددتو المجنة التحقيقية 
 

 المطمب الثالث 
 الجية المختصة بالنظر بالطعف بقرار التضميف

اـ كسيمة منحيا القانكف لمخصـك لبعث الطمأنينة في نفكسيـ اذا الطعف في االحك      
ما شعركا بعدـ صحة الحكـ اك جزء منو لذا نجد اف القانكف نص عمى طرؽ الطعف في 
االحكاـ اك القرارات القضائية كيحدد لنا مدد الطعف الحتمية كالتي يترتب عمى عدـ 

كجو الى قرار المحكمة ذاتو كأف مراعاتيا سقكط الحؽ الثابت فييا كىذا الطعف قد ي
تخطئ المحكمة في تطبيؽ القانكف اك تقدير الكقائع اك قد يكجو الى  االجراءات التي 
رافقت اصدار القرار كسكاء جافت المحكمة العدالة في حكميا أـ كاف باطبلن فبل سبيؿ 

 الى الغائو اال بالطعف فيو بالطريؽ المناسب .
/  64فكما ىك معمكـ انو قبؿ صدكر قانكف التضميف رقـ كفيما يتعمؽ بقرار التضميف 

( مف قانكف الخدمة 46/ كاف الطعف بقرار التضميف يتـ كفقان الحكاـ المادة )  4164
أماـ محكمة التمييز فالحكـ الصادر مف محكمة البداءة  6741لسنة 42المدنية رقـ 

لسنة  16التضميف النافذ يككف خاضعان لطرؽ الطعف العادية اال انو كبعد صدكر قانكف 
/ اكال  / مف ىذا القانكف   اقامة دعكل لدل  4كما نصت عميو المادة     4163

( ثبلثكف يكمان مف تاريخ التبميغ بقرار التضميف 11محكمة القضاء االدارم خبلؿ )
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( يكمان مف تاريخ التبمغ 11كيككف الحكـ الذم تصدره المحكمة قاببلن لمطعف فيو خبلؿ )
ـ المحكمة االدارية العميا بصفتيا التمييزية كيككف القرار الصادر نتيجة الطعف بو اما

باتا كممزما ، ىذا ما ذىبت اليو محكمة استئناؼ بغداد / الرصافة في قرارىا المرقـ 
( مف قانكف 3. اف المدة المحددة بالمادة ) (47) 62/1/4164في  4164/ـ/ 164

جكز تحريؾ الدعكل مرة ثانية ، لدل التدقيؽ التضميف ىي مدة سقكط بإنتيائيا ال ي
كالمداكلة كجد اف الطعف التمييزم مقدـ ضمف المدة القانكنية قرر قبكلو شكبلن كلدل 
عطؼ النظر عمى القرار المميز فقد كجد انو غير صحيح كمخالؼ لمقانكف ذلؾ اف 

 42/6/4166في  4166/ب/664المدعي المميز عميو سبؽ كاف اقاـ الدعكل المرقمة 
كحيث اف المدة  44/6/4166كالتي انتيت بالرد بمكجب قرار الحكـ الصادر بتاريخ 

ىي مدة سقكط بإنتيائيا  4114لسنة  64( مف قانكف التضميف رقـ 3المحددة بالمادة )
ال يجكز تجديد الدعكل مرة اخرل كاف ما ذىبت اليو المحكمة المميز قرار حكميا في 

قرار التضميف رغـ تقديمو بعد انقضاء المدة المحددة تسببيا بقبكؿ االعتراض عمى 
بمكجب المادة اعبله ال سند لو مف القانكف ما تقدـ لذا قرر نقضو كاعادة الدعكل الى 
محكمتيا التباع ما تقدـ عمى اف يبقى رسـ التمييز تابعان لمنتيجة كصدر القرار باالتفاؽ 

 .  2/1/4164في 
ف) اف  66/4/4164في  4164ـ/211كانظر قرار محكمة استئناؼ الرصافة المرقـ 

تقديـ الطعف عمى قرار التضميف بعد فكات المدة القانكنية المنصكص عمييا في المادة 
 . (11)يقتضي رده شكبلن  4114لسنة  64مف قانكف التضميف رقـ  3/

زم مقدـ ضمف مدتو القانكنية قرر القرار / لدل التدقيؽ كالمداكلة كجد اف الطعف التميي
قبكلو شكبلن ، كلدل عطؼ النظر عمى الحكـ المميز كجد انو غير صحيح كمخالؼ 
لمقانكف ذلؾ انو قد ثبت لممحكمة اف المميز عمييا )المدعية( قدمت طعنان عمى قرار 
التضميف الصادر مف المميز اضافة لكظيفتو بعد فكات المدة القانكنية المنصكص 

/  ككاف عمييا في ىذه  4114/    64( مف قانكف التضميف رقـ  4في المادة )عمييا 
الحالة رد الدعكل شكبلن باعتبار اف المدد المعينة لمراجعة طرؽ الطعف في القرارات 
حتمية يترتب عمى عدـ مراعاتيا كتجاكزىا سقكط الحؽ في الطعف كتقضي المحكمة 
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بعد انقضاء المدد القانكنية عمبلن بأحكاـ  مف تمقاء نفسيا برد عريضة الطعف اذا حصؿ
مرافعات مدنية ، كاما بشأف ما ذىبت اليو المحكمة مف اعتبار قرار الكزير  656المادة 

 .   4114/  64المختص معدكمان لصدكره في ضكء احكاـ قانكف التضميف رقـ 
الكزير  الممغي ، فإف 6774لسنة 611كليس كفؽ قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ 

يممؾ ىذه الصبلحية في ضكء احكاـ القرار الممغي كال يقدح ذلؾ في صحتو ، لذا قرر 
نقض الحكـ المميز كاعادة الدعكل الى محكمتيا التباع ما تقدـ عمى اف يبقى رسـ 

ق المكافؽ 6211/ربيع الثاني / 43التمييز تابعان لمنتيجة كصدر القرار باالتفاؽ في 
66/1 /4164 . 

ف المشرع العراقي اعطى المكظؼ الحؽ في الطعف بقرار التضميف الصادر عف ا      
االدارة لدل محكمة القضاء اإلدارم لغرض قياـ التكازف بيف المصمحة العامة في جبر 
الضرر الذم يصيب امكاؿ الدكلة كبيف حماية المكظؼ مف تعسؼ االدارة في اصدار 

ف بقرار التضميف كضمانة ميمة لتحقيؽ قرار التضميف ، لذلؾ فمممضمف الحؽ في الطع
 أماـ المحاكـ المختصة .  (16)العدالة 

كاف اليدؼ االساسي لمرقابة القضائية ىك حماية االفراد كذلؾ بالغاء القرارات االدارية 
المخالفة لمقانكف كالتي تككف قد سببت ضرران لؤلفراد اك بالحكـ بالتعكيض عما يمسيـ 

اذ يشترط في  (14)امة اك بفعؿ المكظفيف العمكمييفمف اضرار سير المرافؽ الع
يعتبر مف (11)المعترض عمى قرار التضميف اف يككف مكظفان اك مكمفان بخدمة عامة

 . (12)شركط الطعف بقرار التضميف 
كلقد كضعت المحاكـ المدنية رقابة صارمة عمى قرارات التضميف الصادرة عف       

الذم منع المحاكـ مف النظر  6777لسنة  611 الكزير المختص ، اال اف القرار رقـ
في الدعاكم الناشئة عف تطبيؽ احكاميا كبيذا اصبح قرار التضميف الصادر عف 
الكزير المختص اك رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة نيائيان كباتان ، ىذا ما ذىبت اليو 

ة الثكرة المنحؿ محكمة استئناؼ الرصافة ) اف كاقعة التضميف مشمكلة بقرار مجمس قياد
 ككاف عمى المحكمة اف ترد الدعكل لعدـ صبلحيتيا بنظرىا( .  6777لسنة  611رقـ 
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لدل التدقيؽ كالمداكلة كجد اف الطعف التمييزم مقدـ ضمف مدتو القانكنية قرر  -قرار
قبكلو شكبلن كلدل عطؼ النظر عمى الحكـ المميز كجد انو غير صحيح كمخالؼ 

في  4166/ ـ/ 366حكمة ما جاء بقرار ىذه الييئة بالعددلمقانكف كلـ تتبع الم
اذ بعد ما تبيف لممحكمة مف اف كاقعة التضميف مشمكلة بقرار مجمس قيادة  5/6/4166

كالتي كانت المحاكـ ممنكعة مف سماع الدعاكم  6777لسنة 611الثكرة المنحؿ رقـ 
يسرم عمى الكقائع ال  4113لسنة  65الناشئة عف تطبيؽ احكامو كاف القانكف رقـ 

السابقة لنفاذه اف ترد الدعكل لعد صبلحيتيا بنظرىا كحيث انيا خالفت كجية النظر 
القانكنية المتقدمة لذا قرر نقضو كاعادة الدعكل الى محكمتيا التباع ما تقدـ عمى اف 

.  (13)62/3/4164يبقى رسـ التميز تابعان لمنتيجة كصدر القرار باالتفاؽ في المكافؽ 
 . 4163لسنة  16ما فعؿ قانكف كحسف 
ما يمنح حؽ التقاضي في مجاؿ التضميف ضمف اختصاص محكمة القضاء       

االدارم صاحبة الكالية في النظر في صحة قرارات التضميف الصادرة عف الكزير 
المختص كرئيس الجية غير المرتبطة بكزارة اك المحافظة اك مف يخكلو  كفي ذلؾ 

 . (14)ظفيف ضماف متيف لحقكؽ المك 
عمى اية حالة فإنو اذا ما انقضت مدة الثبلثيف يكمان مف تاريخ التبميغ بقرار التضمف كلـ 
يقـ المضمف بالطعف بذلؾ القرار اماـ محكمة االستئناؼ بصفتيا التمييزية فإف قرار 
التضميف يصبح ممزمان كلئلدارة الحؽ في تنفيذه، أما اذا ما طعف المميز بقرار محكمة 

ءة اماـ المحكمة المذككرة فإف محكمة االستئناؼ بصفتيا التمييزية ليا الصبلحيات البدا
( مف قانكف المرافعات المدنية حيث تصدر المحكمة قراران في 461التي حددتيا المادة )

 :(15)ضكء االحتماالت اآلتية 
رد عريضة التمييز اذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز اك كانت خالية مف  -6

سباب التي يبنى عمييا الطعف كما ليا اف تقرر رد الطعف شكبلن اذا سبؽ ليا كاف اال
 نظرت في الطعف التمييزم كرد ذلؾ الطعف . 

تصديؽ الحكـ المميز اذا كاف مكافقان لمقانكف كاف شابو خطأ في االجراءات غير  -4
 مؤثر في الحكـ .
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( مف 411المبينة في المادة )نقض الحكـ المميز اذا تكفر سبب مف االسباب  -1
لسنة  16قانكف المرافعات المدنية كحسنان ما سار عميو المشرع في قانكف التضميف رقـ 

 : 6عندما نص في ـ/ 4163
) بأف تسرم احكاـ ىذا القانكف عمى المكظفيف كالمكمفيف بخدمة عامة بأنو ال يمنع 

يما ألم سبب كاف مف انتياء خدمة المكظؼ اك ميمة المكمؼ بخدمة عامة اك نقم
تضمينو عمى كفؽ احكاـ ىذا القانكف حفاظان عمى امكاؿ الدكلة  كذلؾ نشيد بالقانكف 

نصت ) يسرل ىذا القانكف عمى قضايا التضميف التي لـ يصدر  61اعبله في المادة 
مف القانكف  7بشأنيا قرار التضميف قبؿ تاريخ نفاذه كنشيد بالمشرع عندما يشار في ـ/

 يمنع تضميف المكظؼ اك المكمؼ بخدمة عامة عمى كفؽ احكاـ ىذا القانكف النافذ ال
الكزير المختص اك رئيس الجية الغير مرتبطة بكزارة اك المحافظة مف اتخاذ اإلجراءات 
القانكنية بحؽ المتسبب في حصكؿ الضرر بالماؿ العاـ كاحالتو الى المحاكـ الجزائية 

 ييا القانكف . اذا كاف فعمو يشكؿ جريمة يعاقب عم
ما تقدمة اف منح حؽ التقاضي في مجاؿ التضميف  ضمف اختصاص محكمة القضاء 
اإلدارم صاحبة الكالية في النظر في صحة قرارات التضميف الصادرة عف الكزير 
المختص كرئيس الجية غير المرتبطة بكزارة كفي ذلؾ ضماف متيف لحقكؽ المكظفيف 

لسنة  16ع عندما نص في قانكف التضميف رقـ كيرل الباحث حسنان ما فعؿ المشر 
( عمى المضمف في حالة امتناعو عف اداء مبمغ التضميف اك عدـ 5في المادة ) 4164

تسديده ام قسط مف االقساط المترتبة بذمتو كخبلؿ مدة ال تتجاكز ثبلثيف يكمان مف 
فعة كاحدة كتسرم تاريخ استحقاقو كيعد التقسيط ممغيان كتستحؽ االقساط المتبقية بذمتو د

 بحقو .  6755لسنة  34احكاـ قانكف تحصيؿ الديكف الحككمية رقـ 
كال بد اف نشير الى اف يتحقؽ القاضي المدني مف تكافر الشركط في الطعف بقرار 
التضميف فإنو يبحث في مسؤكلية المكظؼ العاـ عف االضرار التي يتـ التضميف 

عمى مجرد كقكع الضرر كىي ال تفترض بؿ بسببيا ، فالمسؤكلية التقصيرية ال تقكـ 
.  (16)يمـز لتحققيا اف تثبت الدائرة صدكر خطأ مف المكظؼ كاف تثبت الرابطة السببية 

ما بيف ىذا الخطأ كالضرر الذم حصؿ كاف تتحقؽ المحكمة مف عناصر الخطأ كمداه 
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ف فعمو كلممكظؼ في سبيؿ دفع المسؤكلية عف نفسو اثبات انقطاع الرابطة السببية بي
كالضرر بإثبات السبب االجنبي اك القكة القاىرة اك فعؿ الغير ، فإذا كجدت المحكمة اف 
شركط الدعكل متكافرة في القضية استنادان الحكاـ قانكف المرافعات ، كىذا لـ يظير في 
االكراؽ التحقيقية المنظمة لمحادث كالمرافعات الجارية في محكمة بداءة كاستئناؼ كجكد 

ببية بيف االضرار الحادثة لمسيارة الحككمية كالسائؽ ) ؼ ( ليا بدكف اجازة رابطة س
لكي يصبح سائقيا المميز عميو مسؤكالن كانما كقع نتيجة انفجار االطار الخمفي لمسيارة 
كىذا ادل الى  فقداف السيطرة عمييا كانقبلبيا كحدكث االضرار ليا مما يصبح معو 

 . (17)يحان لما استند اليو لذا قرر رد الدعكل حكـ االستئنافي المميز عميو صح
كيرل الباحث اذا كجدت المحكمة المختصة عند النظر بقرار االدارة المطعكف بو       

اف اركاف المسؤكلية متكافرة كاف ال شائبة في قرار التضميف فإنيا تقرر رد االعتراض 
 كىك ما يعطي االدارة حقان في اف تمضي قدمان في تنفيذ قرار التضميف كفؽ القانكف . 

اال انو يجكز لممكظؼ المعترض عمى قرار التضميف اف يطمب  كال بد اف نشير      
في عريضتو الدعكل كقؼ تنفيذ القرار المذككر حتى الفصؿ في مكضكع النزاع 
كلمحكمة البداءة اف تنظر في طمبو اذا اقتنعت بو فتكقؼ االدارة تنفيذ قرار التضميف 

قرار محكمة استئناؼ حتى تفصؿ محكمة البداءة في اصؿ النزاع كيرد في ىذا الصدد 
 الكرخ االتحادية بصفتيا التميزية المتضمف ) اف الطعف التمييزم 

 6777لسنة  611كاقع عمى حكـ يتعمؽ بتطبيؽ قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ 
لذا تككف محكمة التمييز االتحادية ىي المختصة بالنظر كالطعف ( اما اذا كجدت 

يضة الطعف التمييزم مف اختصاص محكمة االستئناؼ محكمة التمييز االتحادية اف عر 
بصفتيا التمييزية فإنيا تقرر احالة الطعف المذككر الى تمؾ المحكمة حيث قضت 
محكمة التمييز االتحادية بإحالة الطعف التمييزم بقرار التضميف الى محكمة استئناؼ 

 . (21)الرصافة االتحادية بصفتيا التمييزية لمنظر فيو بحسب االختصاص 
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  –القرارات القضائية  -
( 661تطمب كزارة البمديات كاألشغاؿ العامة بكتابيا المرقـ ب ) ـ ش/ؽ/ س/       

الرأم مف مجمس شكرل الدكلة استنادان الى احكاـ البند )رابعان( مف  6/4164/ 64في 
  -في شأف ما يأتي : 6757( لسنة 43( مف قانكف المجمس رقـ )4المادة )

 -ة األكلى :الحال
مدل جكاز تضميف الكزير لممكظفيف مف الكزارات األخرل إلشتراكيـ في احداث الضرر 

 الذم لحؽ بالماؿ لكزارتو . 
يرل القسـ القانكني في الكزارة آنفة الذكر لـ يتضمف القانكف ألية تضميف المكظفيف 

 الذيف ىـ خارج الكزارة . 
امكانية  47/1/4164( في 12341ف / تضمي 611بينت كزارة المالية بكتابيا ب)

احالة كافة األكراؽ الخاصة بالتحقيؽ الى دائرة المكظؼ المعني التخاذ اإلجراءات 
 القانكنية بحؽ المنتسب في حصكؿ األضرار بالماؿ العاـ .

( في 67/1/3644كبيف ديكاف الرقابة المالية اإلتحادم بكتابو المرقـ ب) 
تشكيؿ المجاف كالمصادقة عمييا تنحصر ضمف  بأف صبلحية الكزير في 42/1/4164

منتسبي كزارتو كفؽ قكاع اإلختصاص ككنو ركنان مف اركاف القرار اإلدارم كبإالمكاف 
اعبلـ كمفاتحة الجية التي ينتسب الييا مف غير منتسبي كزارتو التخاذ اإلجراءات كفؽ 

 صبلحياتو . 
نصت عمػػػػػى ))  4163( لسنة 16( مف قانكف التضميف الرقـ )6حيث اف المادة )

يضمف المكظؼ اك المكمؼ بخدمة عامة قيمة األضرار التي تكبدتيا الخزينة العامة 
 بسبب اىمالو اك تقصيره اك مخالفتو القكانيف كالقرارات كاألنظمة كالتعميمػػػػات (( .

( مف القانكف المذككر آنفان نص عمى )) يشكؿ 4كحيث اف البند )اكالن( مف المادة )
الكزير المختص اك رئيس الجية غير المرتبطة يكزارة اك المحافظ اك مف يخكلو أم 

 منيـ لجنة تحقيقية .... ((. 
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ػػػػػػػى )) يصدر ( مف القانكف المذككر آنفان نص عمػػػػػػػػػػػ4كحيث اف البند )ثالثان( مف المادة )
الكزير المختص اك رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة اك المحافظ قراره بناء عمى 

 تكصيات المجنة التحقيقية المشكمة بمكجب البند )اكال( مف ىذه المػػػػػػػػػػادة ((.
كحيث اف الكزير اك رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة اك المحافظة بعد كؿ منيـ 

لمكزارة اك الجية غير المرتبطة بكزارة اك المحافظة كالمسؤكؿ عف سير  الرئيس األعمى
 العمؿ فييا كفقان لمقانكف .

كحيث اف مف كاجب الكزير اك رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة اك المحافظة اف يطمب 
التعكيض عف الضرر الذم لحؽ بالماؿ العاـ لمكزرة اك الجية التي يرأسيا اك بصفتو 

 النظر عف الجية التي ينتسب الييا المتسبب بالضرر.  محافظ بصرؼ
 كحيث اف التضميف صبلحية حصريا لمكزير بالنسبة لممكظؼ التابع لو .

 كحيث اف الكزير ممـز بالمحافظة عمى الماؿ العاـ الخاص بكزارتو . 
  -كتأسيسان عمى ما تقدـ مف اسباب يرل المجمس :

ر المرتبطة بالكزارة اك المحافظ المكظؼ يضمف الكزير المختص اك رئيس الجية غي
التابع لو عف األضرار التي لحقيا بالماؿ العاـ التابع لمكزارة اك الجية غير المرتبطة 
بكزارة اك المحافظة كلو اف يطمب تضميف المكظؼ غير المنتسب لدائرتو مف الجية 

 . -انتيى  –التي ينتسب الييا ، اك اقامة دعكل بالتعكيض 
  -ثانية :الحالة ال

( مف قانكف 1( يكمان المنصكص عمييا في المادة )71بدء احتساب مدة )      
مف تاريخ تشكيؿ لجنة التضميف اك مف تاريخ حصكؿ  4163( لسنة 16التضميف رقـ )

 الضرر . 
يرل القسـ القانكني اف يتـ استكماؿ اجراءات التحقيؽ كالمصادقة خبلؿ مدة ال تزيد 

 اريخ تشكيؿ لجنة التضميف اك مف تاريخ حصكؿ الضرر . ( يكمان مف ت71عمى )
بأف  47/1/4164( في 12341/تضميف/ 611كبينت كزارة المالية بكتابيا المرقـ ب) 

 ( مف قانكف التضميف آنؼ الذكر كاضح كصريح . 1نص المادة )
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( في 67/1/3644كبيف ديكاف الرقابة المالية اإلتحادم بكتابو المرقـ ب) 
( يكمان تحتسب مف تاريخ حصكؿ الضرر كعكس ذلؾ 71أف مدة )ب 42/1/4164

 يتطمب تدخؿ تشريعي . 
( مف قانكف التضميف المذككر انفان نصت عمى )) يحدد مبمغ 1حيث اف المادة )

التضميف عمى كفؽ األسعار السائدة بتاريخ مصادقة الكزير ... عمى اف تستكمؿ 
( يكما مف تاريخ حصكؿ 71د عمى )اجراءات التحقيؽ كالمصادقة خبلؿ مدة ال تزي

 الضرر(( . 
 كحيث انو ال اجتياد في مكرد النص . 

  -كتأسيسان عمى ما تقدـ مف اسباب . يرل المجمس :
( تسعيف يكمان مف 71تستكمؿ اجراءات التحقيؽ كالمصادقة خبلؿ مدة ال تزيد عمى )

 تاريخ حصكؿ الضرر.
   -انتيى  -

     -المبدأ القانكني  -
 

 اكالن : الكزير المختص مسؤكؿ عف تضميف مكظفي كزارتو . 
( تسعيف يكما 71ثانيان : تستكمؿ اجراءات التحقيؽ كالمصادقة خبلؿ مدة ال تزيد عمى )

 مف تاريخ حصكؿ الضرر .
 

   الخػاتمػػة    

 ال بد اف نسجؿ النتائج التي تكصمنا الييا مقركنة بالتكصيات:       

فبالنسبة لمنتائج  فإنو عمى الرغـ مف كثرة التشريعات التي سنيا المشرع العراقي في  -6
مكضكع حماية امكاؿ الدكلة إال انيا لـ تكف سيفان صارما في محاربة التجاكز عمى 
األمكاؿ المذككرة كاألستحكاذ عمييا بدكف كجو حؽ كاستحقاؽ ال بؿ اف نصكص البعض 
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ة المذككر ، كما اف الضعؼ في النصكص القانكنية كاف منيا مما يشجع عمى الظاىر 
باديان في مكضكع كقت تقدير التعكيض كفي جكاز تقسيطو ككذلؾ طريقة تحصيمو ، 
فيؿ يقبؿ عقبلن كمنطقان اف يمحؽ المكظؼ كالمكمؼ بخدمة عامة ضرران بأمكاؿ الدكلة 

عة عمى خمس في لحظة كاحدة ثـ يعيد مبمغ التعكيض عف ىذا الضرر اقساطان مكز 
 سنكات ؟  

اف انتشار ظاىرة الفساد المالي كاإلدارم كتكاثر المفسديف يستدعي مف المشرع اف  -4
يعد النصكص القانكنية لمحرب عمى المفسديف لكي يحفظ امكاؿ الدكلة كليذا نقكؿ 
لممشرع العراقي فصغ مف القكانيف المكافحة لمفساد كاضرب عمى ايدم المتجاكزيف فشدد 

 قكبات الجنائية كاغمط عمى المتجاكزيف في التعكيضات . في الع
                                                           

  -الهوامش :
/ مصادر األلتزاـ / 6د. عبد المجيد الحكيـ / المكجز في شرح القانكف المدني /ج  (6)

 . 215/ص  6741الطبع كالنشر األىمية / بغداد/    شركة 
د. كليد مرزة المخزكمي/ التضميف في القانكف العراقي / مجمة العمكـ القانكنية/   (4)

 .  66/ ص4117/ 4/ العدد   42المجمد 
  5س 6/ مجمة ديكاف التدكيف القانكني ع 5/5/6747في  46/ح/ 6334قرار رقـ   (1)
النشرة القضائي /ع  64/6/6756في  6751/ استئنافية /  416قرار رقـ   (2)

 ، كانظر قرار استشارم لمجمس شكرل الدكلة رقـ 655 -653/ص1/6754س6
 غير منشكر . 6774/ 4/6في  2/3/6/6ع-43/77    

د. عصاـ البرزنجي / مجمس االنضباط العاـ كاسس تطكره في المستقبؿ / مجمة   (3)
 . 644/ ص 6775/ لسنة  6/ع 64القانكنية / المجمد    العمـك 

خزكمي/ اجراءات تضميف المكظؼ في القانكف العراقي / قراءة د. كليد مرزة الم  (4)
 تحميمية 

 .  657/ص 64-66نافذة / مجمة الحقكؽ / العدد /    
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القاضي لفتو ىامؿ العجيمي / المختار مف قضاء محكمة استئناؼ بغداد/  4
 بقرارىا/الرصافة/

 . 446-441/ص6/4161/ط   
 65، كانظر التعديؿ رقـ 11-14ؼ / صد. غازم فيصؿ / المرشد لحقكؽ المكظ  (5)

 لسنة 
التي  7في المادة / 6757لسنة  43بقانكف مجمس شكرل الدكلة المرقـ  4161   

تحمؿ عبارة )  16مف القانكف كيحؿ محمو ما يأتي ـ/ 16)يمغى نص ـ/   تنص 
المكظفيف / محؿ عبارة مجمس االنضباط اينما كردت في القكانيف    محكمة قضاء 

في  2461نشر في جريدة الكقائع العراقية بالعدد    كاالنظمة كالتعميمات 
47/5/4161    . 

/ مطبعة  6/6761د. شاب تكما منصكر / القانكف االدارم / الكتاب الثاني /ط  (6)
  . 267العراؽ  لمطبع كالنشر /ص    دار 

المعدؿ  6736لسنة  21( مف القانكف المدني العراقي رقـ 415/6النظر في المادة ) (7)
) تقدر المحكمة التعكيض في جميع االحكاؿ بقدر ما لحؽ مف ضرر كما    كتنص 

 بشرط  اف تككف ىذه النتيجة طبيعية لمعمؿ غير المشركع .     فاتو مف كسب
في  4114لسنة  64قانكف التضميف رقـ د. غازم فيصؿ ميدم / مدل فاعمية   (61)

 . 66امكاؿ الدكلة / مصدر سابؽ /ص    حماية
تنص ) يسدد المكظؼ  4114لسنة  64( مف قانكف التضميف رقـ 2انظر المادة ) (66)

 ا المكمؼ بخدمة عامة اك الشركة اك المقاكؿ مبمغ التضميف )صفقة كاحدة( كلمكزير 
المختص اك رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة المكافقة عمى تقسيطو لمدة ال تزيد   

 (سنكات كلقاء كفالة عقارية ضامنة . 3)  عمى 
المعدؿ اذا اتمؼ احد  6736لسنة  21مف القانكف العراقي رقـ  664تنص المادة   (64)

كاف في احداثو ىذا غيره اك انقص قيمتو مباشرة اك تسببا " يككف ضامنان اذا   ماؿ 
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 6736لسنة  21مف المدني رقـ  424تعمد اك تعدل " كتنص المادة    الضرر قد 
 عمى:    المعدؿ القانكف 

 يجبر المديف عمى تنفيذ التزامو عينان متى كاف ذلؾ ممكننان .  -أ    
 عمى انو اذا كاف في التنفيذ العيني ارىاؽ المديف جاز لو اف يقتصر عمى دفع  -ب    

 تعكيض نقدم اذا كاف ذلؾ ال يحؽ بالدائف ضرران جسيمان          
غير منشكر ،  – 44/1/6774في  2/3/6/6عدد  6/74فتكل المجمس رقـ   (61)

 غير منشكر .  –في ذات التاريخ  2/3/6/6عدد  5/74فتكل اخرل برقـ      كلممجمس
 كفاء عبد الفتاح النعيمي / اجراءات تضميف المكظؼ في القانكف العراقي / قراءة    (62)

 .  662/ص 64-66تحميمية نافذة / مجمة الحقكؽ / العدد      
 غير منشكر .  –االستيضاح الرابع  -45/6/6774في  43/74فتكل رقـ    (63)
في  4114/لسنة 64د. غازم فيصؿ ميدم / مدل فاعمية قانكف التضميف رقـ   (64)

 . 66امكاؿ الدكلة / مصدر سابؽ /ص   حماية
  56/ص 4117انظر في ىذا قرارات كفتاكم مجمس شكرل الدكلة لعاـ  (65)
 . 4114لسنة  64مف قانكف التضميف رقـ  4انظر في ىذا المادة   (66)
في  4114لسنة  64. د. غازم فيصؿ ميدم / مدل فاعمية قانكف التضميف رقـ (67)

 .5امكاؿ الدكلة /مصدر سابؽ /ص      حماية 
في  4114لسنة  64د. غازم فيصؿ ميدم / مدل فاعمية قانكف التضميف رقـ   (41)

 66امكاؿ الدكلة  / مصدر سابؽ / ص   حماية 
 لمكظؼ في التشريع العراقي / مجمة العمـك رشا محمد جعفر الياشمي/ تضميف ا  (46)

 . 661/ص4117القانكنية/  المجمد الرابع كالعشريف / العدد االكؿ      
 كما بعدىا .  426سعاد الشرقاكم / المسؤكلية االدارية /ص  (44)
( 4كالفقرة ) 6754لسنة  74( مف تعميمات الخدمة رقـ 3فقد اشارت لذلؾ الفقرة )  (41)

 .  6771لسنة  3ع–ت الخدمة المدنية تعميما   مف 
 4161/ مطبعة جامعة دىكؾ 1/4161د. مازف ليمك راضي / القانكف االدارم /ط (42)
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  . 444. /ص 416/ص     
/  11/3/6767الصادر في  6767مكسكعة اكلى  -46انظر في ىذا القرار رقـ  (43)

 . 452/ص 4/6771في مجمة القضاء / ع \المنشكر
الصادر بتاريخ  611/4116انظر في ىذا قرار مجمس شكرل الدكلة رقـ  (44)

منشكر في قرارات كفتاكم مجمس شكرل الدكلة /بغداد/   /  6/5/4116
 .  436/ص4116

/  42/4/4115الصادر بتاريخ  26/4115انظر قرار مجمس شكرل الدكلة رقـ   (27)
 . 631في قرارات كفتاكم مجمس شكرل الدكلة / بغداد/ ص   منشكر 

 جاء فيو : 61/4/4117الصادر في  21/4117قرار مجمس شكرة الدكلة رقـ  (46)
 ليس لمكزير المختص الغاء قرار التضميف بعد المصادقة عميو . -أ    
 اف االحكاـ كالقرارات المكتسبة درجة البثاث تعد حجة بما فصمت فيو . –ب    
 ( . 611/ص4117انظر: ) منشكر في قرارات كفتاكم مجمس شكرل الدكلة /بغداد/   

القاضي لفتو ىامؿ / مجمكعة االحكاـ الصادرة مف محكمة استئناؼ بغداد/  (47)
في  4164/ 6/ بصفتيا التمييزية /ط 4164/ـ/ 164الرصافة بقرارىاالمرقـ 

 .  623/ص 62/1/4164
 6/4164المختار مف قضاء محكمة استئناؼ الرصافة /طالقاضي لفتو ىامؿ /  (11)

 444/ص
مؤيد عبد الحسيف / مكجز في قانكف التضميف / بحث منشكر في مكقع ىيئة   (16)

 .  61/ ص (www.nazaha.iq)   النزاىة 
/ منشكرات الجامعة االردنية / 6د. محمكد حافظ / القضاء االدارم في األردف /ط  (14)

 . 42/ ص6765   عماف
 . 641د. عصاـ البرزنجي / اختصاصات مجمس االنضباط /ص  (11)
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/ مجمة ديكاف  6773/ 5/4في  2/3/6/6/ عدد6744/ح/  4641قرار رقـ   (12)

/ كانظر: د. ماجد راغب الحمك / 671/ص6742/ 1/ص4-6القانكني / ع   التدكيف
 .  452/ ص    القضاء االدارم 

لمختار مف قضاء محكمة استئناؼ بغداد / القاضي لفتو ىامؿ العجيمي / ا  (13)
 . 432 – 436االتحادية بصفتيا التميزية /ص   الرصافة 

 د. غازم فيصؿ ميدم / مقاالت في نطاؽ القانكف العاـ / كمية الحقكؽ / جامعة   (14)
  617/ ص4/4117النيريف / ط     

ىدل راضي ابراىيـ / تضميف المكظؼ كالمكمؼ بخدمة عامة في ضكء احكاـ   (15)
/ رسالة ماجستير مقدمة الى قسـ القانكف / 4114لسنة  64التضميف رقـ    قانكف 

 .617/ص 4164العميا لمدراسات العممية كاإلنسانية /   االكاديمية 
 .  12غازم فيصؿ / المرشد لحقكؽ المكظؼ / ص  (16)
ف محمد مطمؾ القيسي / النظاـ القانكني لتظميف المكظؼ العاـ في التشريع حنا  (17)

العراقي /  دراسة مقارنة / اطركحة دكتكراه مقدمة الى كمية القانكف / جامعة 
 .636/ص6777بغداد/

 4117/ـ/ 531قرار محكمة استئناؼ الرصافة االتحادية بصفتيا التمييزية المرقـ   (21)
 غير منشكر() 43/61/4117 في
 

 انـًــصـــادر

 اوالً: انكتب
/ مصادر األلتزاـ 6د. عبد المجيد الحكيـ / المكجز في شرح القانكف المدني /ج .6

 / شركة
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د. كليد مرزة المخزكمي/ التضميف في القانكف العراقي / مجمة العمكـ القانكنية/  .4
 /.4117/ 4/ العدد   42المجمد 

/ مجمس االنضباط العاـ كاسس تطكره في المستقبؿ /  د. عصاـ البرزنجي .1
 /. 6775/ لسنة  6/ع 64مجمة العمـك القانكنية / المجمد 

 

د. كليد مرزة المخزكمي/ اجراءات تضميف المكظؼ في القانكف العراقي / قراءة  .2
القاضي لفتو ىامؿ العجيمي / المختار مف قضاء محكمة استئناؼ تحميمية

 صافة/بغداد/ بقرارىا/الر 
 سعاد الشرقاكم / المسؤكلية االدارية / . .3
/ مطبعة جامعة دىكؾ 1/4161د. مازف ليمك راضي / القانكف االدارم /ط .4

4161  . 
 د. عصاـ البرزنجي / اختصاصات مجمس االنضباط /. .5
د. غازم فيصؿ ميدم / مقاالت في نطاؽ القانكف العاـ / كمية الحقكؽ /  .6

ة االحكاـ الصادرة مف محكمة استئناؼ القاضي لفتو ىامؿ / مجمكع جامعة
/ 6بصفتيا التمييزية /ط  4164/ـ/ 164بغداد/ الرصافة بقرارىا المرقـ 

 . 623/ص 62/1/4164في  4164
القاضي لفتو ىامؿ / المختار مف قضاء محكمة استئناؼ الرصافة  .7

 444/ص 6/4164/ط
ع ىيئة مؤيد عبد الحسيف / مكجز في قانكف التضميف / بحث منشكر في مكق .61

/ منشكرات الجامعة 6د. محمكد حافظ / القضاء االدارم في األردف /طالنزاىة
 /.6765االردنية / عماف

في حماية  4114لسنة  64د. غازم فيصؿ / مدل فعالية قانكف التضميف رقـ  .66
 امكاؿ الدكلة.

 د. غازم فيصؿ / المرشد لحقكؽ المكظؼ . .64
 .6761ة لسن 6/ط4د. شياب تكمة / القانكف االدارم ؾ .61
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 ثانيًا : انقزارات انقضائية
 \/ المنشكر 11/3/6767الصادر في  6767مكسكعة اكلى  -46قرار رقـ  .6

 /. 4/6771في مجمة القضاء / ع
 /  6/5/4116الصادر بتاريخ  611/4116قرار مجمس شكرل الدكلة رقـ    .4
 /. 4116منشكر في قرارات كفتاكم مجمس شكرل الدكلة /بغداد/  .1
 6/ مجمة ديكاف التدكيف القانكني ع 5/5/6747في  46/ح/ 6334قرار رقـ  .2

  5س
النشرة القضائي /ع  64/6/6756في  6751/ استئنافية /  416قرار رقـ    .3
 ،  655 -653/ص1/6754س6
 6774/ 4/6في  2/3/6/6ع-77قرار استشارم لمجمس شكرل الدكلة رقـ /  .4

 غير منشكر .
/  42/4/4115الصادر بتاريخ  26/4115قـ قرار مجمس شكرل الدكلة ر     .5

 منشكر في قرارات كفتاكم مجمس شكرل الدكلة / بغداد/.
 531قرار محكمة استئناؼ الرصافة االتحادية بصفتيا التمييزية المرقـ  .6

 )غير منشكر( 43/61/4117 في 4117/ـ/
 

 ثانثا : انتعهيًات :
 

 (  4كالفقرة ) 6754لسنة  74تعميمات الخدمة رقـ  .6
 . 6771لسنة  3ع–تعميمات الخدمة المدنية   .4

 
 
 



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

1549 

                                                                                                                                                      

 رابعًا : انزسائم واالطاريح : 
 

 ىدل راضي ابراىيـ / تضميف المكظؼ كالمكمؼ بخدمة عامة في ضكء احكاـ قانكف .6
/ رسالة ماجستير مقدمة الى قسـ القانكف / 4114لسنة  64التضميف رقـ 

 /. 4164/االكاديمية العميا لمدراسات العممية كاإلنسانية 
حناف محمد مطمؾ القيسي / النظاـ القانكني لتظميف المكظؼ العاـ في التشريع العراقي  .4

 /.6777/  دراسة مقارنة / اطركحة دكتكراه مقدمة الى كمية القانكف / جامعة بغداد/
 

 خايسًا : اجملالت :
رشا محمد جعفر الياشمي / تضميف المكظؼ في التشريع العراقي /  .6

 .4117لسنة  6العدد 42القانكنية /المجمدمجمة العمـك 

د. كفاء عبد الفتاح النعيمي / اجراءات تضميف المكظؼ في القانكف العراقي/ قراءة  .4
 64- 66ناقدة / مجمة الحقكؽ  العدد 

 
 


