
مجهورية العراق
احملكمة االحتادية العليا 

2015/ احتادية /6العدد: 
سة القاضى السيد مدحت احملمود 8/2/2015تشكلت احملكمة االحتادية العليا بتاريخ  بر

ن وحممد صائب  وعضوية القضاة السادة فاروق حممد السامى وأكرم طه حممد وأكرم امحد 
ميخائيل مششون قس كوركيس وعاد هاتف جبار وحممد رجب النقشبندى وعبود صاحل التميمى و 

سم الشعب وأصدرت قرارها اآلتى : لقضاء  -الكبيسى املأذونني 
:الطلب

ا املرقم ( / 1/ 21) ىف (2014/ ب / 1458طلبت حمكمة بداءة الرصافة مبوجب كتا
. مهدى عبد على 1كل من ( ) من احملكمة االحتادية العليا ما يلى نصه : أقام املدعيان  2015

) 4/12/2014)  بتاريخ (2014/ ب / 1458. خليل إبراهيم داود ) الدعوى املرقمة (2
مدير عام شركة توزيع املنتوجات النفطية -2وزير النفط إضافة لوظيفته - 1على املدعى عليهما ( 

) 30/9/2014ؤرخ ىف () وامل28987إضافة لوظيفته ) طلبًا فيها إلغاء األمر الوزارى املرقم (
والصادر عن املدعى عليه األول الذى قضى تضمني املدعني املوظفني لدى املدعى عليه الثاىن مبلغ 

) ثالثة وعشرون مليون وأربعمائة وتسعة وثالثون ألف دينار (مضاعف 23439000مقداره (
لتكافل والتضامن فيما بينهم وذلك عن قيمة نقص ( لرت من )15626لكون الفعل عمدى) 

منتوج البنزين ىف حمطة حى العامل ىف ضوء قرار اللجنة التحقيقية املشكلة ىف شركة توزيع املنتجات 
) لسنة 3النفطية ، وحيث أن املدعى عليه استند ىف مضاعفته ملبلغ التضمني إىل تعليمات رقم (

الوقائع واملنشورة ىف2006) لسنة 12تعليمات تسهيل تنفيذ قانون التضمني رقم (2007
لعدد ( /أوًال/ج) منها حيث 4) وحتديدًا ما ورد بنص املادة (3/11/2006) ىف (4028العراقية 

نصت (التوصية بتضمني املتسبب ىف إحداث الضرر مبلغ التعويض عنه حسب األسعار السائدة 
 (ً ، وقت حدوث الضرر إذا كان اخلطأ غري عمدى ويضعف املبلغ املذكور إذا كان اخلطأ عمد

وحيث أن قانون التضمني مل يرد ىف نصوصه حكمًا يتضمن مضاعفة مبلغ التعويض ، وإمنا أشارت 
) منه (يتحمل املوظف أو املكلف خبدمة عامة أو الشركة العامة أو اخلاصة أو املقاول 1املادة (

القوانني مسؤلية التعويض عن األضرار الىت تكبدها املال العام بسبب إمهاله أو تقصريه أو خمالفته
واألنظمة والتعليمات) ، وبذلك فتكون التعليمات املذكورة قد جاءت حبكم جديد مل ينص عليه 

ن نص املادة ( /أوًال/ج) من 4القانون ، وحيث أن الضرر جيرب مبثله ال بضعفه ، لذا جتد احملكمة 
2005العراق لعام /سادساً) من دستور مجهورية 19التعليمات آنفة الذكر تتعارض وأحكام املادة (



ا تتعارض  حيث لكل فرد احلق ىف أن يعامل معاملة عادلة ىف اإلجراءات القضائية واإلدارية كما أ
نيًا) من الدستور ، حيث تنظم العالقة بني العمال وأصحاب العمل على 22مع أحكام املادة ( /

تصاصات احملكمة االحتادية أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية ، وحيث أن من اخ
الىت تنشأ عن تطبيق 93العليا ما أشار له نص املادة ( لثاً) من الدستور (الفصل ىف القضا /

القوانني االحتادية والقرارات واألنظمة والتعليمات ... أخل) لذا جتد هذه احملكمة من وجهة نظرها 
تعليمات تسهيل تنفيذ قانون 2007ة ) لسن3/أوًال/ج) من التعليمات رقم (4ن حكم املادة (

نياً) من 22/سادساً) و (19تتعارض مع نصوص املواد (2006) لسنة 12التضمني رقم ( /
، حيث أن التعليمات املطعون بشرعيتها نظمت إجراء إدارى 2005دستور مجهورية العراق لعام 

من الدستور ، لذا فأن هذه /سادساً) 19أخلت به العدالة ، األمر الذى يتعارض مع نص املادة (
) من تلقاء نفسها ىف الدعوى املذكورة واستنادًا لنص املادة 20/1/2015احملكمة قررت بتاريخ (

(إجراءات سري العمل ىف 2005) لسنة 1) من النظام الداخلى للمحكمة االحتادية العليا رقم (3(
/أوًال/ج) من 4تكم املوقرة البت ىف شرعية نص املادة (احملكمة االحتادية العليا ) الطلب إىل حمكم

2006) لسنة 12تعليمات تسهيل تنفيذ قانون التضمني رقم (2007) لسنة 3التعليمات رقم (
لطلب وتقبلوا موفور الشكر واالحرتام . وضع  وإيقاف املرافعة واستئخار الدعوى حلني البت 

االحتادية العليا وتوصلت إىل القرار اآلتى :الطلب موضع التدقيق واملداولة من احملكمة
:القرار

لدى التدقيق واملداولة من احملكمة االحتادية العليا وجد أن حمكمة بداءة الرصافة تطعن بعدم 
(تعليمات تسهيل تنفيذ قانون 2007) لسنة 3/أوًال/ج) من التعليمات رقم (4دستورية املادة (
نياً) 22/سادساً) واملادة (19تعارضها مع أحكام املادة (حبجة2006) لسنة 12التضمني رقم ( /

والىت نصت على " التوصية بتضمني املتسبب ىف إحداث 2005من دستور مجهورية العراق لعام 
الضرر مبلغ التعويض عنه حسب األسعار وقت حدوث الضرر إذا كان اخلطأ غري عمدى ويضعف 

  " ً مل يرد ىف 2006) لسنة 12كما أن قانون التضمني رقم (املبلغ املذكور إذا كان اخلطأ عمد
) منه على " يتحمل املوظف 1نصوصه حكمًا يتضمن مضاعفة مبلغ التعويض وإمنا أشارت املادة (

أو املكلف خبدمة عامة أو الشركة العامة أو اخلاصة أو املقاول مسؤولية التعويض عن األضرار الىت 
أو تقصريه أو خمالفته القوانني واألنظمة والتعليمات " لذا طلبت تكبدها املال العام بسبب إمهاله 

/أوًال/ج)من التعليمات املذكورة 4حمكمة البداءة ىف الرصافة ىف هذه احملكمة البت ىف شرعية املادة (
(قانون التضمني) 2006) لسنة 12) من القانون رقم (2أعاله ولدى التدقيق وجد أن املادة (

زير املختص او رئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة جلنة حتقيقية من ثالثة نصت على " يشكل الو 



أعضاء على األقل من ذوى اخلربة واالختصاص ويكون أحد أعضائها موظفًا قانونيًا لتحديد مبلغ 
) من هذا القانون وجسامة 1التضمني واملسؤول عن إحداث الضرر املنصوص عليه ىف املادة (

ً أو غري عمدى وعلى اللجنة االستعانة جبهة رمسية ذات اختصاص اخلطأ املرتكب وما إذا   كان عمد
" ومن دراسة هذه النصوص جتد احملكمة االحتادية العليا أن اللجنة التحقيقية املشكلة وفق املادة 

) 12تعليمات تسهيل تنفيذ قانون التضمني رقم (2007) لسنة 3/أوًال) من تعليمات رقم (4(
لتوصية بتضمني املتسبب ىف إحداث الضرر مبلغ ومبوجب2006لسنة  الفقرة (ج) منها خمولة 

التعويض عنه حسب األسعار السائدة وقت حصول الضرر إذا كان اخلطأ غري عمدى ويضعف 
ً ، وهلذا فأن املادة ( ) لسنة 3/أوًال/ج) من التعليمات رقم (4املبلغ املذكور إذا كان اخلطأ عمد

ضمني وحتديد الضرر بني مرتكب الضرر بغري قصد (عن غري عمد) قد ميزت عند الت2007
وقررت التوصية بتضمينه مببلغ يعادل الضرر الذى أصاب املال العام من جراء اخلطأ غري العمدى 
ً لذا فإن املشرع ىف هذه  رتكابه فعالص عمد وبني الضرر الذى أصاب املال العام عن قصد 

تقابل جسامة الفعل املنسب للضرر الذى أصاب املال العام عمداً احلالة األخرية فرض عليه عقوبة
وهذا من خيار املشرع الذى مل يساوى بني الضرر احملدث عن قصد والضرر احملدث بغري قصد وأن 
قواعد العدالة تفرض بعدم املساواة عند تضمني حمدث الضرر مببلغ التعويض ىف احلالتني املذكورتني 

/أوًال) من 27ن محاية املال العام واجب على كل مواطن وفقًا للمادة (أعاله بنفس املبلغ أل
2007) لسنة 3/أوًال/ج) من تعليمات رقم (4الدستور لذا فليس هناك تعارض بني نص الفقرة (

نياً) من الدستور ولألسباب املتقدمة قررت احملكمة االحتادية 22سادسًا و 19مع أحكام املادتني (
التفاق ىف العليا رد الطعن  لعدم استناده على سند ىف الدستور والقانون وصدر القرار 

8/2/2015.


