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هلخص البحث
لقد أصبح موضوع تعويض الضحية ،من المواضيع ذات األىمية في النظام القانوني
الداخلي ،فالكثير من التشريعات يتم تعديلها أو محاولة تعديلها وذلك تماشياً مع األفكار
الجديدة في النظام الجنائي والسياسة الجنائية الحديثة ،ومن بين تلك االعتبارات األساسية
التي تسيطر على ىذه التعديالت محاولة توجيو األنظمة المختلفة وظائفها نحو االىتمام
بضحايا العمليات الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرىابية وممارسات النظام البائد
وضحايا أخطاء السلطة القضائية ،فالبد من أن تحقق ىذه التعديالت عدالة للضحية ،وىذا
يكون عن طريق المساىمة الفعالة من قبل إدارة العدالة الجنائية ،وذلك بتسهيل اإلجراءات
لطالب التعويض ،لتمكين حصولو على تعويض عادل وسريع حسب طبيعة الجريمة التي لحقت
بالضحية أو الضرر الذي اصابهم أو الضحايا الذين يشملهم التعويض ،مستخلصين نتيجة
مفادىا حق الضحايا في مطالبة الدولة بالحصول على تعويض عادل وسريع ،ألن نظام العدالة
الجنائية يرتبط بحماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم ومساعدة وتعويض الضحايا.

كما توصل البحث إلى عدة توصيات منها ضرورة إقرار المشرع العراقي قانون تعويض
ضحايا العدالة ،ألن من متطلبات نظام العدالة الجنائية أن يتم تعويض الموقوفين المحكوم
عليهم بالبراءة أو االفراج ألن في ذلك اعتداء على حق الفرد في الحرية الشخصية وال تتوقف
األضرار إلى ىذا الحد بل تتسع لتشمل ذوي الموقوف الذي كان يعيلهم ،فالبد من إقرار ىذا
القانون من أجل التعويض العادل والسريع للضحايا.
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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.
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