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هلخص البحث

يهدف هذا البحث إلى التركيز على االليات الدستورية والقانونية التي تنظم الرقابة على
المستقلة في العراق مع اإلشارة إلى بعض الدول ،وذلك من خالل
الهيئات والمفوضيات ُ
استعراض وسائل الرقابة السياسية واإلدارية والقضائية على هذه الهيئات وأعمالها ،في اطار
منهجي علمي تحليلي من اجل رسم المالمح العامة والخاصة لهذه الرقابة ومدى نجاعتها،
المستقلة
ومن ثم يجيب هذا البحث على تساؤل مهم هل يوجد تعارض بين استقالل الهيئات ُ

واخضاعها للرقابة؟
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Abstract
This research aims to concentrate on the constitutional and legal
mechanisms that regulate the censorship on independent bodies and
commissions in Iraq. With reference to some countries by reviewing
means of the political, administrative and judicial censorship on these
bodies and their work. In a methodological and analytical framework
to draw public and private features for such censorship and its
effectiveness. Then, this research answers an important question,
which is : Is there any difference, for the independent bodies, of being
independent or being subject to this censorship?
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