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يهخص انجذج

يهدؼ ىذا البحث إلى التركيز على االليات الدستورية كالقانونية التي تنظم الرقابة على
المستقلة في العراؽ مع اإلشارة إلى بعض الدكؿ ،كذلك من خالؿ
الهيئات كالمفوضيات ي
استعراض كسائل الرقابة السياسية كاإلدارية كالقضائية على ىذه الهيئات كأعمالها ،في اطار
منهجي علمي تحليلي من اجل رسم المالمح العامة كالخاصة لهذه الرقابة كمدل نجاعتها،
المستقلة
كمن ثم يجيب ىذا البحث على تساؤؿ مهم ىل يوجد تعارض بين استقالؿ الهيئات ي

كاخضاعها للرقابة؟
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املقذيـــــخ

المستقلة مكانة متميزة في أذىاف صائغي الدساتير كالقوانين ،ايمانان
تحتل الهيئات ي
بالدكر المتميز الذم تستطيع القياـ بو ،كىي في معرض قيامها باالختصاصات المناطة بها.
المستقلة ،ككثرة الدراسات
كعلى الرغم من تزايد أىمية الهيئات أك المفوضيات ي
كاألبحاث المتخصصة ذات الصلة بها ،إال أنو لم يتم بحث كسائل كصور الرقابة على ىذه
الهيئات ،يستوم ذلك بالنسبة إلى التشريع العراقي أك التشريعات المقارنة األخرل.
كتنبع أىمية البحث في ىذا الموضوع في العديد من النواحي النظرية كالعملية :فمن
الناحية النظرية نجد ندرة الدراسات المتعلقة بالرقابة في ضوء خصوصية طبيعة الهيئات
المستقلة ،ىذا من جهة ،كمن جهة أخرل َّ
فإف دراسة التنظيم الدستورم كالقانوني للرقابة على
ي

ىذه الهيئات كأعمالها يعد من المواضيع ذات الطبيعة المزدكجة ،إذ َّ
إف القاعدة العامة تتمثل
المستقلة في ظل دستور
في إمكانية ممارسة الرقابة السياسية كاإلدارية كالقضائية على الهيئات ي
جمهورية العراؽ لعاـ ََِٓ كالتشريعات المنظمة لعمل ىذه الهيئات ،لكن ىذه الرقابة قد

المستقلة.
تبدك متعارضة مع االستقالؿ المالي كاإلدارم الذم تتمتع بو ىذه الهيئات ي
أما من الناحية العملية َّ
المستقلة يعد من
فإف تنوع صور كأشكاؿ الرقابة على الهيئات ي

المواضيع الشائكة التي قد تتداخل فيها صور الرقابة المتنوعة ،كىو األمر الذم يوجب علينا

سبر أغوار ىذا الموضوع ككضع المعايير كالحدكد الفاصلة لهذه الرقابة ،كاجراء تقويم شامل
لها في ضوء الوسائل المحددة دستوريان كتشريعيان ،فيما تتمثل ثاني الصور العملية لدراسة ىذا
الموضوع في استعراض التطبيقات العملية للرقابة كمدل تأثيرىا في طبيعة ىذه الهيئات

المستقلة كأعمالها يستوم
المستقلة ،كذلك من أجل كضع نظرية عامة في الرقابة على الهيئات ي
ي
في ذلك أ ٍف تكوف الرقابة من قبل مجلس النواب أك مجلس الوزراء أك السلطة القضائية.

كبناء على ما تقدـ تتمثل إشكالية الموضوع في اإلجابة على تساؤؿ مهم يتمثل في

المستقلة في العراؽ ،كمدل
مدل نجاعة التنظيم الدستورم كالقانوني للرقابة على الهيئات ي
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المستقلة مع الطبيعة الخاصة لهذه الهيئات في ضوء
مواءمة كسائل الرقابة على الهيئات ي
التطبيقات العملية لها؟
كتحقيقان لما تقدـ سنقوـ بتقسيم ىذه الدراسة على المباحث االتية:

المستقلة
المبحث األكؿ :مفهوـ الرقابة على الهيئات ي

المستقلة
المبحث الثاني :التنظيم الدستورم كالقانوني للرقابة السياسية على الهيئات ي
المستقلة
المبحث الثالث :التنظيم القانوني للرقابة اإلدارية على الهيئات ي

المستقلة.
المبحث الرابع :التنظيم القانوني للرقابة القضائية على الهيئات ي
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املجذج األول

ُ
يفهىو انرقبثخ ػهى اهلٍئبد املستقهخ

المستقلة من المفاىيم األجنبية عن التشريع العراقي ،إذ
تيعد الهيئات أك المفوضيات ي
سجلت النشأة األكلى لها في صورة نظاـ االمبودسماف كفقان للدستور السويدم لعاـ
َُٖٗ(ُ) ،ككذلك المفوض البرلماني في بريطانيا عاـ ُٕٔٗ ،ك الوسيط الحكومي في
فرنسا عاـ ُّٕٗ(ِ) ،دكف أ ٍف يخل ذلك بوجود ىيئات مستقلة أخرل مشابهة في الدكؿ
المذكورة طيلة فترات تطورىا المختلفة(ّ).
المستقلة كمفهوـ مستقل كفق المعنى المتعارؼ عليو
أما في العراؽ فلم تظهر الهيئات ي

إال في ظل قانوف إدارة الدكلة العراقية للمرحلة االنتقالية لعاـ ََِْ ،إذ كاف ييطلق عليها
(الهيئات الوطنية) ،كمن ثم استخدـ دستور جمهورية العراؽ لعاـ ََِٓ ألكؿ مرة في التاريخ
المستقلة) ،كبهذا سجل المشرع الدستورم العراقي
التشريعي العراقي مصطلح (الهيئات ي
الوالدة األكلى لهذه التسمية بصورة صريحة في العراؽ.
المستقلة َّ
فإف ذلك يستلزـ الوقوؼ على
كمن أجل إعطاء مفهوـ للرقابة على الهيئات ي

المستقلة كتحديد طبيعتها قبل الولوج إلى تعريف الرقابة ،لذا سنقسم ىذا
تعريف الهيئات ي
المبحث على المطالب اآلتية:

ُ
املطهت األول  :تؼرٌف اهلٍأح املستقهخ وحتذٌذ طجٍؼتهب :

المستقلة كذلك باختالؼ الدكؿ
تتنوع التسميات كاالكصاؼ التي تيطلق على الهيئات ي
التي طبقت ىذا المصطلح ،ففي السويد ييطلق عليو (االمبودسماف) ،كفي بريطانيا يسمى
المستقلة).
(المفوض البرلماني) ،كفي فرنسا يسمى (الوسيط الحكومي) أك (السلطات ي
أما في التشريع العراقي نجد َّ
أف المشرع العراقي تارة يستخدـ مصطلح (الهياة) ،أك

(ىيأة) أك (الهيأة الوطنية العليا) ،فيما يستخدـ تارة أخرل مصطلح (المفوضية) ،أك (المفوضية
العليا) أك (مؤسسة) أك (ديواف) أك (مجلس) أك (شبكة) أك (جهاز) للداللة على ىذه الهيئات
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المستقلة ،كتارة أخرل يستخدـ االسم المتعارؼ عليو كما ىو الحاؿ بالنسبة إلى البنك
ي
المركزم العراقي كديواف الرقابة المالية.
كأيٌان كانت التسمية المستخدمة َّ
المستقلة تعريفات متعددة يتوجب الوقوؼ
فإف للهيئات ي

عليها ،فضالن عن استعراض اآلراء التي طيرحت بهذا الشأف لذا سنتناكؿ ىذا المطلب بتقسيمو

على الفركع اآلتية:

ُ
انفرع األول  :تؼرٌف اهلٍأح املستقهخ :

المستقلة ،لذا سنتناكلها تباعان
تتنوع التعريفات االصطالحية التي أيطلقت على الهيئات ي
كاآلتي:

أكالن :التعريف التشريعي:

من استقراء التشريعات المقارنة نجد َّ
أف القاعدة العامة تتمثل في غياب التعريف
المستقلة ،كسبب ذلك يتجسد في َّ
أف ىذه المهمة غالبان ما يتركها المشرع
التشريعي للهيئات ي
على عاتق الفقو كالقضاء.

كبتطبيق ذلك على التشريع العراقي نجد أنو سار في االتجاه ذاتو الذم سارت عليو
المستقلة ،فبالرجوع إلى دستور
التشريعات المقارنة في عدـ إيراد تعريف تشريعي للهيئات ي
و
المستقلة ،إذ تنص المادة
جمهورية العراؽ لعاـ ََِٓ نجده اكتفى بإيراد توصيف للهيئات ي

(َُِ) منو على أنها (ىيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب كتنظم أعمالها بقانوف)،
فيما تصفها المادة (َُّ) من الدستور بأنها (ىيئات مستقلة ماليان كإداريان كينظم القانوف عمل

كل ىيأة منها).

كعلى الرغم من احجاـ الدستور عن إيراد تعريف تشريعي كاضح كمحدد للهيئات
المستقلة نجد َّ
المستقلة ،إال َّ
أف ىناؾ
أف امعاف النظر في التشريعات الخاصة بالهيئات ي
ي
اتجاىين متناقضين بشأف تحديد التعريف :إذ يتمثل االتجاه األكؿ :في تكفل قانوف كل ىيأة

مستقلة على حدة بإيراد تعريف محدد لها ،كقد تجلى ذلك كاضحان في المادة (ِ) من قانوف
المستقلة لالنتخابات رقم (ُُ) لسنة ََِٕ ،إذ تنص على َّ
أف (المفوضية
المفوضية العليا ي
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المستقلة لالنتخابات ىيأة مهنية حكومية مستقلة كمحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية
العليا ي
كتخضع لرقابة مجلس النواب).
أما المادة (ِ) من قانوف ىيأة النزاىة رقم (َّ) لسنة َُُِ فإنها تعرؼ (ىيأة
النزاىة ىيأة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب ،لها شخصية معنوية كاستقالؿ مالي كإدارم،
كيمثلها رئيسها أك من يخولو)(ْ).

فيما تمثل االتجاه الثاني من التشريعات في السكوت عن إيراد تعريف محدد للهيأة
المستقلة في قانوف الهيأة ،أم :أنو خال من إيراد تعر و
يف لها باالكتفاء على توصيف ىذه الهيأة
ي
كما ىو الحاؿ بالنسبة إلى قانوف المفوضية العليا لحقوؽ االنساف ،كقانوف ىيأة دعاكل
الملكية ،كقانوف الهيأة الوطنية العليا للمساءلة كالعدالة ،كقانوف مؤسسة الشهداء ،كقانوف

مؤسسة السجناء السياسيين ،كقوانين دكاكين االكقاؼ ،كقانوف البنك المركزم(ٓ).
ثانيان :التعريف الفقهي:

المستقلة بتنوع الفقهاء الذين تطرقوا لهذا
تتنوع التعريفات التي تيطلق على الهيئات ي
الموضع ،إذ َّ
المستقلة كفق الزاكية التي يينظر إليها منها ،إذ عرؼ
إف كل فقيو يعرؼ الهيأة ي
المستقلة بأنها ( مجموعة إجراءات تدقيقية كإشرافية تقوـ بها األجهزة
الرأم األكؿ الهيئات ي
المستقلة في الدكلة من خالؿ السلطة الممنوحة لها لالطالع على كيفية سير العمل
التنظيمية ي
في األجهزة اإلدارية الخاضعة للرقابة كالتأكد من تحقيق النشاط المالي كاإلدارم كاالقتصادم

للدكلة لغاياتها المنشودة كفق ما ىو مخطط لها ضمن سياسة الدكلة كاألفكار الفلسفية التي
تؤمن بها الدكلة كتسعى إلى تحقيقها)(ٔ).

فيما يذىب الرأم الثاني إلى تعريفها بأنها (ىيئات يتم انشائها بقانوف كيحدد نظامها
بحيث ال يجوز للسلطة التنفيذية أ ٍف تعدؿ ىذا النظاـ بإرادتها المنفردة كيمنحها الشخصية
المعنوية كاستقالالن حقيقيان في تصريف شؤكنها اإلدارية كالمالية)(ٕ).
أما الرأم الثالث فعرفها بأنها (أجهزة أك ىيئات تنشأ بموجب الدستور تمنح الشخصية

المعنوية كاالستقالؿ المالي كاإلدارم بهدؼ ضماف سالمة التصرفات اإلدارية كالتأكد من
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شرعيتها كاتفاقها مع احكاـ التشريعات النافذة كىذا في سبيل تحقيق ذلك اصدار القرارات
المناسبة بقصد المحافظة على الماؿ العاـ كضماف حسن سير المرفق العاـ)(ٖ).

المستقلة كفق
كإزاء عدـ شمولية التعريفات المذكورة فإنو يمكن تعريف الهيئات ي
المستقلة
المعيار العضوم (الشكلي) كالمعيار الوظيفي :إذ ينصرؼ التعريف الشكلي للهيئات ي

إلى تلك الهيئات كالمفوضيات كاألجهزة التي يحدد المشرع مهامها بالرقابة كاإلشراؼ أك
التنفيذ لنشاط محدد من أنشطة كأعماؿ الدكلة كالتي تتمتع باالستقالؿ في أداء مهامها
كاختصاصاتها.
المستقلة كفق المعيار الوظيفي إلى مجموعة األعماؿ
فيما ينصرؼ تعريف الهيئات ي
كاألنشطة كاالختصاصات التي تقوـ بها الهيأة أك المفوضية أك الديواف كالمحددة من المشرع
بصورة مستقلة عن سلطات الدكلة األخرل.
ثالثان :التعريف القضائي:

من استقراء القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة االتحادية العليا فإنها لم تتطرؽ

المستقلة بصورة صريحة ،كإنما تطرقت إلى مفهوـ االستقالؿ الذم تتمتع
إلى تعريف الهيئات ي
بو ىذه الهيئات في العديد من قراراتها(ٗ) ،كمن ثم يتضح َّ
أف االستقالؿ المقصود ينصرؼ إلى

َّ
أف موظف الهيأة مستقلوف في أداء مهامهم المنصوص عليها في القانوف الخاص بالهيأة ،كال
يحق ألم جهة التدخل أك التأثير على اداء الهيأة ألعمالها.

ُ
انفرع انخبًَ  :حتذٌذ طجٍؼخ اهلٍأح املستقهخ :

المستقلة ،إذ َّ
إف
تتمثل القاعدة العامة في عدـ االتفاؽ على طبيعة موحدة للهيئات ي
ىذه الطبيعة تختلف باختالؼ نوع النشاط أك الوظيفة المكلفة بها(َُ).

المستقلة ،إذ يصنفها
كبناء على ما تقدـ لم يتفق الكتاب على طبيعة موحدة للهيئات ي
ن
(ُُ)
بعضهم على أنَّها ىيئات دستورية  ،فيما يضفي عليها بعضهم اآلخر كصف الهيئات
اإلدارية(ُِ).
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كفي الوقت الذم نجد فيو َّ
أف دستور جمهورية العراؽ لعاـ ََِٓ يعامل الهيأة
المستقلة على أساس أنها تماثل مستول كمركز الوزارة ،نجد بالمقابل َّ
أف قوانين بعض الهيئات
ي

المستقلة يعاملها المشرع ممثالن بمجلس النواب على أنها كزارة ،مع كجود بعض االستثناءات
ي
التي تتعامل معها على أنها بمستول دائرة أك جهة غير مرتبطة بوزارة.

المستقلة كمدل اعتبارىا
كبناء على ما تقدـ يثار تساؤؿ عن الطبيعة الدستورية للهيئات ي
ن

سلطة من السلطات العامة؟

المستقلة
تتمثل القاعدة العامة في عدـ اتفاؽ الفقهاء على طبيعة موحدة للهيئات ي

باختالؼ التشريعات التي نظمت ىذه الهيئات في كل دكلة على حدة ،ففي فرنسا نجد أنو
رام يمثل رام األقلية كالذم
المستقلة ،كبعد أ ٍف كاف ىناؾ ه
ييطلق عليها السلطات اإلدارية ي
المستقلة على أنها سلطة رابعة ،فلقد استقر رام المجلس الدستورم
كيَّف طبيعة الهيأة ي
المستقلة ليست سلطة رابعة ،كانما تعد
كالقضاء اإلدارم الفرنسي على اعتبار السلطات ي

سلطات إدارية غير خاضعة للسلطة اإلدارية برابطة التبعية للسلطة الرئاسية أك الرابطة الوصائية

اإلدارية ،على أساس أنها جزءه من إدارات الدكلة ،كيتمثل سبب إطالؽ كصف السلطات
المستقلة في طبيعة عملها ذات الطابع التنفيذم المتعلق بالمرفق العاـ،
االدارية على الهيئات ي
كبعبارة أخرل فإنها تعد سلطة إدارية تتمتع بمظاىر السلطة العامة المتمثلة في اصدار القرارات

اإلدارية دكف امتالكها أم شخصية معنوية مستقلة(ُّ).

أما في العراؽ فقد انقسمت االتجاىات الفقهية بين عدة آراء بشأف تحديد طبيعة
المستقلة ،إذ ذىب الرأم األكؿ إلى القوؿ َّ
المستقلة ال تعدك عن كونها
بأف الهيئات ي
الهيأة ي

ىيئات إدارية ،على اساس اعتبارىا جزءان من السلطة التنفيذية(ُْ).

المستقلة سلطة عامة ضمن السلطات
فيما ذىب الرأم الثاني إلى اعتبار الهيئات ي
المستقلة على أنها سلطة رابعة،
العامة الثالث في الدكلة ،كمن ثم فال يمكن تكييف الهيأة ي

على أساس عدة حجج أكلها :التحديد الحصرم للسلطات العامة الثالث كفقان ألحكاـ المادة

(ْٕ) من دستور جمهورية العراؽ لعاـ ََِٓ ،فيما يتمثل ثاني األيسس في تكييف طبيعة
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ىذه الهيئات التي تعد ذات طابع تنفيذم ،كونها تمارس اشباع الحاجات العامة التي تعد من
كظائف السلطة التنفيذية ،كما تعد ىذه الهيئات من السلطات العامة ،كتصنف على أنها جزء
من السلطة التنفيذية إال أنها في الوقت ذاتو مستقلة عنها من الناحية العضوية كالموضوعية،
كللتدليل على ىذه الطبيعة َّ
فإف القرارات الصادرة عنها تعد قرارات إدارية كمن ثم يتوجب
التزامها بمبدأ المشركعية (تدرج القواعد القانونية)(ُٓ).

المستقلة
كنرل من جانبنا أنو على الرغم مما يتراءل لنا ألكؿ كىلة اعتبار الهيئات ي
ىيئات إدارية حكومية ،كمن ثم تتمتع بالشخصية المعنوية كبامتيازات السلطات العامة ،إال َّ
أف
ىذا القوؿ غير صحيح على اطالقو ،فمع اإلقرار بمعالجة المشرع الدستورم العراقي للهيئات
المستقلة ضمن الفصل الرابع من الباب الثالث المعنوف (السلطات االتحادية) من دستور
ي
جمهورية العراؽ لعاـ ََِٓ ،إال أنو ليس باإلمكاف اطالؽ كصف السلطة العامة على
المستقلة كما بينا سابقان يتمثل
المستقلة ،كوف المبدأ األساسي الذم يحكم الهيئات ي
الهيئات ي
في كونها جهازان رسميان مستقالن كمنفصالن عن السلطات األخرل ،كمن ثم َّ
فإف االستقالؿ الذم

المستقلة ال ييفهم منو ضركرة إبقاء الهيأة خارج نطاؽ السلطات العامة
تتمتع بو الهيئات ي
الثالث ،فال يوجد أم مانع دستورم من إبقاء ارتباط الهيأة بأم من السلطتين التشريعية أك
التنفيذية في صورة تعاكف متبادؿ أك اخضاعها للرقابة.
المستقلة سلطة رابعة إلى جانب
كبناء على ما تقدـ فال يمكن اعتبار الهيئات ي
السلطات الثالث في الدكلة باالستناد إلى مبدا الفصل بين السلطات ،إذ َّ
إف االستقالؿ الذم
تتمتع بو ىذه الهيئات يجب أ ٍف ال ييفهم منو انصراؼ إرادة المشرع الدستورم إلى المساكاة
بينها كبين السلطات الثالث ،أك استحداث سلطة رابعة ،كانما القصد من منح ىذا االستقالؿ
المستقلة ىو لضماف حسن أداء األعماؿ كالمهاـ بحيادية ،كدكف أم تأثير من
لهذه الهيئات ي
قبل أم سلطة من السلطات العامة.
المستقلة الناشئة
أما بشأف النتائج المترتبة على الطبيعة الدستورية أك الخاصة للهيئات ي

عن كونها مؤسسات يمن ىشأة بموجب نصوص الدستور أك باالستناد إلى نص دستورم فمتعددة،
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المستقلة أ ٍف يلتزموا بالحدكد
إذ يتمثل أكلها :أنو يتوجب على رئيس كأعضاء الهيئات ي
الدستورية المرسومة في نصوص الدستور ،كباألخص فيما يتعلق بتوزيع االختصاصات،
كبخالؼ ذلك يعدكف خارجين على أحكاـ الدستور باعتباره األساس المنشأ لهذه الهيئات،
المستقلة
فيما يتمثل ثاني النتائج في عدـ إمكانية المساس باالستقالؿ الذم تتمتع بو الهيئات ي

من قبل السلطات الثالث.

المستقلة بالسمو الذم تتمتع بو نصوص
أما ثالث النتائج فيتمثل في تمتع الهيئات ي
المستقلة المحددة
الدستور ،كمن ثم فإنو في حالة الرغبة في تعديل المبادئ األساسية للهيأة ي
في الدستور فإنو يتوجب إجراء تعديل دستورم ،كىو األمر الذم ييفهم منو َّ
أف النص على
المستقلة في نصوص الدستور يعطيها أىمية اكبر مما لو نص عليها في القانوف فقط.
الهياة ي
كفي الوقت الذم يمكن القوؿ فيو َّ
المستقلة في فرنسا تعد
أف السلطات أك الهيئات ي

ذات طبيعة تشريعية كليس طبيعة دستورية على أساس َّ
أف انشائها يدخل ضمن اختصاصات

السلطة التشريعية ،فضالن عن عدـ اإلشارة إلى ىذه الهيئات ضمن نصوص الدستور الفرنسي،
كمن ثم ليس باإلمكاف كصفها بالهيئات الدستورية لعدـ النص على انشائها كفق نصوص
الدستور ،نجد بالمقابل َّ
المستقلة في الواليات
أف الحاؿ يختلف بالنسبة إلى الوكاالت ي

المتحدة األميركية التي تكوف فيها سلطة رئيس الدكلة في اإلشراؼ كالرقابة عليها نابعة من
الدستور على الرغم من َّ
أف انشائها يتم من قبل الكونجرس ،كيمكن كصفها بالهيئات
الدستورية ،كينطبق الحكم ذاتو بالنسبة إلى دستور جمهورية مصر لعاـ َُِْ ،ككذلك
دستور جمهورية العراؽ لعاـ ََِٓ الذم يمكن القوؿ معو َّ
المستقلة تعد ىيئات
أف الهيئات ي
دستورية للنص الصريح على تأسيسها في صلب النصوص الدستورية.
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ُ
املطهت انخبًَ  :تؼرٌف انرقبثخ ػهى اهلٍئبد املستقهخ وصىرهب

المستقلة،
يشكل مبدأ المشركعية األساس الذم تنبع منو إقرار الرقابة على الهيئات ي

يستوم في ذلك أ ٍف تكوف إدارية أك قضائية أك سياسية .كمن اجل الوقوؼ على تعريف الرقابة

سنتناكلها كاآلتي:

ُ
انفرع األول  :تؼرٌف انرقبثخ ػهى اهلٍئبد املستقهخ :

اختلف الكتاب في تعريف الرقابة ،إذ ذىب الرأم األكؿ إلى تعريفها بأنها الرقابة

كمساءلتها
المستقلة كمحاسبتها ي
البرلمانية التي بموجبها يملك مجلس النواب مراقبة الهيئات ي
من خالؿ االستجواب كسحب الثقة من رئيسها(ُٔ).
كىذا التعريف ال يمكن االخذ بو ،كذلك ألنو يركز على نوع كاحد من الرقابة كىي
الرقابة السياسية دكف األنواع األخرل منها كالمتمثلة بالرقابة اإلدارية كالقضائية.
المستقلة فقد تم االكتفاء بتوصيفها
كإزاء صعوبة كضع تعريف للرقابة على الهيئات ي
بأنها تلك الصالحيات الممنوحة للسلطة التشريعية كالتي تملك بموجبها الرقابة على ىذه

المستقلة في حالة
الهيئات على غرار مؤسسات السلطة التنفيذية ،كبضمنها محاسبة الهيأة ي
مخالفة حدكد مهامها.
كإزاء عدـ شمولية التعريف فإنو يمكننا تعريف الرقابة كفق معيارين :إذ تيعرؼ الرقابة
كفق المعيار العضوم بانها مجموعة االدكات كالوسائل كالجهات التي حددىا المشرع كالتي
المستقلة.
عيهدت اليها بمهاـ اإلشراؼ على الهيئات ي

أما كفق المعيار الموضوعي فتعرؼ الرقابة بأنها مجموعة اإلجراءات كاالليات التي

المستقلة كاإلشراؼ عليها كتقييمها ،شريطة عدـ
تهدؼ إلى مراقبة أعماؿ كأنشطة الهيئات ي
اإلىدار باستقاللها المالي كاإلدارم ،يستوم في ذلك أ ٍف تكوف ىذه الرقابة مقررة بوسائل
سياسية ممثلة باالستجواب أك إدارية ممثلة بالتقارير الدكرية أك االشتراؾ في تعيين كإعفاء
رئيس الهيأة أك قد تكوف قضائية بأ ٍف تكوف مقررة اماـ المحاكم على اختالؼ درجاتها
كأنواعها.
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ُ
انفرع انخبًَ  :صىر انرقبثخ ػهى اهلٍئبد املستقهخ :

المستقلة باالستقالؿ المالي كاإلدارم كالفني ،إذ ينصرؼ مفهوـ
تتمتع الهيئات ي
المستقلة
االستقالؿ اإلدارم إلى عدـ كجود أم ارتباط عضوم أك كظيفي أك فني بين الهيأة ي

كأم سلطة أخرل ،يستوم في ذلك أ ٍف تكوف سلطة تشريعية أك تنفيذية أك قضائية ،كيستوم
في ذلك أ ٍف تكوف السلطة اإلدارية رئاسية أك كصائية ،أمَّ :
إف االستقالؿ المقصود ىو
المستقلة للحكومة أك البرلماف أك القضاء من
االستقالؿ التاـ الذم يوجب عدـ خضوع الهياة ي
أجل ضماف اصدار القرارات الحيادية(ُٕ).

المستقلة في إصدار النظاـ الداخلي
كمن مظاىر االستقالؿ اإلدارم استقالؿ الهيأة ي
لتشكيالتها اإلدارية(ُٖ) ،فضالن عن استقاللها بتعيين منتسبي الهيأة.
فيما ينصرؼ معنى االستقالؿ المالي إلى ضركرة كجود موازنة مستقلة عن أم سلطة

عامة ،أم كجود تخصيص أمواؿ الهيأة بصورة مستقلة عن أم تشكيل إدارم آخر في الحكومة
العراقية ضمن أبواب الموازنة العامة االتحادية ،أم :أ ٍف تكوف للهياة حسابات مستقلة كميزانية

مستقلة ،فيما يقصد باالستقالؿ اإلدارم أ ٍف تكوف للهيأة سلطة ذاتية في مباشرة اختصاصاتها،
أما االستقالؿ الفني فيقصد بو أ ٍف تكوف للهيأة الحق في أ ٍف تتبع األساليب الفنية المالئمة
لنشاطها(ُٗ).

كال يقتصر االستقالؿ على الوجوه المذكورة فحسب ،بل يتسع ليشمل عدـ إمكانية
المستقلة أك
السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدكلة أك رئيس الوزراء إقالة رئيس كأعضاء الهيأة ي

معاقبتهم ،كوف القاعدة العامة تتمثل في تمتع الهيأة أك المفوضية باالستقالؿ الناجم عن افراد
المشرع لها مركز قانوني في مواجهة السلطة التنفيذية كالتشريعية على حد سواء.
المستقلة ،إال أنو ال يوجد
كعلى الرغم من تنوع صور الرقابة المفركضة على الهيئات ي
معيار محدد لتصنيفها ،فمن حيث النطاؽ أك الشمولية تقسم الرقابة إلى الرقابة التي تتعلق
بأعماؿ الهيأة أك المفوضية ،كالرقابة التي تتعلق برئيسها اك أعضاء مجلس اإلدارة فيها.
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المستقلة من حيث الموضوع إلى رقابة سياسية كرقابة
كما تقسم الرقابة على الهيئات ي

إدارية كرقابة قضائية.

المستقلة إلى الرقابة السياسية ،كالتي تتمثل
كبناء على ما تقدـ تخضع أعماؿ الهيئات ي
ن

كفق نصوص دستور جمهورية العراؽ في إمكانية استخداـ كسائل الرقابة السياسية لمجلس
المستقلة ،كيتخذ صورة سؤاؿ أك
النواب في مواجهة رئيس كأعضاء الهيأة أك المفوضية ي
استجواب أك سحب ثقة كعلى غرار الوزير اك رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
المستقلة إلى الرقابة
كفضالن عن ذلك يخضع رئيس كأعضاء الهيأة أك المفوضية ي
اإلدارية ،فمن استقراء نصوص دستور جمهورية العراؽ لعاـ ََِٓ نجد أنو حدد ارتباط بعض
الهيئات بمجلس النواب ،فيما حددت نصوص أخرل ارتباطها بمجلس الوزراء ،أما دساتير
أخرل فجاءت ساكتة عن ىذا التحديد ،كمن ثم تملك ىذه السلطات دكران مختلفان في تعيين

المستقلة ،ناىيك عن اخضاعها
كإعفاء رئيس كأعضاء مجلس اإلدارة في المفوضية أك الهيأة ي
للرقابة من خالؿ التقارير الدكرية ،دكف أ ٍف يحوؿ ذلك من حق الهيأة أك المفوضية في مباشرة
الرقابة اإلدارية (الوالئية كالرئاسية).

المستقلة إلى الرقابة القضائية ،إذ باإلمكاف الطعن في
كفي الوقت ذاتو تخضع الهيئات ي

المستقلة أك الهيأة اماـ نوعين من المحاكم األكلى :جهات
القرارات الصادرة عن رئيس الهيأة ي
المستقلة أيان كانت التسمية المستخدمة من
الطعن القضائية المحددة كفق قانوف الهيأة ي
المشرع ،كفضالن عن ذلك فإنو باإلمكاف الطعن في قراراتها أماـ المحاكم على اختالؼ

أنواعها ككفقان لقواعد االختصاص النوعي كالمكاني في غير األمور المحددة في قانوف الهيأة
المستقلة ،كذلك باالستناد إلى أحكاـ المادة (ََُ) من دستور جمهورية العراؽ لعاـ ََِٓ
ي

التي حظرت تحصين أم عمل أك قرار من الطعن فيو أماـ القضاء ،كمن ثم يمكن القوؿ

المستقلة ،فضالن عن الرقابة التي
بازدكاجية تكريس الرقابة القضائية على أعماؿ الهيئات ي
المستقلة(َِ).
تمارسها الجهة التي ترتبط بها الهيأة ي
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املجذج انخبًَ

انتُظٍى انذستىري وانقبَىًَ نهرقبثخ انسٍبسٍخ
ُ
ػهى اهلٍئبد املستقهخ

ينصرؼ مفهوـ الرقابة السياسية إلى إمكانية إثارة كسائل تحريك المسؤكلية السياسية
المستقلة أك أعضاء مجلس اإلدارة أك مجلس المفوضين في الهيأة بصورة
لرئيس الهيأة ي
جماعية ،بحيث يكوف الفعل الذم تتحرؾ على أساسو منسوبان إلى رئيس ىيأة أك مفوضية
مستقلة معين كيتعلق بسياسة ىيأتو ،سواء كاف ىذا الفعل صادران عن رئيس الهيأة ذاتو باعتباره

رئيسان إداريان اعلى للهيأة أك من احد الموظفين التابعين لو ،إذ يتوجب أ ٍف يكوف ىذا الفعل
متعلقان بسياسة الهيأة أك المفوضية.

كبالنظر لقياـ الدستور كالقانوف في كل من مصر كالعراؽ بمعالجة آلية الرقابة السياسية

المستقلة ،كلغرض الوقوؼ على ىذه األحكاـ بصورة تفصيلية لذا سنتناكلها في
على الهيئات ي
المطالب االتية:

ُ
املطهت األول  :وسبئم انرقبثخ انسٍبسٍخ ػهى رئٍس وأػضبء اهلٍأح املستقهخ :

المستقلة
تتنوع كسائل تحريك المسؤكلية السياسية لرئيس كأعضاء مجلس إدارة الهيأة ي

على خالؼ في التفاصيل من دستور إلى آخر ،إذ تتدرج ىذه الوسائل من حيث نتائجها
كأىميتها إلى ثالثة أنواع ،يتمثل أبسطها في السؤاؿ ،كمن ثم طرح موضوع عاـ للمناقشة،
كتنتهي باالستجواب.
كتجدر اإلشارة إلى انقساـ اآلراء الفقهية بصدد إمكانية استخداـ كسائل الرقابة
المستقلة بين اتجاىين:
السياسية لرئيس كأعضاء مجلس إدارة الهيأة ي

االتجاه األكؿ  :يجيز اللجوء إلى كل كسائل الرقابة البرلمانية (السياسية) ،كالمتمثلة بإمكانية
المستقلة.
توجيو األسئلة كاالستجواب كسحب الثقة إلى رئيس الهيأة أك المفوضية ي
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أما االتجاه الثاني  :فيرل َّ
أف المسؤكلية السياسية ال تتقرر إال بنص ،كمن ثم طالما ال يوجد
نص صريح فال يمكن اللجوء إلى كسائل ىذه المسؤكلية.
كبتطبيق ما تقدـ على دستور جمهورية مصر لعاـ َُِْ فإنو على الرغم مما يتراءل
لنا من إمكانية اللجوء إلى كسائل تحريك المسؤكلية السياسية لرئيس كأعضاء مجلس اإلدارة
المستقلة باالستناد إلى القيد الوارد في نهاية المادة (ُِٔ) من الدستور كالتي
في الهيأة ي
تحظر عليهم ما يحظر على الوزراء ،إال أننا نرل خالؼ ما تقدـ ،فال ينصرؼ مضمونها إلى
كسائل تحريك المسؤكلية الوزارية ،إذ َّ
إف المسؤكلية السياسية ال تتقرر إال بنص صريح ،كىو
األمر الذم يمكن معو القوؿ بعدـ كجود مسؤكلية سياسية لرئيس كأعضاء مجلس اإلدارة في
المستقلة.
الهيئات ي

أما في العراؽ فإنو ذىب بعضهم إلى إمكانية استخداـ كسائل المسؤكلية السياسية من

قبل مجلس النواب المحددة في دستور جمهورية العراؽ لعاـ ََِٓ كالمتمثلة بالسؤاؿ أك

طرح موضوع عاـ للمناقشة أك االستجواب ،كمن ثم إمكانية سحب الثقة من رئيس الهيأة
المستقلة كعلى غرار الوزير أك رئيس الوزراء ،أمَّ :
إف أصحاب ىذا الرأم اعتنقوا إمكانية
ي

كانتهاء بسحب الثقة(ُِ).
مراعاة التدرج في كسائل الرقابة البرلمانية ابتداء من السؤاؿ
ن

كال نؤيد الرأم المذكور على إطالقو ،فال يمكن تطبيق كل كسائل الرقابة البرلمانية

المستقلة
المستقلة كاعضاء مجلس إدارة الهيأة أك المفوضية ي
المذكورة أعاله على رئيس الهيأة ي
لعدة أسباب ،أىمهاَّ :
أف المادة (ُٔ/سابعان) من الدستور حددت نطاؽ سرياف أك تطبيق ىذه

الوسائل في مواجهة رئيس الوزراء كالوزراء فقط ،كينطبق االمر ذاتو بالنسبة إلى المادة
(ُٔ/ثامنان) من الدستور التي عالجت موضوع سحب الثقة باستثناء ما كرد في الفقرة (ىػ) من

المادة (ُٔ/ثامنان) من الدستور التي تنص على أف (لمجلس النواب حق استجواب مسؤكلي
المستقلة كفقان لإلجراءات المتعلقة بالوزراء كلو اعفاؤىم باألغلبية المطلقة) ،كمن ثم
الهيئات ي
يتضح التحديد الحصرم لوسائل الرقابة المحددة كفق النص كالمتمثلة باالستجواب.
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كإذا سلمنا من باب أكلى بإمكانية تطبيق قواعد سحب الثقة في حالة عدـ االقتناع
بجلسة االستجواب كونو األثر المترتب على االستجواب ،فإننا نرل من جانبنا عدـ إمكانية

لجوء مجلس النواب العراقي إلى سؤاؿ رئيس الهيأة أك طرح موضوع عاـ للمناقشة(ِِ) ،كذلك
للتحديد الدستورم الصريح للوسائل التي يملكها مجلس النواب في مواجهة رئيس الهيأة
المستقلة كالتي تتمثل باالستجواب فقط ،كلو أراد المشرع الدستورم غير ذلك لما اعوزه
ي
النص على ذلك في النص الدستورم المذكور ،كالقوؿ بغير ذلك معناه التحايل على إرادة
المشرع الدستورم الذم لم يرد ىذه النتيجة.
كما أنو باإلمكاف اللجوء إلى االحكاـ العامة المتعلقة بسحب الثقة المنصوص عليها
في الدستور كالنظاـ الداخلي لمجلس النواب ،على أساس َّ
أف سحب الثقة تعد النتيجة المترتبة
على االستجواب.
كلغرض الوقوؼ على أحكاـ االستجواب كآثاره بصورة مفصلة لذا سنتناكلو في الفركع االتية:

ُ
انفرع األول  :االدكبو انؼبيخ يف استجىاة رئٍس اهلٍأح املستقهخ :

ييعد االستجواب من أىم الوسائل الرقابية الممنوحة لمجلس النواب ،كمن ثم تشدد
الدستور العراقي في تحديد الشركط الواجب توافرىا في االستجواب ،فمن استقراء نص
(ُٔ/سابعا/ق) من الدستور نجد َّ
أف شركط االستجواب متعددة ،أكلها :كجوب تقديم طلب
تحريرم من احد أعضاء مجلس النواب ،كثانيها :اقتراف ىذا الطلب بموافقة (ِٓ) عضوان من

أعضاء مجلس النواب.

كفي حالة توافر الشركط المذكورة فإنو ال تجرم المناقشة في االستجواب إال بعد (ٕ)
أياـ في األقل من تقديم طلب االستجواب ،إذ يقوـ رئيس مجلس النواب بتبليغ االستجواب
المستقلة كتابة بعد أ ٍف يقوـ بتدقيق استيفاء طلب االستجواب للشركط
إلى رئيس الهيأة ي
المحددة لالستجواب بإمكاف جميع
الدستورية كالقانونية المذكورة أعاله ،كفي الجلسة ي
األعضاء االشتراؾ في المناقشة على أساس َّ
أف االستجواب ينشئ عالقة موضوعية ،فإذا
انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب تيعد المسالة يمنتهية ،كبخالفو يجوز
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أ ٍف ييؤدم االستجواب إلى سحب الثقة بالمستجوب كما سنرل الحقان ،دكف أ ٍف تفوتنا االشارة
إلى إمكانية قياـ المستجوب بسحب طلبو باالستجواب في أم كقت ،فضالن عن َّ
أف
االستجواب يسقط بزكاؿ صفة من تقدـ بو أك من كجو إليو(ِّ).

ُ
انفرع انخبًَ  :سذت انخقخ يٍ رئٍس اهلٍأح املستقهخ :

لمستقلة في
تختلف النتائج المترتبة على تحريك المسؤكلية السياسية لرئيس الهيأة ا ي
ضوء األدلة المطركحة ،إال أنها ال تخرج عن حالتين :الحالة األكلى :عدـ ثبوت االتهاـ الموجو
إليو ،فال يترتب على االستجواب أم آثار ،إذ تكوف ىذه النتيجة مشابهة لقرار غلق التحقيق
المستقلة من التهم المسندة إليو.
أك تبرئة رئيس الهيأة ي

المستقلة كيتمثل
فيما تتمثل الحالة الثانية في ثبوت االتهامات الموجهة لرئيس الهيأة ي
األثر المترتب على ذلك في سحب الثقة منو.

كتأسيسان على ما تقدـ يتمثل األساس الدستورم لسحب الثقة في أحكاـ المادة
(ُٔ/ثامنان) من الدستور العراقي لعاـ ََِٓ ،التي منحت مجلس النواب الحق في سحب
لمستقلة ،كال يمارس مجلس النواب حقان مطلقان بشأف سحب الثقة ،بل
الثقة من رئيس الهيأة ا ي
َّ
إف ذلك مشركط بتوافر العديد من الشركط ،كالتي تتمثل في كجوب إصدار قرار سحب الثقة

بناء على رغبة
باألغلبية ي
المطلقة ألعضاء مجلس النواب ،فضالن عن عدـ جواز التصويت إال ن
رئيس الهيأة أثر استجواب يموجو إليو ،أك بعد تقديم طلب موقع من (َٓ) عضوان من أعضاء
مجلس النواب ،كمركر فترة زمنية فاصلة بين تاريخ تقديم الطلب كصدكر قرار مجلس النواب،
إذ يتوجب أ ٍف ال يصدر القرار إال بعد مركر (ٕ) أياـ من تاريخ تقديم الطلب(ِْ).

كبهذا الصدد ييثار تساؤؿ عن تاريخ ابتداء سرياف قرار سحب الثقة ،فهل يكوف من
تاريخ التصويت على طلب سحب الثقة من مجلس النواب ،أك من تاريخ إصدار قرار سحب

الثقة؟
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بالرجوع إلى المادة (ّٔ) من الدستور فأنها نصت على أنو (كييعد مستقيالن من تاريخ
قرار سحب الثقة) ،يتضح َّ
أف أثر سحب الثقة ينتج أثره من تاريخ إصدار القرار من مجلس
النواب ،كليس من تاريخ التصويت على ذلك.
كمباشر
كيتمثل أثر سحب الثقة بعزؿ رئيس الهيأة عن منصبو ،كإنهاء خدمتو بأثر فورم ي

بحكم القانوف دكف انتظار تقديم استقالتو أك قبولها ،كوف الدستور لم يشر إلى تقديم ىذا

الطلب(ِٓ).

المستقلة فال يخل ذلك
كتجدر اإلشارة إلى أنو في حالة سحب الثقة من رئيس الهيأة ي

بإمكانية االستمرار في تصريف األمور اليومية العادية ،شريطة عدـ تجاكز مدتها (َّ) يومان من

تاريخ إصدار قرار سحب الثقة.

املجذج انخبنج

ُ
انتُظٍى انقبَىًَ نهرقبثخ اإلدارٌخ ػهى اهلٍئبد املستقهخ

على الرغم من إقرار المسؤكلية السياسية لرئيس كأعضاء مجلس اإلدارة في الهيأة أك
ً
المستقلة ،إال َّ
يكتف بهذه الرقابة فحسب ،بل تعداه االمر إلى إقرار
أف المشرع لم
المفوضية ي
المستقلة تارة ،كالذم يتمثل في إمكانية إقالة كإعفاء
الرقابة اإلدارية على رئيس كأعضاء الهيأة ي
رئيس الهيأة أك المفوضية دكف اللجوء إلى االستجواب .فيما تتمثل الصورة الثانية من صور
المستقلة تارة أخرل.
الرقابة اإلدارية في الرقابة على أعماؿ كانشطة الهيأة ي

كمن اجل الوقوؼ على ىذه االحكاـ لذا سنقوـ بتقسيم ىذا المبحث إلى المطالب االتية:

ُ
املطهت األول  :انرقبثخ ػهى تؼٍني وإػفبء رئٍس وأػضبء اهلٍأح املستقهخ :

يقصد بالرقابة على تعيين رئيس كأعضاء مجلس المفوضين في الهيأة أك المفوضية

المستقلة بأنها كل اإلجراءات التي تتخذىا سلطة التعيين بصدد استكماؿ تعيين رئيس كأعضاء
ي
انتهاء بإصدار قرار التعيين.
المستقلة،
الهيأة ي
ابتداء من التحقق من توافر شركط التعيين ك ن
ن
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كال تقتصر الرقابة اإلدارية عند ىذا الحد فحسب ،بل نجد أنها تتسع صورىا لتشمل
المستقلة بغير طريق سحب الثقة
الرقابة على إعفاء كإقالة رئيس كأعضاء الهيأة أك المفوضية ي
بعد االستجواب .كتجدر اإلشارة بهذا الصدد إلى أنو لم تسلك الدساتير كالقوانين المقارنة
المستقلة ،كتوزعت
منهجان موحدان فيما يتعلق بالموافقة على تعيين كإعفاء رئيس كأعضاء الهيأة ي
بين اتجاىين:

االتجاه األكؿ  :يذىب إلى اعتناؽ موقف السكوت المطبق ،فال يورد نص يعالج مسالة
التعيين أك اإلعفاء ،كىو االتجاه الغالب .فيما يتمثل االتجاه الثاني في إيراد نصوص صريحة
تعالج التعيين كاإلعفاء ،على خالؼ في التفاصيل من دستور إلى آخر .كىو ما سنتناكلو في
المطالب االتية:

ُ
انفرع األول  :تؼٍني رئٍس اهلٍأح أو املفىضٍخ املستقهخ :

من استقراء الدساتير المقارنة نجد أنها لم تسلك مسلكان موحدان بشأف تعيين رئيس
الهيأة ،إذ َّ
إف بعضان منها منح ىذه السلطة لرئيس الدكلة ،فيما أناط بعضها اآلخر من الدساتير
ىذه السلطة بالسلطة التشريعية كما ىو الحاؿ بالنسبة إلى الدستور االمريكي(ِٔ).
كبالرجوع إلى دستور جمهورية مصر لعاـ َُِْ َّ
فإف المادة (ُِٔ) منو نصت على

أنو (يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات كاألجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية
أعضائو لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة كاحدة ،كال يعفى أم منهم من منصبو إال في
الحاالت المحددة في القانوف ،كيحظر عليهم ما يحظر على الوزراء) ،يتضح َّ
أف رئيس
المستقلة ،فيما يختص مجلس
الجمهورية يعد السلطة المختصة باقتراح تعيين رئيس الهيأة ي
النواب بالموافقة على التعيين باألغلبية البسيطة من أعضاء المجلس بعد تحقق النصاب.
كتكوف المدة المحددة إلشغاؿ ىذا المنصب لمدة (ْ) سنوات قابلة للتجديد لمدة
كالية كاحدة ،كمن ثم َّ
فإف الحد االقصى لشغل رئيس الهيأة لمنصبو تتمثل في (ٖ) سنوات.
يتضح مما تقدـ َّ
المستقلة تتمثل في تعيين رئيس
أف الوسيلة األكلى للرقابة على الهيأة ي

الهيأة ،كييالحظ بهذا الصدد عدـ تمتع رئيس الجمهورية بسلطة تقديرية كاسعة في تعيين رئيس
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المستقلة ،إذ يتوجب عليو استحصاؿ موافقة مجلس النواب على
كأعضاء اإلدارة في الهيأة ي
التعيين.
أما في العراؽ فبالرجوع إلى دستور جمهورية العراؽ لعاـ ََِٓ نجد أنو قد خال من
المستقلة ،كىو االمر الذم يوجب الرجوع إلى قانوف كل ىيأة
تحديد آلية اختيار رئيس الهيأة ي

مستقلة على حدة.

المستقلة في العراؽ نجد َّ
أف ىناؾ
كنزكالن ع ٌما تقدـ فإنو من استقراء قوانين الهيئات ي
المستقلة ككاآلتي:
عدة اتجاىات تبرز في آلية تعيين كاختيار رؤساء الهيئات ي

االتجاه األكؿ :كيتمثل في مرحلة اقتراح الترشيح من لجنة تشكل من أعضاء مجلس

النواب ،أك من خبراء من خارج مجلس النواب ،فيما يصادؽ مجلس النواب في المرحلة
الثانية على أحد المرشحين باألغلبية المطلقة لعدد أعضاءه.
أما االتجاه الثاني فذىب إلى حصر الية التعيين في ثالثة مراحل :إذ تتمثل المرحلة

األكلى في الترشيح ،فيما تتمثل المرحلة الثانية في الموافقة على التعيين من مجلس النواب،
أما المرحلة الثالثة فتتمثل باختيار رئيس الهيأة من بين أعضاء مجلس إدارة الهيأة أك
المفوضين.
فيما تمثل االتجاه الثالث بالسكوت عن آلية التعيين ،كاالكتفاء بعبارة كفق القانوف،
كىو االمر الذم يوجب تطبيق نصوص دستور جمهورية العراؽ لعاـ ََِٓ باتباع ذات االلية
المتبعة في تعيين الوزير ،أم باستحصاؿ موافقة مجلس النواب على التعيين.
أما االتجاه الرابع فتمثل في اقتراح التعيين من مجلس الوزراء ،بعد موافقة المرجع
الديني األعلى كبمعزؿ عن مجلس النواب.
كنرل من جانبنا كمن استقراء نصوص المواد (َُِ )َُٖ-من الدستور نجد أنو
المستقلة ،إذ فيما يتعلق بالهيئات
يتوجب التفرقة بين آليتين فيما يتعلق برئيس كأعضاء الهيأة ي

التي حدد الدستور ارتباطها بمجلس الوزراء فيتوجب أ ٍف يصار إلى اقتراح التعيين أك التوصية
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بالتعيين من مجلس الوزراء ،فيما تتمثل اآللية الثانية بالنسبة إلى الهيئات التي حدد الدستور
ارتباطها بمجلس النواب فيتوجب أ ٍف يصار إلى اقتراح التعيين من قبل مجلس النواب.

كفي كلتا الحالتين المذكورتين تكوف الموافقة على التعيين من مجلس النواب ،كعلى

غرار الوزير ،كىو األمر الذم ييفهم منو عدـ امتالؾ رئيس الجمهورية أك رئيس مجلس النواب
المستقلة الختصاص ذلك بمجلس الوزراء تارة ،كتارة أخرل
لسلطة اقتراح تعيين رئيس الهيأة ي

بمجلس النواب.

ُ
انفرع انخبًَ  :إػفبء وإقبنخ رئٍس اهلٍأح املستقهخ :

المستقلة فتتمثل في إمكانية إعفاء أك إقالة
أما الوسيلة الثانية للرقابة على الهيئات ي
رئيس الهيأة أك المفوضية ،كيالحظ بهذا الصدد تنوع اليات كإجراءات اإلعفاء كاإلقالة من
دستور دكلة إلى دستور دكلة أخرل.
فبالرجوع إلى دستور جمهورية مصر لعاـ َُِْ نجد أنو على الرغم مما يتراءل لنا
المستقلة
ألكؿ كىلة عدـ إمكانية تحريك مسؤكلية رئيس كأعضاء مجلس اإلدارة في الهيأة ي
كفق أحكاـ المادة (ُِٔ) من دستور جمهورية مصر لعاـ َُِْ ،إال َّ
أف ىذا القوؿ غير

صحيح على إطالقو ،إذ يتضح من النص َّ
أف رئيس الجمهورية يملك سلطة الرقابة على الهيأة

المستقلة كرئيسها كأعضاء مجلس اإلدارة فيها ،كذلك من خالؿ سلطتو في التعيين كاإلقالة،
ي
كىو األمر الذم ييفهم منو َّ
أف المشرع الدستورم في الوقت الذم أجاز إعفاء رئيس الهيأة من
قبل رئيس الجمهورية ،إال أنو لم يحدد الحاالت الموجبة لو ،كانما أحاؿ ذلك للقانوف.

كلغرض معالجة ىذا الفراغ الدستورم فقد أصدر رئيس الجمهورية قراران بقانوف رقم
المستقلة كاألجهزة
(ٖٗ) لسنة َُِٓ بشأف تحديد حاالت إعفاء رؤساء كأعضاء الهيئات ي
المستقلة
الرقابية من مناصبهم ،إذ أجاز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء كأعضاء الهيئات ي

كاألجهزة الرقابية من مناصبهم عند تحقق أحد الحاالت كالمتمثلة بقياـ دالئل جدية على ما
يمس أمن الدكلة كسالمتها أك إذا فقد الثقة كاالعتبار أك إذا أخل بواجبات كظيفتو بما من شأنو

171

املجلد السابع – العدد الثاني 8102/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

اإلضرار بالمصالح العليا للبالد أك أحد األشخاص العامة أك إذا فقد أحد شركط الصالحية
للمنصب الذم يشغلو لغير األسباب الصحية.
فيتضح أ ٌفى رئيس الجمهورية محدد بالحاالت المذكورة على سبيل الحصر ،كيتوجب
عليو استحصاؿ موافقة مجلس النواب على اإلعفاء استنادان إلى قاعدة توازم االختصاصات
كاالشكاؿ ،إذ بإمكاف الرئيس إعفاء أم منهم من منصبو شريطة مراعاة القانوف ،بأ ٍف يكوف كفق

األسباب كالحاالت المحددة في القانوف.

أما في العراؽ فإنو من استقراء المادة (ُٔ/ثامنان/ق) من الدستور نجد أنها أجازت
المستقلة باألغلبية المطلقة ألعضاء المجلس ،أم َّ
إف
لمجلس النواب إعفاء مسؤكلي الهيأة ي
مجلس النواب يعد السلطة المختصة باإلعفاء ،إذ َّ
إف المشرع سار على غرار القاعدة التي
يسير عليها فيما يتعلق بالتعيين ،كمن ثم فال يملك رئيس الجمهورية أك رئيس مجلس الوزراء
أك مجلس الوزراء سلطة إعفاء رئيس أك أعضاء الهيأة ،كذلك للتحديد الدستورم الصريح

بذلك.

كعلى الرغم من صراحة النص المذكور َّ
لمستقلة يشير
فإف التنظيم القانوني للهيئات ا ي
المستقلة في العراؽ منهجين فيما يتعلق بآلية اإلعفاء:
إلى انتهاج قوانين الهيئات ي
المستقلة نصوصان تعالج إعفاء
المنهج األكؿ :يتمثل في إفراد قانوف الهيأة أك المفوضية ي

رئيس الهيأة ،إذ ييعفى بنفس اإلجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها(ِٕ).

أما المنهج الثاني فيتمثل بانتهاج موقف السكوت من إيراد نص يعالج اإلعفاء كاإلقالة،

كمن ثم يتوجب تطبيق النص الدستورم.

ُ
املطهت انخبًَ  :انرقبثخ ػهى أػًبل واَشطخ اهلٍئبد واملفىضٍبد املستقهخ :

المستقلة كأعمالها ،كقبل الشركع في تناكؿ
تتنوع صور الرقابة على أعماؿ الهيئات ي
المستقلة
صور ىذه الرقابة تجدر اإلشارة إلى قياـ الدستور بتحديد جهة ارتباط بعض الهيئات ي

دكف بعضها اآلخر ،كمن ثم يتوجب التفرقة بين ثالث حاالت من حاالت الرقابة.
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المستقلة بمجلس النواب،
الحالة األكلى :كتتمثل بقياـ الدستور بتحديد ارتباط الهيأة ي
كمن ثم ينصرؼ مفهوـ االرتباط إلى اإلشراؼ أك التوجيو دكف التدخل في الشؤكف الداخلية
المستقلة أك االعتراض عليها.
للهيأة أك المفوضية ي

المستقلة بمجلس الوزراء،
أما الحالة الثانية فتتمثل بقياـ الدستور بتحديد ارتباط الهيأة ي

كمن ثم ينصرؼ مفهوـ االرتباط إلى اإلشراؼ أك التوجيو دكف الرقابة بمعناىا االصطالحي
المتعارؼ عليو ،كالسبب في ذلك يتمثل في عدـ كجود رابطة التبعية بين الهيأة كمجلس
المستقلة بالسلطة التي ترتبط بها ،فال تخضع
الوزراء ،كمن ثم فال يوجد ارتباط ىرمي للهيأة ي
ألكامرىا كتوجيهاتها في انجاز مهامها.
فيما تتمثل الحالة الثالثة في سكوت الدستور عن تحديد ارتباط الهيأة ،كمن ثم فال
يتوجب كأصل عاـ منح حق اإلشراؼ لمجلس النواب أك مجلس الوزراء بما ينسجم مع نشاط
المستقلة.
كأعماؿ الهيأة دكف أ ٍف ينصرؼ إلى التدخل في شؤكف كأعماؿ الهيأة ي
كعلى الرغم مما تقدـ إال َّ
أف ىناؾ العديد من الحاالت التي توجد فيها صور غير
مباشرة للرقابة ،كما ىو الحاؿ بالنسبة إلى التقارير الواجب تقديمها لكل من مجلس النواب
كمجلس الوزراء ،فيما تتمثل الوسائل المباشرة في الخضوع لرقابة ديواف الرقابة المالية كىيأة
النزاىة كمكتب المفتش العاـ.
كلغرض الوقوؼ على كسائل الرقابة المذكورة بصورة تفصيلية لذا سنتناكلها في الفركع االتية:

ُ
انفرع األول  :انىسبئم غري املجبشرح نهرقبثخ ػهى اَشطخ اهلٍئبد املستقهخ :

المستقلة،
بالنظر لتنوع كسائل كصور الرقابة اإلدارية غير المباشرة على أعماؿ الهيئات ي

لذا سنتناكلها تباعان كاالتي:

المستقلة:
أكالن :الرقابة على الشؤكف المالية كاالدارية للهيئات ي

المستقلة باالستقالؿ المالي كفق
على الرغم مما يتراءل لنا ألكؿ كىلة تمتع الهيئات ي
أف ىذا القوؿ يجب َّ
المستقلة ،إال َّ
أف ال ييفهم منو تمتعها
نصوص الدستور كقوانين الهيئات ي
بموازنة خاصة مستقلة عن الموازنة العامة االتحادية ،إذ يصار إلى إدراج موازنة الهيئات
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المستقلة ضمن الموازنة العامة االتحادية للدكلة ،كىو األمر الذم أدل إلى كجود صورة من
ي
صور الرقابة غير المباشرة على ىذه الهيئات من خالؿ التحكم في المبالغ السنوية التي ترصد
لها في الموازنة العامة االتحادية ،يستوم في ذلك من خالؿ قياـ كزارة المالية بالتدقيق كاجراء
الدراسات ،أك من خالؿ مجلس الوزراء بوصفو السلطة المختصة بتقديم مشركع الموازنة أك
من خالؿ مجلس النواب بوصفو السلطة المختصة بالموافقة على قانوف الموازنة كاقراره.
كال يقتصر االمر عند ىذا الحد فحسب ،بل نجد َّ
أف أكجو الرقابة األخرل غير
المستقلة تتجسد من خالؿ الرقابة على المالؾ الوظيفي من قبل كزارة
المباشرة على الهيئات ي

المالية ،إذ تختص ىذه الوزارة بتصديق المالؾ اإلدارم كمراقبة حركة المالؾ ،فضالن عن
المستقلة
اسهامها الرئيس في تقدير عدد الدرجات الوظيفية التي سيتم تخصيصها للهيئات ي

ضمن الموازنة العامة السنوية.

المستقلة يثار التساؤؿ ىل يملك مجلس
كما دمنا بصدد الرقابة اإلدارية على الهيئات ي

المستقلة أك أعضاء مجلس
الوزراء تعديل ركاتب أك تغيير العناكين الوظيفية لرئيس الهيأة ي
اإلدارة ؟
َّ
المستقلة ينصرؼ إلى الخضوع
إف االستقالؿ اإلدارم كالمالي الذم تتمتع بو الهيأة ي
للقانوف دكف الخضوع للسلطة التشريعية كالتنفيذية ،كمن ثم َّ
فإف قياـ مجلس الوزراء العراقي
المستقلة إلى (درجة
بتحويل التوصيف الوظيفي لرئيس كأعضاء مجلس المفوضين في الهيئات ي
ككيل كزير) يشكل مخالفة صريحة للدستور كالقانوف.

كنرل من جانبنا عدـ امتالؾ مجلس الوزراء ىذه الصالحية كوف التوصيف القانوني
لمركز رئيس الهيأة تم تحديده بموجب نصوص الدستور كالقانوف ،كمن ثم يعد القرار غير
مشركع كيتوجب الطعن بو أماـ القضاء اإلدارم إللغائو كما سنرل الحقان.
ثانيان :تقديم التقارير الدكرية إلى مجلس النواب كمجلس الوزراء:
َّ
المستقلة يجب أ ٍف ال ينصرؼ
إف التحديد الدستورم الصريح الرتباط بعض الهيئات ي
إلى الخضوع كاالرتباط برابطة التبعية كالتسلسل الهرمي ،كانما ينصرؼ إلى اإلشراؼ كالتوجيو
174

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املجلد السابع – العدد الثاني 8102/

فقط ،كمن ثم تستقل الهيأة في تعيين موظفيها ،كأداء األعماؿ اإلدارية بمعزؿ عن تدخل
السلطات التي ترتبط بها ،فال تالزـ بين االرتباط كالخضوع لمظاىر الرقابة المذكورة اعاله.
المستقلة في الزامها الهيئات
كبناء على ما تقدـ تتمثل اىم صور الرقابة على الهيئات ي

بتقديم التقارير الدكرية أما إلى البرلماف أك مجلس الوزراء أك رئيس الجمهورية(ِٖ) ،كذلك
المستقلة.
لغرض متابعة أنشطتها ككفقان لقوانين الهيئات ي

كمن استقراء قانوف ديواف الرقابة المالية رقم (ُّ) لسنة َُُِ نجد َّ
أف المادة
(ِٖ) منو في الوقت الذم اكجبت فيو تقديم تقري ور سنوم الزامي إلى مجلس النواب خالؿ
(َُِ) يومان من نهاية كل سنة يتضمن الجوانب االساسية التي افرزتها نتائج تنفيذ الخطة
السنوية للديواف بما فيها تقييم فاعلية اإلجراءات الحكومية المتعلقة باألمواؿ العامة ،نجد
بالمقابل أنها أجازت للمجلس تقديم تقرير جوازم إلى مجلس النواب بكل أمر ىاـ في مجاؿ
الرقابة كتقويم األداء المالي كاإلدارم كاالقتصادم.

كينطبق االمر ذاتو بالنسبة إلى قانوف ىيأة النزاىة رقم (َّ) سنة َُُِ إذ َّ
إف المادة

(ِٔ) منو تلزـ رئيس الهيأة بتقديم تقرير سنوم الزامي إلى مجلس النواب كمجلس الوزراء
خالؿ (َُِ) يومان من تاريخ انتهاء السنة ،يتضمن ملخصان حوؿ نشاطات الهيأة كإنجازاتها
في الميداف التحقيقي.
كمن اجراء مقارنة بين التقرير المقدـ من ديواف الرقابة كىيأة النزاىة نجد أنو في الوقت
الذم حدد فيو قانوف ىيأة النزاىة جهة تقديم التقرير ممثلة برئيس الهيأة ،نجد بالمقابل َّ
أف
قانوف ديواف الرقابة فرض تقديم التقرير من المجلس دكف تحديد ،كما أنو حدد قانوف الديواف
إمكانية تقديم تقرير كجوبي كجوازم ،خالفان لقانوف ىيأة النزاىة الذم حدد نوع التقرير بالتقارير
الوجوبية فقط دكف الجوازية.
كبهذا يتضح َّ
أف مسلك قانوف ىيأة النزاىة افضل من مسلك قانوف ديواف الرقابة،

ففضالن عن ما تقدـ يالحظ أنو حدد جهة تقديم التقرير لكل من مجلس النواب كمجلس
الوزراء على حد سواء ،خالفا لديواف الرقابة الذم حددىا بمجلس النواب.
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كفضالن عن ذلك َّ
المستقلة ذات الطابع أك
فإف بعض صور الرقابة تتمثل في الهيئات ي
الوظيفة القضائية كهيأة نزاعات الملكية كغيرىا ،إذ يختص بالتحقيق أك عضوية الهيأة أحد
القضاة المنتدبين من مجلس القضاء األعلى مما يخلق نوعان من الرقابة بهذا الشأف.

ُ
انفرع انخبًَ  :انىسبئم املجبشرح نهرقبثخ ػهى اَشطخ اهلٍئبد املستقهخ :

المستقلة ،إذ تتجسد تارة برقابة ىيأة
تتنوع صور الرقابة المباشرة على أنشطة الهيئات ي

النزاىة كديواف الرقابة المالية ،فيما نجدىا تارة أخرل تتجسد برقابة مكتب المفتش العاـ ،لذا
سنتناكلها تباعان كاالتي:

المستقلة :
أكالن :رقابة ىيأة النزاىة كديواف الرقابة المالية على الهيئات ي

المستقلة ،فبالرجوع
تتنوع صور الرقابة التي تمارسها ىيأة النزاىة على أنشطة الهيئات ي
إلى قانوف ىيأة النزاىة رقم (َّ) لسنة َُُِ ،نجد َّ
أف ىيأة النزاىة انيط بها صالحية
الكشف عن المخالفات اإلدارية كالمالية ،يستوم في ذلك عن طريق االخبارات المقدمة لها
المستقلة ،أك بناء
من االفراد أك عن طريق القضايا المحالة لها من قبل المفتش العاـ في الهيأة ي

على تقارير ديواف الرقابة المالية.
كفضالن عن ذلك َّ
المستقلة تتجسد ايضان من
فإف مظاىر الرقابة االدارية على الهيئات ي
خالؿ تدخل ىيأة النزاىة في تنظيم استمارة كشف المصالح المالية لرئيس كأعضاء الهيأة أك

المستقلة(ِٗ) ،ناىيك عن إمكانية مراقبة مدل تعارض المصالح بالنسبة لرئيس
المفوضية ي
المستقلة في ضوء االلتزاـ الدستورم المفركض كفق احكاـ المادة
كأعضاء الهيأة أك المفوضية ي

(ُِٕ) من الدستور.

كال يقتصر االمر عند ىذا الحد فحسب ،بل نجد َّ
أف القانوف أجاز لهيئة النزاىة

المستقلة األخرل كاحالتهم إلى القضاء
التحقيق مع رئيس كأعضاء مجلس اإلدارة في الهيئات ي

عند ثبوت المخالفة.

المستقلة،
أما فيما يتعلق بديواف الرقابة المالية فتتنوع صور رقابتو على الهيئات ي
فبالرجوع إلى قانوف ديواف الرقابة المالية رقم (ُّ) لسنة َُُِ َّ
فإف صور الرقابة التي
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المستقلة تتمثل في التحقق من سالمة التصرؼ في األمواؿ
يمارسها الديواف على الهيئات ي
العامة من خالؿ فحص كتدقيق معامالت اإلنفاؽ للتأكد من سالمتها كعدـ تجاكزىا
االعتمادات المقررة لها في الموازنة كاستخداـ األمواؿ العامة في األغراض المخصصة لها
كعدـ حصوؿ ىدر أك تبذير أك سوء تصرؼ فيها كتقويم مردكداتها ككذلك فحص كتدقيق
معامالت تخمين كتحقق جباية الموارد للتأكد من مالئمة اإلجراءات المعتمدة كسالمة

تطبيقها ،ككذلك إجراء التحقيق اإلدارم فيما عند طلب مجلس النواب(َّ).

كبناء على ما تقدـ تتضح صور رقابة الديواف من خالؿ تكفلو بتدقيق آلية تنفيذ بنود
ن
المستقلة كعلى غرار الوزارات ،كفي
الموازنة العامة كالرقابة على الحسابات الختامية للهيئات ي
حالة ثبوت المخالفات اإلدارية أك المالية يملك الديواف صالحية إحالة المخالفين إلى ىيأة

النزاىة كالقضاء للشركع بإجراءات االتهاـ كالمحاكمة.
المستقلة :
ثانيان :رقابة المفتش العاـ على الهيئات ي

قبل الشركع في موضوع الرقابة اإلدارية للمفتش العاـ تجدر اإلشارة إلى َّ
أف كجود

المستقلة يعد من المثالب التي تسجل على المشرع العراقي
مكاتب المفتشين في الهيئات ي
كباألخص في ظل امتالؾ رئيس مجلس الوزراء صالحية تعيين كإقالة المفتش العاـ كفق االمر
رقم (ُٗ) لسنة ََِٓ(ُّ).

كعلى الرغم من ذلك فإنو بالرجوع إلى قانوف مكاتب المفتشين العموميين رقم (ٕٓ)
لسنة ََِْ نجد أنو منح المفتش العاـ صوران كاسعة للرقابة اإلدارية ،إذ يتولى فحص
كمراجعة كتدقيق جميع انشطة الهيأة ،كإجراء التحقيق اإلدارم ،ككذلك تلقي الشكاكل من أم
مصدر كالتحقيق فيها ،أك المبادرة بالتحقيق في أعماؿ يزعم انها تنطوم على غش أك تبذير أك
إساءة تصرؼ أك عدـ كفاءة ،ككذلك إحالة األمور إلى الجهات اإلدارية كالنيابية المناسبة
التخاذ اإلجراءات اإلضافية المدنية كالجنائية كاإلدارية بشأنها .كتقديم التوصيات غير الملزمة
لتصحيح كتجاكز جوانب القصور في التشغيل أك في الصيانة أك في كفاءة األداء التي حددىا

مكتب المفتش العمومي ،كإصدار التقارير العامة بأنشطة مكافحة الفساد اإلدارم كالمالي،
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كمتابعة كرصد ما يتم تنفيذه من التوصيات التي قدمها مكتب المفتش العمومي كىيئات

المراجعة كالتدقيق األخرل(ِّ).

يتضح مما تقدـ أنو على الرغم من تنوع كسائل الرقابة اإلدارية على أنشطة الهيئات
المستقلة ،إال أنو مما يالحظ عليها كجود تعارض كتداخل في توزيع المهاـ ،مما يؤدم إلى
ي
اشراؾ اكثر من جهة في عملية الرقابة عليها.

املجذج انراثغ

ُ
انتُظٍى انقبَىًَ نهرقبثخ انقضبئٍخ ػهى اهلٍئبد املستقهخ

المستقلة
القاعدة العامة تتمثل بوجوب خضوع كل أعماؿ السلطات العامة كالهيئات ي

إلى رقابة القضاء ،انطالقان من الوالية العامة الشاملة للقضاء على كل المنازعات الناشئة عن

تطبيق التشريعات ،فضالن عن حظر النص في القوانين على تحصين القرارات من الطعن كفقان
لنصوص غالبية الدساتير كمنها الدستور العراقي في المادة (ََُ) منو.
المستقلة
كانطالقان مما تقدـ يثار التساؤؿ اآلتي :ىل تخضع كل أعماؿ الهيئات ي
كالقرارات الصادرة منها أك المتعلقة بها لرقابة القضاء؟

من اجل اإلجابة على التساؤؿ لذا سنتناكؿ ىذا المبحث بتقسيمو على المطالب االتية:

ُ
املطهت األول  :صىر انرقبثخ انقضبئٍخ ػهى أػًبل اهلٍأح املستقهخ :

من اجل الوقوؼ على ىذه الصور من الرقابة سنقسم ىذا المطلب على الفركع االتية:

ُ
انفرع األول  :انرقبثخ انقضبئٍخ ػهى انقراراد املتؼهقخ ثرئٍس اهلٍأح املستقهخ :

المستقلة ،فمن ىذه القرارات
تتنوع صور الرقابة على قرارات رئيس كأعضاء الهيأة ي
ما لو عالقة بالصفة الوظيفية التي يمارسها في إطار عالقتو مع موظفيو التابعين لو ،كمن ثم َّ
فإف
القاعدة العامة تتمثل بإمكانية الطعن في القرارات الصادرة من رئيس الهيأة أك المفوضية
المستقلة ،كيكوف الطعن فيها أماـ محكمة قضاء الموظفين في مجلس الدكلة العراقي فيما
ي
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يتعلق بشؤكف الخدمة كاالنضباط .أما فيما يتعلق بالتضمين فيكوف الطعن في قرار التضمين
أماـ محكمة البداءة.
ىذا من جهة كمن جهة أخرل فانو باإلمكاف تقديم الطعوف المتعلقة بتعيين رئيس الهيأة
المستقلة من خالؿ التأكد من توافر الشركط القانونية للتعيين كالمنصوص عليها
أك المفوضية ي

المستقلة ،يستوم في ذلك أ ٍف يكوف بناء على قرار تفسيرم(ّّ)،
في قانوف الهيأة أك المفوضية ي
أك دعول إلغاء ،كمن ثم َّ
فإف قياـ سلطة االقتراح بمخالفة ذلك كالحلوؿ محل سلطة التعيين
التي حددىا الدستور كالقانوف يعد مخالفة دستورية كقانونية في آف كاحد تستوجب الطعن أماـ

القضاء(ّْ).

كمن ابرز التطبيقات العملية إلمكانية الطعن اماـ القضاء ىو تغيير التوصيف الوظيفي أك

المركز القانوني لرئيس الهيأة(ّٓ) ،إذ ال يملك مجلس الوزراء العراقي تعديل ىذا التوصيف
بجعلو بدرجة ككيل كزير(ّٔ) ،على أساس َّ
أف الدستور حدد المركز الوظيفي لبعض رؤساء

المستقلة ،لذا
المستقلة بدرجة كزير ،كينطبق االمر ذاتو بالنسبة إلى قوانين الهيئات ي
الهيئات ي
َّ
فإف إحالؿ مجلس الوزراء قراره محل النص القانوني يشكل مخالفة تستوجب االلغاء ،لعدـ

استيفاء الشكل القانوني لتعديل النصوص القانونية ،كيكوف الطعن في الغاء ىذا القرار أماـ
محكمة القضاء اإلدارم في مجلس الدكلة.

ُ
انفرع انخبًَ  :صىر انرقبثخ ػهى أػًبل واَشطخ اهلٍئبد املستقهخ :

المستقلة رقابة على مشركعية القرارات
القاعدة العامة تتمثل في ممارسة الهيئات ي
اإلدارية الصادرة من ىيئات أك كزارات أك جهات أخرل كذلك بصورة غير مباشرة ،كما ىو

الحاؿ بالنسبة إلى ىيأة النزاىة كديواف الرقابة المالية.
كعلى الرغم مما ذىب إليو بعضهم من كصف ىذه القرارات بأنها ال تتعدل سول
المستقلة الصادرة
الوقوؼ على مدل مشركعية القرارات الصادرة من الجهات أك الهيئات ي
عنها ،كالتي تتمثل في اتباع الطرؽ القانونية إلبالغ جهة ارتباطها بالمخالفة اإلدارية كالمالية إ ٍف

كجدت دكف أ ٍف يتعدل ذلك إلى الغاء أك ابطاؿ ىذه القرارات(ّٕ) ،إال أننا نرل من جانبنا عدـ
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صحة الرأم المذكور ،إذ أ َّف قانوف كل من ىيأة النزاىة كقانوف ديواف الرقابة المالية قد منح
ىذه الجهات سلطة محقق فيما يتعلق بالتحقيق في القضايا التي تختص بها ،كمن ثم تملك
كل الوسائل التحقيقية كالتي اشترط القانوف فيها كباألخص فيما يتعلق بهيئة النزاىة ممارستها
تحت إشراؼ القاضي المختص.

ىذا من جهة كمن جهة أخرل َّ
المستقلة تمارس اختصاصان شبو
فإف بعض الهيئات ي
قضائي ،كمن ثم َّ
فإف مجلس القضاء ينتدب احد قضاتو للعمل فيها كما ىو الحاؿ في ىيأة
دعاكل الملكية ،ك اللجنة الخاصة في مؤسسة الشهداء ،كغيرىا من الهيئات ذات االختصاص

شبو القضائي.
كمن ثم يمتلك رئيس مجلس القضاء األعلى سلطة اإلشراؼ كالرقابة على القاضي
المنتدب أك المنسب ،كالنظر في المخالفات المنسوبة اليو من قبل لجنة شؤكف القضاء كفقان
لقانوف التنظيم القضائي ،مع خضوع األحكاـ كالقرارات القضائية الصادرة إلى الطعن أماـ

محاكم النقض.

ُ
املطهت انخبًَ  :رقبثخ احملكًخ االحتبدٌخ انؼهٍب ػهى اهلٍئبد املستقهخ :

المستقلة كذلك من
تتنوع صور ممارسة المحكمة االتحادية لرقابتها على الهيئات ي
خالؿ اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين ك تفسير نصوص الدستور .لذا سنتناكلها في

الفركع االتية:
انفرع األول  :انرقبثخ ػهى دستىرٌخ انقىاَني :

مارست المحكمة االتحادية العليا رقابة فاعلة على مدل دستورية النصوص الواردة في

المستقلة المطعوف بتعارضها مع نصوص الدستور ،إذ أصدرت المحكمة
قوانين الهيئات ي
لمرقم (َُٓ/اتحادية )َُُِ/الصادر في (َّ )َُِِ/ُ/المتعلق بتعيين
المذكورة قرارىا ا ي

رئيس ىيأة النزاىة كالمتضمن عدـ دستورية المادة (ْ/أكالن) من قانوف ىيأة النزاىة رقم (َّ)
لسنة َُِِ كالحكم بإلزاـ المدعى عليهما /إضافة لوظيفتهما بإصدار تشريع بإلغائها
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لمخالفتها للمادة (ْٕ) كالمادة (ُٔ/خامسان/ب) كالمادة (َٖ/خامسان) من الدستور العراقي،

كاإلشعار إلى مجلس النواب بتيعديل المادة المذكورة كفقان لإللية المرسومة في الدستور(ّٖ).
ييالحظ َّ
أف المحكمة لم تفرؽ بين آلية تعيين الدرجات الخاصة كآلية تعيين الوزير

ككأنهما كجهاف لعملة كاحدة ،أم إ ٌف المحكمة ع ٌدت الوزير من ذكم الدرجات الخاصة على
الرغم من كجود العديد من االختالفات بين أصحاب الدرجات الخاصة كمنصب الوزير(ّٗ).
كلم يقصر دكر المحكمة عند ىذا الحد فحسب ،بل تعداه األمر إلى ممارسة رقابة
المرقم
فاعلة في مجاؿ تطبيق الفصل بين السلطات ،إذ جاء في قرارىا ي

(ٕٓ/اتحادية )َُُِ/الصادر في (ُٖ )َُُِ/َُ/عدـ دستورية قرار مجلس النواب
المرقم (ّٖٖ) المؤرخ
بتاريخ (َُ )َُُِ/ٖ/بإلغاء قرار مجلس الوزراء ي
(َُ )ََِٗ/ُُ/الخاص بتقسيط المبالغ المترتبة التي بذمة شركات الهاتف النقاؿ
لمخالفتو أحكاـ المادة (ٔ/أكالن كثانيان) منها كالمادة (ْٕ) من الدستور.

كينطبق األمر ذاتو بالنسبة إلى السلطة التنفيذية ،فال يجوز لمجلس الوزراء إصدار

المستقلة ،إذ جاء في قرار المحكمة
تعليمات لتسهيل تنفيذ قانوف تختص بو إحدل الهيئات ي

المرقم (ٔ/اتحادية )َُِٔ/الصادر في (ٗ )َُِٔ/ٖ/عدـ دستورية المادة
االتحادية العليا ي

(ٗٓ) من قانوف األحزاب السياسية رقم (ّٔ) لسنة َُِٓ التي منحت مجلس الوزراء
صالحية إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ قانوف األحزاب السياسية ،كوف ذلك يخل
المستقلة لالنتخابات ،كمن ثم َّ
فإف مجلس
باستقالؿ مجلس المفوضين في المفوضية العليا ي
المفوضين ىو المختص بإصدار التعليمات.

كينطبق األمر ذاتو بالنسبة إلى السلطة القضائية ،إذ سبق كأ ٍف ذىبت المحكمة
المرقم (ٖٓ/اتحادية )َُِٔ/الصادر في (ٖ )َُِٔ/ُُ/إلى عدـ
االتحادية في قرارىا ي
دستورية المادة (ِ/ثانيان) من قانوف ىيأة اإلشراؼ القضائي رقم (ِٗ) لسنة َُِٔ الذم
اخضع تعيين نائب رئيس الهيأة إلى موافقة مجلس النواب ،ككذلك عدـ دستورية المادة

181

املجلد السابع – العدد الثاني 8102/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

(ّ/أكالن) منو المتضمن اخضاع محكمة التمييز للرقابة كاإلشراؼ من ىيأة اإلشراؼ القضائي،
كوف ذلك يخالف السياقات كاألعراؼ القضائية المستقرة.
يتضح َّ
أف المحكمة االتحادية العليا حرصت على التطبيق السليم لمبدأ الفصل بين
السلطات ،إذ َّ
المستقلة ال تدخل في ميزاف العالقة بين السلطات كفق مبدأ الفصل
إف الهيئات ي
المستقلة سلطة رابعة ضمن
بين السلطات الذم اعتنقو دستور العراؽ ،كمن ثم فال تعد الهيأة ي

السلطات العامة(َْ).

ُ
انفرع انخبًَ  :انرقبثخ ػهى حتذٌذ املركس انقبَىًَ نرئٍس اهلٍأح املستقهخ :

سبق كأ ٍف تطرقت المحكمة االتحادية العليا إلى تحديد المراكز القانونية لرؤساء
المرقم (ٖٖ/اتحادية )ََُِ/الصادر في
المستقلة ،إذ جاء في حيثيات قرارىا ي
الهيئات ي
(ُٖ )ََُِ/ُ/ضركرة االلتزاـ بمراعاة النصوص الدستورية كالقانونية عند تعيين رؤساء ىذه
الهيئات سواء كانوا بدرجة كزير أـ من ذكم الدرجات الخاصة أـ دكنها ،كىو األمر الذم
يتضح معو َّ
أف المحكمة ع ٌدت تكييف المركز القانوني لرئيس الهيأة من اطالقات السلطة
التقديرية لمجلس النواب ،كمن ثم يخرج عن حدكد رقابتها كاختصاصاتها ،على أساس َّ
أف

المحكمة ال تمارس رقابة مالئمة أك تناسب.

كال نؤيد من جانبنا موقف المحكمة في تطرقها لمسألة اإلقرار بااللتزاـ بالنصوص
المستقلة ،فمع اإلقرار َّ
بأف رقابة المحكمة
الدستورية كالقانونية المنظمة لمركز رئيس الهيأة ي

تيصنف على أنها رقابة مشركعية كليست رقابة مالئمة إال َّ
أف اتحاد ظركؼ رؤساء الهيئات
المستقلة كاف يوجب على المحكمة أ ٍف تقف على دستورية النصوص القانونية التي لم تسا ًك
ي

المستقلة ،على أساس المخالفة الصريحة للمادة (ُْ) من دستور العراؽ
بين رؤساء الهيئات ي

التي اقرت المساكاة المطلقة.

المستقلة في تحديد المركز
كإزاء االختالؼ كالتباين المذكور في قوانين الهيئات ي
المستقلة ،كعدـ معالجة ذلك من قبل المحكمة االتحادية العليا فإننا
القانوني لرئيس الهيأة ي
المستقلة
ندعو مجلس النواب إلى توحيد المركز القانوني كالمعاملة القانونية لرؤساء الهيئات ي
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بتحديد المركز القانوني لهم بػ(المكلف بخدمة عامة) ،فضالن عن ضركرة إفراد معاملة قانونية

المستقلة تتمثل في اعتبارىم بدرجة كزير ،كليس بدرجة ككيل كزير ،أك من
لكل رؤساء الهيئات ي
ذكم الدرجات الخاصة ،إذ َّ
إف ىذا المسلك ييفهم منو انتهاؾ مبدأ المساكاة المنصوص عليو

في المادة (ُْ) من دستور جمهورية العراؽ لعاـ ََِٓ ،فطالما اتحدت مهاـ ككظائف
المستقلة ،كطالما اعتبرىا الدستور ىيئات دستورية يتماثل مركز رئيسها مع مركز
رؤساء الهيئات ي
الوزير حتى في مسألة االستجواب ،لذا يتوجب تعديل النصوص بالشكل الذم يجعل رئيس

المستقلة بدرجة كزير في الحقوؽ كاالمتيازات.
الهيأة ي

ُ
انفرع انخبنج  :انرقبثخ ػهى ارتجبط اهلٍئبد املستقهخ :

المرقم (ٖٖ/اتحادية )ََُِ/الصادر في
جاء في قرار المحكمة االتحادية العليا ي
(َُّٖ " )ََُِ/ُ/
المستقلة بمجلس النواب ال يحػوؿ دكف إشراؼ
إف ارتبػاط بعػض الهػيئات ي

المستقلة
مجلػس الػوزراء على نشاطػها طبقػان للمػادة (َٖ/أكالن) مػن الدستػػور أما الهيػئػات ي
المرتبطػة بمجلػس الػوزراء أك التي لم يحدد الدستػور جهػة ارتباطهػا كتمػارس مهاـ تنفػيذية َّ
فإف
مرجعيتها لمجلس الوزراء".
يتضح َّ
المستقلة التي لم يحدد
أف المحكمة االتحادية حددت جهة ارتباط الهيئات ي
الدستور مرجعيتها من خالؿ تحديد كتفسير مفهوـ العبارات المستخدمة في نصوص دستور
جمهورية العراؽ كذلك بالتقريب بين المصطلحات المستخدمة في المواد (َُِ )َُٖ-منو
كتجمعيها ،إذ ذكر المشرع الدستورم عبارات (االرتباط بمجلس النواب أك بمجلس الوزراء)
ك(الخضوع لرقابة مجلس النواب) ك(المسؤكلية اماـ مجلس النواب) ،كمن ثم َّ
فإف تحديد
المستقلة ترتبط بها أك تشرؼ عليها يكوف في ضوء طبيعة المهاـ التي تقوـ
مرجعية للهيئات ي
المستقلة.
بها كفق قانوف الهيأة ي
كلعدـ دقة الحجج كاالسانيد القانونية للقرار المذكور(ُْ)َّ ،
فإف القرار يعد انتكاسة
دستورية تسجل على المحكمة ،إذ َّ
إف المحكمة بسلوكها المذكور مارست رقابة مالئمة على

المستقلة ،كىو ما ال يجوز ،لعدـ امتالكها سلطة
النصوص الدستورية المنظمة الرتباط الهيئات ي
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رقابة مالئمة على السلطة التقديرية للجنة كتابة الدستور ،إذ َّ
إف إرادة اإلباء المؤسسين للدستور
المستقلة المذكورة في النص الدستورم ،كلو أراد
اتجهت إلى عدـ تحديد ارتباط الهيئات ي
المشرع التأسيسي تحديد جهة ارتباطها لما أعوزه النص على ذلك صراحة ،كىو االمر الذم
يدلل على تجاكز المحكمة لحدكدىا الدستورية.
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اخلبمتـــــــخ

بعد أ ٍف انتهينا من دراسة البحث فقد توصلنا إلى العديد من النتائج كالتوصيات التي
يمكن اجمالها باآلتي:
المستقلة ىيئات دستورية كقانونية في آف كاحد ،كعلى الرغم من مشابهتها
ُ -تعد الهيئات ي
للوزارة أك الجهة غير المرتبطة بوزارة إال انها تختلف عنها في العديد من الوجوه أىمها
فيما يتعلق بوسائل الرقابة على أنشطتها.
المستقلة ،فمنها رقابة سياسية أك رقابة إدارية أك رقابة
ِ -تتنوع أشكاؿ الرقابة على الهيئات ي
قضائية ،كباإلمكاف ممارسة ىذا األنواع من الرقابة بصورة منفردة أك بصورة مجتمعة ،إذ َّ
إف
لكل منها أحكامها كنطاقها المتميز.
المستقلة ،إال أنها تتسم بالصفة
ّ -على الرغم من تسليمنا بالرقابة اإلدارية على الهيئات ي
المستقلة بالحق في
المستقلة ،فمع االحتفاظ لرئيس الهيأة ي
الخاصة النابعة من طبيعة الهيأة ي
ممارسة الرقابة الذاتية أك الوالئية ،إال أنو يمكن توصيف الرقابة اإلدارية التي يقوـ بها
مجلس النواب أك مجلس الوزراء على الهيئات بأنها رقابة مشابهة لرقابة اللجاف اإلدارية،
كمن ثم ليس باإلمكاف توصيفها على أنها رقابة كالئية (ذاتية) أك رقابة رئاسية ،كذلك
المستقلة.
الختالؼ طبيعة الهيأة ي

المستقلة فتتجلى كسيلتها الوحيدة في
ْ -أما فيما يتعلق بالرقابة السياسية على الهيئات ي
المستقلة ،كمن
إمكانية استجواب رئيس كأعضاء مجلس اإلدارية في الهيأة أك المفوضية ي

ثم يخضع لإلجراءات ذاتها المقررة الستجواب الوزير ،كفي حالة عدـ القناعة بأجوبة

المستجوب اماـ مجلس النواب يصار إلى سحب الثقة منو ،كبهذا ال يمكن استخداـ
كسائل تحريك المسؤكلية السياسية األخرل كالسؤاؿ كطرح موضوع عاـ للمناقشة في
التشريع العراقي ،كذلك لصراحة التحديد الدستورم لها.
المستقلة للرقابة القضائية ،يستوم في ذلك أ ٍف تكوف اماـ المحاكم
ٓ -كما تخضع الهيئات ي
العادية أك اإلدارية ،انطالقان من نصوص الدستور العراقي التي حظرت تحصين أم عمل
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إدارم من الرقابة القضائية ،كفي الوقت ذاتو تخضع إلى رقابة المحكمة االتحادية العليا،
يستوم ذلك من خالؿ قياـ المحكمة بتفسير أم نص دستورم يتعلق بالهيأة أك من خالؿ
الدفوع كالدعاكل الدستورية التي تكوف الهيأة مدعيان فيها بعدـ دستورية نص في قانوف أك

نظاـ يخص عملها ،ناىيك عن إمكانية الطعن في أعماؿ بعض الهيئات أماـ محكمة
التمييز كفق التحديد الذم حدده قانوف الهيأة.
ٔ -أما فيما يتعلق بمدل نجاعة صور الرقابة فنجد أنها تصنف تارة على أنها كسائل ناجعة في
ضماف سيادة القانوف ،فيما تصنف تارة أخرل على أنها رقابة غير فعالة ،كقد تجلى ذلك
في العديد من مواطن الضعف كالتي لم يتم معالجتها كما في تحديد مفهوـ االستقالؿ من
المحكمة االتحادية العليا ،ككذلك قياـ مجلس الوزراء بتعديل المركز القانوني لرئيس
المستقلة.
المستقلة بقرار صادر منو دكف تعديل قانوف الهيأة أك المفوضية ي
كأعضاء الهيأة ي

ٕ -كبناء على ما تقدـ فإننا ندعو مجلس الوزراء كمجلس النواب إلى ضركرة الحفاظ على
المستقلة ،كعدـ التدخل في أعماؿ كانشطة ىذه الهيئات إال على سبيل
استقالؿ الهيئات ي
االستثناء ككفق الطريق الدستورم كالقانوني المرسوـ للرقابة.

كما ندعو مجلس النواب إلى توحيد المركز القانوني كالمعاملة القانونية لرؤساء الهيئات
المستقلة بتحديد المركز القانوني لهم بػوصف أم منهم (مكلف بخدمة عامة) ،فضالن عن
ي

المستقلة تتمثل في اعتبارىم بدرجة كزير،
ضركرة إفراد معاملة قانونية لكل رؤساء الهيئات ي
كليس بدرجة ككيل كزير ،أك من ذكم الدرجات الخاصة ضمانان لفاعلية الرقابة.

كما ندعو المحكمة االتحادية العليا إلى ممارسة دكرىا الفعاؿ في حماية الهيئات

المستقلة في القرارات الصادرة عنها ،بالشكل الذم يجعل من صور الرقابة التي تمارسها
ي
ىذه الهيئات في مواجهة السلطات األخرل فاعلة كمنجزة للغرض الذم أنشأت من اجلو.
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اهلــىايــش

(ُ) ييطلق بعضهم تسمية (المفوض البرلماني) على االمبودسماف ،فيما يسميو آخركف (حامي الحقوؽ)
أك (حامي الوطن) ،كاألصل أنو ال يتألف من ىيأة مكونة من عدة أشخاص ،كإنما يتجسد في قياـ
شخص يشهد لو بالكفاءة بتفويض من البرلماف بممارسة الدكر الرقابي من خالؿ مراجعة التصرفات
االدارية كا لقضائية ،كيمارس اختصاصاتو على اإلدارة كالجيش كالقضاء دكف شمولها للملك كأعضاء
البرلماف كالوزراء ،كيتمثل األساس القانوني لو في القانوف رقمِٖٗ لسنة ُٕٔٗ .د .مازف ليلو
راضي – القضاء اإلدارم – مطبعة جامعة دىوؾ -ََُِ -ص ٔٓ.َٔ-
المستقلة في فرنسا ،إذ ذىب بعضهم إلى
(ِ) تجدر اإلشارة إلى اختالؼ الفقهاء بشاف نشأة الهيئات ي
َّ
المستقلة سجلت ظهورىا الرسمي ألكؿ مرة في التشريع الفرنسي عاـ ُُْٗ بموجب
أف الهيئات ي
التشريع العادم ،كمن ثم تكرر النص عليها مرة ثانية عاـ ُٕٓٗ من قبل المشرع العادم .

المستقلة ،إذ توجد محكمة
(ّ) على سبيل المثاؿ في التشريع الفرنسي نجد تنوع الهيئات أك السلطات ي
المحاسبات التي تعد ىيأة رقابية منشأة كفق القانوف ّْٖ لسنة ُٕٔٗ ،كتقابل ديواف الرقابة

المالية في العراؽ ،ككذلك الحاؿ بالنسبة إلى المحكمة التأديبية لمخالفات الميزانية كالمخالفات
المالية المنشأة بالقانوف ُْْٖ لسنة ُْٖٗ  ،أما في الواليات المتحدة االمريكية توجد ىيئات
الرقابة الفدرالية التي توصف بأنها ىيئات تابعة للكونجرس ،كالتي تتمثل بمكتب المراقب العاـ
كلجنة تفتيش الخدمة المدنية .للمزيد من التفصيالت ينظر :د .سامي محمد نجم – تعدد األجهزة
الرقابية في العراؽ كاثره على فاعليتها (دراسة مقارنة) – بحث منشور في مجلة كلية القانوف للعلوـ
القانونية كالسياسية – كلية القانوف – جامعة كركوؾ  -المجلد ّ - َُِْ -ص َُٓ كما
بعدىا.
(ْ) كفي االتجاه ذاتو ينظر المادة (ٓ) من قانوف ديواف الرقابة المالية االتحادم رقم (ُّ) لسنة
َُُِ ،كالمادة (ُ) من قانوف ىيأة اإلشراؼ القضائي رقم (ِٗ) لسنة َُِٔ.
(ٓ) ينظر المادة (ٖ/أكالن) من قانوف الهيأة الوطنية العليا للمساءلة كالعدالة رقم (َُ) لسنة ََِٖ.
كالمادة (ِ) من قانوف مؤسسة الشهداء رقم (ِ) لسنة َُِٔ .كالمادة (ِ) من قانوف مؤسسة
السجناء السياسيين رقم (ْ) لسنة ََِٔ .كالمادة (ُ) من كقانوف ديواف الوقف السني رقم
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(ٔٓ) لسنة َُِِ .كالمادة (ُ) من قانوف ديواف الوقف الشيعي رقم (ٕٓ) لسنة َُِِ .ك
المادة (ِ) من قانوف البنك المركزم العراقي رقم (ٔٓ) لسنة ََِْ.
المستقلة كعالقتها بالسلطة التشريعية في العراؽ (دراسة مقارنة)-
(ٔ) ىشاـ جميل كماؿ – الهيئات ي
أطركحة دكتوراه – كلية القانوف -جامعة تكريت -َُِِ -ص ُٔ.
المستقلة – بحث منشور في مجلة
(ٕ) أ.ـ.د .عز الدين عيساكم – المكانة الدستورية للهيئات اإلدارية ي

الفكر العربي – الصادرة عن كلية الحقوؽ كالعلوـ السياسية في جامعة محمد خضيرة بسكرة –

العدد ْ -ََِٕ -ص َُِ.ُُِ-
المستقلة في دستور ََِٓ -بحث
(ٖ)  -د .حناف محمد القيسي -مفهوـ االستقالؿ كالهيئات ي
منشور في مجلة الحقوؽ – كية القانوف – الجامعة المستنصرية -المجلد ْ – َُِْ -صٕ.
المرقم ـ ِِٖ /ت ٔ ََِٔ/الصادر في ٗ،ََِٔ/َُ/
(ٗ) ينظر قرار المحكمة االتحادية العليا ي
المرقم ٖٖ/اتحادية ََُِ/الصادر في ُٖ.ََُِ/ُ/
ككذلك القرار ي

المستقلة كفقان للزاكية التي ينظر منها إليها ،فمن حيث
(َُ) القاعدة العامة تتمثل بتنوع صور الهيئات ي
المستقلة إلى أ -ىيئات مستقلة
نطاؽ االستقاللية كفق النصوص الدستورية كالقانونية تقسم الهيئات ي
المستقلة لالنتخابات،
بصورة كلية كتامة ،كما ىو الحاؿ بالنسبة إلى ىيأة النزاىة كالمفوضية العليا ي
كالمفوضية العليا لحقوؽ االنساف .ب -ىيئات مستقلة ماليان كاداريان :كما ىو الحاؿ بالنسبة إلى

البنك المركزم العراقي كديواف الرقابة المالية كىيأة االعالـ كاالتصاالت كدكاكين األكقاؼ .كما
تقسم الهيئات من حيث االستمرارية إلى أ -ىيئات مستقلة انتقالية :كما ىو الحاؿ بالنسبة إلى

الهيأة الوطنية العليا للمساءلة كالعدالة كمؤسسة الشهداء كمؤسسة السجناء السياسيين ،كىيأة
دعاكل الملكية .ب -ىيئات مستقلة دائمية  :كما ىو الحاؿ بالنسبة إلى ىيأة النزاىة كالمفوضية
المستقلة لالنتخابات .كما تقسم الهيئات من حيث الوظيفة إلى :أ-ىيئات مستقلة رقابية :كما
العليا ي
ىو الحاؿ بالنسبة إلى ىيأة النزاىة كديواف الرقابة المالية .ب-ىيئات مستقلة تنفيذية :كما ىو
الحاؿ بالنسبة إلى مؤسسة الشهداء كمؤسسة السجناء السياسيين كديواف الوقف الشيعي كديواف
الوقف السني .ج -ىيئات مستقلة قضائية :كما ىو الحاؿ بالنسبة إلى ىيأة دعاكل الملكية،
كالمحكمة الجنائية العراقية العليا .للمزيد من التفصيالت ينظر  :د .رياض الزىيرم – الهيئات
المستقلة في العراؽ – محاضرات القيت على طلبة المرحلة األكلى
المستقلة في العراؽ – الهيئات ي
ي

في كلية القانوف – جامعة بغداد للعاـ الدراسي َُِّ –َُِْ-ص ُٕ.
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المستقلة كاألجهزة
(ُُ) عالجت المواد (ُِٓ – ُِِ) من الدستور المصرم لعاـ َُِْ الهيئات ي
الرقابية ،كمن ثم يتضح َّ
المستقلة تعد مؤسسات دستورية ،كيتوجب على مجلس النواب
أف الهيئات ي

أ ٍف يصدر القوانين التي تحافظ على طبيعتها .كينطبق الحكم ذاتو بالنسبة إلى الدستور العراقي لعاـ

المستقلة) من الباب الثالث المعنوف
ََِٓ الذم عالجها في الفصل الرابع المعنوف (الهيئات ي
(السلطات االتحادية) كذلك في المواد (َُِ )َُٖ-منو.
المستقلة ،فعلى الرغم من َّ
(ُِ) يبدك َّ
أف غالبية
أف المشرع العراقي لم يحسم موقفو بشأف طبيعة الهيئات ي

المستقلة تلتزـ بالسكوت عن تحديد طبيعة الهيأة ،إال أننا كجدنا استثناء على ىذه
قوانين الهيئات ي
القاعدة ،كقد تجلى ذلك في قانوف ىيأة االعالـ كاالتصاالت رقم (ٓٔ) لسنة ََِٓ إذ ينص

القسم (ّ) منو على أف (يتم بموجب ذلك إنشاء ىيأة ادارية مستقلة ال تسعى لتحقيق الربح يطلق
عليها اسم المفوضية العراقية لالتصاالت كاالعالـ.)..
المستقلة في ظل الدستور العراقي لعاـ ََِٓ-
(ُّ) المدرس فارس عبد الرحيم  -طبيعة الهيئات ي
بحث منشور في مجلة الدراسات اإلنسانية الجامعة – العدد ّ -َُِّ -ص ُُٓ.ُُٕ-
المستقلة في العراؽ (دراسة مقارنة) – أطركحة دكتوراه
(ُْ) اقباؿ ناجي سعيد – النظاـ القانوني للهيئات ي
– كلية القانوف – جامعة بغداد – َُِٓ– ص ِٓ.ِٔ-

(ُٓ) المدرس فارس عبد الرحيم  -مرجع سابق -ص ُُٓ
المستقلة – مرجع سابق – ص ُْٗ.
(ُٔ) اقباؿ ناجي سعيد – النظاـ القانوني للهيئات ي

المستقلة للرقابة الرئاسية أك الوصائية ،كما ال تتلقى
(ُٕ) يعرؼ االستقالؿ بأنو (عدـ خضوع الهيئات ي
أكامر أك تعليمات من جهة أخرل ،فضال عن َّ
أف السلطة التنفيذية ال تتمتع بحرية في عزؿ أعضائها،
كفي المقابل يقتضي القوؿ اف االستقالؿ ال يعني انها تعمل بمعزؿ عن األىداؼ الحكومية ؛ بل ىي
ىيئات ساندة للحكومة).د .إسماعيل صعصاع غيداف ،ـ .صادؽ محمد علي – مظاىر استقالؿ
المستقلة -بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوـ القانونية كالسياسية – كلية
الهيئات ي
القانوف – جامعة بابل -المجلد ٖ -َُِٔ -ص َِٓ.

(ُٖ) ينظر البند (سادسا) من المادة (ٔ) من قانوف ىيأة النزاىة رقم َّ لعاـ َُُِ ك البند (سادسا)
المستقلة لالنتخابات رقم ُُ لعاـ ََِٕ المعدؿ
من المادة ( ٗ) من قانوف المفوضية العليا ي
كالبند (أكال) من المادة ( ُِ ) من قانوف ديواف الرقابة المالية االتحادم لعاـ َُُِ المعدؿ ك
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البند (أكال) من المادة ( ُّ ) من قانوف المفوضية العليا لحقوؽ اإلنساف رقم ّٓ لعاـ ََِٖ
المعدؿ.
المستقلة في العراؽ – مرجع سابق -صٗ.
(ُٗ) د .رياض الزىيرم – الهيئات ي

(َِ) للمزيد من التفصيالت ينظر أ.ـ .د .عز الدين عيساكم – المكانة الدستورية للهيئات اإلدارية
المستقلة  :مآؿ مبدأ الفصل بين السلطات – بحث منشور في مجلة االجتهاد القضائي – جامعة
ي
محمد خيضر بسكر -العدد الرابع -ص ُِِ كما بعدىا .بركبية حساـ الدين – الرقابة القضائية
المستقلة -رسالة ماجستير  -كلية الحقوؽ كالعلوـ السياسية-جامعة
على أعماؿ سلطات الضبط ي
قاصدم مرباح كرقلة -َُِْ-َُِّ -صٗ كما بعدىا.

المستقلة في العراؽ – مرجع سابق -ص ُْٗ-
(ُِ) اقباؿ ناجي سعيد – النظاـ القانوني للهيئات ي
ُٓٓ.
المستقلة للتحقيق
(ِِ) على الرغم من سكوت الدستور العراقي عن إيراد نص يجيز اخضاع رئيس الهيأة ي

البرلماني إال أننا نرل إمكانية اللجوء إلى ىذه الوسيلة كونو من السلطات الممنوحة لمجلس النواب

كالمرتبطة بطبيعة عملو دكف الحاجة إلى النص عليو.
(ِّ) يينظر المواد (ٖٓ )َٔ-من النظاـ الداخلي لمجلس النواب لعاـ ََِٔ.
(ِْ) ينظر المادة (ُٔ/ثامنان) من دستور جمهورية العراؽ لعاـ ََِٓ.

(ِٓ) د .مصدؽ عادؿ – الوزير في الدساتير العراقية – مكتبة السنهورم -بغداد -َُِِ -صَِِ
كما بعدىا.
(ِٔ) مثاؿ على ذلك الدستور األمريكي لعاـ ُٕٖٕ نجد اف المادة (ُ) منو منحت سلطة تعيين كبار
موظفي الدكلة إلى مجلس الشيوخ.
(ِٕ) ينظر المادة (ٕ/ثانيا) من قانوف ىيأة النزاىة رقم (َّ) لسنة َُُِ ،كما ينظر المادة (ِْ) من
قانوف ديواف الرقابة المالية رقم (ُّ) لسنة َُُِ.
(ِٖ) ففي السويد نجد اف المادة (ُُ) من قانوف االمبودسماف اكجبت تقديم التقرير إلى البرلماف سنويان
في ُٓ ،ُِ/كفي فرنسا َّ
فإف كسيط الجمهورية يقدـ تقريره إلى رئيس الجمهورية كالبرلماف .سعد
المستقلة لضماف حقوؽ االفراد (دراسة مقارنة) – أطركحة دكتوراه – كلية
عدناف – رقابة الهيئات ي
القانوف -جامعة بغداد – ُٗٗٗ -ص ُٖٕ.

(ِٗ) ينظر المادة (ُٕ /سابعان) من قانوف ىيأة النزاىة رقم (َّ) لسنة َُُِ.
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(َّ) ينظر المادة (ٔ) من قانوف ديواف الرقابة المالية رقم (ُّ) لسنة َُُِ.
(ُّ) ينظر امر رئيس مجلس الوزراء رقم (ُٗ) لسنة ََِٓ المنشور في الوقائع العراقية بالعدد ّٓٗٗ
في ّ.ََِٓ/ّ/
(ِّ) ينظر القسم (ٓ) من قانوف مكاتب المفتشين العموميين رقم (ٕٓ) لسنة ََِْ المنشور في
الوقائع العراقية بالعدد ِّٖٗ في حزيراف ََِْ.
المرقم ّٓ ََِٕ/الصادر في
(ّّ) جاء في قرار مجلس الدكلة (مجلس الشورل سابقان) ي
ُٔ(ََِٕ/ْ/يرل المجلس لمجلس النواب قبوؿ ترشيح من تجاكزت اعمارىم الثالثة كالستين
لعضوية مجلس المفوضين اذا توافرت في المرشح شركط الترشيح األخرل).
(ّْ) مثاؿ على ذلك ما قاـ بو مجلس الوزراء العراقي بتاريخ ُٔ َُِِ/َُ/بإصدار قرار إعفاء
محافظ البنك المركزم (س.ش) كتعيين (ع.ت) محلو دكف استحصاؿ موافقة مجلس النواب على
التعيين كفقا ألحكاـ المادة (ُٔ/ىػ) من دستور جمهورية العراؽ لعاـ ََِٓ .د .كائل عبد اللطيف
– البنك المركزم كالسلطات الثالث – بحث منشور على الموقع االلكتركني االتي:
info@inciraq.com

المرقم
(ّٓ) ككذلك الحاؿ بالنسبة إلى تقاعد رئيس الهيأة ،إذ جاء في قرار مجلس شورل الدكلة ي

ُٔ ََِٕ/الصادر في ِٓ( ََِٕ/ُ/اف البت في مدل استحقاؽ القاضي أك المدعي العاـ
للحقوؽ التقاعدية في المحكمة الجنائية العليا كشمولهما بقرارم مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم
(َُِ) لسنة ُٕٗٗ ك(ُْٓ) لسنة ََُِ يكوف من اختصاص دائرة التقاعد كألم منهما
الطعن بقرارات الدائرة اماـ لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين التي تخضع قراراتها للطعن اماـ الهيأة
العامة لمجلس شورل الدكلة).

(ّٔ) بهذا الصدد تجدر اإلشارة إلى قياـ مجلس الوزراء بإصدار قراره المتخذ في جلسة مجلس الوزراء
المستقلة بدرجة ككيل
المؤرخة ُِ َُِٓ/ُُ/كالمتضمن تكييف المركز القانوني لرئيس الهيأة ي
كزير.
المستقلة – مرجع سابق -صُُٓ.
(ّٕ) اقباؿ ناجي – النظاـ القانوني للهيئات ي

المرقم
(ّٖ) ينطبق الحكم ذاتو بالنسبة إلى تعيين رئيس ديواف الرقابة المالية ،إذ أصدرت المحكمة قرارىا ي

َُْ/اتحادية َُُِ/الصادر في َّ َُِِ/ُ/كالمتضمن الحكم بعدـ دستورية المادة
(ِِ/أكالن/أ) من قانوف ديواف الرقابة المالية رقم (ُّ) لسنة َُُِ.
191

املجلد السابع – العدد الثاني 8102/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

(ّٗ) للمزيد من التفصيالت ينظر مالك منسي ،مصدؽ عادؿ -النظاـ القانوني لذكم الدرجات الخاصة
في العراؽ (دراسة تحليلية بين النظرية كالتطبيق) -مؤسسة الصفاء للمطبوعات -بيركت-
َُُِ -ص ِْ كما بعدىا.
المرقم ِٗ/اتحادية ََِٕ/الصادر في ِٖ.ََِٖ/ُ/
(َْ) ينظر قرار المحكمة االتحادية العليا ي

المستقلة كضماف استقاللها –
(ُْ) للمزيد من التفصيالت ينظر :محمد يوسف السعدم – الهيئات ي
تعليق على قرارات المحكمة االتحادية العليا – دكف سنة كمكاف النشر  -ص ٕ.
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ا
أوال :انكتت وانرسبئم واألطبرٌخ :
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املصـــــــبدر

المستقلة -رسالة
ُ .بركبية حساـ الدين – الرقابة القضائية على أعماؿ سلطات الضبط ي

ماجستير  -كلية الحقوؽ كالعلوـ السياسية-جامعة قاصدم مرباح كرقلة-َُِّ -
َُِْ.

المستقلة لضماف حقوؽ االفراد (دراسة مقارنة) – أطركحة
ِ .سعد عدناف – رقابة الهيئات ي
دكتوراه – كلية القانوف -جامعة بغداد – ُٗٗٗ.
ّ .د .مازف ليلو راضي – القضاء اإلدارم – مطبعة جامعة دىوؾ -العراؽ.ََُِ -
ْ .د .مصدؽ عادؿ – الوزير في الدساتير العراقية – مكتبة السنهورم -بغداد.َُِِ -
ٓ .د .مصدؽ عادؿ ،د .مالك منسي - ،النظاـ القانوني لذكم الدرجات الخاصة في العراؽ
(دراسة تحليلية بين النظرية كالتطبيق) -مؤسسة الصفاء للمطبوعات -بيركت.َُُِ -
المستقلة كعالقتها بالسلطة التشريعية في العراؽ (دراسة
ٔ .ىشاـ جميل كماؿ – الهيئات ي
مقارنة) -أطركحة دكتوراه – كلية القانوف -جامعة تكريت.َُِِ -
ا
حبٍَب :انجذىث وانذراسبد واملقبالد :

المستقلة-
ُ .د .إسماعيل صعصاع غيداف ،ـ .صادؽ محمد علي – مظاىر استقالؿ الهيئات ي
بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوـ القانونية كالسياسية – كلية القانوف – جامعة

بابل -المجلد ٖ.َُِٔ -

المستقلة في دستور ََِٓ -بحث
ِ .د .حناف محمد القيسي -مفهوـ االستقالؿ كالهيئات ي
منشور في مجلة الحقوؽ – كية القانوف – الجامعة المستنصرية -المجلد ْ.َُِْ -

المستقلة في العراؽ – محاضرات القيت على طلبة المرحلة
ّ .د .رياض الزىيرم –الهيئات ي
األكلى في كلية القانوف – جامعة بغداد للعاـ الدراسي َُِّ.َُِْ-
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ْ .د .سامي محمد نجم – تعدد األجهزة الرقابية في العراؽ كاثره على فاعليتها (دراسة مقارنة)
– بحث منشور في مجلة كلية القانوف للعلوـ القانونية كالسياسية – كلية القانوف – جامعة
كركوؾ  -المجلد ّ.َُِْ -
المستقلة – بحث منشور
ٓ .أ.ـ.د .عز الدين عيساكم – المكانة الدستورية للهيئات اإلدارية ي
في مجلة الفكر العربي – الصادرة عن كلية الحقوؽ كالعلوـ السياسية في جامعة محمد

خضيرة بسكرة – العدد ْ.ََِٕ -
المستقلة  -مآؿ مبدأ
ٔ .أ.ـ .د .عز الدين عيساكم – المكانة الدستورية للهيئات اإلدارية ي
الفصل بين السلطات – بحث منشور في مجلة االجتهاد القضائي – جامعة محمد خيضر
بسكر -العدد الرابع.
المستقلة في ظل الدستور العراقي لعاـ
ٕ .المدرس فارس عبد الرحيم  -طبيعة الهيئات ي
ََِٓ -بحث منشور في مجلة الدراسات اإلنسانية الجامعة – العدد ّ.َُِّ -
المستقلة كضماف استقاللها – تعليق على قرارات
ٖ .محمد يوسف السعدم – الهيئات ي
المحكمة االتحادية العليا – دكف سنة كمكاف النشر.
ٗ .د .كائل عبد اللطيف – البنك المركزم كالسلطات الثالث – بحث منشور على الموقع
االلكتركني االتيinfo@inciraq.com :

ا
حبنخب :انتشرٌؼبد :

ُ -الدستور األمريكي لعاـ ُٕٖٕ.
ِ -قانوف البنك المركزم العراقي رقم (ٔٓ) لسنة ََِْ.
ّ -قانوف مكاتب المفتشوف العموميوف رقم (ٕٓ) لسنة ََِْ.
ْ -دستور جمهورية العراؽ لعاـ ََِٓ.
ٓ -أمر رئيس مجلس الوزراء رقم (ُٗ) لسنة ََِٓ.
ٔ -النظاـ الداخلي لمجلس النواب لعاـ ََِٔ.
المستقلة لالنتخابات رقم (ُُ) لعاـ ََِٕ المعدؿ.
ٕ -قانوف المفوضية العليا ي
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ٖ -قانوف المفوضية العليا لحقوؽ اإلنساف رقم (ّٓ) لعاـ ََِٖ المعدؿ.
ٗ -قانوف الهيأة الوطنية العليا للمساءلة كالعدالة رقم (َُ) لسنة ََِٖ.
َُ -قانوف ىيأة النزاىة رقم (َّ) لعاـ َُُِ.
ُُ -قانوف ديواف الرقابة المالية االتحادم رقم (ُّ) لعاـ َُُِ المعدؿ
ُِ -دستور جمهورية مصر لعاـ َُِْ.
ُّ -قانوف مؤسسة الشهداء رقم (ِ) لسنة َُِٔ.

ا
راثؼب :انقراراد انقضبئٍخ:

المرقم ِِٖ /ت ٔ ََِٔ/في ٗ.ََِٔ/َُ/
ُ -قرار المحكمة االتحادية العليا ي

المرقم ُٔ ََِٕ/في
ِ -قرار مجلس الدكلة (مجلس شورل الدكلة سابقان) ي
ِٓ.ََِٕ/ُ/
المرقم ّٓ ََِٕ/في
ّ -قرار مجلس الدكلة (مجلس شورل الدكلة سابقان) ي
ُٔ.ََِٕ/ْ/
المرقم ِٗ/اتحادية ََِٕ/في ِٖ.ََِٖ/ُ/
ْ -قرار المحكمة االتحادية العليا ي
المرقم ٖٖ/اتحادية ََُِ/في ُٖ.ََُِ/ُ/
ٓ -قرار المحكمة االتحادية العليا ي

المرقم َُْ/اتحادية َُُِ/في ََُِِّ/ُ/
ٔ -قرار المحكمة االتحادية العليا ي
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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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