محاضرة رقم ()2
الرقابة على أعمال اإلدارة

مما الشؾ فيو أف اإلدارة في قياميا بأداء كظيفتيا تممؾ أف تتقص مف بعض حقكؽ األفراد

كحرياتيـ ،كحقيا ىذا ال يمكف تركو دكف ضابط يرسـ الحدكد التي ال تتجاكزىا مما يعرض

تصرفاتيا لمبطالف .

كيفرض ىذا المبدأ كجكد كسائؿ كأجيزة تراقب عمؿ اإلدارة ،كتختمؼ ىذه األجيزة باختالؼ

الدكلة كالنظـ القانكنية المتبعة فييا إال أف المستقر في اغمب الدكؿ كجكد أربعة طرؽ يضمف مف

خالليا األفراد مشركعية أعماؿ اإلدارة في مكاجيتيـ كىي:
 الرقابة السياسية.
 الرقابة اإلدارية .

 رقابة الييئات المستقمة.
 الرقابة القضائية .

المبحث األول
الرقابة السٌاسٌة
تتخذ الرقابة السياسية عمى أعماؿ اإلدارة صك ارن مختمفة ،فقد تتـ عف طريؽ الرأم العاـ

كتمارسيا المؤسسات االجتماعية كاألحزاب السياسية كالنقابات المينية  .كما قد تمارس عف طريؽ

المؤسسات البرلمانية.

المطلب األول :الرقابة عن طرٌق الرأي العام
يراد بمصطمح الرأم العاـ مجمكعة اآلراء التي تسكد مجتمع معيف في كقت ما بخصكص

مكضكعات معينة تتعمؽ بمصالحيـ العامة كالخاصة .

( )

كيشترؾ في تككيف الرأم العاـ مختمؼ الييئات ك التنظيمات الشعبية كالنقابية كالحزبية عف

طريؽ طرح أفكارىا كاتجاىاتيا كالدعكة إلييا بمختمؼ الكسائؿ التي تؤدل الصحافة كالكسائؿ

السمعية كالبصرية دك ارن كبي ارن في نشرىا كتعبئة الرأم العاـ كتكجييو مف خالليا .

كمف الكاضح اف ىذا النكع مف الرقابة لو األثر البالغ في تنظيـ أعماؿ اإلدارة كمنعيا مف

التعسؼ في استعماؿ السمطة في

العراؽ السيما الصحافة التي تمارس حرية التعبير كالرأم

باعتبارىا لساف األمة كالمعبرة عنيا ،كالتي غالبان ما كشفت عف بعض التجاكزات مف مكظفي

اإلدارة العامة.

غير إف ىذا الطريؽ مف طرؽ الرقابة ال يتسع تأثيره إال في الدكؿ التي تكفؿ حرية التعبير

عف طريؽ الرأم العاـ ك التي يبمغ فييا الرأم العاـ مف النضج ما يؤىمو القياـ بكاجب الرقابة كعدـ

الخضكع لمصالح فئات معينة تسخر اإلرادة الشعبية ك الرأم العاـ لتحقيؽ أىدافيا ك مصالحيا

الخاصة فتفقد بذلؾ حقيقة تعبيرىا عف المصمحة العامة .

كيشترؾ في تككيف الرأم العاـ مختمؼ الييئات كالتنظيمات الشعبية كمؤسسات المجتمع

المدني كاالحزاب عف طريؽ طرح افكارىا كالدعكة الييا في مختمؼ الكسائؿ التي تؤدم الصحافة

كالكسائؿ السمعية كالبصرية دك ارن كبي ارن في نشرىا كتعبئة الجماىير كتكجيييـ مف خالليا.
 -1مؤسسات المجتمع المدني

برز مفيكـ المجتمع المدني في اطار افكار كرؤل بعض المفكريف كالفالسفة خالؿ القرنيف

السابع عشر كالثامف عشر كالتي تعتمد افكارىـ اساسان عمى اف االنساف يستمد حقكقو مف الطبيعة
ال مف قانكف يضعو البشر كىذه الحقكؽ لصيقة بو تثبت بمجرد كالدتو .كاف المجتمع المتككف مف

اتفاؽ المكاطنيف قد ارتأل طكاعية الخركج مف الحالة الطبيعية ليككف حككمة نتيجة عقد اجتماعي

اختمفكا في تحديد اطرافو.
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كالمفيكـ المستقر لممجتمع المدني يقكـ عمى اساس انو مجمكعة المؤسسات كالفعاليات

كاالنشطة التي تحتؿ مرك ازن كسطيان بيف العائمة باعتبارىا الكحدة االساسية التي ينيض عمييا

البنياف االجتماعي كالنظاـ القيمي في المجتمع مف ناحية كالدكلة كمؤسساتيا كاجيزتيا ذات

الصبغة الرسمية مف جية اخرل( ).

كبيذا المعنى فاف منظمات المجتمع المدني تساىـ بدكر ميـ في ضماف احتراـ الدستكر

كحماية حقكؽ االفراد كحرياتيـ كتمثؿ االسمكب االمثؿ في احداث التغيير السممي كالتفاىـ الكطني

مع السمطة في سبيؿ تعزيز الديمقراطية كتنشئة االفراد عمى اصكليا كآلياتيا .فيي الكفيمة

باالرتقاء بالفرد كبث الكعي فيو كتعبئة الجيكد الفردية كالجماعية لمتأثير في السياسات العامة

كتعميؽ مفيكـ احتراـ الدستكر كسيادة القانكف.

كمف الجدير بالذكر اف العراؽ قد اىمؿ دكر ىذه المؤسسات في كقت سيطرت فيو السمطة

التنفيذية عمى السمطتيف التشريعية كالقضائية اعتبا ارن مف تأسيس الدكلة العراقية كصدكر القانكف

االساسي العراقي عاـ  1925رغـ ما منحو ىذا الدستكر مف ضمانات في تأسيسيا.

كمف ذلؾ ما كرد في نص المادة (  )26مف القانكف االساسي التي منحت الممؾ حؽ تقييد

الحريات بمراسيـ اثناء عطمة البرلماف اك فضو اك حمو ككاف .السيما المرسكـ رقـ (  )19الصادر
في ايمكؿ عاـ  1954الذم الغت فيو الحككمة كافة الجمعيات كالنكادم كدكر التمثيؿ المجازة في

العراؽ في ذلؾ الكقت كالذم بمغ عددىا ( )468جمعية كناد في كافة انحاء العراؽ .

كاستمر الكضع عمى ما ىك عميو في ظؿ النظاـ الجميكرم رغـ ما تحكيو الدساتير

الجميكرية مف ضمانات تأسيس ىذه المؤسسات .غير إنو كبعد سقكط النظاـ الدكتاتكرم عاـ

 2003دخؿ العراؽ مرحمة جديدة انتشرت فيو مؤسسات المجتمع المدني غير اف انتشارىا لـ

ينعكس بقكة عمى المجاؿ السياسي كلعؿ ذلؾ عائدان الى عدـ النضج كالكعي الالزميف الدارتيا.
فقد اكرد دستكر جميكرية العراؽ الحالي في المادة (

 )39منو ((:اكالن -:حرية تأسيس

الجمعيات كاالحزاب السياسية اك االنضماـ الييا مكفكلة كينظـ ذلؾ القانكف .ثانيان -:ال يجكز

اجبار احد عمى االنضماـ الى أم حزب اك جمعية اك جية سياسية اك اجباره عمى االستمرار في

العضكية فييا )).
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 -2كسائؿ االعالـ.

تمعب كسائؿ االعالـ دك ارن سياسيان ميمان يساىـ في تعبئة الرأم العاـ الشعبي مف خالؿ

كتابات كاقكاؿ المفكريف كالصحؼ كالفضائيات المرأية كالمسمكعة كاالجتماعات كالندكات التي

تساىـ في اطالع الجماىير عمى المشاكؿ االكثر إلحاحان كالتي يتعرض ليا المجتمع كتككف مراقب
جماعي لصالح الشعب مف خالؿ انتقاد سياسات الحكاـ ككشؼ فضائحيـ كفسادىـ كانتياكيـ

لسيادة القانكف.

 -3االحزاب السياسية.

مف اساسيات العمؿ الديمقراطي اف تسعى االحزاب السياسية الى تحقيؽ االتصاؿ

الجماىيرم .فالدكر االساسي الذم تقكـ بو االحزاب السياسية ىك السعي لمحصكؿ عمى تأييد

االفراد لبرامجيا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية التي تعد بتنفيذىا اذا ما كصمت الى السمطة

عبر االنتخاب .كحتى تحقيؽ ذلؾ تبقى االحزاب مراقبة لعمؿ
كسيادة القانكف.

االداره لضماف احتراميا لمدستكر

كمف الجدير بالذكر اف ىذه الفرصة لـ تتح لالحزاب السياسية في العراؽ فقد ضمف القانكف

االساسي العراقي لعاـ  1925التعددية السياسية كالتداكؿ السممي لمسمطة كلـ تكف االحزاب

السياسية باحسف حاالن في ظؿ النظاـ الجميكرم رغـ ما حققتو ثكرة الرابع عشر مف تمكز عاـ

 1958مف منجزات عف طريؽ منح االحزاب السياسية حرية العمؿ كتشكيؿ حككمة ائتالفية ضمت
كافة االحزاب الكطنية القائمة.

اذ اف الكاقع العممي لطبيعة النظاـ السياسي في العراؽ منذ تأسيس الدكلة العراقية كحتى

عاـ  2003يخمك مف ضمانة كجكد احزاب سياسية قكية كمعارضة ،قادرة عمى مراقبة السمطة
كردىا الى الصكاب اذا ما انحرفت عنو احترامان لمدستكر كحقكؽ كحريات االفراد.

المطلب الثانً  :الرقابة عن طرٌق البرلمان .

يتمثؿ ىذا الطريؽ مف الرقابة برقابة البرلماف عمى أعماؿ السمطة التنفيذية كذلؾ عف طريؽ

الشكاكل المقدمة مف األفراد ك المتظمنة طمباتيـ التي قد يجد البرلماف أنيا عمي قدر مف الكجاىة

مما يدعك إلى مكاجية الكزراء بحؽ السؤاؿ أك االستجكاب أك سحب الثقة مف الكزارة كميا.

( )

كيتحدد شكؿ الرقابة البرلمانية بما ىك مرسكـ في الدستكر ،كىي تختمؼ مف دكلة إلى أخرل

كتككف الرقابة البرلمانية أقكل في النظـ النيابية منيا في النظـ األخرل ،حيث تككف الكزارة

مسؤكلة أماـ البرلماف مسؤكلية تضامنية ناىيؾ عف المسؤكلية الفردية لكؿ كزير عف أعماؿ

كزارتو .

كقد كفؿ الدستكر العراقي رقابة البرلماف عمى أعماؿ الحككمة احترامان لمبدأ المشركعية عف
طريؽ تكجيو السؤاؿ حكؿ أمر يجيمو أحد النكاب  ،فقد اجاز لخمسة كعشريف عضكان في االقؿ
مف مجمس النكاب طرح مكضكع عاـ لممناقشة الستيضاح سياسة كاداء مجمس الكزراء ،كلعضك
مجمس النكاب كبمكافقة خمسة كعشريف عضكان ،تكجيو استجكاب الى رئيس مجمس الكزراء اك
الكزراء ،لمحاسبتيـ في الشؤكف التي تدخؿ في اختصاصيـ.
كقد كرد في المادة  /61ثامنان مف الدستكر اف لمجمس النكاب سحب الثقة مف احد الكزراء
بناء عمى طمب
باالغمبية المطمقة ،كيعد مستقيالن مف تاريخ قرار سحب الثقة ،كما يممؾ المجمس ن
خمس اعضائو كباالغمبية المطمقة لعدد اعضائو سحب الثقة مف رئيس مجمس الكزراء بعد
استجكاب كجو لو.
كلكف مع ما تتمتع بو الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ اإلدارة مف أىمية فإف دكرىا مقيد غالبان
باإلرادة الحزبية السائدة في البرلماف التي تككف في أحياف متكافقة مع إرادة الحككمة لك صادؼ
أنيا مف الحزب نفسو فتككف الحككمة الخصـ كالحكـ كىنا يختفي دكر الرقابة السياسية كال تحقؽ
الحماية الكافية لألفراد ضد تعسؼ اإلدارة خاصة في الدكؿ غير النيابية أك التي تأخذ بنظاـ الحزب
الكاحد مما يقتضي تعزيزىا بنكع أخر مف أنكاع الرقابة(.
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) كما اف عدـ نضج الكعي السياسي

لدل اعضاء البرلماف كافتقارىـ الى الخبرة كضعؼ المعارضة قد تؤدم الى ضعؼ ىذه الضمانة
كيختفي دكرىا الحقيقي في حماية حقكؽ االفراد كحرياتيـ.

المبحث الثانً
الرقابة اإلدارٌة
الرقابة اإلدارية تتمثؿ في الرقابة الذاتية التي تقكـ بيا اإلدارة عمى تصرفاتيا لمبحث في

مشركعيتيا كمالءمتيا فيي رقابة مشركعية مف حيث مكافقتيا لمقانكف بمعناه العاـ كرقابة

مالئمة مف حيث تناسبيا مع اليدؼ الذم تسعى اإلدارة إلى تحقيقو .

كتبدك أىمية ىذا النكع مف الرقابة في إتاحة الفرصة لإلدارة التي تصدر ق ار ارن خاطئان أف تعيد

إلغاء أك تبديالن ،كفي ذلؾ حفظ لكرامة اإلدارة عندما تكتشؼ
النظر في ق ارراىا فتصححو تعديالن أك
ن
عدـ مشركعية تصرفيا أك عدـ مالئمتو باإلضافة إلى أف ىذا النكع مف الرقابة مجاني كال يتطمب

أم رسكـ أك مصاريؼ .

( )

كىذه الرقابة أما أف تتـ بشكؿ تمقائي كأما عف طريؽ تظمـ ذكم الشأف .

المطلب األول :الرقابة التلقائٌة

يتحقؽ ىذا النكع مف الرقابة اإلدارية عندما تقكـ اإلدارة تمقائيان ببحث كمراجعة تصرفاتيا

لفحص مشركعيتيا كمدل مكافقتيا لمقانكف كمالئمتيا لميدؼ المرجك منيا ،فتعمد إلى تصحيح

إلغاء أك تعديالن كقد يمارس ىذه الرقابة المكظؼ أك الجية التي أصدرت القرار ،كقد
تصرفاتيا
ن
يمارسيا الرئيس اإلدارم بما لو مف سمطة رئاسية عميو ،أك الييئة المركزية بما ليا مف كصايا

إدارية عمى الييئات الالمركزية .
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بناء عمى تقارير لجنة أك ىيئة إدارية أخرل ميمتيا مراقبة أعماؿ
كقد تتـ ىذه الرقابة ن
اإلدارة فتعمؿ عمى إلغاء ق ارراتيا غير المشركعة أك إبالغ الرئيس اإلدارم بما يتكشؼ ليا مف
مخالفات قانكنية ليتخذ اإلجراء المناسب بخصكصيا .

( )

بناء على تظلم
المطلب الثانً :الرقابة ً

تمارس ىذه الرقابة عندما تكتشؼ اإلدارة عدـ مشركعية تصرفيا أك عدـ مالئمتو نتيجة

تظمـ يقدـ إلييا مف صاحب المصمحة ،كتختمؼ ىذه التظممات بحسب األىمية التي يمنحيا إياىا

المشرع ،فتككف إجبارية أحيانان عندما يمزـ األفراد باتباعيا قبؿ سمكؾ طريؽ الطعف القضائي

فيككف شرطان لقبكؿ دعكل اإللغاء ،مثمما فعؿ المشرع اؿعراقي ،حيث أخذ بفكرة التظمـ الكجكبي ك

يجعؿق ق شرطان عامان بالنسبة ؿدعكل اإللغاء.

أما مف حيث الجية التي يقدـ إلييا التظمـ فقد يككف التظمـ كالئياَ أك رئاسيان أك إلى لجنة

إدارية متخصصة .

أكالن -التظمـ الكالئي :كىك التظمـ الذم يقدـ إلى الجية التي أصدرت القرار كيطمب إلييا

إلغاء القرار أك تعديمو أك سحبو لعدـ مشركعيتو أك عدـ مالئمتو كتقكـ اإلدارة بعد ذلؾ بفحص
التظمـ لمتأكد مف مدل مشركعيتو كاتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفادم ما شابو مف عيكب.

( )

ثانيان -التظمـ الرئاسي :كىذا التظمـ يقدـ مف صاحب المصمحة إلى رئيس مف صدر عنو

القرار محؿ التظمـ كقد يمجأ صاحب الشأف إلى ىذا النكع مف التظمـ بعد استنفاذ طريؽ التظمـ
الكالئي إذا ما أصرت الجية التي أصدرت القرار عمى رأييا كرفضت تظممو.

ثالثا ً -التظلم الموجه إلى لجنة متخصصة:

يشترط المشرع في بعض األحياف أف يقدـ التظمـ إلى لجنة إدارية خاصة يتـ تشكيميا كفؽ

شركط معينة يناط بيا النظر في مدل مشركعية كمالئمة الق اررات الصادرة عف اإلدارة كالتي يتـ

التظمـ منيا .

كتفصؿ ىذه المجاف في التظممات المقدمة إليا مف دكف الرجكع إلى الرئيس اإلدارم كغالبان

ما ينتيي تطكر ىذه المجاف إلى انتقاليا نحك الرقابة القضائية كما ىك الشأف في مجمس الدكلة

الفرنسي .
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كأيان كانت صكرة الرقابة اإلدارية فيي ليست كافية لضماف مشركعية تصرفات اإلدارة في

مكاجية األفراد إذ أنيا تفتقر إلى االستقالؿ كالحياد فيي تجمع صفتي الخصـ كالحكـ كال يأمف

جانبيا مف ىذه الجية برغـ ما تتميز بو ىذه الرقابة مف يسر إجراءاتيا كقمة تكاليفيا بالمقارنة

مع الرقابة القضائية .

المبحث الثالث
رقابة الهٌئات المستقلة
مف الكسائؿ الجديدة التي اعتمدتيا بعض الدكؿ لمرقابة عمى أعماؿ اإلدارة ،استحداث

ىيئات مستقمة عف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية لتمارس كظيفة الرقابة عمى تصػرفات اإلدارة

كالبحث في مدل مكافقتيا لمقانكف  .كنبحث فيما يأتي نماذج مف ىذه الييئات التي اعتمدتيا

بعض الدكؿ ( ).

المطلب األول :نظام االمبودسمان  Ombouds manأو المفوض البرلمانً
كاالمبكدسماف كممة سكيدية يراد بيا المفكض أك الممثؿ  .كىك شخص مكمؼ مف البرلماف

بمراقبة اإلدارة كالحككمة كحماية حقكؽ األفراد كحرياتيـ ( ).

كقد استحدثت السكيد ىذا النظاـ في دستكرىا لعاـ  1809ليككف كسيمة لتحقيؽ التكازف

بيف سمطة البرلماف كالسمطة التنفيذية كلمحد مف تعسؼ األخيرة في استخداميا المتيازاتيا في

مكاجية األفراد .
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كقد تطكر ىذا النظاـ حتى بات يطمؽ عميو اسـ “حامي المكاطف” فيك الشخػص الذم يمجأ

إليو المكاطف طالبان حمايتو كتدخمو إذ ما صادفتو مشاكؿ أك صعكبات مع الحككمة أك الجيات

اإلدارية.

(

)

بناء عمى شككل يتمقاىا مف األفراد
كلممفكض البرلماني الحؽ في التدخؿ مف تمقاء نفسو أك ن
أك بأم كسيمة أخرل يعمـ مف خالليا بكقكع مخالفة فيعمؿ عمى تكجيو اإلدارة إلي كجكب اتباع

أسمكب معيف في عمميا لتتدارؾ أخطائيا ،كلو استجكاب أم مكظؼ في ىذا الشأف كلو إقامة

الدعكل عمى المكظفيف المقصريف في أداء كاجباتيـ كمطالبتيـ بالتعكيػض لمف لحقو ضرر مف

جراء التصرؼ غير المشركع.

(

)

ىذا كيقدـ االمبكدسماف تقري ارن سنكيان إلي البرلماف يتضمف ما قاـ بو مف أعماؿ خالؿ تمؾ

السنة.

كبالنظر لمنجاح الكبير ليذا النظاـ فقد أخذت العديد مف الدكؿ بأنظمة مشابية لو كما حصؿ

في فنمندا التي أخذت بو عاـ  1919ثـ الدانمارؾ بمقتضى دستكرىا لعاـ  1953كتـ انتخاب أكؿ

امبكدسماف فييا عاـ  1955كذلؾ أخذت بو نيكزلندا كالنركيج عاـ
ككندا عاـ .1967

 1962كالمممكة المتحدة

المطلب الثانً  :الوسٌط الفرنسً Le mediateur

أخذت فرنسا بنظاـ مشابو لنظاـ االمبكدسماف كاسمتو " الكسيط" ألنو يتكسط البرلماف

كالحككمة أك ألنو كسطان بيف الرقابة البرلمانية كالقضائية

(

).

كبمكجب القانكف رقـ "  "6في  1973/1/3يعيف الكسيط لمدة ستة سنكات غير قابمة

لمتجديد مف رئيس الجميكرية بمرسكـ جميكرم كال يمكف عزلو خالؿ ىذه المدة أك إنياء ممارسة

أعماؿ كظيفتو .إال عندما يتعذر عميو القياـ بكاجباتو الكظيفية كيترؾ أمر تقرير ذلؾ إلي لجنة

 د .ليمى تكال ،االمبودسمان ،مكتبة االنجمو المصرية ،1991 ،ص.1 د .محمد انس قاسم ،نظام االمبودسمان السويدي مقارناً بناظر المظالم والمحتسب في االسالم – مجمة العموم االدارية –القاىرة ،عدد  1لسنة  ،1975ص. 77
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مككنة مف نائب رئيس مجمس الدكلة كرئيس محكمة النقض كرئيس ديكاف الرقابة المالية ،كيتخذ

القرار باإلجماع.

)

(

كيتمتع الكسيط باستقالؿ تاـ فال يتمقى أية تعميمات مف أية سمطة كال يمكف إلقاء القبض

عميو أك مالحقتو أك تكقيفو أك حجزه بسبب أعماؿ كظيفتو أك اآلراء التي يدلي بيا كيمتزـ الكسيط

باف يقدـ تقري ارن سنكيان مفصالن عف نشاطو في السنة السابقة إلي رئيس الجميكرية كالبرلماف

(

كيممؾ الكسيط حؽ تكجيو اإلدارة إلي ما ىك كفيؿ بتحقيؽ أىدافيا ،كتسييؿ حؿ

).

المكضكعات محؿ لمنزاع كتكجيو اإلدارة إلي اتباع أسمكب معيف في العمؿ كيحدد الكسػيط مدة
معينة تجيب اإلدارة عمى ىذا التكجيو فإذا امتنعت عف اإلجابة أك رفضت الرأم المقترح برفع

الكسيط تقري ارن بذلؾ إلي رئيس الجميكرية

ىذا كقد أكجب القانكف الفرنسي عمى المكاطنيف اإلجابة عمى أسئمة كاستفسارات الكسيط

كلو في ذلؾ أف يطمب مف الكزراء تسميـ المستندات كالممفات التي تخػص المكضكعات التي بحثيا

كال يجكز لو االمتناع عف ذلؾ كاف كانت الممفات سريو إال إذا تعمؽ األمر بالدفاع الكطني أك

المصالح السياسية العميا

(

).

كيخرج عف اختصاص الكسيط كفؽ نص المادة "  "8مف قانكف سنة  1973الرقابة عمى

أعماؿ اإلدارة فيما يتعمؽ بالمنازعات ذات الطابع الكظيفي بسبب إناطة الفصؿ بيا إلي مجمس

الدكلة ،كحسبو كفيالن بتكفير الحماية الالزمة لممكظفيف .

كلألىمية التي يتمتع بيا ىذا النظاـ نجد انو كاف قد تمقى في عاـ  1974حػكالي 1659

شككل بينما كصؿ عدد الشكاكل التي تمقاىا عاـ  1991إلي ما يقارب مف  3000شككل بحسب

آخر اإلحصاءات

(

).
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المطلب الثالث :هٌئة االدعاء العام السوفٌتً
أنشأ االتحاد السكفيتي السابؽ نظاـ ىيئة االدعاء العاـ سنة

 1922كقد افرد لو دستكر

عاـ  1936خمس مكاد لتحديد اختصاصاتو كمف اختصاصاتو اإلشراؼ عمى تنفيذ األنظمة
كالقكانيف كمراقبة تقيد اإلدارة بيا كشرعية إجراءاتيا في حماية حقكؽ األفراد كحرياتيـ .

كيمكف أف يباشر كظيفتو تمؾ بمراقبة اإلدارة تمقائيان أك بناء عمى تظمـ يقدـ إليو ،كيعمؿ

عمى تصحيح األعماؿ كالق اررات غير الشرعية الصادرة عف اإلدارة

(

) .كيقتصر عمؿ المدعي العاـ

عمى التأكد مف مطابقة العمؿ اإلدارم لمقانكف دكف البحث في مالئمة اإلجراء اإلدارم أك كفايتو،

عمى عكس األسمكب الذم اتبعو االمبكدسماف السكيدم كالكسيط الفرنسي حيث يبحثاف في مالئمة

التصرؼ اإلدارم باإلضافة إلي مشركعيتو

(

).

كيعد ىذا النظاـ مساعدان لمقضاء في الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة كحاميان ال يحرميا في

مكاجيتيا ،مما حمؿ المشرع الركسي عمى اإلبقاء عميو بعد تفكؾ االتحاد السكفيتي عمى الرغـ ما

يكتنؼ عممو في بعض األحياف مف عدـ التزاـ اإلدارة بآرائو كعدـ قدرتو عمى تغيير مسمكيا إذا ما

أصرت عمى رأييا .

المطلب الرابع  :تقدٌر رقابة الهٌئات المستقلة
تتمتع ىذه النظـ بخصائص تميزىا عف سائر كسائؿ الرقابة ،فيي عمى عكس الرقابة

القضائية ال تتطمب أم رسكـ أك مصاريؼ ،كما تتمتع بصفة السرعة التي تفتقر إلييا الرقابة

القضائية .

باإلضافة إلي عدـ أشترطيا أية شكمية في تقديـ الشكاكل كذلؾ ال يشترط في الشكاكل تكفر

المصمحة لمقدميا عمى نقيض النزاع القضائي  .كلك أف بعض النظـ ذىب إلي اشتراط ذلؾ بعد

ازدياد عدد الشكاكل المقدمة إلييا .

كغالبان ما تراقب ىذه الييئات مكضكع مالئمة ق اررات اإلدارة في مكاجية األفراد كتستمد

سمطتيا تمؾ مف مبادئ العدالة كالقيـ العميا في المجتمع كركح القانكف  .فضالن عف إسياميا في

اقتراح كتعديؿ التشريعات كفؽ ما يالئـ التطبيؽ السميـ ليا بما يحقؽ الحفاظ عمى حقكؽ كحريات

المكاطنيف.
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كمما يؤخذ عمى ىذه الييئات أنيا ليست ممزمة باتخاذ إجراء معيف في الشككل المقدمة

إلييا مف جية كال تتمتع بسمطة إصدار ق اررات ممزمة لإلدارة مف جية أخرل فيك يكجييا إلي

اتباع أسمكب معيف في تعامميا مع األفراد كمف خالؿ ذلؾ يطمب تعديؿ أك إلغاء أك تبديؿ ق ارراتيا،

فسمطتو أدبية في ىذا الشأف (

).

كيبدك اف المشرع الدستكرم العراقي قد اخذ الكؿ مرة بيذا االسمكب مف الرقابة فقد كرد في

نص المادة (  )102منو ((تعد المفكضية العميا لحقكؽ االنساف كالمفكضية العميا المستقمة

لالنتخابات ،كىيئة النزاىة ىيئات مستقمة ،تخضع لرقابة مجمس النكاب ،كتنظـ اعماليا بقانكف

)).

ك ال يسعنا إال اف نرجك اف تعكض ىذه الييئات في اختصاصيا االستثناءات الخطيرة التي

شابت كالية القضاء عمى اعماؿ االدارة كالعيكب الكثيرة التي اكتنفت الرقابة البرلمانية اذ اف

االنساف العراقي بحاجة الى المزيد مف الحماية كاف في استحداث المفكضية العميا لحقكؽ االنساف

الى جانب ىيئة النزاىة الضمانة االكيدة لتكفير ذلؾ.

المبحث الرابع
الرقابـــة القضائٌـــة
تعد رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة أىـ كأجدل صكر الرقابة ك اكثرىا ضمانان لحقكؽ

األفراد كحرياتيـ لما تتميز بو الرقابة القضائية مف استقالؿ كحياد  .كما تتمتع بو أحكاـ القضاء

مف قكة كحجية يمتزـ الجميع بتنفيذىا كاحتراميا بما في ذلؾ اإلدارة  .كاال تعرض المخالؼ لممسألة

.

 من النظم المشابية التي اىتمت بالحفاظ عمى حقوق االفراد وحرياتيم في التاريخ السالمي (نظام الحسبو) القائم عمىمبدأين ىما االمر بالمعروف والنيي عن المنكر وقد يمارس ىذا النظام المسمم بنفسو كما يممك ولي االمر ان يعين من يتواله
انطالقاً من قولو تعالى “ ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير يأمرون بالمعروف وينيون عن المنكر وأولئك ىم المفمحون”
اآليو  104آل عمران  .اال ان والية المحتسب تختمف عن النظم السابقة في ان المحتسب ال يفصل اال في االمور الظاىرة
من غير ادلة فال يمارس حق االستجواب أو سماع الشيود  .لممزيد ينظر  .:د .سعيد عبد المنعم الحكيم ،الرقابة عمى
اعمال االدارة في الشريعة االسالمية والنظم الوضعيى ص  . 71و ابي الحسن الماوردي  :االحكام السمطانية ،الطبعة الثانية
. 1966

كمف المستقر كجكد نكعيف مف نظـ الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة ال يميز النكع األكؿ

بيف األفراد كاإلدارة في مراقبة تصرفاتيـ كيخضعيـ لنظاـ قضائي كاحد ىك القضاء العادم ،كيسمى

بنظاـ القضاء المكحد  .أما الثاني فيسمى نظاـ القضاء المزدكج كيتـ فيو التمييز بيف منازعات
األفراد كيختص بيا القضاء العادم كالمنازعات اإلدارية كتخضػع لقضاء متخصص ىك القضاء

اإلدارم .

المطلب األول  :نظام القضاء الموحد
يسكد ىذا النظاـ في إنكمت ار كالكاليات المتحدة األمريكية كبعض الدكؿ األخرل ،كمقتضاه أف

تختص جية قضائية كاحدة بالنظر في جميع المنازعات التي تنشأ بيف األفراد أنفسيـ أك بينيـ

كبيف اإلدارة أك بيف الييئات اإلدارية نفسيا

كىذا النظاـ يتميز بأنو أكثر اتفاقان مع مبدأ المشركعية إذ يخضع األفراد كاإلدارة إلي قضاء

كاحد كقانكف كاحد مما ال يسمح بمنح اإلدارة أم امتيازات في مكاجية األفراد

(

) .باإلضافة إلي

اليسر في إجراءات التقاضي إذا ما قكرنت بأسمكب تكزيع االختصاصات القضائية بيف القضاء

العادم كاإلدارم في نظاـ القضاء المزدكج .

كمع ذلؾ فقد كجو النقد إلي ىذا النظاـ مف حيث انو يقضي عمى االستقالؿ الكاجب تكفره

لإلدارة بتكجييو األكامر إلييا مما يعيؽ أدائيا ألعماليا ،مما يدفع اإلدارة إلي استصدار التشريعات

التي تمنع الطعف في ق ارراتيا ،كال يخفى ما ليذا مف إضرار بحقكؽ األفراد كحرياتيـ .

كمف جانب آخر فأف نظاـ القضاء المكحد يؤدم إلي تقرير مبدأ المسؤكلية الشخصية

لممكظفيف مما يدفعيـ إلي الخشية مف أداء عمميـ بالكجو المطمكب خكفان مف المساءلة ،كاذا مػا

بناء عمى ىذا المبدأ فانو يحرـ المضركريف مف اقتضاء التعكيض
قرر القضاء تضميف المكظفيف ن
المناسب لضعؼ إمكانية المكظؼ المالية غالبان ( ).
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المطلب الثانً  :نظام القضاء المزدوج

يقكـ ىذا النظاـ عمى أساس كجكد جيتيف قضائيتيف مستقمتيف ،جية القضاء العادم

كتختص بالفصؿ في المنازعات التي تنشأ بيف األفراد أك بينيـ كبيف اإلدارة عندما تتصرؼ

كشخص مف أشخاص القانكف الخاص ،كيطبؽ القضاء عمى ىذا النزاع أحكاـ القانكف الخاص.

كجية القضاء اإلدارم تختص بالفصؿ في المنازعات التي تنشأ بيف األفراد كاإلدارة عندما

تظير األخيرة بصفتيا صاحبة السمطة كتتمتع بامتيازات ال يتمتع بيا األفراد كيطبؽ القضاء اإلدارم

عمى المنازعة قكاعد القانكف العاـ .

كتعد فرنسا ميد القضاء اإلدارم كمنيا انتشر ىذا النظاـ في الكثير مف الدكؿ كبمجيكا

كاليكناف ،كمصر ،كالعراؽ ،لما يتمتع بو مف خصائص ميمة ،فالقضاء اإلدارم قضاء إنشائي

يسيـ في خمؽ قكاعد القانكف العاـ المتميزة عف القكاعد العادية في ظؿ القانكف الخاص كالتي
يمكف مف خالليا تحقيؽ المصمحة العامة كحماية حقكؽ األفراد كحرياتيـ .

كاف كجكد قضاء متخصص يمارس الرقابة عمى اعماؿ السمطة التنفيذية يمثؿ ضمانة

حقيقية لحقكؽ االفراد كحرياتيـ في مكاجية تعسؼ االدارة ،كتتجمى اىمية كجكد قضاء ادارم

متخصص لمفصؿ في المنازعات االدارية في اف رقابة القضاء عمى اعماؿ االدارة تعتبر الجزاء

االكبر لمبدأ الشرعية كالضمانة الفعالة لسالمة تطبيؽ القانكف كالتزاـ حدكدة كبو تكتمؿ عناصر

الدكلة القانكنية كحماية حقكؽ كحريات االفراد مف جكر كتعسؼ االدارة.

كال شؾ في أف نظاـ القضاء المزدكج كاف قد نشأ أساسا عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات

كمف مقتضاه منع القضاء العادم مف النظر في المنازعات التي تككف اإلدارة طرفان فييا احترامان

الستقالؿ السمطة التنفيذية ،كىك ما كفر لمقضاء اإلدارم الكثير مف االستقالؿ كالخصكصية يناسب

كظيفتو في الفصؿ بالمنازعات اإلدارية كانشاء قكاعد القانكف اإلدارم المتميزة أصال عف قكاعد

القانكف الخاص

كقد اتسـ القضاء اإلدارم بسرعة الفصؿ في المنازعات اإلدارية ك البساطة في اإلجراءات

ضمانان لحسف سير المرافؽ العامة ،األمر الذم تمميو طبيعة المنازعات اإلدارية كتعمقيا بالمصمحة

العامة غالبان.

كتعد محكمة القضاء االدارم في العراؽ التي تـ انشائيا بصدكر القانكف رقـ

 106لسنة

( 1989قانكف التعديؿ الثاني لقانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ  65لسنة  ) 1979ركنان ميمان مف

اركاف احتراـ القانكف فتختص بالنظر في صحة االكامر كالق اررات االدارية التي تصدر عف

المكظفيف كالييئات في دكائر الدكلة كالتعكيض عنيا.

فقد كرد في المادة السابعة  /ثانيان مف القانكف اعاله:

(( يعتبر مف اسباب الطعف بكجو خاص ما يمي-:

 -1اف يتضمف االمر اك القرار خرقان اك مخالفة لمقانكف اك االنظمة كالتعميمات.

 -2اف يككف االمر اك القرار قد صدر خالفان لقكاعد االختصاص اك معيبان في شكمو.

 -3اف يتضمف االمر اك القرار خطأ في تطبيؽ القكانيف اك االنظمة اك التعميمات اك

تفسيرىا اك فيو اساءة اك تعسؼ في استعماؿ السمطة كيعتبر في حكـ الق اررات اك االكامر التي

يجكز الطعف فييا رفض اك امتناع المكظؼ اك الييئات في دكائر الدكلة كالقطاع االشتراكي عف

اتخاذ قرار اك امر كاف مف الكاجب عميو اتخاذه قانكنان )).

اال انو كجو إلي نظاـ القضاء المزدكج بعض النقد مف حيث أف كجكد جيتيف قضائيتيف في

الدكلة يؤدم مف جانب إلي تعقيد في اإلجراءات كارباؾ األفراد في اختيار جية التقاضي كيؤدم مف
جانب آخر إلي تنازع في االختصاص القضائي بيف القضاء العادم كالقضاء اإلدارم.

إال أف ىذه المشكمة أمكف حميا عف طريؽ إنشاء مرجع لمفصؿ في تنازع االختصاص سكاء

أكاف التنازع إيجابيا أـ سمبيان  .كفي فرنسا تـ إنشاء محكمة تنازع االختصاص التي تعد مكممة
لنظاـ القضاء المزدكج ،كتعمؿ عمى فض التنازع عمى االختصاص أك التعارض بيف األحكاـ

(

).

كذلؾ فاف المشرع المصرم عيد إلي المحكمة الدستكرية العميا المنشأة بمكجب القانكف رقـ

 48لسنة  .1979حسـ مشكمة تنازع االختصاص ،حيث تنص المادة

 2/25عمى أف تختص

المحكمة "……… الفصؿ في تنازع االختصاص بتعيف الجية المختصة مف جيات القضاء أك

الييئات ذات االختصاص القضائي كما تختص بالفصؿ في النزاع الذم يقكـ بشأنو تنفيذ حكميف

نيائييف صادر أحدىما مف أية جية مف جيات القضاء أك ىيئة ذات اختصاص قضائي كاألخرل

مف جية أخرل".

اما في العراؽ فقد انشأ المشرع في قانكف تعديؿ قانكف مجمس شكرل

رقـ  106لسنة

 1989ىيأة تنازع االختصاص تتالؼ مف ستة اعضاء  :يختار رئيس محكمة التمييز ثالثو مف

بيف اعضاء المحكمو  ،اما الثالثو االخريف فيختارىـ رئيس مجمس شكرل الدكلة مف بيف اعضاء

 -د .ماجد راغب الحمو ،المصدر السابق ،ص74

المجمس كتجتمع الييأة برئاسة رئيس محكمة التمييز لتتكلى النظر في التنازع الحاصؿ في

االختصاص بيف القضاء االدارم كالمحاكـ المدنيو كتتخذ الييأة ق ارراتيا باالتفاؽ اك االكثرية .

