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 اإلهداء

ٌٌنٌر  اهدي تخرجً إلٌكما ٌامن أحمل اسمكما بٌكل افتخار،،،، إلٌكما ٌا قدوتً ونبراسً الذي 

دربً، إلٌكما ٌامن اعطٌتمونً والزال عطائكما بال حدود فمهما وصفت فٌكم ،أو عبرت، عن 

رحلت عنا اذكرك  مشاعري فلم أوفً حقكم، فأنتم رحمة هللا لً فً هذه الحٌاة، أبً وأن

 ،وأستشعرك وكأنك معنا وبٌننا، نم غرٌر العٌن فها أنا وصلت الى ما تصبو الٌه...

ألٌكً ٌا بسمة حٌاتً، وسر، وجودي ٌامن دعائكً سر نجاحً، ٌانبع الحنان، وجنة الدنٌا، 

 وقرة عٌنً، ومصباح حٌاتً، أمً الحبٌبة......

ى رأسهم النائب .ناٌف الشمري فأنت االخ ألٌكم ٌا سندي وٌا شرٌان دمً، اخوانً وعل 

 واالب،

الى اخواتً، والى اهلً جمٌعاً. والى اصدقائً وزمالئً، الى بالدي بالد الرافدٌن، وإلى كل 

 قطرة دم سالت على ارضه، والى روح كل شهٌد اختلط دمة بتراب الوطن....

 اهدي هذا الجهد العلمً المتواضع

ٌوفقنا لما ٌحبه وٌرضاه .سائالً هللا سبحانه وتعالى ان  
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 شكر والتقدٌر

ٌطٌذب لذً وانذا أختذتم جهذدي وفً نهاٌة هذذه الدراسذة، ال بذد مذن تقذدٌم كلمذة عرفذان وشذكر إذ 

العلمً المتواضع هذا أن أتقدم بوافر الشكر وعظٌم التقدٌر إلى األسذتاذ الذدكتور  حمذدي قبذٌالت   

موضذوع البحذث وارشذراف علٌذه إذ أكرمنذً بتوجٌهاتذه العلمٌذة  الذي كان له الفضل فً اختٌار

القٌمذذذة وقراءتذذذه الدقٌقذذذة ومقترحاتذذذه وتوصذذذٌاته السذذذدٌدة التذذذً جنبتنذذذً الكثٌذذذر مذذذن األخطذذذاء 

والهفذذوات العلمٌذذة فكذذان ٌلقذذانً بتواضذذع العلمذذاء ورعاٌذذة ادبذذاء وصذذحبة األصذذدقاء فجذذزاه هللا 

 زاء.عنً وعن العلم الذي حمل أمانته خٌر الج

كما أتقدم بجزٌل الشكر ووافر العرفان لعمذادة كلٌذة القذانون فذً جامعذة ارسذراء ولجمٌذع  

أسذذاتذتً األفاضذذل فذذً قسذذم القذذانون وأتقذذدم بشذذكري وأمتنذذانً للسذذادة رئذذٌ  وأعضذذاء لجنذذة 

المناقشة لتفضلهم قبول مناقشة هذه الرسالة وأنا على ٌقٌن بأننً سأجد فً مالحظذاتهم القٌمذة 

نقٌة هذه الرسالة مما علق بها من شذوائب، ولتكملذة مذا شذابها مذن نقذص، فالكمذال   فرصة لت

وحده، وال ٌفوتنً هنا إال أن أسجل ألهل الفضل فضلهم وهذم جامعذة ارسذراء ممثلذة برئاسذتها، 

 وكوادرها اردارٌة ولكل من أسهم فً إنجاز هذه الرسالة
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 الملخـــص

أثر تنازع االختصاص بٌن األجهزة الرقابٌة المركزٌة على مكافحة الفساد فً 

 سة مقارنةالقانون العراقً درا

 اعداد الطالب

 شنانسعدون مكٌف 

 الدكتوراألستاذ اشراف 

 حمدي قبٌالت

األجهلللللزة تنلللللازع االختصلللللاص بلللللٌن بالبحلللللث فلللللً  لدراسلللللةلمثلللللل الهلللللدف الرئٌسلللللً تٌ

حٌلللث منحللللت التشلللرٌعات العراقٌللللة أكثلللر مللللن جهلللة رقابٌللللة الرقابٌلللة فلللً العللللراق واألردن  

والكشلللللف عنللللله  مش أوجلللللد المشلللللرع صلللللالحٌة معالجلللللة الللللاهرة الفسلللللاد الملللللالً واإلداري 

العراقللللللً أجهللللللزة رقابٌللللللة متخصصللللللة اختصاصللللللاً دقٌقللللللاً بالرقابللللللة علللللللى أعمللللللال اإلدارة 

ومكافحللللة الفسللللاد اإلداري باشللللكاله كافللللة وهللللشه األجهللللزة مسللللتقلة عللللن اإلدارة وتتمثللللل بللللـ 

دٌلللوان الرقابلللة المالٌلللة  وهٌئلللة النزاهلللة  ومكتلللب المفلللتش العلللام   مش عمللللت هلللشه األجهلللزة )

جتمعلللللللة عللللللللى مكافحلللللللة الفسلللللللاد الملللللللالً واإلداري   مال أن ممارسلللللللة هلللللللشه األجهلللللللزة م

إلختصاصللللاتها ممللللا أدا ملللللى تشللللابف وتللللزاحم وتللللداخل فللللً هللللشه االختصاصللللات الممنوحللللة 

 وفً نهاٌة الدراسة توصلت ملى مجموعة من النتائج والتوصٌات أهمها: ،لهم

زة االعتللراض علللى التحقٌللق القللانون لللم ٌعللط  الحللق لألجهللزة الرقابٌللة المسللتقلة مٌلل -1

اإلداري فلللللً قضلللللاٌا الفسلللللاد الملللللالً واإلداري اللللللشي تقلللللوم بللللله السللللللطة التابعلللللة 

للللردارة وللللم ٌعلللطق لهلللا الحلللق فلللً متابعتللله وهلللشا األملللر ٌجعلللل عملهلللا موقوفلللاً عللللى 

 انتهاء التحقٌق اإلداري ونتائجه. 

ً وجللللود أجهلللللزة رقابٌلللللة متعلللللددة تملللللارس االختصلللللاص المتشلللللابهه وأهلللللدافها فللللل -2

الغاللللب متشلللابهة ملللن شلللانه أن ٌوللللد تلللداخالً وتضلللارباً واختالفلللاً فلللً نتلللائج العملللل 
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الرقلللابً حتلللى ومن كلللان هنلللاف تعلللاون بٌلللنهم وهلللشا ال ٌللل دي مللللى مكافحلللة الفسلللاد 

 بصورة جدٌة .

معطلللاء صلللالحٌة فلللرض نلللوع معلللٌن ملللن القٌلللود لألجهلللزة الرقابٌلللة بشلللروط ٌقرهلللا  -3

عنلللد التحقٌلللق فٌهلللا كحلللق التوقٌلللف خشلللٌة القضلللاء خلللالل اكتشلللافها لحاللللة فسلللاد أو 

 الهروب قبل موافقة الجهات القضائٌة .

ضلللللرورة معطلللللاء أحلللللد األجهلللللزة الرقابٌلللللة صلللللالحٌة تلقلللللً الشلللللكاوا ملللللن دون  -4

غٌرهلللا وفحصلللها وجملللع المعلوملللات عنهلللا وملللن ثلللم التحقٌلللق فٌهلللا ملللن قبلللل جهلللاز 

 .م هالت التحقٌق اإلداري الحٌادي رقابً ٌمتلف


