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ىوزارةىالتطلوــمىالطالـــيىوالبحـثىالطلمـي

ىىجامطظىدوالىىى

ىكلوظىالقانونىوالطلومىالسواسوظ

ىقسمىالقانون

 

 

 
  

ىتقدمتىبهىالطالبظ  

 
 

القانونىقسمىىصمادةىكلوظىالقانونىوالطلومىالسواسوظى/ىالى  

الحصولىصلىىشكادةىالبكالورووسىفيىالقانونمنىمتطلباتىىجزءىوهوى  

الفاضلىذاأألستإشرافى  

 
 

م 1046                                                                            هـ 4137  

 

  بحثىبطنوانبحثىبطنوان

مبدأ استقالل القضاء يف التشريعات العراقية    

  هريو عادل أسد

. بالسم عدنان عبد اهلل التميمي د..م.أ  
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 بسم هللا امرمحن امرحمي 
 

 

ََل َأْىِليَا    ))
ِ
وْا اأَلَماََنِت ا نَّ اّلّلَ يَأُْمُرُُكْ َأن تُؤدُّ

ِ
ا

َذا َحََكُُْت بَْْيَ امنَّاِس َأن تَْ 
ِ
نَّ َوا

ِ
َُكُوْا ِِبمَْؼْدِل ا

يؼًا بَِطريًا  نَّ اّلّلَ ََكَن ََسِ
ِ
ا يَِؼُظُُك ِبِو ا  اّلّلَ ِهِؼمَّ

)) 

  

 ضدق هللا امؼظمي

[85]امنساء :                                                                  
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 أ لإىداء 
َل اذلي اكرمين هللا بو واوقد مشوػو مي .....  نري دريب اإ

والدي الغايل....... غطفو وحاهوبضياء        

َل امقلب امناضع  َل رمز احلب وبلسم امشفاء ...اإ .... اإ

والدتي احلبيبةِبمبياض...  

َل رايحْي حيايت ... صديقاتي.... اإ  

َل انذلين بذموا َل ىذه اميد و ال   .... اإ ؼطاء ميك أ ضل اإ

أساتذتي الكزامانلحظة ...  

  إليكم مجيعا أهدي هذا اجلهد ادلتىاضع
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 شكر وتقدير 
 

 بلك الاحرتام وامتقدير نرفع أ ضدق وأ خلص لكامت

امشكر وامؼرفان اَل غامدة لكية امقاهون وامؼلوم امس ياس ية واَل  امس يد  

 معيد لكية امقاهون وامؼلوم امس ياس ية 

 واَل اساتذيت الافاضل 

املرشف  مل س تاذ امفاضلوا  

بالسم عدنان عبد اهلل التميمي  د..م.أ  

يف ىذا امبحث   فرضة أ لإطالع ػىل  املوضوع اذلي أ ولك ايل منحين  اذلي

غوَن  واذلي َكن  

جناح ىذا امبحث   يل .بؼد هللا تؼاَل يف اإ  

َل هتقدم بشكريو  اإ  

الطالب سمالئي   
امام ىذا امبحث اذلين َكهوا غوَن  َل لك  منا يف اإ واإ  

من ساػدين وجشؼين   
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ِبملطادر امليمة اَل موظفي مكتبة املكية اميت ارفدتينو   

إليكم مجيعا شكزي وتقديزي   
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 احملتىيات       

 
 

 الصفحة الــــــمـــــــــىضــــــــــىع

 هـ -أ واجهات البحث مع احملتىيات

 1 ادلقدمة:

 11-3 بحث االول :ادل

 11-11 :الثاني ادلبحث

 91-11 ادلبحث الثالث:

 31 االستنتاجات والتىصيات:امتة مع اخل

 39-31 ادلصادر:

 

 

 



- 7 - 

 مقدمة البحث :
 المجتمع، في العدالة لتحقيق يسعى خالد ىدف القضاء استقالل إن   
 والطغيان، االستبداد بوجو وقفت التي الحرة، والشعوب المجتمعـات بـو نادت
 صنو العدالة فأصبحت القانون، مؤسسات الشمولية األنظمـة مـن بـدال لتـشيد

 والقانوني الدستوري النظام في التأمل وعند بيـا، اقتـرن الذي المستقل القضاء
 استقالل"  مبدأ عمى وتمتئم تجتمع نجـدىا المتحـضر، العـالم في دولة ألي

 حقوق بحماية يرتبط أصيالً  وحقـاً  دسـتورياً  مبدأً  وأضحى بو، وتتباىى" القضاء
 دفعاً  بو تنادي أصـبحت الـشمولية، األنظمـة ذات الدول حتى اإلنسان،
 في ذكر مثمما عميو الدائم الدستور نص فقد العراق في أما الدولي لالستنكار
 ضـمان الـى المـشرع سـعي عمى مؤشرات الدستور في وتجد السابقة الدساتير
 النص أن إال الطرق بشتى كفمتو التي النصوص خالل من القضاء استقالل

 مـن عممـي واقع إلى ترجمتو يجب بل يكفي، ال دستوريا المبدأ ىـذا عمى
وفي المبحث األول تناولنا   "القوانين" العادية التشريعية النـصوص خـالل

مفيوم القضاء وفي مطمبيو االول والثاني فتناولنا في مطمبو االول  التعريف 
بالقضاء في التشريعات العراقية لغة واصطالحا و في المطمب الثاني ماىية 

الذي يبحث عن استقالل القضاء استقالل القضاء ونشأتو وفي المبحث الثاني 
مطمبو االول تناولنا استقالل القضاء عن السمطة عن السمطات االخرى ففي 

التشريعية وفي المطمب الثاني تناولنا استقالل القضاء عن السمطة التنفيذية 
والضمانات التي يتمتع بيا تجاه ىذه السمطة اما في مايخص المبحث الثالث 

فقد اخذنا في  استقالل السمطة القضائية عن السمطة التشريعية وىو عن 
وفي مطبمو  مدى تدخل السمطة التشريعية في شؤون القضاء  األولالمطمب 
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وبعدىا اختتمنا ىذا البحث بعدة  مبدأ الفصل بين السمطاتالثاني بحثنا في  
 وتوصيات مع ادراج مصادر البحث . استنتاجات

سائمين اهلل عز وجل ان يجعل ىذا البحث حروفا تنير طريق القانون في 
 يتخطى واىمو كل سوء و فتنو الميم امين . ىذا البمد الجريح وتجعمو

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مفيوم القضاء المبحث األول: 
يعد القضاء جزء ميم من اجزاء ومناحي الحياة ، التي البد لممرء ان يدرك اىميتيا   

وبالتالي ان يتمسك باولوياتيا ويحتضن ما يشمل بناء صبغة ثابة و قيمة حقيقية لالنسان 
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الذي وجد القضاء من اجل الدفاع عن حقو.وقسمنا ىذا المبحث الى مطمبين االول كان 
في التشريعات العراقية لغة واصطالحا والمطمب الثاني ماىية  االول التعريف بالقضاء
 استقالل القضاء ونشأتو .
 المطمب األول: 

  .لغة واصطالحا التعريف بالقضاء في التشريعات العراقية
قضاء في التشريعات العراقية والذي البد لنا من االشاره نقدم في ىذا المبحث التعريف بال

خصوصية تامة لشرح مفرداتو في المغة وفي االصطالح و بعدىا نوضح  إعطائوبأىميتو و 
 وكذلك نشأتو التي انبثق منيا . وأىميتو األمرمعنى استقالل القضاء والمبتغى من ىذا 

 الفرع االول :
 العرب وضع إذ ، معنى من أكثر تحمل التي األلفاظ من القضاء لفظ يعدّ   :لغة الَقضاء

 معاني إلى ينصرف فإنو القضاء لفظ نطمق فحينما معنى من أكثر القضاء لمفظ -كعادتيم -
 الحجاز القاضي َأىل قالفيو الُحْكم و   القضاء لفظ إلى كميا المعاني ىذه وترجع ، عديدة
 بين يحكم قاِضياً  ُجِعل َأي فالن واْسُتْقِضي  ليا الُمِحكم لألمور القاِطع المغة في معناه
 َحَكم ِإذا قاضٍ  فيو َقضاء َيْقِضي َقَضى: يقال. َقِضيَّةٌ  واحدتيا اأَلحكام،: والَقضايا. الناس
 وكل  . وتمامو الشيء انقطاع ِإلى مرجعيا وجوه عمى المغة في القضاء: الزىري وقال. وَفَصلَ 

 فقد ُأْمِضيَ  َأو ُأْنِفذَ  َأو ُأْعِممَ  َأو ُأوِجبَ  َأو َأداء ُأدِّيَ  َأو ُخِتمَ  َأو ُأِتمَّ  َأو عممو ُأْحِكم ما
 .(ٔ)ُقِضيَ 

 الفرع الثاني:
  القضاء اصطالحا: 
 منو بد ال إذ، البشر طبيعة و العمران حاجة إليو دعت و قديم زمن من القضاء عرف  
 لمستحقو الحق أداء و المظموم مضرة عن ونييا بالمعروف أمرا فيو فان،الناس بين لمفصل
 يستقيم ال فأمرىم،بعض من لبعضيم وتخميصا الناس بين إصالحا و ظممو عن لمظالم وردا
، كمالو عمى القانون معنى يحقق التطبيق بيذا و، القانون ويطبق الذي ىو القضاء إن،  بدونو

 العدل فيطّبق.اإللزام صفة وىي القانونية القاعدة خصائص ابرز -الواقع عمى -يحقق إذ
 محّددة معايير ووفق القانون، دارسي بين من اختيارىم يتمّ  اّلذين القضاة طريق عن

 الوضعي القانون بتطبيق يقومون حيث عاتقيم؛ عمى الممقاة المسؤولّية مع تتناسب
                                                           

و ( ، رؾمٍك ػجذهللا ػهً انكجٍر، يؾًذ اؽًذ ؽطت هللا ، ْبشى يؾًذ 1311 –انؼرة ، اثٍ يُظٕر)د نطبٌ  1

 .632-631انشبرنً ، دار انًؼبرف، يظر ، )انطجؼخ االنكزرٍَٔخ(   ، ثبة لضً طـ
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ن،  (1).دولة كلّ  حسب  الحكم ىو: بو المقضي الحاكم ىو: القاضي القضاء أركان وا 
: فيو المقضي.  الحاكم بحكم الُمْمَزم عميو المحكوم ىو: عميو المقضي. عنو الّصادر

 لو الواجب بالحقّ  خصمو عمى لو المحكوم ىو: لو المقضي. الّتقاضي موضع ىو
القانون  عند القضاء ان اذ ، ووجب عمينا االعتراف باىمية استقالل القضاء  عميو

  التنفيذية السمطة من بعض ىو الفرنسي ومن تبعو مثل مصر ولبنان والعراق
 كل وعن التنفيذية السمطة عن تاما استقالال المستقل ىو(  القاضي)  نــــــكـــــــــــــــــــــــــــــول

 سمطتان  - عندىم – الدولة في فالسمطات ، الرسمية وغير الرسمية الدولة مؤسسات
 ألنيم ، مستقمة بسمطة القضاء إلفراد عندىم موجبا وال ، فقط والتنفيذية التشريعية ىي

 دونما التنفيذية السمطة عباءة تحت لمقضاة الكامل االستقالل ضمان إمكانية يرون
 (ٕ. ) مستقمة بسمطة القضاة إفراد إلى حاجة

 .ونشأتوماىية استقالل القضاء  : المطمب الثاني 
 منيـا مـؤثرات يتجاذب القـضاء استقالل مبدأ في مفيوم استقالل القضاء نبين  ان

 مفيـوم الـى الورقة ىذه في سأعرض لذلك والتشريعية، التنفيذية السمطتين تـدخل
 (3).القضائية السمطة فييا بما األخرى السمطات من التدخل ومدى القضاء اسـتقالل

 الفرع األول : ماىية استقالل القضاء.
في موضوع استقالل القضاء في التشريعات العراقية  وجب عمينا الىمية الخاصة ل 

ات و في النصوص القانونية الخاصة بيذه الفقر  توضيح ىذا المفيوم المنصوص عميو
 جوىر وىو والحياد باالستقاللبمفيوميا البسيط   تتـسمء القـضا تمـارس التـي السمطة ان

 السمطات بقية عن القضائية الـسمطة واسـتقالل السمطات، بين الفصل بمبدأ العمل
 فيويتحدد مفيوم استقالل القضاء   حر، ديمقراطي نظام أي في الزاوية حجر يعتبر

 بيذا يقصدف :الشخصي المفيومما ، ا موضوعي والثاني (ٗ) شخصي األول مفيومين
 من سمطة أي رىبـة تحـت وضعيم وعدم كأشخاص لمقضاة االستقالل توفير المفيوم

 حرصت ذلـك ولتحقيق فقط، القانون لسمطان خضوعيم يكون وان الحاكمة السمطات
                                                           

انؾبدي انؼذد  –ثؾش يُشٕر فً يغهخ انؼذانخ االيبرارٍخ  –ْم انمضبء ضهطخ يطزمهخ  –ػجذ انْٕبة االزرق  1

 .42، ص 1976ٌٕنٍٕ  –انطُخ انضبنضخ  –ػشر 

 .43ص-42، صر َفطّ جذ انْٕبة االزرق ، انًظذػ  2

)انمضبء يطزمم ال ضـهطبٌ ػهٍّ نغٍر  2115( يٍ انذضزٕر انذائى نؼبو 19َض انفمرح أٔالً يٍ انًبدح ) 3

 انمبٌَٕ(.

 .27ص 1991، ػبو  2ثٍـرٔد ، طانًركس انؼرثً نهًطجٕػبد  -اضزمالل انمضبء -فبرٔق انكٍالًَ 4
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 ويمزم ، ذلـك تحقيـق شأنيا من التي الضمانات ببعض القضاء إحاطة عمى الدساتير
 الوظيفية الدائم العراقي الدستور في ورد ما ومنيا اليدف (ٔ)الـضمانات مـن قدر توفير
 اختيار كجعـل التنفيذيـة السمطة تجاه الخصوص وجو وعمى استقالليم يكفل بما ليم

 عن بيـم لمنأي لمقضاة القضائية الحماية وتوفير القضائية السمطة بيد لموظيفة القضاة
 لعـدم التنفيذية السمطة بقرار عزليم جواز وعدم التنفيذية السمطة من الكيدية التيم

 الـسمطة إلـى األمر ويترك فيو ترغب الذي باالتجاه والضغط لمتدخل فرصة إعطائيا
 العـالمي اإلعالن في ورد ما وفق عمى ميماً  عالمياً  مبدأ أصبح وىذا نفسيا، القضائية
 في كذلك مٖٜٛٔ عام كندافي مونتريـال  مؤتمر عن الصادر العدالة الستقالل
 مٜ٘ٛٔ عام المتحدة األمم عن الصادرة" القضاء استقالل بشأن األساسية المبـادئ
 البنـد في نصت حيث القضاء، استقالل بشأن الدولي المرجع أو الميثاق تعتبـر والتي
 ومن قوانينو أو البمد دستور عميو وينص القضائية السمطة استقالل الدولة تكفـل: "األول
 استقالل ومراعاة احترام المؤسسات من وغيرىا الحكومية المؤسسات جميـع واجب

) السمطة،  تفصيمي قانون وضع ()ضرورة2ويؤكد القاضي مدحت المحمود عمى 
 ٖٕٓٓ لسنة ٖ٘ واالمر النافذ القضائي التنظيم قانون محل يحل – القضائية لمسمطة

 دعا ما وفق - القضائية السمطة داخل القاضي استقالل حماية واسس اليات يجمع  -
 المحكمة رئيس/  االعمى القضاء مجمس رئيس المحمود مدحت القاضي استاذنا اليو

 اداء في باالستقالل العام االدعاء وأعضاء القضاة تمتع فيو يراعى - العميا االتحادية
 اساس عمى ترقياتيم تتم وان ، القانون وفق عمى الميام ىذه باداء والزاميم مياميم

 و االثني لالنتماء او لمطائفة او لمجنس اعتبار دون القضائية وكفاياتيم مؤىالتيم
 التيديد دون تحول التي الضمانات ووضع ليم الكافية المالية الموارد تأمين وجوب
 وسائل طريق عن الميام ليذه ادائيم عمى التأثير او بمياميم قياميم جراء باالنتقام
 الميني السموك عن محاسبتيم تجري وان ، اخرى طريقة اية او الوعيد او االعالم
 احالتيم عند ليم كافية مالية موارد وتأمين ، عال بمستوى قضائية ىيآة من الخاطئ

 ولمحيمولة المستقبل الى واالطمئنان االستقرار لتأمين وفاتيم بعد ولعوائميم التقاعد عمى

                                                           

)انمضبح يطزمهٌٕ، ال ضهطبٌ ػهـٍٓى فـً لضبئٓى نغٍر  2115( يٍ انذضزٕر انذائى نؼبو 85َض انًبدح ) 1

 انمبٌَٕ، ٔال ٌغٕز ألٌخ ضهطخ انزذخم فً انمضبء أ فً شؤٌٔ انؼذانخ(.

،  2ط –انمضبئٍخ فً انؼراق  دراضخ اضزؼراضٍخ نهزشرٌؼبد –انمضبء فً انؼراق  –انمبضً يذؽذ انًؾًٕد  2

 .71، ص2111يطبثغ شركخ يغًٕػخ انؼذانخ نهظؾبفخ ٔانُشر ، 
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 ىاماَ  دولياً  مبدأ فأصبح مشروعة ( غير بوسائل ذلك لتأمين السمطة اعضاء لجوء دون
 مسؤولية عدم الشخصي المفيوم يعنـي كمـا الدول، جميع عمى دولياً  التزاماً  يشكل

 وصمت إذا إال عممو، تأدية أثناء منـو تصدر التي األخطاء عن مدنياً  أو تأديباً  القاضي
بداء األحكام إصدار في االجتياد حريـة لـو لتتوفر وذلك الغش أو الجسيم الخطأ لحد  وا 

 أو القاضي ترقية جعل عدم الى إضافة القاضي، ضد الكيدية الدعاوى ولمنع اآلراء
نمـا التـشريعية، أو التنفيذية السمطة بيد راتبو  اجل من حصراً  القضائية السمطة بيـد وا 
 لمقاضي الحياد سيوفر ذلك ان كمـا حياديتو، عمى التأثير نــــــــــــم وـــــــــل الحصانة توفير

 . واىاــــس أو ئويةـــــــــــــــف أو زبيةــــــــــح مصالحـــــــــل أثيرــــــــــــــــت أي ادـــــــــــــــــإبع لــــــــــــــــاج نـــــــــم
 عن وكيان كسمطة القضاء سمطة استقالل بو يقصد: فالموضوعي المفيومواما 
 أو تعميمات أو أوامر بإعطاء جية ألي السماح وعدم والتنفيذية التشريعية السمطتين
 المساس عدم يعني كما السمطة، بتنظيم تتعمـق القـضائية لمـسمطة اقتراحات

 في االختصاص بتحويل المنازعات فـي الفصل وىو لمقضاء األصمي باالختصاص
 إعطاء أو التشريعية المجالس أو االسـتثنائية، كالمحـاكم أخرى لجيات الفصل

 وظيفة وليس سمطة القضاء باعتبـار كذلك التنفيذية اإلدارات إلى القضاء صالحيات
 في التوجو ىذا وكرس وظيفة القـضاء من جعل السابق النظام ظل في العراقي والمشرع
 الدولة في توجد ال انو)..( ٔ) ٜٚٚٔ لـسنة( ٖ٘) رقـم القانوني النظام إصالح قانون

 من لممجتمع العام اإلطار أو العامـة الـسياسة بوضـع تقوم واحدة سياسية سمطة إال
 الدولة في واحدة السمطة كانـت ولما قضائية ووظيفة إدارية وظيفة ثم التشريع خالل
 ىذا ظل وفي ..(والقضائية والتنفيذية التشريعية السمطات تعدد فكرة انتفاء ىذا فمعنى
 العدل لمجمس رئاستو بحكم العـدل وزير من تدار القضاة شؤون أخذت لمقضاء المفيوم
 وينفذ السمطة تمك يمثل فأنو سما ميما فيو التنفيذية السمطة من جزء العدل ووزير

 مع وتتقاطع األحيان كثيـر في لمقانون خرق عمى تنطوي الغالب في وىي سياستيا
 السمطة من جزءاً  واعتبرىا،  وظيفـة القـضاء مـن جعـل عنـدما ، وحريتو المواطن حقوق

 العدد في المتحدة الواليات دسـتور واضـعي احدوىو  ىاممتون الكزاندر كتب التنفيذية،
 الييكمية تشكيل في القضائي النظـام دور عـن مـدافعاً " فدراليـست ذي" مجمة من ٛٚ

                                                           

يؾًذ َٕر شؾبرخ، اضزمالل انمـضبء يـٍ ٔعٓـخ انُظـر انذٔنٍـخ ٔانؼرثٍـخ ٔاإلضاليٍخ، ثذٌٔ ط، دار انُٓضخ  1

 . 11انؼرثٍخ، ص 
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 السمطتين عن القضائية السمطة فـصل دون لمحريـة وجود ال) انو عمى فشدد الدستورية
 بمفرده القضائي بالنظام يتعمق أمر أي تخشى ان الحرية عمى وما والتنفيذية التشريعية

  (ٔ) (األخريين السمطتين من أي مع القضاء اتحد ما إذا أمر كل تخشى ان عمييا لكن
 القضائية السمطة قانون ٖٜٙٔ لسنة( ٕٙ) رقم القانون صدر ٖٜٙٔ عام العراق وفي
 التـشريعية الـسمطتين جانب إلى تقوم سمطة القضاء بكون بموجبو ترفـيع مرة وألول

 وىـذه التمييز محكمة رئيس يرأسو قضاء مجمس بواسطة السمطة ىذه وتدار والتنفيذية
 إلغـاء تم عندما طويال يدم لم األمر أن إال العراق في قضائية ىيئة أعمى ىي المحكمة

 الـذي العدل بمجمس العمل وعاد ٜٚٚٔ لسنة( ٔٓٔ) رقم القانون بموجب القانون ىذا
 الممتدة الفتـرة ىـذه وخـالل التنفيذية، السمطة من جزءاً  القضاء وأصبح العدل وزير يرأسو

عادة ٜٚٚٔ عام القضاء مجمس إلغاء بين ما  كـان ٛٔ/ٜ/ٖٕٓٓ في تشكيمو وا 
 مجمس رئيس المحمود مدحت القاضي ويقول   عممو في التدخل من يعاني القضاء
 غير التنقالت بين ما تدور كبيرة مياميم أداء فـي القضاة معاناة كانت) األعمى القضاء
 والسجن المحاماة ممارسة من والحرمان والعزل مدنيـة وظـائف عمى واإلحالة المبررة
 إلى أصحابيا وصول دون لمحيمولة الفاعمة القـضائية الطاقات عمى المنافذ وسد

 تمك وخالل وانتماءاتو، الحكم نظام ىوية تحمـل ال ألنيـا الميمة القضائية المناصب
 ألنيا القضاء سمك إلى لمدخول مؤىمة غير عناصـر أمـام واسعاً  الباب فتح أيضاً  الفترة
 . (ٕ) (المعاناة ىذه ظل وفـي وانتماءاتو وأفكاره الحكم ىوية تحمل

 الـسمطة عمـل فـي والموضوعي الشخصي المفيومين تحقق ان نجد تقدم ومما لذلك
 اسـتقالل لمبدأ وواقعي حقيقي عممي إطار تكوين إلى سيؤدي فييا واتحادىما القضائية
ستقالل وبعد شرح مفيوم اال األخر عن احدىما ينفك ال متالزمان صنوان وىما القضاء

في القضاء نتوجو الى النشأة التي بدأ منيا وتوسع ليشمل فصل القضاء عن غيره من 
الدستورية التي تقنن الموطن ونتكمم عمى نشأة  باإلجراءاتالمواد القانونية الخاصة 

 .اآلتياستقالل القضاء في مبحثنا 
 الفرع الثاني : 

                                                           

 -أًٍْـخ اضـزمالل انُظبو انمضبئً -انًزؾذحضبَذرا داي أكَٕٕر لبضٍخ ٔػضٕ فً انًؾكًخ انؼهٍب نهٕالٌبد 1

   .2صhttp://usinfo.State.Gov/ar/indexhtml انشجكخ انذٔنٍخ نهًؼهٕيبد: -ٔزارح انخبرعٍخ األيرٌكٍخ

 .72يذؽذ انًؾًٕد ، يرعغ ضبثك ،  ص 2
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 :نشأة استقالل القضاء
 الصادر العدل الستقالل العالمي إن بداية استقالل السمطة القضائية في االعالن 
 اكد قد ٖٜٛٔ عام بكندا مونتريـال في عقد الذي العدل الستقالل العالمي المؤتمر عن
الذي ىو الجزء الميم من السمطة القضائية  القاضي الستقالل اساسية عناصر عمى

النو وان كانت السمطة القضائية مستقمة و القاضي ينتمي الى جية معينة او سمطة 
معينة تبيح لو السير عمى رأييا فبيذا ال يمكن ان يكون القضاء عادال ويسير باالتجاه 

ل القضاء في ، وفي العراق نجد  ان من الواجب استقالالصحيح فيما يقرره القانون 
 لحظة حتى منظور وغير منظور بـشكل ذلك سبيل في القضاة وكافح واستقالل القاضي

 (ٔ) القضاء باستقالل عاليـاً  الصوت ارتفع و النظام سقوط
 وقد العامة والحريات اإلنـسان حقـوق وحمايـة القـانون سـمطة ترسيخ في دوره ليأخذ

 في ٛٔ/ٜ/ٖٕٓٓالمـرقم باألمر القضاء مجمس تأسيس أعيد حيث ذلك لمقضاة كان
وبيذا بدأ القضاء العراقي مرحمة اخرى تاخذ مسارا محايدا في تحويل مجرى  ، (ٖ٘)

وعند بداية ىذا المؤتمر المذكور انفا وجدنا ،  القانون في العراق الى وجو يرقى لمحياد
استقالل العدل الذي شرع استقالل العنصر الميم في العممية القضائية وىي القاضي و 

قضاء النزيو المستقل ان يبدأ سنولي الستقالل القاضي تبيان لبعض فقراتو التي البد لم
غيير في نزاىة حكمو مستقل اليرضخ لسمطة توجيو الى التحويل والت بيا وان القاضي 

 وبيذا نوضح بعض الفقرات التي اقرىا المؤتمر في استقالل القاضي. 
 
 عميو المعروضة المسائل في يبت ان في الكاممة الحرية لمقاضي تتوفر ان  -ٔ
 السمطة مكونات بضمنيا ، كانت جية اية من تيديدات او ضغوط او قيود بدون

 . القضائية
 
 .موافقتيم عمى الحصول دون اخرى وظيفة او والية من القضاة نقل يجوز ال   -ٕ
  مرتباتيم وكفاية  وامنيم  واستقالليم القضاة وظيفة مدة القانون يضمن و -

 االجباري التقاعد سن يبمغ حتى مضمونة والية فترة لمقاضي ويكون خدمتيم وظروف
                                                           

 انشجكخ انذٔنٍخ نهًؼهٕيبد: -يركس انمضبء انؼرالً نهذراضبد ٔانزٕصٍك -اضزمالل انمضبء 1

http://www.iraqijdicature.org/researches.html 3ص. 

http://www.iraqijdicature.org/researches.html
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 الغاية وتمك،  وسموه المنصب لمكانة والمالئم المناسب التقاعدي المرتب الدولة وتكفل
 الى لموصول وسيمة ىي بل - ايضا ىي - لذاتيا تقصد ال - القاضي استقالل أي -

 قاضي اي)  بقضاء اال تحقيقيا الى الوصول يمكن ال التي ، واالنصاف العدالة تحقيق
 الحكم اساس ىو العدل كان فان ، ومحمي وشجاع عادل عالم كفوء محايد مستقل( 
 في مستقمين القضاة يكن لم فان العدل اساس ىو(  القضاة)  استقالل فان ، الممك او
 العدالة ضمان الن مستقمة سمطة ليم شكل ولو ، عدالة فيو تكون ان يمكن فال ما بمد

 كسمطة القضاء استقالل ألن (ٔ)، مستقمة قضائية بسمطة وليس مستقل بقاض يتحقق
 ال لذلك ، القاضي استقالل ضمان الى لموصول وسيمة لكنو ، ذاتو حد في غاية ليس
 الكامل القاضي استقالل الى ذلك يؤد لم اذا ، مستقمة سمطة القضاء جعل من فائدة
 يكفل ان الضروري من اذ ،  ذاتيا القضائية السمطة داخل ورؤسائو زمالئو عن حتى

 قيام في الن ، بميمتو يقوم لكي احكامو في والحيدة الرأي في التام االستقالل لمقاضي
 اكبر ىي مصيره عمى آمنا كرسيو عمى مطمئنا مستقال حرا وظيفتو باداء القاضي
  القضاء يكون ان لتحقيقو يكفي ال وىذا ، والخاصة العامة الحقوق لحماية ضمان
 أن أيضا يتوجب بل ، والتشريعية التنفيذية السمطات تدخالت عن(  مستقمة سمطة) 
 وعن رؤساءه وعن زمالئو عن ، نفسيا القضائية السمطة داخل باستقالل القاضي يتمتع

 (ٕ).ذاتيا القضائية السمطة مؤسسات

                                                           

يطجؼخ عبيؼخ انمبْرح  –دار انُٓضخ انؼرثٍخ  – 1987 –انٕضٍظ فً لبٌَٕ انمضبء انًذًَ   –د . فزؾً ٔانً  1

 . 161ص –انمبْرح  –ٔانكزبة انغبيؼً 

 –انؼذد انراثغ ػشر  –ثؾش يُشٕر فً يغهخ انؼذانخ االيبرارٍخ  –انطهطخ انمضبئٍخ  –انذٌٕاًَ اؽًذ يٓذي  2

 .77ص –اثٕ ظجً  – 1977اثرٌم /  –انطُخ انراثؼخ 
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 :المبحث الثاني
 .األخرىعن السمطات استقالل القضاء  

 بـو نادت المجتمع، في العدالة لتحقيق يسعى خالد ىدف القضاء إن استقالل   
 مـن بـدال لتـشيد والطغيان، االستبداد بوجو وقفت التي الحرة، والشعوب المجتمعـات

 الذي المستقل القضاء صنو العدالة فأصبحت القانون، مؤسسات الشمولية األنظمـة
 المتحـضر، العـالم في دولة ألي والقانوني الدستوري النظام في التأمل وعند بيـا،" اقتـرن
 دسـتورياً  مبدأً  وأضحى بو، وتتباىى" القضاء استقالل"  مبدأ عمى وتمتئم تجتمع نجـدىا
 الـشمولية، األنظمـة ذات الدول حتى اإلنسان"، حقوق بحماية يرتبط أصيالً  وحقـاً 

 عميو الدائم الدستور نص فقد العراق في أما الدولي لالستنكار دفعاً  بو تنادي أصـبحت
 الـى المـشرع سـعي عمى مؤشرات الدستور في وتجد السابقة الدساتير في ذكر مثمما

 النص أن إال الطرق بشتى كفمتو التي النصوص خالل من القضاء ضـمان استقالل
 خـالل مـن عممـي واقع إلى ترجمتو يجب "بل يكفي، ال دستوريا المبدأ ىـذا عمى
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 منيـا مـؤثرات القـضاء استقالل مبدأ ويتجاذب ٔ"القوانين" العادية التشريعية النـصوص
 اسـتقالل مفيـوم ىذا البحث في سنوجز لذلك والتشريعية" ، التنفيذية السمطتين تـدخل

 .القضائية السمطة فييا بما األخرى السمطات من التدخل ومدى القضاء
 :األول المطمب

 استقالل القضاء عن السمطة التشريعية.
قصوى ، وذلك منعا من  أىميةيمثل استقالل القضاء عن السمطة التشريعية 

خضوع القضاة لتوجييات السمطة التشريعية واوامرىا ، وان يكون أداة في يدىا لتفيذ 
ذلك ان السمطات التشريعية تباشر اخطر سمطة في الدولة  (ٕسياساتيا ورغباتيا )

كونيا تضع القوانين التي تمثل ارادتيا والتي تكون ممزمة لمجميع بما فييم الييئات 
ية والقضائية التي تكون وضيفتيا ىي تنفيذ القوانين وتطبيقيا والظاىر انو ميما التنفيذ

كانت اىمية وخطورة التشريع واىمية السمطة التي تباشرىا اال ان ىذه السمطة غير 
مطمقة اليد في ىذا المجال وانما ىي مقيدة بمبدأ الفصل بين السمطات ومبدأ استقالل 

العمال ىذا المبدأ، ومن ثم فان استقالل السمطة القضاء الذي يعد نتيجة حتمية 
عن السمطة التشريعية يقتضي انو اليجوز لمييأة التشريعية ان تتجاوز حدود القضائية 

 .(ٖسمطة التشريع فتباشر سمطة القضاء )
ويتطمب ان تمتنع السمطة التشريعية عن االتيان باي عمل يمكن ان يشكل تدخال 

 :في عمل القضاء وىي كاالتي 
 منع التدخل بطريقة اداء القضاء بوظيفتو: -ٔ
ومقتضاه أنو اليجوز لمسمطة التشريعية ان تقوم بمراجعة االحكام التي تصدرىا  

 (ٗالمحاكم وتخطئتيا او تصويبيا ، مما يدخل في اختصاص المحاكم االعمى درجة )
وىذا االصل مقرر في العديد من قوانين دول العالم ، فنجد انو في انكمترا يمتنع عن 
البرلمان االنكميزي التدخل في أي قضية مطروحو عمى القضاء ويمتنع عمى اعضائو 

 (٘التعميق عمى القضية .)
                                                           

)انمضبء يطزمم ال ضـهطبٌ ػهٍّ نغٍر  2115( يٍ انذضزٕر انذائى نؼبو 19َض انفمرح أٔالً يٍ انًبدح ) 1

 انمبٌَٕ(.

 .38، ص1976، دار انُٓضخ انؼرثٍخ ،  1، ط 1ػجذ انخبنك ، انُظبو انمضبئً انًذًَ ، ط يؾًذ  2

 .15فبرٔق انكٍالًَ ، انًظذر انطبثك ، ص  3

 .213، ص فبرٔق انكٍالًَ ، انًظذر َفطّ 4

  .181( ، ص دٌٔ.ربرٌخيؾًذ ػظفٕر ، اضزمالل انطهطخ انمضبئٍخ ، يطجؼخ اطهص ، انمبْرح ، )  5
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 عدم مصادرة حق التقاضي : -ٕ
ختصاصات عن قد تصدر السمطة التشريعية تشريعات تحجب بمقتضاىا بعض اال

القضاء وال تعطي الحق لالفراد في التقاضي بصددىا  مما يعد مصادرة بحق التقاضي 
( ومن الثابت ان حق التقاضي اليجوز المساس بو كونو ذا طبيعة ٔجزئيا او كميا )

دستورية ومن ثم اليجوز لممشرع ان يتناولو الاللغاء او التقييد الن التشريع الذي 
تصدره السمطات المختصة ينبغي ان يكون خاضعا لمدستور وان أي جية اخرى ىي 

 ( ٕبيذا الحق . ) ادنى اليحق ليا التعديل او االىدارجية 
 ٜٓٚٔالدستور العراقي لسنة  وقد نصت الدساتير العربية عمى ىذا المبدأ إذ نص

 ( ٖعمى ان )حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين (. )
وفي العراق ال يممك القضاء ان يمتنع عم تطبيق القانون كما يرى بعضيم النو 

لمدستور الن واجب اليممك سمطة الغاء التشريع او االمتناع عن تطبيقو بحجة مخالفتو 
القضاء ىو تبيق القوانين التي تشرعيا الدولة وان رقابة دستورية القانون ىي رقابة ذاتية 

 (ٗتممكيا سمطة التشريع فقط .)
 عدم التدخل في تنظيم القضاء . -ٖ

إن وجود منع المشرع من التدخل في اعمال القضاء اليجوز ان يقتصر عمى 
او طريقة اداء القضاء لوظيفتو ، بل يجب ان يمتد تعطيل احكام القضاء او مساسيا 

ذلك ليشمل منعو من التدخل في تنظيم القضاء واذا قصد بو المساس باستقاللو او 
االعتداء عميو كونو من االساليب التي يمجأ الييا كثير من النظم الخراج بعض القضاة 

 ( ٘من دائرة القضاء .)
ء وتنظيمو تحت ذريعة ان القضاء قد تتدخل السمطة التشريعية في شؤون القضا

انحرف وانو بحاجة الى تطور فتعمد الى اصدار تشريعات ترفع الحصانة عن القضاة 
واعطاء الصالحية لوزير العدل او لمجنة خاصة لتقوم باعادة تنظيم الجياز القضائي 

شؤون ويرى بعضيم ان لمسمطة التشريعة ان تصدر ماتراه مناسبا من قوانين لتنظيم 
القضاة إال ان ذلك ليس عمى اطالقو وانما ىو مقيد بقيدين االول وجوب عرض ىذه 

                                                           

 .217، ص انكٍالًَ ، انًظذر َفطّفبرٔق  1

 .146فبرٔق انكٍالًَ ، انًظذر َفطّ ، ص  2

 (.1971( يٍ انذضزٕر انؼرالً نطُخ )61انًبدح )  3

 .24-23، ص  1984د. أدو ٍْٔت ٔ د. ضؼٍذ يجبرن ، انًرافؼبد انًذٍَخ ، يطبثغ عبيؼخ انًٕطم ،   4

 .158يؾًذ ػظفٕر ، انًظذر انطبثك ، ص   5



- 19 - 

القوانين عمى الييئات القضائية لتبدي رأييا فييا وان يصدر عمى وفق رغبات اعضاء 
 الييئات القضائية .

 (ٔ)فيمغى بواسطة المحكمة العميا. وأرائيماذا صدر قانون يخالف رغبات القضاة  -ٗ
 
 
 
 
 
 

القضاء عن السمطة التنفيذية والضمانات الثاني:استقالل  المطمب
 التي يتمتع بيا تجاه ىذه السمطة .

 : األولالفرع 
 استقالل القضاء عن السمطة التنفيذية .

إن استقالل القضاء يعد نتيجة طبيعية لمبدأ الفصل بين السمطات لذلك فان ىذا  
االستقالل في نظر جميع الدساتير وفقياء القانون امر تفرضو طبيعة القضاء في أي 

( وان تدخل السمطة التنفيذية يشكل الخطر ٕدولة تبغي توفير حماية لممتقاضين )
اغمب البمدان ، ذلك ان الييئات التنفيذية ىي  الحقيقي الذي ييدد استقالل القضاء في

التي تباشر الحكم الفعمي في الدولة وتمتمك كل اسباب القوة المادية وكل وسائل 
الترغيب والترىيب التي تمكنيا من تنفيذ سياساتيا مما يدفعيا الى السيطرة عمى الييئات 

ة اليد في التصرف في التي تتولى القضاء والييئات التي تتولى التشريع لتكون مطمق
مختمف النواحي بال رقيب االمر الذي يسود منطق القوة المادية الفعمية ويضمحل 
سمطان القانون ليتبعو اضمحالل استقالل القضاء فيكون ميمشا اليقوى عمى حماية 
االفراد وضمان حقوقيم لذلك نجد ان الدساتير الديمقراطية تحرص عمى تاكيد استقالل 

مع انيا تكتفي في تاكيد ذلك من خالل النص إزاء السمطة التنفيذية  القضاء وىيبتو
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عمى المبدا العام وتحيل الى تشريعات الحقة لوضع القواعد التفصيمة القرار ىذا المبدا 
وحمايتو ، ويالحظ ان التشريعات تختمف في قرار مبدا استقالل القضاء من حيث 

ول التي تصدر ىذه التشريعات في مقدار الضمانات ومداىا تبعا لتفاوت ىذه الد
 (ٔاستقرارىا وتقدميا السياسي وديمقراطيتيا .)

غير أن استقالل السمطة القضائية عن السمطة التنفيذية اليمنع من الناحية العممية 
من وجود عالقات متبادلة بينيما ، ذلك ان من الخطأ القول بالفصل بين السمطات 

( ، لما في ذلك من التعارض مع وحدة الدولة فيي تيدف جميعا الى ٕفصال مطمقا )
تطبيق القانون وتحقيق الصالح العام بشرط ان اليؤدي ذلك الى المساس باستقالل 

 القضاء او انكار وجوده . 
فقد حاول البعض انكار استقالل السمطة القضائية عن السمطة التنفيذية اذ اكدوا انو 

ن السمطة التشريعية التي تسن القوانين والثانية ىي السمطة يوجد في الدولة سمطتي
التنفيذية التي تنفذ ىذه القوانين ومن ثم تبعية القضاء لمسمطة التنفيذية ، وان ىذا 
التطور يؤدي الى خطورة ذلك ان وضع السمطة القضائية تحت اشراف السمطة 

ضاء وان ادخال السمطة التنفيذية مما يسمح لمسمطة التنفيذية التدخل في شؤون الق
القضائية ضمن السمطة التنفيذية يجعل احكام القضاء غير ممزمة لمسمطة التنفيذية ، 
وان ىذ الخالف فقيي وان وجود الوظيفة القضائية التي تباشرىا سمطة مستقمة امر 
يفرض نفسو في الواقع وتؤكده اغمب التشريعات الحديثة وان مبمغ استقالل القضاء 

مطة النتفيذية ان تتدخل في أي عمل من اعمال القضاء بغض النظر عن اليجيز لمس
شخص ميما كان مركزه سواء كان رئيسا او صورة ىذا التدخل ، فاليجوز الي جية او 

 (ٖوزيرا او أي احد ان يممي عمى القاضي اوامر او تعميمات في دعاوى معينة .)
 الفرع الثاني:

 ه ىذه السمطة.الضمانات التي يتمتع بيا القضاء تجا
تتمثل بالضمانات التي يتمتع بيا القاضي لمواجية المخاطر وىي الضمانات 
المتعمقة باسموب اختيار القضاة حيث ان اسموب اختيار القضاة يعد بابا من ابواب 
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التاثير في القضاء كسمطة وينبغي اختيار رجال القضاء بشكل يكفل استقالل القاضي 
ومن ثم ضمان استقالل السمطة القضائية ونيالك اساليب  وحياديتو في تطبيق القانون

 الختيار القضاة تختمف باختالف الدساتير والتشريعات المنظمة لشؤون القضاة ومنيا :
اختيار القضاة باالنتخاب : إن انتخاب القضاة اما ان تتواله ىيئة الناخبين في  -ٔ

القضاة باعتبار ان منصب صورة االقتراع العام المباشر أي الشعب يقوم بانتخاب 
(  وقد اخذ بيذا االسموب االتحاد ٔالقاضي اليقل في خطورتو عن منصب النائب  )

السوفيتي بالنسبة لقضاة المحاكم الشعبية وسويسرا بالنسبة لقضاة المقاطعات او قد يعيد 
يقة بانتخاب القضاة الى المجمس النيابي أي تنفرد بو السمطة التشريعية كما ان ىذه الطر 

 تكفل استقالل القضاة تجاه السمطة التنفيذية وتؤدي الى اىتمام الشعب بشؤون القضاء . 
كما تمنع ان يكون القضاة بطبقة منعزلة عن الشعب ويقومون بتطبيق القانون دون 

 (2ان يؤخذ  بنظر االعتبار االتجاىات واالفكار السائدة في المجتمع  . )
 اختيار القضاة بالتعيين : -2
تجعل بعض الدول تعيين القضاة بواسطة السمطة التنفيذية وان ىذا االسموب يؤدي   

الى خضوع القضاة لمسمطة التي عينتيم ولذلك فان تشريعات الدول تضع ضوابط 
وضمانات معينة تكفل معيا عدم استقالل السمطة النتفيذية ويتم ذلك عن طريق تقييد 

 شروط معينة في الدستور . سمطة الحكومة في االختيار والتعيين بوضع
 التعيين من قبل السمطة التنفيذية بالتشاور مع القضاة: -3

تقوم السمطة التنفيذية في ىذه الحالة باخذ راي جية معينة او مجمس او ىيئة تشكل 
من القضاة او اغمبية قضائية تكون ىي المسؤولة عن ادارة شؤون القضاة من تعيين او 

عزل او ترفيع وتتكون ىذه الييأة بموجب القانون ونطاق سمطتيا او ندب او اعارة او نقل 
يختمف من دولة الى اخرى فقد تكون في بعض الدول الراي االستشاري فقط ، او قد يكون 
رأييا ممزما حيث تزداد سمطاتيا كمما زاد حرص المشرع عمى تاكيد استقاللية القضاء 

 (.3وحمايتو )
ان استقالل القضاء في مواجية السمطة  ل :حصانة القضاة ضد العزل والنق -4

التنفيذية اليكفي فيو حضر تدخميا في اداء القضاء لوظيفتو اذ اليمنع ىذا الحضر من 
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امكانية تدخل ىذه السمطة في شؤون القضاة وذلك بابعادىم عن عمميم الوظيفي  في 
ني ىذه العزل او النقل او الندب او االعارة وصرفيم عن امكانية اداء رسالتيم وتع

الحصانة عدم جواز ابعاد القاضي عن منصبو القضائي سواء كانت بطريقة الفصل او 
االحالة او التقاعد او التوقف عن العمل او النقل الى وظيفة اخرى ، اال في االحوال التي 

 ( 1)يحددىا القانون . 
 
 
 عدم قابمية القضاة لمعزل : -٘

دم تيديده في استقراره وعممو ويجب من المبادئ االساسية في استقالل القاضي ع
ان يتمتع القضاة بالحصانة ضد العزل تستيدف تثبت القضاة في مراكزىم واطمأنانيم 
في عمميم ويمثل من الناحية العممية الدليل لوجود سمطة قضائية مستقمة عن السمطة 

عمى ( وان القاعدة في القانون العراقي ىي انو اليجوز احالة القاضي ٕالتنفيذية )
التقاعد قبل اكمالو سن الثالثة والستين او انتدابو او نقمو الى وظيفة غير قضائية اال 

 بناء عمى طمبو او موافقتو التحريرية .
 سواء كانت تاديبية ام مدنية ام جنائية :خضوع القضاة لنظام خاص لممسؤولية  -ٙ
مسائمتيم عما قد إن الضمانات المقررة لمقضاة حفاظا عمى استقالليم التحول دون  

يقع منيم من اخطاء وانحرافات عن اداء واجبيم او سموكيم مسمكا اليتفق مع 
مقتضيات وضيفتيم ، ومن اجل الحفاض عمى استقاللية السمطة القضائية والقضاة 
وتمكينا ليم من اداء رسالتيم عمى الوجو االكمل فيجب ان تتم مسائمة القضاة وفق 

لمسؤولية واجراءاتيا بشكل يبعد القضاة عن تدخل نظام خاص يبين فيو اسباب ا
 (ٖالسمطة التنفيذية .)

 االستقالل المالي لمقضاة : -ٚ
إن واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع ان يحسن اداء رسالتو في تحقيق العدالة 
والحفاظ عمى الحقوق والحريات فطبيعة وضيفتو تقتظي االلقاء عمى عاتقو اعباء 

فضال عمى ذلك فان رسالة القضاء تتطمب من القاضي ان ومسؤوليات ضخمة و 
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يتصف باالستقامة والنزاىو وان ينيج في حياتو النيج الذي يحفظ لمقضاء ىيبتو 
 ( ومقابل ذلك فان واجب الدولة تجاه القاضي بان تييئ لو اسباب ٔوكرامتو ومكانتو )

 
 

النيوض بواجبو الحياة الكريمة والمستوى المعاشي الالئق الذي يساعده عمى 
 المقدس بثقة واطمانان .

 استقالل القضاء في ضل حالة الطوارئ : -ٛ
إن لمسمطة التنفيذية اختصاصات عديدة ومتنوعة ومنيا اعالن حالة الطوارئ ومن 
المعموم ان حالة الطوارئ ىي نشوء ظرف غير عادي اليكون في وسع الحكومة 

المبادئ الدستورية المتعارف عمييا في ظل مجابيتو اال باجراءات استثنائية تتجاوز 
 (ٕالظروف العادية والسيما التي تتعمق بحقوق المواطنين وحرياتيم . )
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 المبحث الثالث
  استقالل السمطة القضائية عن السمطة التشريعية:

نيما يحددان مصير الفرد  القضاء والشرع كفتان متباينتان في جميع النواحي وا 
والمجتمع وليذا وجب عمينا ان نجعل الفرق واضحا بينيما ونجد الكيفية التي نفرق بيما 
ليستقال استقالال تاما لغرض حصول نتيجة حتمية وصحيحة لعدم تحكم السمطة 

 التشريعية عن السمطة التنفيذية .
 المطمب األول :

 مدى تدخل السمطة التشريعية في شؤون القضاء.
يق مبدأ استقالل القضاء يقضي عدم تدخل السمطة إن األصل في تطب    

التشريعية بأعمال القضاء ، ويقصد بعدم التدخل ىو عدم التدخل السمبي أي التدخل 
غير المستند الى أي تخويل ، بما إنَّ الدستور ينظم السمطة القضائية بصورة اجمالية 

ستنادا الى ىذا التخويل تاركًا التفاصيل لممشرع العادي فإن تدخمت السمطة التشريعية ا
فان تدخميا يكون ايجابيًا ، والفرق واضح بين التدخل السمبي الذي يمّس استقالل 

ليذا المبدأ، و  -بحسب األصل  -القضاء في حين أن التدخل االيجابي ال يمّس 
 (ٔيشترط أن تتقيد السمطة التشريعية وتمتزم بالشروط االتية : )

دستورية المنصوص عمييا صراحو أو تمك الثابتة أن يتقيد المشرع بالمبادى ال . أ
باألصول الدستورية والمستقرة بالضمير اإلنساني، لذا يجب أن ال يتعدى دور المشرع 
حدود التنظيم بما يمّس أو يتجاوز مبدأ استقالل القضاء ، و أوضح األمثمة عمى مثل 

اصالح الجياز ىذا التجاوز تكون بما يعرف باعادة التنظيم التي ال يقصد منيا 
القضائي بقدر ما يكون اليدف منيا إقصاء بعض القضاة من مناصبيم أو الغاء بعض 

 جيات القضاء .
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يجب أاّل يقتطع المشرع جزًء من الوظيفة القضائية ويسندىا الى جيات أخرى   . ب
 غير قضائية أو يمنع القضاء من النظر ببعض المنازعات .

السمطة القضائية بناًء عمى اقتراح أو يجب أن يصدر القانون المنظم لعمل  . ج
مشورة رجال القضاء وىو ما يستوجبو مبدأ استقالل القضاء، و قد أغفل مشرع دستور 

ىذا الشرط عندما خول المشرع تنظيم السمطة القضائية  ٕ٘ٓٓجميورية العراق لسنة 
راحو بقانون إذ لم يوجب استشارة مجمس القضاء األعمى في صياغة ىذا القانون و اقت

و كما فعل الدستور السوداني حين خول مجمس القضاء العالي ابداء الرأي في 
من دستور  ٕالفقرة  ٕٓٔمشروعات القوانين المتعمقة بالييئة القضائية وذلك في م/ 

  (ٔ) . ٜٜٛٔجميورية السودان لسنة 
و خالصة القول أّن السمطة التشريعية تمتنع من التدخل بشؤون واختصاصات 

القضائية فال يجوز ليا الفصل في المنازعات أو إصدار تشريع يحدد وجو  السمطة
الفصل في قضية معينة أو التدخل بشان القرارات القضائية في المسائل المحسومة 
كإصدار قرارات العفو الشامل ونبين أدناه بعض األمثمة لتدخل السمطة التشريعية بعمل 

 بين السمطات : _ القضاء مما يشكل انتياكًا  لمبدأ الفصل 
  إن مجمس العموم البريطاني ) البرلمان ( كان يناقش مشروع  ٜٚٓٔحدث عام

قانون تطبيق عقوبة اإلعدام وأثناء ذلك تحدث نائب عمالي عن قضية محل نظر أمام 
 القضاء لشخص يدعى )آدمز (، وتم توجيو الموم إلى النائب لتدخمو بعمل القضاء . 

  القضائية لمجمس النواب الياباني التحقيق في قضية في اليابان قررت المجنة
منظورة أمام القضاء كونيا تيم الرأي العام، إال أن جمعية قضاة المحكمة العميا وجيت 

 (ٕكتابًا لرئيس مجمس النواب احتجت فيو عمى التدخل في عمل القضاء . )
 الفرع األول :

 مدى تدخل السمطة التشريعية في شؤون القضاء :
 

وضع السمطة التشريعية أبان حكم منيا  السمطة التشريعية في دولة العراقإن 
 ضعيا بعد سقوطو أقامة دستور جديد لمبالد.و السابق و  النظام

                                                           

 ،51ص، انًظذر انطبثك ، انمبضً ضبنى رٔضبٌ انًٕضٕي   1 

 .15، صَفطّ بنى رٔضبٌ انًٕضٕي، انًظذر انمبضً ض  2
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 السمطة التشريعية أبان النظام السابق و ما بعد سقوطو .
لقد تم ممارسة صالحيات ) صورية ( لمسمطة التشريعية تمثمت بما يسمى بـ )  

الذي كان بمثابة البرلمان آنذاك ، آذ يتكون من عدد من األعضاء  طني (المجمس الو 
أربع سنوات و ىم من البعثيين كشرط أساس  عضوا يتم انتخابيم كل ٕٓ٘يبمغ عددىم 

وكانت آخر دورة لو بعد  ، ٜٓٛٔلعضوية ىذا المجمس . تأسس ىذا المجمس عام 
 فيي ال تزيد عمى اقتـراح، أما صالحياتو  ٕٓٓٓانتخاب أعضاء جدد لو في عام 

مشاريع قوانين ترفع إلى مجمس قيادة الثورة لممصادقة عمييا ، و األخير كان يمثل رأس 
 (ٔ)التشريعية و كان صدام ىو رئيسو و المتنفذ الوحيد بقراراتو ،  اليرم في السمطة

باإلجماع نزوال عند رغبة صدام إما  فالمجمس الوطني ليس لو الحق أال أن يصوت
بالرفض أو القبول دون أن يكون ىنالك رأي لمناقشو حرة  بعد اإلطاحة بنظام الحكم 

ليا في  من قبل الواليات المتحدة األمريكية و بعض الدول الحميفة ٖٕٓٓابريل  ٜفي 
( ، برئاسة بول  CPAالمجتمع الدولي ، تشكمت ما يعرف بسمطة االئتالف المؤقتة )

( أصبح العراق رسميا تحت ٕار لـسمطة االئـتالف )، حيث خ ول ىذا القر  بريمر حيث
 ٕٕالمؤقت ممارسة السمطات التشريعية آنذاك. في  االحتالل طبقا لقرار األمم المتحدة

الحكم في العراق الذي  قامت سمطة االئتالف المؤقت بتشكيل مجمس ٖٕٓٓتموز 
حسب  ة شـيرعضوا جميعيم من العراقيين و رئيس يختار من قبميم لمد ٕ٘يتكون من 

الترتيب األبجدي ، و مجمس الحكم ىو ثاني اكبر ىيئة أدارية تشكمت في العراق عقب 
، استمر ىذا المجمس الذي كان لو دور تشريعي ضئيل في   التسمسل الزمني الحتاللو

حيث تم حمو ، و قد اصدر مجمس الحكم  ٕٗٓٓحزيران عام  ٕٛتمك الفترة حتى 
ذات الصمة بالقانون من أشيرىا قرار، كما قام مجمس الحكم المنحل العديد من القرارات 

لسنة  ٛٛٔإلغاء قانون األحوال الشخصية المرقم  ٛ٘المنحل آنذاك بسن قانون 
أدارة الدولة لمفترة االنتقالية الذي كان بمثابة دستور مؤقت لمعراق . حمت  ٜٜ٘ٔ

كانت  أعقاب حل مجمس الحكم ، حيث الحكومة العراقية التي تشكمت في
يعاني منيا الوضع  اختصاصاتيا التشريعية قميمة و ال تتناسب مع حجم المشكمة التي

حمت الحكومة االنتقالية محل الحكومة  ٕ٘ٓٓمايو  ٖو في   القانوني العراقي .

                                                           

 .15، ص انطبثكبنى رٔضبٌ انًٕضٕي، انًظذر انمبضً ض  1

  .2113فً  1483لرار يغهص األيٍ انًرلى  2
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لقيام حكومة عراقية منتخبة دائمية لمدة  العراقية المؤقتة و كان من أولوياتيا األعداد
 .شعبي عمييا  تابة مسودة الدستور و التييئة ألجراء استفتاءأربعة أعوام و كذلك ك

 أوال: ىيكمية السمطة التشريعية االتحادية "مجمس النواب ومجمس االتحاد".
نص الدستور عمى أن السمطة التشريعية االتحادية تتكون من مجمسين ىما مجمس 

نظام المجمسين " ، و بيذا فأن دستور العراق الجديد اخذ ب النواب و مجمس االتحاد
Bicameral Legislature Composed " 

(  )كما ىو المعمول في الواليات المتحدة ٔ. بينما أشارت الفقرة أوال المادة )
عمى آلية تكوين مجمس النواب  ( من الدستور ٜٗاألمريكية واغمب الدول االتحادية

د لكل مائة ألف مقعد واح بالقول " يتكون مجمس النواب من عدد من األعضاء بنسبة
االقتراع  نسمو من نفوس العراق يمثمون الشعب العراقي بأكممو ، يتم انتخـابيم بطريـق

السري المباشر ، و يراعي تمثيل سائر مكونات الشعب فيو " و السؤال الذي يتبادر 
كان االنتخاب ىو السبيل في الوصول إلى المقاعد النيابية ، كيف  إلى الذىن ىو أذا

ىذا المجمس ، ىل ىذا يعني تخصيص  تمثيل سائر مكونات الشعب في أذن يراعى
نسبة من المقاعد لمقوائم التي تمثل مكونًا من مكونات المجتمـع العراقي لم تفز بمعقد أم 
ماذا ؟ أما فيما يتعمق بمجمس االتحاد الذي يمثل الجزء الثاني من السمطة التشريعية 

عمى أن تكـون مجمس االتحاد " يتكون من ممثمين من   فقد أشار الدستور عمى أن
طريقة تكوينو و شروط العضوية  (ٕاألقاليم و المحافظات غير المنتظمة في إقميم ")

النواب قانونا  فيو و كل ما يتعمق باختصاصات ىذا المجمس مؤجمة حتى يسن مجمس
ر يؤكد موضوع ( أنفة الذك ٘ٙأن المالحظ عمى المادة )   بأغمبية ثمثي أعضاءه.

الدستور وسن قانون خاص بو ، و بيذا  تأجيل تشكيل مجمس االتحاد إلى ما بعد نفاذ
في العراق حتى يتم  يكون مجمس النواب ىو الممثل الوحيد لمسمطة التشريعية االتحادية

 تشكيل المجمس اآلخر.

                                                           

دٔنخ األيبراد انؼرثٍخ انًزؾذح رؼذ انٕؽٍذح يٍ يضٍالرٓب يٍ انذٔل االرؾبدٌخ انزً رزكٌٕ فٍٓب انطهطخ االرؾبدٌخ   1

ػضٕا يٕزػٍٍ ػهى األيبراد  43ؽٍش ٌزكٌٕ يٍ  Unitary Legislative Composed يٍ يغهص ٔاؽذ

شٓذ رغٍرا كجٍرا ثؼذ أٌ رى ألرار 2116بو انؼرثٍخ انًزؾذح ٔرـزى طرٌمخ إشغبل يمبػذْب ػٍ طرٌك انزؼٍٍٍ أال إٌ ػ

لبٌَٕ الَزخبة َظف أػضبء انًغهص ، نهًسٌذ اَظر د.ضهًٍبٌ انطًبٔي،"انطهطبد انضالس فً انذضبرٍر انؼرثٍخ 

 . 211ص  1979انًؼبطرح فً انفكر انطٍبضً اإلضاليً" ، دار انفكر انؼرثً 

ثً " ، دراضخ يمذيخ إنى ثرَبيظ أدارح انؾكى انظبنؼ د . ػبدل ػًر شرٌف " اضزمالل انمضبء فً انؼبنى انؼر 2

 .143، ص 2113فً انؼبنى انؼرثً انزبثغ نجرَبيظ األيى انًزؾذح اإلًَبئً ، 
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 تعد جمسات مجمس النواب قائمة متى ما تتحقق  جمسات مجمس النواب . ‐ثانيا:
وىو بحضور األغمبية المطمقة  (ٜ٘النصاب الذي اشترطتو الفقرة أوال من المادة ) 

األحيان  عضوًا ، وىو مطمب قد ال يتحقق بسيولة في أكثـر ٕ٘ٚلعدد أعضائو البالغ 
، إذ طالما تمجأ الكتل السياسية العراقية إلى عدم حضور جمسات المجمس السيما في 

تشيد توترًا و تأزمًا سياسيًا وذلك لعرقمة إصدار أي   الفترات التي أن جمسات المجمس
، دون أن تذكر الفقرة ما ىي الضرورة و وطبقا  قانون ال يتوافق مع أطروحاتيا

ما تعريفيا و شروطيا  لمدستور )عمنية أال إذا ارتأى المجمس ضرورة لخالف ذلك (
 أشارت الفقرة ثانياً لكي يمجأ المجمس إلى جمسة سرية ، و فيما يتعمق بنفس الموضوع 

( من أن لممجمس أن يختار ما يراه مناسبا لنشر محاضر الجمسات ، ٖ٘من المادة )
المثال ما ىي الوسيمة كأن تكون عن طريق النقل المباشر  دون أن يذكر عمى سبيل

إصدار بيانات مكتوبة أو عن طريق  لجمسات المجمس أو أقامة مؤتمرات صحفية أو
 الدولية. استخدام موقع الشبكة

كيفية الطعن بقرارات مجمس النواب ، أما ما تتخذ قرارات المجمس باألغمبية  ‐ثالثا  
يخص الطريقة التي  البسيطة ) نصف زائد واحد لألعضاء الحاضرين المصوتين (

،   يمكن الطعن بيا بقرار المج لس ، فقد رسم الدستور لذلك طريقة واحدة حيث أعطت
ر مرة الصالحية القانونية لممحكمة االتحادية العميا بالرقابة عمى األمر الذي أكده الدستو 

أخرى ، حيث قضى بجواز الطعن بقرارات مجمس النواب خالل  دستورية القوانين
 (ٔثالثين يوما من تاريخ صدوره.)

الدورة االنتخابية   قضى الدستور بأن تكون مدة الدورة االنتخابية لمجمس  ‐رابعا: 
ثانيًا(  \ات تقويمية تبدأ بأول جمسة لو، بينما أشارت نفس المادة ـ )فالنواب أربع سنو 

الجديد قبل خمسة  و تنتيي بنياية ألسنو الرابعة ٚٙعمى أجراء انتخابات مجمس النواب 
و أربعين يوما من تاريخ انتياء دورتو االتحادية ، أال أن الدستور لم يذكر ما ىو الحل 

تخابات في موعدىا ، ىل سيمدد مجمس النواب دورتو لمدة حالة عدم أمكانية أجراء ان في
 أضافية أم ماذا؟

 تطرق الدستور إلى اختصاصات اختصاصات مجمس النواب . ‐خامسا 
                                                           

انذراضخ انمبٍََٕخ انزً أػذرٓب يغًٕػخ انمبٌَٕ انذٔنً انؼبو ٔانطٍبضخ ؽٕل يشرٔع يفٕضٍخ األػالو   1

 PILPG ," Independent Media Commissions & Media Codes of :انًطزمهخ انؼرالٍخ فً

Conduct", PILPG, November 2006 p.1-3  
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مجمس النواب و التي من أىميا : تشريع القوانين االتحادية  الرقابة عمى أداء  
السمطة التنفيذية ، المصادقة عمى المعاىدات و االتفاقيات الدولية ، تعيين رئيس و 

محكمة التمييز االتحادية و رئيس االدعاء العام و رئيس ىيئة األشراف  أعضاء
لدرجات الخاصة و رئيس أركان الجيش و ا القضائي ، تعيين السفراء و أصحاب

 المخابرات ،  معاونيو ومن ىم بمنصب قائد فرقة فما فوق و رئيس جياز
سادسا: حل مجمس النواب . أشار الدستور إلى طريقة حل مجمس النواب وذلك 

مجمس الوزراء بعد موافقة مجمس  بناءا عمى طمب ثمث أعضائو أو بطمب من رئيس
بحصول  ك كافيا إذا اشترطت التصويت عمى حل المجمس و ذلكالرئاسة، و ال يعد ذل

األغمبية المطمقة فمتى توفرت ، يعتبر المجمس منحاًل وىو أمر يدلل بوضوح عمى أن 
موجودة في العراق حتى أالن ىي السمطة التشريعية االتحادية طبقا ليذا  أقوى سمطة

 (ٔمو. )غير المجمس مسألة ح الدستور إذ لم يعط األخير ألي جية
 
 
 

 الفرع الثاني:
 الرقابة القضائية عمى أعمال السمطة التشريعية 

لتشريع الدستوري يحتل قمة اليرم التشريعي في الدولة وىو في المرتبة االولى ، ثم ا
يميو التشريع العادي ) القانون ( ، ويمييما التشريع الفرعي وىو الذي يحتل قاعدة اليرم 
، وان ىذا التفاوت من حيث القوة الممزمة يعني خضوع التشريع االدنى لمتشريع االعمى 

قوتو من مطابقتو الحكامو ، وىذا يقتضي بالطبع عدم مخالفة  الذي يعموه ويستمد
التشريع االدنى لمتشريع الذي يعموه ، فالتشريع العادي ) الرئيسي ( ينبغي ان اليخالف 
احكام التشريع الدستوري وىو الذي يعموه مرتبة ، كما ان التشريع الفرعي يجب ان 

، ولضمان عدم التعارض ىذا البد  اليتخالف مع احكام التشريعين الدستوري والعادي
  -من فرض رقابة عمى كل من التشريعين العادي والفرعي ، وىي تتضمن امرين :

االول : تحديد الجزاء الذي ينبغي فرضو عمى التشريع المخالف ، وىذا الجزاء 
 يتمثل بعدم تطبيق القواعد القانونية التي تضمنيا التشريع المخالف االدنى . 

                                                           

Conduct", PILPG, November 2006 13-1، ص ثكانًظذر انطب.  
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الثاني : تحديد الجية المختصة بتطبيق ىذا الجزاء وممارسة تمك الرقابة ،وىي غير 
الجية التي وضعت قواعد التشريع المخالف ، وىي تتمثل بجية قضائية الن ميمة 
الرقابة تتضمن تفسير قواعد قانونية تتضمنيا التشريعات الدستورية والعادية والفرعية 

في االحكام فيما بينيا ، ولذا يجب ان تتولى الرقابة لمعرفة ما اذا كان ىناك تعارض 
جية مختصة بتفسير القواعد القانونية وتطبيقيا ، فيي ميمة قضائية تمارسيا المحاكم 
. ومع ىذا فان بعض الدساتير اعطت ميمة الرقابة لجية غير قضائية . والرقابة عمى 

الشكل ، وقد تتناول التشريع العادي والفرعي قد تتناول ضمان سالمتو من حيث 
 ضمان صحتو من حيث الموضوع . 

 :الرقابة عمى صحة التشريع االدنى من حيث الشكل 
المقصود بشكل التشريع ىو صدوره من قبل السمطة المختصة بصدوره واستيفاؤه 
اجراءات السن والنفاذ المنصوص عمييا في التشريع االعمى منو ، فالتشريع العادي 

اقتراحو والتصويت عميو وتصديقو ، اما التشريع الفرعي  يسن في ثالث مراحل ،
فتضعو السمطة التنفيذية وفقا لالجراءات المنصوص عمييا في التشريع االعمى منو ، 
اما نفاذه فال يكون اال باصداره من قبل السمطة التنفيذية ونشره في الجريدة الرسمية 

يع من حيث الشكل ىي المحاكم لمدولة . والجية التي تمارس الرقابة عمى صحة التشر 
. اما الجزاء الذي يفرض عمى التشريع االدنى المخالف من حيث الشكل فيو عدم 

 تطبيق احكامو النعدام وجود ىذا التشريع قانونا وانعدام قوتو الممزمة . 
 الرقابة عمى صحة التشريع االدنى من حيث الموضوع 
ارض احكام التشريع االدنى يقصد بصحة التشريع من حيث الموضوع ىو عدم تع

مع احكام التشريع االعمى منو ، وىذه الرقابة قد تتحقق في دور اعداد التشريع االدنى 
وقبل اصداره في مرحمة التحضير ، وفي ىذه الحالة تكون الجية المختصة بالرقابة 
ىي جية او ىيئة غير قضائية وذلك الن التشريع في ىذه المرحمة يكون من 

طة التشريعية او السمطة التنفيذية لذا فال يجوز لمسمطة القضائية ان اختصاص السم
تتدخل في الرقابة عميو في ىذه المرحمة . وقد تتحقق ىذه الرقابة بعد صدور التشريع 
االدنى ونفاذه ، فتكون من اختصاص ىيئة قضائية النو بعد صدوره تتولى الييئة 

 (ٔ) القضائية تفسيره وتطبيقو وىي ميمة قضائية .
                                                           

1 http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=24625 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=24625
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 المطمب الثاني:
 .مبدأ الفصل بين السمطات

ويقصد بمبدأ الفصل بين السمطات عدم تركيز السمطات في ىيئة واحدة في الدولة 
نما تمارسيا ىيئات مختمفة مستقمة عن بعضيا  قصاء أو تيميش الييئات األخرى ، وا  وا 

التعاون ، وىذا البعض، وال يعني ىذا الفصل التام والشامل إنما يمزم وجود قدر من 
الفصل التام قد ثبت فشمو في تجارب سابقة والتجربة الحالية لو في الواليات المتحدة، 
حيث أثبت الواقع العممي وجود قنوات لمتعاون بين السمطات فييا ، وغني عن الذكر 
ذلك الجدل الفقيي حول عدد السمطات ونظريات الفصل وفي دراسات حديثة ظيور ما 

لدستورية وغير ذلك، إال أن الفقو الحديث استقر عمى وجوب الفصل يسمى بالسمطة ا
بين السمطات مع وجود قدر من التعاون لتحقيق المصمحة العامة، وينبو جانب من 
الفقو إلى ضرورة تحقيق الفصل بين السمطات خصوصًا من تدخل السمطة التنفيذية 

بمد آلخر، يجب عدم تدخل بعمل السمطة القضائية، وىذا المبدأ ىو نسبي ويختمف من 
السمطات الثالث باختصاصات بعضيا إلى جانب عدم تأثير الصحافة عمى 

(، ومن ثمرات ىذا المبدأ تحقيق التخصص في العمل مما يؤدي لرفع األداء ٔالقضاء)
كمًا ونوعًا وقد أصبح ىذا المبدأ ىو الطريقة التي يمكن بيا الحفاظ عمى السالمة 

ء وقد أصبح حاضرًا بقوة في النزعة الدستورية الجديدة المتمثمة العضوية لوظيفة القضا
بتقييد الحكومات القانونية ويقتضي تحقيق الفصل بين السمطات كركن الستقالل 

 -القضاء تحقيق ما يمي :
 . وجود درجة من االحتراف في الوظيفة القضائية .ٔ
 . عزل السمطة القضائية عن التأثير الخارجي .ٕ
 قالل ذاتي لإلدارة القضائية .. وجود استٖ
 (ٕ. تحديد مسئولية الجياز القضائي في إطار مفاىيم استقالل القضاء . ) ٗ

 الفرع األول :
 .لتنظيم الدستوري الستقالل القضاءا

                                                           

يؾًذ َٕر شؾبرخ ـبضزمالل انمضبء يٍ ٔعٓخ انُظر انذٔنٍخ ٔانؼرثٍخ ٔاإلضاليٍخ ـ ثذٌٔ ط ـ دار انُٓضخ  1

 .21انؼرثٍخ ـ ص 

انمبْرح ـ  1ثبنشرٌؼخ اإلضاليٍخ ـ طزكً يؾًذ انُغبر ـ انمبٌَٕ انذضزٕري ٔاألَظًخ انطٍبضٍخ ، دراضخ يمبرَخ 2  

 .224ـ ص 1993-و1992دار انفكر انؼرثً 
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تقوم الدولة الحديثة عمى وجود سمطات ثالث تمارس أدوارًا مختمفة بحسب ما تنص 
ا بيد أن تمك الميام قد تبدو متداخمة عميو نصوص الدستور من اختصاصات و ميامي

حينًا ومتقاطعة حينًا آخر  و من شأن ىذا التداخل أو التقاطع أن يزيل التمايز بين 
السمطات مّما قد يضعف من أىمية توزيع االختصاصات القائمة عمى أسس كثيرة لعّل 

ن و أىميا ىو الوصول إلى حسن األداء الحكومي في الدولة و ضمان سيادة القانو 
 حماية الحقوق و الحريات.

وىكذا نجد أنَّ السمطة التنفيذية تمارس الميام و االختصاصات التنفيذية في الدولة 
منيا اإلدارية و المالية و تنفيذ القوانين كما نجد أن السمطة التشريعية تمارس الميام 
التشريعية و الرقابية في بعض األنظمة السياسية وفي الوقت نفسو توجد السمطة 

تطبيق القوانين و حسم النزاعات و الرقابة  . و بالرغم من القضائية وىي تمارس ميمة 
أن الدساتير عادة ما تنّص عمى وجود ىذه السمطات ، بيد ان المالحظ عمييا انيا 
تولي االىتمام و الحرص عمى تبيان تشكيل السمطتين التشريعية و التنفيذية وتفصل 

يان الخطوط العامة و مياميما ماخال السمطة القضائية حيث تكتفي الدساتير بتب
الرئيسة في تنظيميا واختصاصاتيا تاركة التفاصيل لمقوانين العادية ، و بالتالي فإن 
الدستور يترك السمطة القضائية مرىونة بيد السمطة التشريعية من زاوية تنظيميا ، فأما تأتي 

س قد نصوص القوانين مفصمة بشأن تنظيم ىذه السمطة و بيان اختصاصاتيا أو عمى العك
تأتي مختزلة ، و الخشية تكون أن تأتي النصوص حاممة في طياتيا جوازًا لتدخل السمطة 

 التنفيذية بتنظيم السمطة القضائية . 
وىكذا نكون أمام احتماالت كثيرة بشأن تدخل السمطتين التنفيذية و التشريعية بعمل 

ء بوصفو من المبادئ السمطة القضائية. من النقطة المتقدمة يظير مبدأ استقالل القضا
الدستورية التي تجعل السمطة القضائية بعيدة عن احتماالت التدخل في اختصاصاتيا من 
قبل باقي السمطات. لذا كان لزامًا توضيح ماىية مبدأ استقالل القضاء وتطوره و ارتباطو 

لدولة، بالحقوق و المبادئ الدستورية األخرى، وبيان استقالل القضاء عن باقي السمطات في ا
 ثم االسترسال في بحث ضمانات االستقالل.

( دستورًا ٖٗيعّد مبدأ استقالل القضاء من المبادئ المستقرة في الدساتير ، حيث نص )
وطنيًا عمى وجوب اجراء المحاكمة الجنائية أمام محكمة مستقمة و محايدة ، كما نص 

رة عامة من دون ( دستور وطني آخر عمى وجوب استقالل القضاء و حياده بصو ٗٓٔ)
اإلشارة إلى المحاكمات الجنائية ، وفي بعض الدول التي تأخذ بنظام المحمفين و القضاء 
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( دستورًا ٕٔمعًا نص عمى وجوب استقالل المحمفين و حيادىم أيضًا ، كما وردت نصوص )
عربيًا عمى المبدأ نفسو و وجوب عدم خضوع القاضي اال لمقانون } سيأتي اقتباس بعض 

ص العربية في المالحق { أما الدساتير العراقية المتالحقة فقد عرف بعضيا مبدأ النصو 
 (ٔ) .استقالل القضاء بشكل يفتقر إلى ضمانات تطبيقية في الواقع

 الفرع الثاني:
 .لتنظيم التشريعي الستقالل القضاءا
يمكن ن مصطمح حكم القانون والتشريع يعني ببساطة يعني أن ال احد فوق القانون وال إ

تبرير أي تصرف بمعزل عن رقابتو ومشروعيتو بما فييا الحكومة التي يجب أن تكون 
خاضعة لو ، تمك القوانين التي يجب إن تعبر عن أرادة الشعب وليس عن أرادة وفمسفة 
القابضين عمى السمطة فقط ، و حكم القانون يعني أيضا حماية الحقوق السياسية و المدنية 

 (ٕأي استثناء عمى أساس العرق أو الدين أو المذىب أو المون . )لكل المواطنين دون 
إن الرقابة و التوازن عنصران ميمان من عناصر الفصل بين السمطات ذلك المبدأ الميم 
الستقرار أي بمد ديمقراطي يؤمن بأن لمسمطات التشريعية والقضائية والتنفيذية دور متبادل 

ومراقبة بكسر )القاف ( و بموجب ىذه الفمسفة فأن  ومتوازي ، فيي مراقبة بفتح )القاف (
ميمة السمطة التشريعية ال تبعد أن تكون بصياغة القوانين في حين أن ميمة السمطة 
التنفيذية تطبيقيا عمى ارض الواقع من خالل إصدار أنظمة ولوائح وتعميمات تسيل تنفيذ 

مك القوانين وتفسيرىا والحكم فييا تمك القوانين ، بينما يعمل القضاء عمى مراقبة دستورية ت
 (ٖعند التنازع . )

ن مبدأ التوازن لو مفيوم واحد وان اختمف تطبيقو من نظام ديمقراطي إلى أخر ، إذ إ
بمجمميا تخمق نوعا من الرقابة و التوازن المتبادل بحيث تستطيع السمطة التنفيذية أن تقترح 

جأ لحق االعتراض عمى القوانين التي قد قوانين دون أن تجيزىا كما أنيا تستطيع أن تم
تتخذىا السمطة التشريعية ألن حق التوقيع و المصادقة عادة ما يكون بيد السمطة التنفيذية ، 
سواء أكان رئيسًا لمدولة أو الحكومة ، في حين يحق لمسمطة التشريعية االعتراض عمى 

لغائيا بقرار وفي أسوء الحاالت ليا أن تسحب الثقة عنيا و بالتالي  قرارات السمطة التنفيذية وا 
 إسقاطيا .

                                                           

 .224انًظذر انطبثك، ص، زكً يؾًذ انُغبر   1

ـ انٍٓئخ انٕطٍُخ  2115يغهخ رؤٌخ انؼذد انضبًَ ‘ انذكزٕر ػبطى خهٍم ـ لراءح فً َظرٌخ انطهطخ انذضزٕرٌخ ـ 2

 نإلػالو انفهططٍٍُخ.

 .27ص ، 1999ػبو ، 2ط ،فبرٔق انكٍالًَ ـ اضزمالل انمضبء ـ انًركس انؼرثً نهًطجٕػبد ثٍرٔد  3
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أما السمطة القضائية فيمكن ليا القضاء بعدم دستورية أي قرار تتخذه السمطة التنفيذية 
وكذلك األمر بالنسبة لمقوانين التي تسنيا السمطة التشريعية إذ ليا الحق في أن تصدر حكما 

ومع أن السمطة  ر الدولة االتحادية ورد في دستو  بعدم دستورية أي قانون يتعارض مع ما
القضائية معينة من قبل السمطة التشريعية التي تشرف عمى تعينيم أال أن ليس ليا الحق 
مطمقا بعزليم طبقًا لمبدأ استقاللية القضاء حيث انيطت مثل ىذه األمور إلى القضاء حصرًا 

و عمى ما تتخذه من  لمبت فيو ، وىكذا تعمل كل سمطة كأنيا رقيب عمى السمطة األخرى
 (ٔقرارات بشكل متزن و متناسب . )

 
 
 
 
 

 الخاتمة :
ختامًا ليذا الجيد المتواضع البد من التعريج إلى أىم االستنتاجات و التوصيات و 

 -كما يأتي:

إن ترسيخ مبدأ استقالل القضاء ال يتوقف عند المطالبة التي ينادي بيا القضاة 
القضاء ليست مطالبة فئوية تخص القضاة فقط ، فقط، ألن المطالبة باستقالل 

بمعنى ان تحقيق االستقالل من عدمو ال يخص القضاة فقط ، الرتباطو بسيادة 
القانون و ضمان الحقوق و الحريات التي ىي باألصل متصمة بعموم الشعب ، لذا 

إن استقالل القضاء شرط االستقالل تخص جميع أبناء الشعب و فإن المطالبة ب
و ميم لإلصالح عمى اختالف صوره ، وأىماىا اإلصالح السياسي و رئيس 

محاربة الفساد ، و يشكل القضاء أمل الناس باإلصالح ، فإذا خاب أمميم  فيو 
االنعطافة اليامة التي أوجدىا  إنيم حتمًا سوف يمجؤن إلى العنف وكذلك نجد ف

األعمى ، إال إن التغير السياسي في العراق ىو ارتباط القضاء بمجمس القضاء 
استقالل القضاء العراقي ال يتوقف عند ىذا الحد بل يجب ان يكون أغمبية المجمس 

ان س ممثاًل حقيقيًا لمطالب القضاة و منتخبو من القضاة أنفسيم حتى يكون المجم
                                                           

 .65، ص  انًظذر َفطّ فبرٔق كٍالًَ ، يظذر   1
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استقالل القضاء ال تضمنو النصوص الدستورية و القانونية بل ىو مرتبط بالمطالبة 
فسيم ، بمعنى ان استقالل القضاء مرىون بالقضاة أنفسيم ، فإذا المستمرة لمقضاة أن

أرادوا االستقالل توجب عمييم العمل عمى تحقيقو من خالل حيادىم و التزاماتيم 
الوظيفية و توحد المطالبة فيما بينيم من خالل ترسيخ مفاىيم جديدة تكون تحت 

 خاصة بيم .كظمة نادي لمقضاة او نقابات ليم او منظمات مجتمع مدني 
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