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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

ع رصين امام للقضاء في دستور اي دولة ضمانات تضعه في موق ءبادئ ذي بد
لقضكائية , الشك  ان ذكذا الضكمانات الممنوحكة دسكتوريا للسكلطة اصالحيات رئيس الدولة

ذككي ا ككر مككن ا ككار اسككتقالل السككلطة القضككائية والتككي ذككي بككدورذا ر ككن اسككاس مككن ار ككان 
 مبدأ الفصل بين السلطات 

وتزداد الخطورة اذا  ان نظام الح م رئاسيا في الدولة ومكد  التفكاوت الدسكتوري   
فككي تبنككي ذككذا الضككمانات بشكك ل نظككري او بشكك ل .ملككي بككين الككدول    ولمككا  ككان مبككدأ 

بين السلطات مورو كا لكد  افالطكون اذ قسكم وظكائو الدولكة الكو المداولكة واالمكر  الفصل
ي مونتسككك يو فكككي والقضكككاء اال ان ذكككذا المكككوروث تفسكككد بشككك ل فعلكككي لكككد  الفقيكككه الفرنسككك

    تابه روح القوانين

باالف ككار  7789والنافككذ لعككام  7787وقككد تككو ر واضككعو الدسككتور االمري ككي لعككام  
ذي اخكذ بالنظكام الرئاسكي وفكاء ور االمري كي مكن اذكم الدسكاتير الكتالفرنسية واضمن الدسك

بضمانات للسكلطة القضكائية امكام رئكيس الدولكة االمري كي ومكن منظكري اسكتقالل القضكاء 
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االمري ي وضماناته المترتبكة .ليكه ال زانكدر ذكاملتون والقاضكي  ليفكورد واالس المعكروو 
لسكككككلطة القضكككككائية .كككككن السكككككلطتين بمقولتكككككه الشككككك يرة  ان ال وفكككككود للحريكككككة دون فصكككككل ا

 التشريعية والتنفيذية والتخشو الحرية شيئا اال اذا اتحد القضاء مع السلطتين االخرتين( 

وب كذا المنظكور تقكع ضكمانات السكلطة القضكائية امكام رئكيس الدولكة االمري كي فكي  
  وتقسكيمات ا والفكل ذلك تال يئكاظل نظام رئاسي من فكا وتطبيقكا و.لكو  افكة السكلطات, 

.ن ككا  وغنكك تقتضكي الضككرورة العلميككة ان تضكم دراسككتنا .لككو .كدة .ناصككر البككد من كا وال
  :و.لو الوفه االتي

ترت ز اذمية الدراسكة فكي بيكان الضكمانات الممنوحكة للسكلطة  :اوال: اهمية الدراسة
 القضائية وبيان فا.ليت ا امام الرئيس االمري ي تحت مظلة النظام الرئاسي    

نطكرح الدراسكة فرضكية اسكاس حكول نفكاح ذكذا الضكمانات  :لدراسةثانيا: فرضية ا
 من تو ير رئيس الدولة .ن استقالل القضاء او السلطة القضائية   

تقكع اشك الية الدراسكة حكول تحديكد الكدور القكانوني واحيانكا  :ثالثا: اشـكالية الدراسـة
 السياسي للسلطة القضائية امام رئيس الدولة االمري ي   

تعتمككككد الدراسككككة فككككي من ف ككككا .لككككو المككككن   التحليلككككي  :يــــة الدراســــةرابعــــا: منهج
للنصكككوص الدسكككتورية التكككي تضكككمنت ضكككمانات السكككلطة القضكككائية والممارسكككات القانونيكككة 

 ل ا  

 :يم ن تصوير الدراسة نظريا .لو الش ل االتي:خامسا: هيكمية الدراسة

 تم يد وتقسيم 
 ضمانات السلطة القضائية ماذية  :المطلب االول
 التعريو بضمانات السلطة القضائية  :الفرع االول

 الفرع ال اني: خصائص ضمانات السلطة القضائية 
ممارسككككة ضككككمانات السككككلطة القضككككائية امككككام رئككككيس الدولككككة  أسككككباب :المطلككككب ال ككككاني

 االمري ي
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 ضمانات السلطة القضائية امام رئيس الدولة االمري ي  أسبابتحديد : الفرع االول
الممارسكككككة الفعليكككككة لضكككككمانات السكككككلطة القضكككككائية امكككككام رئكككككيس الدولكككككة  الفكككككرع ال كككككاني:

 االمري ي 
 استنتافات وتوصيات (  الخاتمة

 قائمة المصادر والمرافع 
 تمهيد

سكككتقالل القضكككاء وا كككرا لكككه ابوصكككف ا مرتبطكككة ب تكككؤدي ضكككمانات السكككلطة القضكككائية
و االنتقال الكو دولكة بنفس الوقت دورا رئيسيا في ترسيخ قيم العدالة وحقوق االنسان ويبق

القانون التي يخضع في ا الح ام والمح ومين رذينا بفعالية النظام القضائي ومد  تحقق 
, و يكككو يت كككون الفصكككل فكككي الف كككات (7 م الشخصكككي والمف كككوم الموضكككو.ي في كككاالمف كككو 
, وبعيككككدا .ككككن التشككككعب سككككنتناول ذككككذا (2 فككككي الم مككككات داخككككل النظككككام الرئاسككككي والفصككككل

 :ع التاليةالموضوع في الفرو 

 املطلة االول
 هية ضمانات السلطة القضائية ما

وتحليكككل ماذيكككة الضكككمانات يحتكككاج الوقكككوو .لكككو , الشكككيء  لكككه وفكككوذراماذيكككة  ان
 تعريف ا ومن  م تحديد خصائص ا, وذذا ما سي ون في الفروع االتية 

 التعريف بضمانات السمطة القضائية: الفرع االول

                                                           

.سي اا  4 ص 2002ساامانمر ضىناامر سانيساايٍ  ستاال  سسااح في سا شاام  لااَ ساح اا ُ  سا  س ااَ   (1)

  منينِة  سحمح علٌ سالنح نِث.ساحيسض سانحنلر اللضسسمت ىسالبحمخ سا

  ص 2016ب  ً سا تِلٍ  ستل  سافصل بِن ساسالامت  سفويسا   س هافي لاَ سالساحيض سا  س اَ   (2)

5  .albayan.comwww 

http://www.albayan.com/
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, وتفيككد معنككو (7 فمككع ضككمانة مككن مككادة ضككمن الضككمانات  :اوال: الضككمانات ل ككة
 فعلته محتويا .ليه بمعنو الضم او اشتمل .ليه  

 (2 ذو االلتزام او االمر :الضمانات اصطالحا : انيا

ذي السيطرة والسيادة او الح م والتسيير ومن ا سكلطاء ومسكلط  : ال ا: السلطة ل ة
 والفمع سلطات 

و تنظككككيم نشككككاطات او سككككلو  فئككككات ذككككي القككككدرة .لكككك :رابعككككا: السككككلطة اصككككطالحا
وتفيككد القككدرة والتككو ير  AUTHORITYومعناذككا باالنفليزيككة  المفتمككع ح امككا ومح ككومين

 (3 من خالل السياسة والقرارات واالح ام  

 (4 بمعنو الح م واالتفاق والمنع واالداء واالن اء   :القضاء ل ة :خامسا

 .امة   ح م ملزم يصدر .ن سلطة :القضاء اصطالحا :سادسا

وبناًء .لو مكا تقكدم يقكع تعريكو ضكمانات السكلطة القضكائية .لكو ان كا االفكراءات 
المتبعككة فككي المحككا م او االح ككام والقككرارات الصككادرة من ككا وفككق ضككوابط واصككول قانونيككة 
ت فككل حككق االفككراد وحصككول السككلطة القضككائية .لككو االسككتقاللية فككي ممارسككت ا القانونيككة 

   (5 و ير من سلطة اخر والسياسية بعيدًا .ن اي ت
 خصائص ضمانات السمطة القضائية :الفرع الثاني

                                                           

  2سحنااال بااان س ااا ا بااان علاااَ سالل ُ اااَ  سبااان س طااايض س  , اسااامر سا ااا     ت اااة بااايال     (1)

 .28 ص1824

س لسالُن سبي  مه  سحنل بن ُ  ي  سافِ ىز سبمدٍ  سا مسيس سانحاِ,  سسسساة سا ساماة الاتمعاة  (2)

 .323 ص2005ىسا    ىساحيزُ   بِ ىت  

 www.almaany.comسن لِفٍ   – مسيس سان منَ  ع بَ  (3)

 .210ساسمبق نفس   ص سحنل بن س  ا بن علَ سالل ُ َ سانصلض  (4)

لاامضس عتاالسا  ُ, سبااي نناا   ساشاانمنمت سا شااميِة النحامماانِن سسااما سانحاامه, سا اا عِة لااَ  ااام   (5)

غفة  ضسماة سمجسحِ  س لسة ساٌ س لس هلِة سا  ُ ة ىسا امنير  سا مس اة سالسافسِة ب اام  سا افة  

 .13 ص2010

http://www.almaany.com/
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تكككككرتبط بماذيكككككة مف كككككوم ضكككككمانات السكككككلطة القضكككككائية  تحليكككككل من فكككككي مفمو.كككككة 
خصككائص ملتصككقة ب كككا وبككدون ا ت ككون مفرغكككة مككن محتواذككا ,ويم كككن تصككويرذا بالشككك ل 

 :االتي
  :ذات خصيصة دستورية :اوال

ائية ذي ا ر من ا ار استقالل القضاء الكذي نكص بدءا ان ضمانات السلطة القض
 مكككن قكككانون ادارة المرحلكككة االنتقاليكككة فكككي العكككراق 43.ليكككه ال  يكككر مكككن الدسكككاتير  المكككادة 

, ,فضككاًل .لككو ان القضككاء مسككتقل واليككدار بككوي شكك ل مككن االشكك ال مككن السككلطة التنفيذيككة
اضككافيا فككي  ويالحككظ .لككو ذككذا الككنص ان فككي صككياغة الل ويككة وفعككل اسككتقالل القضككاء

حين انع مبدأ ور ن اساس فكي الفصكل بكين السكلطات ,امكا الدسكتور العراقكي النافكذ حاليكا 
في المادة فاء بنص صريح وواضح بالنص ان السلطات االتحادية تت ون  2005لسنة 

من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .لو ان تمارس اختصاصك ا وم ام كا .لكو 
فكي المككادة  2072, واتفكه الدسكتور المصكري لعكام (7 السكلطات  اسكاس مبكدأ الفصكل بكين

 بوتفكاا قككانوني منفككرد فككي نو.ككه بتفككريم التكدخل فككي .مككل السككلطة القضككائية بككالقول 784
السكككلطة القضكككائية مسكككتقلة تتوالذكككا المحكككا م .لكككو اخكككتالو انوا. كككا ودالفات كككا وتصكككدر  

ل فككي شككؤون القضككاء والعدالككة او اح ام ككا وفقككا للقككانون وبككين القككانون صككالحيات ا والتككدخ
 (2 القضايا فما.ية التسقط بالتقادم( 

فككي المككادة  2072والمعككدل .ككام  7949و ككذا الحككال فككي الدسككتور االلمككاني لعككام 
, والفقكه فكي الدسككتور (3 يخضكعون اال للقككانون يتمتكع القضككاء باالسكتقاللية وال 7فقكرة  97

القضكككاة مسكككتقلون فككككي   757ادة فكككي المكككك 2072والمعككككدل .كككام  7837البلفي كككي لعكككام 
  (4  (ممارسة اختصاصات م القضائية

                                                           

 .2005سالسحيض سا  س َ سالسي, ا ما  (1)

 .2014نص ٍ سا ملذ ا ما سالسحيض سا (2)

 .2012ىسان لي عما  1848سالسحيض سالانمنَ ا ما  (3)

 .2012ىسان لي عما  1231سالسحيض ساتل ِ َ ا ما  (4)
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 ذات اختصاص سمبي :ثانيا

ان السكككلطة القضكككائية تقكككو ازاء سكككلطتين فالسكككلطة التشكككريعية تم كككل إرادة الشكككعب 
وتصكككككدر تشكككككريعات ملزمكككككة للسكككككلطة القضكككككائية ول يرذكككككا امكككككا السكككككلطة التنفيذيكككككة فتكككككزاول 

تنظيمية وت ون مسؤولة .ن تنفيذ القوانين فضاًل  اختصاصات ا من خالل إصدار قرارات
.كككن دورذكككا فكككي التكككدخل بتنظكككيم الف كككاز القضكككائي وبالتكككالي نفكككد ان اختصكككاص السكككلطة 
التشككريعية والتنفيذيككة ايفابيككًا فككي حككين ان اختصككاص السككلطة القضككائية سككلبيًا فككي ا .ككم 

نكككاز.ين اي ا غلكككب ف كككو يقتصكككر .لكككو تطبيكككق القكككانون فكككي حالكككة الطلكككب مكككن احكككد المت
 بمناسبة إقامة الد.او   

 ذات غاية اجتماعية  :ثالثا

إن طبيعكككة الوظيفكككة القضكككائية قائمكككة .لكككو تحقيكككق العدالكككة وحمايكككة حقكككوق االفكككراد 
وحريات م و احترام القانون توفب .دم التدخل في .مل القضاء حتو يتم ن مكن تحقيكق 

ه ممكا يكؤدي إلكو حككدوث وظيفتكه وبخالفكه فكان القضكاء سكوو لكن يسكتطيع ممارسكة م امك
 االضطراب في المفتمع وز.ز.ة ال قة بالقانون لد  االفراد 

 ذات صفة حيادية  :رابعا

و كون القضككاء يم كل الوسككيلة المتاحكة والسكك لة للمكواطنين للفككوء اليكه فككي .ككرض  
ظالمككات م بمعنككو أن القضككاء يم ككل فككي نظككر االفككراد الف ككة الحياديككة لككذا فككان ا صككرار 

ستقالله يعزز  قكة المكواطنين بالدولكة مكن ف كة ومكن ف كة أخكر  يولكد الشكعور والمناداة با
ل كككم باالمكككان والطمونينكككة والتفكككاؤل بوفكككود ف كككة مسكككتقلة قكككادرة .لكككو حمكككايت م سكككواء مكككن 

ول ككن ذككل المنككاداة ب ككذا المبككدأ تتوقككو .نككد حككد .ككدم  الح ومككة او المؤسسككات او االفككراد
معنككو متككوازن ومتقابككل اي وفككوب .ككدم  تكدخل بككاقي السككلطات فككي .مككل القضككاء ويحمككل

 (7 تدخل القضاء في .مل باقي السلطات   

                                                           

 .www  س  اايضست س لااس سا شاام  سالعلااٌ 2  ص2010حساان سا  ِلااَ  سسااح في سا شاام    (1)

Iraqja. iq 
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 :ذات تنصيص دولي :خامسا

 لكم يحكض    كو ر لمف كوم االسكتقالل القضكائي الش  ان ضمانات السلطة القضائية
دستوري داخلي .لو صعيد دساتير الدول فحسب بل تعداا الو المستو  الدولي  اذتمامب

فميكع االفكراد .لكو السكواء   مكن اال.كالن العكالمي لحقكوق االنسكان 70فقد نصكت المكادة 
, و.لكو ذكذا الكن   سكار (7 الحق في محا مة .ادلة .لنية امام مح مة مسكتقلة محايكدة( 
مح مكككة مختصكككة ومسكككتقلة   الع ككد الكككدولي الخكككاص بككالحقوق المدنيكككة والسياسكككية اذ نككص

   (2 فقرة اوال-8/وحيادية ومنشوة بح م القانون في المادة

 املطلة الثاني
ممارسة ضمانات السلطة القضائية امام رئيس الدولة  أسباب

 االمريكي
للواقع الديمقراطي والدسكتوري والتنظيمكي للنظكام السياسكي  سبابيعود تعدد ذذا ا 

أذ انع ست في فا.ليت ا .لو ممارسكت ا الفعليكة ومكن ذنكا  في الواليات المتحدة االمري ية
وب ية االحاطة وقع ذا , ن نو. ا من بين االنظمة السياسية المعاصرةت اد ت ون فريدة م

 :المطلب  ما في ادناا
ضـــمانات الســـمطة القضـــائية امـــام رئـــي  الدولـــة  أســـبا تحديـــد : الفـــرع االول

 االمريكي.

 :.لو النحو االتي سبابيم ن حصر ذذا ا 
 :القانونية سبا األ :اوال

ي صككككلب الدسككككتور االمري ككككي وذككككذا الككككنص .لككككو اسككككتقالل القضككككاء  مبككككدأ فكككك -7
, وفككاءت (3 التنصككيص يعبككر .ككن اال.تككراو بككه الن الدسككتور ذككو القككانون اال.لككو للدولككة

                                                           

 .1842سالعفر سا مانَ اح ي  سالنسمر ا ما  (1)

 .1896سا ول سالىاَ ساامص بماح ي  سانلنِة ىساسِمسِة ا ما  (2)

 . 1928سن سالسحيض سالس ُ َ ا ما  6سانمدة/ (3)



 مريكية أمام رئيس الدولة األضمانات السلطة القضائي 

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

القضاة سكواء فكي المحكا م العليكا او المحكا م االخكر    مؤ دة – 7 -فقرة  3/نص المادة
   (7 يش لون مناصب م ما داموا حسني السلو 

ويقصككد بالواليككة العامككة للقضككاء ان تسككري  الواليككة العامككة للقضككاء االمري ككي – 2
والنظكككككر فكككككي  (2 سكككككلطة القضكككككاء .لكككككو فميكككككع االشكككككخاص الطبيعيكككككين والمعنكككككويين  افكككككة

المناز.ات التي تقع بين االفراد في الدولة او بين الواليات و الدولة او بين واليات الدولة 
تشكمل   الواليكةمن الدستور االمري كي .لكو ذكذا  – 2 –فقرة  3/فقد نصت المادة, نفس ا

السطلة القضكائية فميكع قضكايا القكانون واالنصكاو الناشكئة فكي ظكل اح كام ذكذا الدسكتور 
وقككوانين واليككات المتحككدة والمعاذككدات المعقككودة والتككي سككتعقد بموفككب سككلطات ا     وتمتككد 
الواليككة لتشككمل المناز.ككات بككين الواليككات المتحككدة او بككين احككد  الواليككات و مككواطن واليككة 

وذكذا المبكدأ يعكد مكن , (3 ين مواطن الواليات المختلفة وبين مواطن نفكس الواليكة(اخر  وب
السككلطة القضككائية الواليككة   المبككادئ االساسككية لامككم المتحككدة مككن البنككد ال الككث اذ نصككت

   (4 العامة ع فميع المسائل ذات الطابع القضائي(

ال ي ككون أي أي خضككوع االشككخاص مككن  افككة ح ككم القككانون و  :سككيادة القككانون – 3
تصككرو مشكككرو.ا اال بمطابقتككه للقكككانون والقككانون ذنككا بمعنكككاا الواسككع أي فميكككع  .مككل او

القوا.د القانونية أي  كان مصكدرذا الدسكتور او التشكريع او العكرو او المبكادئ العامكة او 
, (5 القككرارات او االنظمككة او التعليمككات ويتفلككو دور القضككاء ذنككا بالرقابككة .لككو دسككتورذا

مكككككككن الدسكككككككتور االمري كككككككي ذكككككككذا الرقابكككككككة اوال فكككككككي  – 2 –فقكككككككرة  – 3/ادةوحكككككككددت المككككككك
  (6 اختصاصات المح مة العليا و انيا في اختصاصات المحا م االتحادية

                                                           

 . 1928سن سالسحيض سالس ُ َ ا ما  – 1 –ل  ة  3سانمدة/ (1)

 .5حسن سا  ِلَ: سانصلض ساسمبق  ص (2)

 . 1928سن سالسحيض سالس ُ َ ا ما  – 2 –ل  ة  – 3سانمدة:/ (3)

د. عناامض هيسااة  ستاال  سسااح فاِة ساساالاة سا شااميِة لااَ سااا ط, سا منينِااة سا  بِااة  دضسسااة جحلِلِااة  (4)

ىج ِِنِة  سا فسي  ننيذجام  هلِاة ساح اي   سا لايا ساسِمساِة  جمس اة سااِا  سا فسيا   ساسا ة باف  

 . 151ص

 . 5حسن سا  ِلَ  سانصلض ساسمبق  ص (5)

 . 1928الس ُ َ ا ما سن سالسحيض س -2 –ل  ة  – 3سانمدة/ (6)
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حيككث ترت ككز .لي ككا االدارة القضككائية االمري يككة فككي  :التنظيميــة ســبا األ -:ثانيــا
 :توسيس ضمانات السلطة القضائية وتتم ل بالتالي

وحمكككل  7922مر القضكككائي للواليكككات المتحكككدة االمري يكككة سكككنة توسكككيس المكككؤت -7
آنكككذا  اسكككم مكككؤتمر  بكككار قضكككاة الكككدوائر القضكككائية ويتكككولو مكككن رئكككيس للمح مكككة العليكككا 
ورؤسككاء الككدوائر القضككائية وقضككاة محككا م المنككاطق و بيككر قضككاة مح مككة التفككارة حيككث 

وا.كككد التم كككين يتكككولو المكككؤتمر وضكككع سياسكككات متعلقكككة بالقضكككاء ولكككه دور بكككارز وضكككع ق
   (7 7938القضائي من خالل تخويل ال ون رس له سنة 

تشككككك يل الم تكككككب االداري للمحكككككا م االمري يكككككة الكككككذي ا.تمكككككد المر زيكككككة  دارة  – 2
  (2 القضاء ويخضع لتوفي ات المؤتمر القضائي

تشكك يل مفككالس الككدوائر القضككائية لاشككراو .لككو الككدوائر القضككائية وتحمل ككا  – 3
ما يتعلق بقوا.د االنضباط بمعزل .ن أي تو ير من السكلطة التنفيذيكة فكي المسؤولية في 

  (3 الح ومة االتحادية او .لو مستو  الواليات

الذي يترأسه  7967انشاء المر ز القضائي الفدرالي من قبل ال ون رس سنة  – 4
رئكككيس المح مكككة العليكككا ويضكككم سكككتة قضكككاة يختكككارذم المكككؤتمر القضكككائي ومكككدير الم تكككب 

اري وم متكككه ا.كككداد بكككرام  ت قيفيكككة حكككول تنميكككة الكككو.ي لكككد  القضكككاة بكككان م مسكككتقلين االد
وبدون ذذا الو.ي ال ي تمل شعور االستقالل وبالتالي اذا تم ينع س ايفابيكا .لكو االداء 

  (4 الوظيفي للمنظومة القضائية
ضـائية امـام رئـي  الدولـة الممارسة الفعمية لضـمانات السـمطة الق الفرع الثاني:

 المريكيا

                                                           

  ُ طااا  ساني ااا  سالا ح ىناااَ: 2  ص2013سحنااال حسااان  اااحمج   نطاااما سانحلفاااِن لاااَ سس ُ ااام   (1)

www.alwafd.org 

 . 3سحنل حسن  حمج   سانصلض ساسمبق  ص (2)

 . 4سحنل حسن  حمج   سانصلض ساسمبق  ص (3)

 . 151د.عنمض هيسة  سانصلض ساسمبق  ص (4)
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.مككككل السككككلطة  7789مككككن الدسككككتور االمري ككككي النافككككذ لعككككام  3, 2/نظمككككت المككككادة
الو ان رئيس الدولة يتولو تعيين قضاة المح مة العليكا  2/القضائية حيث اشارات المادة

وفكر  العمكل .لكو ان ي كون قضكاة المح مكة العليكا مكن الكذين , (7 بمشورة مفلس الشكيوخ
برة شخصية واسعة او من الذين سبق وان .ملوا قضاة تخصصوا في القانون وا تسبوا خ

او محامين او اساتذة في  ليات الحقوق وربما من مفلكس الشكيوخ والنكواب السكابقين وان 
ي ونككوا قككد بل ككوا مككن العمككر الخمسككين .لككو االقككل ومككدة بقككاء القاضككي فككي منصككبه تتككراوح 

المح مكككة ي وديكككا ون فكككت المكككادة .لكككو ان ي كككون احكككد ا.ضكككاء , (2 سكككنة 24و  20بكككين 
وذنكككا تنفيكككذ سكككلطة رئكككيس الدولكككة االمري كككي فكككي اختيكككار , (3 واالخكككر بروتسكككتنتانيا وال الكككث

 :القضاة ويتم ل ذذا التنفيذ في السطور االتية
التزام الرئيس باال.تبارات السياسية والدينية وف رافية معينة فيميكل .كادة الكو  :اوال

  رية القضاة في المح مة من الحزب االخر اختيار القضاة من ا.طاء حزبه اذا  انت ا
   (4 ويتفه الو اختيار القضاة من الحزب االخر اذا  انت غالبية القضاة من حزبه

تقييكككد رئكككيس الدولكككة فكككي اختيكككار القضكككاة بموافقكككة مفلكككس الشكككيوخ ويحكككرص  :ثانيـــا
   (5 الرئيس دائما .لو ان ي ون اختيارا موفقا  ي ال يصطدم بمعارضة مفلس الشيوخ

واتفككه الدسككتور االمري ككي للحككد مككن تككو ير رئككيس الدولككة .لككو القضككاة فعككل  :ثالثــا
  (good behavior 6واليته مد  الحياة ما داموا حسني السلو  

ممارسة ضمانات السلطة القضائية امام الرئيس االمري ي والتي ذي  ومن مظاذر
ائية بشكك ل  ابككت فككي فانككب م ككم من ككا مككالي م ككل تحديككد مرتبككات ا.ضككاء السككلطة القضكك

                                                           

 . 1928سالس ُ َ سا ملذ ا ما  سن سالسحيض 2سانمدة/ (1)

(  1د. علَ ُيسا سا   ٍ  ضيِس سالىاة لَ سالجحمد سافلضساَ  س  ايضست ساحلتاَ ساح ي ِاة    ) (2)

 . 115- 114  ص 2014

 . 115د. علَ ُيسا سا   ٍ  سانصلض نفس   ص  (3)

م  دسض سا ل, افبِ َ  (  سالىي ىسنطنحو1د. سدسير ضبم   سايسِ, لَ سا منير سالسحيضٍ سا ما  جـ ) (4)

 . 519  ص1862(  2بِ ىت    )

 . 115د. علَ ُيسا سا   ٍ  سانصلض ساسمبق  ص (5)

 د. علَ ُيسا سا   ٍ  سانصلض نفس   ساصفحة نفسوم . (6)
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بموفككككب القككككانون لالبتعككككاد .ككككن تككككو ير الككككرئيس وفعككككل مرتبككككات م قابلككككة للزيككككادة بموفككككب 
  (7 القانون

النواب ات ام القضاة االتحاديين  واخر  تتعلق بات ام القضاة االتحاديين او مفلس
 .نككد ارت ككاب م الفنايككات والفككنح ال بككر  .لككو ان تفككري محككا مت م امككام مفلككس الشككيوخ

ويعكود السكبب , (2 7805ات ام قاضي المح مة العليا   القاضكي صكموئيل تشكيس واقعة 
ال ون رس ذكذا الصكالحية الن راي غالبيكة يم كل راي الشكعب  في منح السلطة التشريعية

 وليس رائيا فرديا  

 مككا ان الدسككتور االمري ككي ا.طككو مزيكككدا مككن الضككمانات للسككلطة القضككائية امكككام 
 نح رئككككيس المح مككككة العليككككا وظيفتككككين احككككداذما موضككككو.يةرئككككيس الدولككككة االمري ككككي اذ مكككك

 :واالخر  ش لية

رئاسككة مفلككس الشككيوخ حينمككا يتككولو محا مككة الككرئيس االمري ككي .ككن  :الموضــوعية
ونر  ذنا بالذات موقكو الدسكتور االمري كي  (3 الت مة الموفه اليه من قبل مفلس النواب

النككواب فككي تقككديم مقتككرح بفككتح حيككث اشككترط االغلبيككة المطلقككة مككن اصككوات  9/فككي المككادة
تحقيق بحق الرئيس المت م ويناقش البرلمان المقترح خالل مدة ال تتفكاوز ال ال كون يومكا 

وبككالتمعن فككي ذككذا الككنص  (4 وبالحصككول .لككو  ل ككي اصككوات البرلمككان يم ككن فككتح تحقيككق
انية تعطي للبرلمان سلطة تقديرية وال ( يم ن فتح تحقيق  تشار نقطتان االولو ان .بارة

وامككر ا ككارة مسككؤوليته ( حككزب التنميككة والعدالككة  ان اغلبيككة البرلمككان ذككم مككن حككزب الككرئيس
 من الصعب ا ارت ا ان لم نقل مش و  في ا  

                                                           

 . 4سما, ضىنمر سانيسيٍ  سانصلض ساسمبق  ص  (1)

  ُ طا  25  ص2015 ن  د. عمدي عمس   عفي سا منَ بِن سا ا ُ ة ىسا امنير  س لاة دنِام سااي (2)

 www.pulpit.alwwatanvoice.comساني   سالا ح ىنَ 

 . 1928سالسحيض سالس ُ َ ا ما  – 1 -جـ  – 6 –ف  – 1سانمدة/ (3)

 . Aljazeera.netُ ط  سي   سا فُ ة سالا ح ىنَ  (4)
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اداء رئكككيس الدولكككة االمري كككي اليمكككين الدسكككتورية امكككام الكككرئيس المح مكككة  :الشـــكمية
ويالحكككظ فعكككال اتسكككاع , فكككي مراسكككيم تنصكككيبه ا كككر فكككوزا فكككي االنتخابكككات الرئاسكككية (7 العليكككا

الضمانات الممنوحة للسلطة القضائية بحيث ادت بقضكاة المح مكة العليكا الكو مكن خطكة 
التشككريعات االفتما.يككة واالقتصككادية التككي اصككدرذا الككرئيس االمري ككي روزفلككت بتفككويض 

ومن فانب اخر قد يع د لرئيس المح مة , (2 من ال ون رس لمقتضيات المصلحة العامة
ات .لككو فانككب  بيككر مككن االذميككة فقككد .اذككد الككرئيس االمري ككي فونسككن العليككا اختصاصكك

رئكككيس المح مكككة العليكككا بم مكككة رئاسكككة اللفنكككة االسكككتئنافية للتحقيكككق بمقتكككل ( وارن ل  ايككرل
   (3 فون  ندي (  الرئيس

وتفككدر االشككارة ذنالكك  اح ككام قضككائية توقككو قككرارات رئككيس الدولككة االمري ككي م ككل 
فيمس روبرت   الكذي اوقكو قكرار الكرئيس االمري كي /ية سياتلح م القاضي الفدرالي لوال

 –ايككران   دول ذات اغلبيككة مسككلمة سككت دونالككد ترمككب وبموفبككه منككع دخككول المسككافرين ل
يومكا ومنكع  90الو الواليات المتحكدة االمري يكة ولمكدة ( اليمن –سوريا  –سودان  –ليبيا 

مكات االرذابيكة وايكدت مح مكة ( يومكا ب كدو منكع ال ف720دخول معظم الالفئين لمدة  
فكككي  2/2077االسكككتئناو فكككي سكككان فرانسيسككك و ح كككم قاضكككي سكككياتل فكككي فلسكككت ا رقكككم 

9/7/2077 4)    

                                                           

 . 1928سالسحيض سالس ُ َ ا ما  – 2 –ف  – 2سانمدة/ (1)

سا شاام  ساان س طاايض ع س ااَ ىسس ُ ااَ  س  اايضست س لااس سا شاام  ناام , حنِاال علااق  سسااح في  (2)

 www.iraqja.iq  ُ ط  ساني   سالا ح ىنَ: 6  ص2012سالعلٌ  

   520د . سدسير ضبم   سانصلض ساسمبق  ص (3)

 https://www.supreme court.govسي   سانح نة ا لِم سافلضساِة سا سنَ  (4)
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 الخاتمة
ا ككككر وصككككولنا الككككو ن ايككككة المطككككاو فككككي بح نككككا تككككم التوصككككل الككككو مفمو.ككككة مكككككن 
االسككتنتافات والتوصككيات والتككي نومككل مككن خككالل .رضككنا لموضككوع البحككث أن لككم نخككل 

 :ولالمام سنسلط الضوء .لو الوفه االتي, لعلمية لهبالقيمة ا
  :االستنتاجات :والأ
تعد ضمانات السلطة القضائية أ رًا لمبدأ استقالل القضاء واللكذي يعكد ر نكا اساسكًا  -7

 في مبدأ الفصل بين السلطات  
تختلككو الككدول فككي تبنككي ذككذا الضككمانات واقواذككا الواليككات المتحككدة االمري يككة التككي  -2

 بارزًا للقضاء االمري ي  ا.طت دوراً 
بمبكدأ اسكتقالل القضكاء .لكو الصكعيد الكداخلي لدسكاتير الكدول و.لكو  ذتمكامفاء اال -3

 الصعيد الدولي 
يعكككود الكككو  إن توسكككيس ضكككمانات السكككلطة القضكككائية امكككام رئكككيس الدولكككة االمري كككي -4

 تنظيمية  أسبابقانونية و  أسباب
تكككع السكككلطة القضكككائية فكككي نفكككد ان تم مكككن تتبعنكككا للنصكككوص الدسكككتورية االمري يكككة -5

 امري ا بضمانات تضع ا بمر ز متميز من غيرذا من الدول 
 :التوصيات :ثانيا

نقترح ان ي ون ذنالك  مكؤتمر قضكائي لكه م مكة االشكراو والتنظكيم .لكو ضكمانات  -1
السلطة القضكائية فكي العكراق مكرتبط ب يئكة دوليكة لكه م مكة التكدقيق .لكو ضكمانات 

 رق االوسط السلطة القضائية في دول الش
تشكك يل لفنككة مسككتقلة مت ونككة مككن اسككاتذة فككامعيين مختصككين فككي القككانون وقضككاة  -2

 لدي م خبرة قضائية للوقوو .لو حالة تحقق الفصل بين السلطات 
ختالو التنظيم القانوني القضائي اذ اب ان الحياة الدستورية في  ال البلدين تختلو -3

 م اتب ادارية قضائية   تحتاج الو و.ي قضائي واالفضل تخويل الدور الو
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 المصادر
 :أوال: الكت  بالمغة العربية

احمككد بككن محمككد بككن .لككي الفيككومي ,المصككباح الم يككر فككي غريككب الشككرح ال بيككر, الم تبككة العلميككة  -7
  2070(, بيروت, 2(,ج  2ط 

(, الكككدول وانضكككمت ا, دار العلكككم, 7ج  , الوسكككيط فكككي القكككانون الدسكككتوري العكككام, د  ادمكككون ربكككاط -2
  7968(,2ط بيروت,

  2074(, 7,ط   منشورات الحلبي, رئيس الدولة في االتحاد الفدرالي, د .لي يوسو الش ري -3
دراسكككة تحليليكككة , مبكككدأ اسكككتقاللية السكككلطة القضكككائية فكككي الكككنظم القانونيكككة العربيكككة, د  .مككار  وسكككة -4

 لسنة بال  لية الحقوق والعلوم السياسية, فامعة سطيو ,الفزائر, ا, وتقيمية, الفزائر نموذفا
القكككاموس المحكككيط, مؤسسكككة الرسكككالة , مفدالكككدين ابكككو طكككاذر محمكككد بكككن يعقكككوب الفيكككروز البكككادي -5

  2005لبنان, , للطبا.ة والنشر والتوزيع, بيروت
  7984(, 2-8ابن منظور, معفم لسان العرب ج  , محمد بن م رم بن .لي االفريقي -6

 الرسائل واالطاريح  :ثانيا

, الضمانات القضائية للمتخاصكمين امكام المحكا م الشكر.ية فكي قطكاع غكزة ,فارس .بدال ريم ابو نمر -
  2070الفامعة االسالمية بقطاع ال زة, , رسالة مافستير مقدمة لمفلس  لية الشريعة والقانون

 :والقوانين والمواثيق والعهود الدولية  الدساتير :ثالثا

  7789والنافذ .ام  7787الدستور االمري ي الصادر .ام  -7
  2077والمعدل .ام  7982لدستور التر ي لسنة ا -2
  2004قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لعام  -3
  2005الدستور العراقي النافذ لسنة  -4
  2074الدستور المصري النافذ لسنة  -5
  2072والمعدل .ام  7949الدستور االلماني لعام  -6
  2072والمعدل .ام  7837الدستور البلفي ي لسنة  -7
  7948اال.الن العالمي لحقوق االنسان  -8
  7976الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  -9

 
 



   (3232لعام )ا(/23(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

 :االنترنيت :رابعا 

مر كككككزا فكككككي الدسكككككتور العراقكككككي  –مف ومكككككه , مبكككككدأ الفصكككككل بكككككين السكككككلطات, د  بشكككككر  العبيكككككدي -7
2076 www.albayan. com 

 www. Iraqja. iqس القضاء اال.لو ,منشورات مفل2070, استقالل القضاء, حسن الع يلي -2
 www. m ahewar .orgمبدأ استقالل القضاء في التشريع العراقي ,, سالم روضان الموسوي -3
 .www. Pulpit 2075مفلة دنيا الوطن,, د .ادل .امر ,.زل القاضي بين الشريعة والقانون -4

alwatanvoice. com 
  www.almaany. com   ( ان ليزي–.ربي(  .ربي – .ربي  قاموس المعاني -5
 2073www.almaany.comنظام المحلفين في امري ا ,, محمد حسن شحاته -6
 Aljazeera.netموقع الفزيرة االل تروني  -7
 https://www.supremeconrt.govموقع المح مة العليا الفدرالية الرسمي  -8
منشكككورات مفلكككس القضكككاء , مكككن منظكككور .راقكككي وامري كككي اسكككتقالل القضكككاء, نكككاظم حميكككد .لككك  -9

 www.ıraqja.iq  2072اال.لو,
 www.mawdo3.com 2076مف وم القضاء في االسالم ,, د ذايل الفازي-70

 

https://www.supremeconrt.gov/
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 :ـمخــــصــالمـ
ن ضمانات السلطة القضائية ذي ا ر من ا ار استقالل القضاء الذي نص .ليكه إ

االمري ي للحد من تو ير رئيس الدولة .لو القضكاة  واتفه الدستور, ال  ير من الدساتير 
 و   حسني السل فعل واليته مد  الحياة ما داموا

ممارسة ضمانات السلطة القضائية امام الرئيس االمري ي والتي ذي  ومن مظاذر
فككي فانككب م ككم من ككا مككالي م ككل تحديككد مرتبككات ا.ضككاء السككلطة القضككائية بشكك ل  ابككت 

, ت م قابلكة للزيكادة بموفكب القكانون.ن تو ير الرئيس وفعل مرتبابموفب القانون لالبتعاد 
خر  تتعلق بات ام القضاة االتحاديين او مفلس  النكواب ات كام القضكاة االتحكاديين .نكد أو 

ارت اب م الفنايكات والفكنح ال بكر  .لكو ان تفكري محكا مت م امكام مفلكس الشكيوخ  واقعكة 
انات الممنوحكككة للسكككلطة القضكككائية وبيكككان فكككي بيكككان الضكككم  ات كككام قاضكككي المح مكككة العليكككا

  فا.ليت ا امام الرئيس االمري ي تحت مظلة النظام الرئاسي
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ABSTRACT: 

The guarantees of judiciary authority are one of the effects 

for judiciary independence, as it is required in many constitutions. 

Furthermore, the USA constitutions tended to limit the head of 

state’s impact on judges, to make his mandate life-long as long as 

they were well-behaved. 

 One manifestation of the exercise of judicial authority 

guarantees before the USA President, which is financial in one 

side, is determination of the salaries of members of the judicial 

authority according to the law which shift away from the influence 

of the president and make their salaries increasable according to 

the law. Add to that another thing related to the accusation of 

federal judges or the House of Representatives accusing federal 

judges when committing major crimes also misdemeanors 

supplied that their trial before the Senate takes place with the 

accusation of the Supreme Court judge in the statement of the 

guarantees granted to the judicial authority, statement of its 

effectiveness before the USA President under the umbrella of the 

presidential system. 


