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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

يمثل الجياز القضائي المتكون من المحاكم بمختمف أنواعيا ودرجاتيا إحدى 
الثالث في الدولة الحديثة إلى جانب السمطتين التشريعية  السمطات الدستورية العامة

والتنفيذية، وتوكل لو وفقًا لمبدأ الفصل بين السمطات، ميمة حل النزاعات القانونية 
قامة العدل، وىذا يتطمب أن تكون ىذه السمطة مستقمة عن  وصواًل إلى إحقاق الحق وا 

 .(1)السمطتين التشريعية والتنفيذية

استقالل القضاء ىو قاعدة داخمية تطبق في نطاق عالقة السمطة  ن مبدأإ      
القضائية بغيرىا من سمطات الدولة، وتقوم عمى مبدأ عدم التدخل من قبل السمطتين 

                                                           

د. خليللح يديللد الللد ، مديللدس قلللدل ،ظللبين  ، يرلل و للليي ، مجسةللل ة، بمليلل س ق لللل  ليللل ، دلل ق    (1)

 .101س ص0212(س ، عمل 13دد )،   قعلس ، ع
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عطائو سمطة دستوري ة منفصمة ومستقمة عن التشريعية والتنفيذية في أمور القضاء، وا 
 .(1)نييالسمطتين األخر 

عمى وجود ىذه السمطات الثالث واستقاللية كل واحدة منيا وتنص الدساتير عادة       
عن األخرى، بيد أن المالحظ إنيا تولي االىتمام دائمًا لمسمطتين التشريعية والتنفيذية، 
باستثناء السمطة القضائية إذ تكتفي الدساتير بتبيان الخطوط العامة والرئيسية في 

، ومن ثم فأن الدستور يترك السمطة تنظيميا واختصاصاتيا تاركة التفاصيل لمقوانين
القضائية مرىونة بيد السمطة التشريعية من حيث زاوية تنظيميا، فأما أن تأتي نصوص 
القوانين مفصمة بما يتعمق بتنظيم ىذه السمطة وبيان اختصاصاتيا أو عمى العكس قد 
تأتي مختزلة ومختصرة، والخشية أكبر من أن تأتي تمك النصوص وقد حممت في 

اتيا االذن الصريح لمسمطتين التشريعية والتنفيذية بالتدخل في عمل السمطة طي
القضائية، ومن ىنا تنيض مسؤولية المحكمة االتحادية العميا بالتصدي ألي من 

 .(2)القوانين التي تمثل خرقًا لمبدأ استقالل القضاء المنصوص عميو في صمب الدستور

اسيين، األول منيما يخصص الستقالل السمطة وىذا ما سيتم بيانو في مبحثين أس      
القضائية عن السمطتين التنفيذية والتشريعية، أما الثاني فسوف يخصص لدور المحكمة 
االتحادية العميا في الحفاظ عمى استقالل السمطة القضائية وذلك وفق الترتيب والتفصيل 

 اآلتي:
 لتنفيذية والتشريعيةالمبحث األول: استقالل السمطة القضائية عن السمطتين ا

المبحث الثاني: دور المحكمة االتحادية العميا في الحفاظ عمى استقالل السمطة 
 القضائية

                                                           

د. الللد ،  بلل ك ، ييلل  و ة خللسة س ، د ظلل ال ، عي ظلليلس ، د ظعللل ، عسليللل  لدز،ظلل   ة، م للسس ( 1)

 .79س ص1791قملعل لطلطس ليسة س 

الل  ل  )، يرل و قعلبيح ال  0222/لةالً( قي دظب ز جده زةل ، عس،ق  علمل 17إذ نصت ، د دة )( 0)

( قمللي اللل  ل  ) ، علللمل ، يرلل ليل قعللبيللس 99 دلل  نصللت ، دلل دة )ظلللم   اليللي  ايللس ، يلل ن  (س 

ةتب الب  ، دم  م ال  ،خبنف لن ،اه  ةدزج ته س ةتصدز ليي قهل  ةقيل ً  ليل ن  (س ةنصلت ، دل دة 

( قمي لةر ً ال  ل  ) ، ير ة قعبيل  س ال ظلم   اليهم قو قر لهم  ايلس ، يل ن  س ةال ة ل ش 99)

 ر و لة قو ش ة  ، عد، ل(.ألةل ظلمل ، بدخح قو ، ي
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 املبحث األول
 استقالل انسهطة انقضائية عه انسهطتني انتىفيذية وانتشزيعية

أن مبدأ استقالل القضاء يعد نتيجة طبيعية لمبدأ الفصل بين السمطات، لذلك فأن       
الدول تقرر ىذا المبدأ في دساتيرىا وقوانينيا، ولكن ذلك لم يمنع السمطتين  معظم

التنفيذية والتشريعية من التدخل في شؤون القضاء، ومن أجل اإللمام بيذا الموضوع 
سوف نقسم ىذا المبحث إلى مطمبين، نتناول في المطمب األول ضمانات استقالل 

صص المطمب الثاني لمبحث في مظاىر القضاء في مواجية السمطة التنفيذية، ونخ
 تدخل السمطة التشريعية في شؤون القضاء وكاآلتي:

 املطهب األول
 ضماوات استقالل انقضاء يف مىاجهة انسهطة انتىفيذية

نتناول موضوع ضمانات استقالل السمطة القضائية في مواجية السمطة التنفيذية س      
ة االستقالل المالي لمسمطة القضائية، أما في فرعين، نخصص الفرع األول منيما لدراس

 الفرع الثاني فسنخصصو لالستقالل اإلداري لمسمطة القضائية وكاآلتي.

 االستقالل المالي لمسمطة القضائيةالفرع األول: 

ن وضع ميزانية مستقمة لمقضاء يشكل إحدى الضمانات الميمة لمبدأ استقالل إ      
مالي وميزانية خاصة بالقضاء كمما قمت الضغوط القضاء، فكمما كان ىناك استقالل 

 .(1)والتأثيرات في عمل السمطة القضائية من قبل السمطة التنفيذية

وبيذا الصدد نجد بأن قانون إدارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية الممغي يكاد       
خصيص يكون الدستور األول من بين الدساتير العراقية السابقة التي نصت عمى ت

ميزانية مستقمة لمقضاء بنصيا عمى أن )تضع الجمعية الوطنية ميزانية مستقمة ووافية 
                                                           

( يعللللي ، عييلللللوس ،ظللللبين  ، يرلللل وس قي  للللل قم لللل زة قللللو ق قلللل  ، علللللمل ، يرلللل ليل ،التم دةللللل 1)

 .02/0/0212.  ت زةخ ، صة زة   www.iraqja.iq/view.704،آلتو:



   (9302لعام )ا(/03(/العدد )8لمجلد )/الة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمج

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

462 

ويدير ميزانية  ...، وكذلك نصيا عمى أن ) يتم إنشاء مجمس أعمى لمقضاء (1)لمقضاء(
 .(2)المجمس(

لي وبيذا فأن قانون إدارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية قد ضمن االستقالل الما      
لمقضاء عن السمطة التنفيذية، وكذلك خص مجمس القضاء األعمى بتنفيذ ىذه الميزانية، 
إال إنو في الوقت ذاتو قد وقع في بعض المحاذير منيا نصو عمى أن ) تضع الجمعية 

نما تصادق عمييا ...الوطنية ميزانية  ( والحقيقة أن الجمعية الوطنية ال تضع الميزانية وا 
 .(3)ء األعمى ىو الذي يضع الميزانية الخاصة بوفقط، فمجمس القضا

فكان أكثر دقة وصوابًا عندما نص عمى أن )  2005أما الدستور العراقي لسنة       
ثالثًا: اقتراح مشروع الموازنة السنوية : يمارس مجمس القضاء األعمى الصالحيات األتية

، فالمشرع (4)افقة عييا(لمسمطة القضائية االتحادية، وعرضيا عمى مجمس النواب لممو 
الدستوري كان دقيقًا في إعطاء االختصاص لمجمس القضاء األعمى باقتراح الموازنة 
دون وزارة العدل، وبيذا يكون قد قطع الشك في استقالل موازنة السمطة القضائية عن 

 السمطة التنفيذية.

مدولة فيذا يعني وبما أن موازنة السمطة القضائية تدخل ضمن الموازنة العامة ل      
أن لمجمس النواب إجراء المناقمة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل 
مبالغيا وبضمنيا ميزانية السمطة القضائية، وىنا تنيض احتماالت التأثير عمى السمطة 
القضائية من خالل إجراء تغييرات في الميزانية المقترحة لممحاكم والقضاة، وىذا ليس 

عد مع شيوع نظام المحاصصة الطائفية داخل البرلمان ومشاركة جميع القوى بالمستب
 وما تمعبو من دور حقيقي في إجراءالسياسية في الحكومة، ومن ثم غياب المعارضة 

                                                           

 ، دلاو. 0221/ج( قي ق ن   إد،زة ، دة ل ، عس،قيل  لدسيلل ،النبي  يل  عمل 14، د دة ) (1)

 ، دلاو. 0221( قي ق ن   إد،زة ، دة ل ، عس،قيل  لدسيلل ،النبي  يل  عمل 12 دة )، د (0)

قمدد الد هللا ظهيح ، عليديس ،ظبين  ، ير و قو ، ب سة  ، عس،قو ، م قلرس قيبللل ، صلل بس لالد،دس ( 4)

 .142س ص0210

 ، م قر. 0222( قي دظب ز جده زةل ، عس،ق  عمل 71، د دة )( 1)
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 .(1)التوازن في العمل البرلماني

لذا نرى بأنو من االفضل أن ينص المشرع عمى تقديم موازنة السمطة القضائية       
الموازنة العامة لمدولة عمى أن يصادق عمييا مجمس النواب دون تعديل،  بمعزل عن

ذا وجد أن ىناك مغاالة في التقدير فيقوم بتنبيو السمطة القضائية إلى ذلك لتقوم  وا 
بتعديميا، وبيذا نكون قد استبعدنا احتماالت تدخل السمطتين التشريعية والتنفيذية في 

ذا عممنا إنو قد حصل ذلك فعاًل في موازنة التقديرات المالية لمسمطة القضائي ة، خاصة وا 
، إذ جرت المصادقة عمى موازنة مجمس القضاء األعمى قبل المصادقة 2012عام 

 .(2)عمى الموازنة العامة لمدولة

 االستقالل اإلداري لمسمطة القضائيةالفرع الثاني: 

ة التنفيذية يعد من ن تنظيم الشؤون اإلدارية لمقضاء بعيدًا عن تدخل السمطإ      
الضمانات الميمة التي تسيم في ترسيخ مبدأ استقالل القضاء وديمومتو واستقراره، 
فمسائل عزل القضاة ونقميم وترقيتيم يجب أن تنظميا السمطة القضائية نفسيا وبعيدًا 

 ، وىذا ما سيتم تناولو وكاآلتي:)3(عن تدخل السمطة التنفيذية

يعد مبدأ عدم قابمية القضاة لمعزل أحد  معزل:عدم قابمية القضاة ل: أوالا 
المظاىر الجوىرية لمبدأ الفصل بين السمطات، ويمثل من الناحية العممية الدليل لوجود 

 سمطة قضائية مستقمة عن السمطة التنفيذية.

والمقصود بمبدأ عدم القابمية لمعزل، إنو ال يجوز أن يحرم القاضي من عممو       
 تقاعد أم الوقـــوف عن العمل إال فيالفصل أم اإلحالة عمى ال سواء أكان عن طريق

                                                           

 .141 ظهيح ، عليديس ، دصدز ، ع ل س صقمدد الد هللا( 1)

شبيس جدعل ، دل  يوس ، عللمل ، يرل ليل لليي ، عللمبيي ، بم يرةلل ة، ب لسةعيلس قي  لل قم ل زة الل  ( 0)

 .   01/4/0214ق قلللللللللللللل  ، ملللللللللللللل ،ز ، دبدللللللللللللللد  ،ال يبسةنللللللللللللللو لبلللللللللللللل زةخ 

 war.org/debat/show.art.asp?aid=350701www.ahe :04/0/0212ت زةخ ، صة زة. 

 ( يعي ، عييلوس قصدز ، يبسةنو ظ ل .4)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=350701
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 .)1(األحوال والكيفية المنصوص عمييا في القانون

، 2005وتنص عمى ىذا المبدأ معظم الدساتير ومنيا الدستور العراقي لسنة       
والذي نص عمى أن )القضاة غير قابمين لمعزل إال في الحاالت التي يحددىا القانون، 

، وأن ما يؤخذ عمى )2(ما يحدد القانون، األحكام الخاصة بيم، وينظم مساءلتيم تأديبيًا(ك
النص الدستوري ىو استخدامو لعبارة )تأديبيًا(، إذ أن ىذه العبارة وكأنما توحي لنا بأن 
القاضي غير مؤدب، لذلك كان من األجدر بالمشرع الدستوري استخدام عبارة 

ام ديبيًا( خاصة وأن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الع)انضباطيًا( بداًل من )تأ
بة لمموظفين فكيف ن كان ال يسمح بيذه العبارة بالنسلم يستخدم عبارة )التأديب(، فإ

 الحال والقضاة!

وفي الحقيقة إن عدم القابمية لمعزل ال تعني أن يظل القاضي في وظيفتو طوال       
، لذلك نجد أن القوانين قد )3(قانوناً غير مقبولة حياتو حتى لو بدرت منو تصرفات 

خولت جيات قضائية لمنظر في إمكانية عزل القاضي، ففي العراق نجد أن لجنة شؤون 
القضاة في مجمس القضاء األعمى تممك حق توقيع العقوبات االنضباطية عمى القضاة 

 .)4(ومنيا إنياء خدمة القاضي

العميا عّدت إنياء خدمات القاضي من قبل مجمس وفي قرار لممحكمة االتحادية       
القضاء األعمى أمرًا إداريًا وليس أمرًا تشريعيًا فيكون النظر فيو خارج اختصاصات 

 .)5(المحكمة االتحادية العميا

 تشريعات المنظمة لمسمطة القضائيةتحرص العدم قابمية القضاة لمنقل: : ثانياا 

                                                           

قمدلل د ز لل  ، يرلليسيس ت للسةع   ، علللمل ، يرلل ليل قللو دة للل ،لقلل ز،  ، عسليللل ، دبمللدةس د،ز ( 1)

 .91س ص1773، مهرل ، عسليلس ، ي بسةس 

 ، م قر. 0222، عس،ق  عمل ( قي دظب ز جده زةل 79، د دة )( 0)

س د،ز ، دمل اللل   ،   قعيللللس 1د. ليدلللد للللل  ،  قللل س نجسةلللل ،ألييللل ا قلللو قللل ن   ، دس،قعللل  س ط( 4)

 .124س ص0229،الظيمدزةلس 

 ، دعد . 1797 عمل  132( قي ق ن   ، بمجيم ، ير لو ، عس،قو زقم 29، د دة )( 1)

. 11/12/0223( قو ت زةخ 0223/،تم دةل/13زقم ) لدصةد ةمجس: قس،ز ، دميدل ،التم دةل ، علي  ( 2)

http://www.iraqja.iq/index.php  :03/0/0212ت زةخ ، صة زة. 

http://www.iraqja.iq/index.php
http://www.iraqja.iq/index.php
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ن القاضي من أداء ميمتو في إقامة حتى يتمكبوضع قواعد تنظم نقل القضاة وندبيم 
العدل، مستقاًل ومطمئنًا عمى مستقبمو، وحتى ال تتخذ السمطة التنفيذية من ىذا النقل أو 
الندب سالحًا أو وسيمة لممساس باستقالل القاضي، فمن الطبيعي إنو إذا ترك أمر النقل 

، وذلك عن طريق نقميم إلى بيد السمطة التنفيذية التخذت منو وسيمة لمنكاية بالقضاة
أماكن نائية أو بعيدة، أو محاباة بعض القضاة بإبقائيم في العاصمة أو المدن القريبة، 

 .)1(وىذا بدوره يؤثر عمى استقالل القضاء

لذلك نجد أن معظم التشريعات تضع ضوابط معينة لنقل القاضي، ومنيا موافقة       
ى وجود القاضي في مركزه لحماية استقاللو القاضي عمى النقل، ومرور مدة زمنية عم

الوظيفي، إذ البد من استقرار القاضي في مركزه لمدة معينة من الزمن قبل نقمو، وألن 
عدم استقراره يؤثر عمى أدائو الوظيفي، ويؤثر عمى المتقاضين أيضًا، وأن تعاقب عدد 

 .)2(ر العدالةمن القضاة عمى نظر الدعوى في فترة زمنية قصيرة يؤثر عمى حسن سي

فقانون التنظيم القضائي العراقي وضع لنقل القضاة أسسًا وقواعد معينة، منيا       
عدم جواز نقل القاضي قبل قضائو ثالث سنوات في المكان المعين فيو، وعدم جواز 
بقائو في ذلك المكان المعين فيو مدة تزيد عمى خمس سنوات، ولمجمس القضاء األعمى 

إذا تأّيد بتقرير من لجنة طبية رسمية بأن حالتو الصحية تستدعي  نقمو بقرار مسبب
نقمو، أو أن ظروف عممو الوظيفي في تمك المنطقة أصبحت بشكل ال يمكن لو معيا 

، )3(أداء عممو عمى الوجو األكمل، أو أن بقائو في مكانو قد يؤثر عمى سير العدالة
ظيفة غير قضائية إال بموافقتو ونص القانون ذاتو عمى عدم جواز نقل القاضي إلى و 

 .)4(التحريرية

                                                           

 شبيس جدعل ، د  يوس قصدز ، يبسةنو ظ ل .( 1)

سلللوس ليللسة س ك.ضس س ، دس للص ، ع0قلل زةق حلللمو الللد ، مللليم ، ييننللوس ،ظللبين  ، يرلل وس ط( 0)

 .114ص

 ، دعد . 1797 عمل  132/ث ني ً( قي ق ن   ، بمجيم ، ير لو ، عس،قو زقم 22، د دة )( 4)

 ، دعد . 1797 عمل  132قي ق ن   ، بمجيم ، ير لو ، عس،قو زقم /لةالً/ل( 17( ، د دة )1)
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ال يمكن ترك ترقية القضاة بيد السمطة التنفيذية وذلك حفاظًا الترقية: : ثالثاا 
عمى استقالل القضاء، إذ تستطيع ىذه السمطة ترك من ال ترضى عنيم من القضاة 

لمعزل بغير دون ترقية، بينما يرقى من ينسجم معيا، ومن ثم يصبح مبدأ عدم القابمية 
 .)1(فاعمية، مما يؤدي إلى المساس باستقالل القضاة وحيدتيم

ونص المشرع العراقي عمى أن تكون الترقية بشكل متتابع من صنف إلى آخر       
أعمى منو، وتكون بقرار من مجمس القضاء األعمى بناًء عمى طمب يتقدم بو القاضي 

راتب الحد األدنى لمصنف المراد إلى مجمس القضاء األعمى بشرط أن يكون قد نال 
ترقيتو إليو، وأن يكون قد أعد بحثًا في موضوع لو عالقة باالختصاصات القضائية أو 

، ويراعى في الترقية اعتبارات كفاية القاضي وأىميتو لمترقية، ويصدر مجمس )2(العدلية
تو مدة ال تقل القضاء قراره بترقية القاضي إذا ما وجد إنو أىٌل ليا، وبخالفو تؤجل ترقي

 .)3(عن ستة أشير بقرار مسبب يبمغ إليو، وتكون قرارات المجمس نيائية ال تقبل الطعن

ويالحظ أن المشرع العراقي جعل من قرارات مجمس القضاء األعمى بشأن الترقية       
قرارات نيائية ال تقبل الطعن، وكان األجدر بالمشرع منح حق الطعن بيذه القرارات أمام 

( من دستور جميورية العراق لسنة 100حددىا لذلك عماًل بأحكام المادة )جية ي
2005)4(. 

 املطهب انثاوي
 مظاهز تدخم انسهطة انتشزيعية يف شؤون انقضاء

يمثل استقالل السمطة القضائية عن السمطة التشريعية أىمية قصوى، وذلك منعًا       
رىا أو أن يكون أداة في يدىا من خضوع القضاة لتوجييات السمطة التشريعية وأوام

                                                           

 .111قمدد الد هللا ظهيح ، عليديس ، دصدز ، ع ل س ص( 1)

 ، دعد . 1797 عمل  132ث ني ً( قي ق ن   ، بمجيم ، ير لو ، عس،قو زقم /12، د دة )( 0)

 ، دعد . 1797 عمل  132ث  ث ً ةز،لع ً( قي ق ن   ، بمجيم ، ير لو ، عس،قو زقم /13، د دة )( 4)

( قي ، دظب ز ال  ل  )ةمجس ، مص قو ، ي ،نيي الل  تمصليي لي ادلح لة 122إذ تمص ، د دة )( 1)

 ، معي(.قس،ز إد،زي قي 
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، ويالحظ أن تجاوز السمطة التشريعية عمى حدود سمطة (1)لتنفيذ رغباتيا وسياساتيا
القضاء وتدخميا في عمميا يأخذ صورًا متعددة مما يتطمب أن تمتنع السمطة التشريعية 
عن اإلتيان بأي عمل يمكن أن يشكل تدخاًل في عمل القضاء، ومن صور تدخل 

التشريعية في شؤون القضاء ىو تدخميا في تنظيم القضاء أو تدخميا في وظيفة السمطة 
 القضاء أو مصادرتيا لحق التقاضي، وىذا ما سنتناولو كاًل في فرع مستقل وكاآلتي.

 التدخل في تنظيم القضاءالفرع األول: 

ن الدستور ىو الذي يحدد اختصاص كل سمطة من السمطات العامة في الدولة إ      
يبين كيفية تكوينيا، ويعالج ىذه األمور بصورة مختصرة تاركًا التفصيالت والتنظيم و 

لممشرع العادي، واستنادًا إلى الدور الذي يقوم بو القانون، يكون لممشرع العادي سمطة 
تنظيم جيات القضاء وبيان كيفية تشكيميا، وبيان أنواعيا ودرجاتيا، والشروط 

، وأن صدور قانون لتنظيم القضاء ىو أمر (2)قضاة ونقميمواإلجراءات الخاصة بتعيين ال
منطقي ويتفق مع القاعدة العامة باختصاص السمطة التشريعية بسن القوانين، فيذا ىو 
التدخل االيجابي من قبل المشرع، ولكن قد تتدخل السمطة التشريعية في شؤون القضاء 

ر فتصدر قوانين ترفع وتنظيمو تحت ذريعة انحراف القضاء أو حاجتو إلى التطو 
الحصانة عن القضاة أو تعطي الصالحية لمسمطة التنفيذية أو إلى لجنة خاصة لتقوم 
قصاء العناصر المدعى بانحرافيا أو القيام باألعمال  بإعادة تنظيم الجياز القضائي وا 
التي تمثل تدخاًل في تنظيم القضاء، وال شك بأن مثل ىذه التشريعات تعد غير دستورية 

 .(3)ارضيا مع مبدأ استقالل القضاء في مواجية السمطات كافةلتع

نما ىي مقيدة        وفي الواقع أن سمطة المشرع في تنظيم القضاء ليست مطمقة، وا 
ال فأن تدخمو يكونبحدود وضوابط معينة يجب عمى المشرع مراعاتيا واال  لتزام بيا، وا 

                                                           

س 1793س د،ز ، مهرلل ، عسليللس ، يل بسةس 1س ط1، مج ا ، ير لو ، دلدنوس ج( د. قمدد الد ، ي   س 1)

 .49ص

س 1791، للمجم ، عي ظلليل )، دة للل ة، مي قللل( س د،ز ،  يللس ، عسلللوس ، يلل بسةس  د. قمدللد   قللح  يللللس( 0)

 .1217ص

 .79قمدد الد هللا ظهيح ، عليديس ، دصدز ، ع ل س ص( 4)
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 سمبيًا ويمس باستقاللية السمطة القضائية.

من أىم القيود والضوابط التي يجب عمى المشرع االلتزام بيا عند تنظيم القضاء و       
 ىي:

أن يتقيد المشرع بالمبادئ الدستورية المنصوص عمييا صراحة في الدسـتور أو تمـك  -1
ــذا يجــب أن ال يتعــدى  الثابتــة باألصــول الدســتورية والمســتقرة بالضــمير اإلنســاني، ل

أو يتجاوز عمى مبدأ استقالل القضاء، وأوضح دور المشرع حدود التنظيم بما يمس 
األمثمة عمى مثل ىذا التجاوز تكـون بمـا يعـرف بإعـادة التنظـيم التـي ال يقصـد منيـا 
إصــالح الجيــاز القضــائي بقــدر مــا يكــون اليــدف منيــا إقصــاء بعــض القضــاة مــن 

 .(1)مناصبيم أو إلغاء بعض جيات القضاء
الذي أصدره  2003( لسنة 15مر رقم )ومن األمثمة عمى ذلك في العراق األ      

والذي شكل بموجبو ما يسمى بــ  الحاكم المدني لسمطة االئتالف المؤقتة )المنحمة(
لجنة المراجعة القضائية( والتي تم بموجبيا إقصاء عدد كبير من القضاة من الخدمة )

لخماسية من قبل المجنة ا 2004( لسنة 21ولم يتم انصافيم إال بعد صدور األمر رقم )
 .(2)مجدداً  المشكمة في مجمس القضاء األعمى، إذ تم إعادتيم لمخدمة

أن يتقيد المشرع بمواد الدسـتور التـي أوجبـت أن تكـون واليـة القضـاء كاممـة، مـن ثـم  -2
فـــأن المشـــرع العـــادي واســـتنادًا إلـــى اختصاصـــو فـــي تنظـــيم القضـــاء ال يســـتطيع أن 

لـــى جيـــات أخـــرى غيـــر قضـــائية أو يقتطـــع جـــزءًا مـــن الوظيفـــة القضـــائية ويســـندىا إ
جيــــــات قضــــــائية اســــــتثنائية أو يمنــــــع القضــــــاة مــــــن النظــــــر أو البــــــت فــــــي بعــــــض 

 .(3)المنازعات
ومن األمثمة عمى ذلك في العراق قانون الدفاع عن السالمة الوطنية في العراق       
ة ( من قانون إدارة الدولة العراقي25والصادر استنادًا لممادة ) 2004( لسنة 1رقم )

                                                           

قمدد ن ز شم تلس ،ظلبين  ، يرل و قلي ةجهلل ، مجلس ، دة يلل ة، عسليلل ة،لظلنقيلس د،ز ، مهرلل  (1)

 .04، عسليلس ، ي بسةس ك.ضس ص

 .79قمدد الد هللا ظهيح ، عليديس ، دصدز ، ع ل س ص( 0)

 يعي ، عييلوس قصدز ، يبسةنو ظ ل .( 4)



 القضاء استقالل على الحفاظ في العليا االتحادية المحكمة دور

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

422 

، والذي تدخل في تنظيم القضاء عندما سحب 2004لممرحمة االنتقالية لسنة 
االختصاص من المحاكم العادية وأوكميا إلى المحكمة الجنائية المركزية، كما تطرق 
إلى كيفية انتداب قضاة التحقيق والمحققين لمنظر في أنواع محددة من الجرائم كالقتل 

تالف األموال العامة والخاصة وحيازة األسمحة  والتسميب واالغتصاب والخطف وا 
الحربية وعتادىا أو صنعيا أو نقميا أو تيريبيا أو المتاجرة بيا، وأعطى الصالحية 
لرئيس الوزراء ) وىو جية تنفيذية( قبل إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع أن يقرر 

عمق األمر حفظ الدعوى واالفراج عن المتيمين قبل محاكمتيم، ألسباب أمنية أو لت
 .(1)بمصالح عميا

أيضـًا مـن الضـوابط التـي يسـتوجب عمــى المشـرع العـادي مراعاتيـا ىـو عـدم إصــدار  -3
القوانين المتعمقة بشؤون القضاء إال بناًء عمى اقتراح أو مشورة رجال القضاء، حتى 
تكفل لمسمطة القضائية استقالليا بعيدًا عن أي محاولة لمنفاذ إلييا عن طريق إىدار 

 .(2)ت القضاة أو المساس بأوضاعيمضمانا
ومن الممفت لمنظر أن المشرع العراقي في الدستور النافذ لم يمنح مجمس القضاء       

األعمى أية صالحية في اقتراح القوانين المتعمقة بتنظيم السمطة القضائية أو استشارتو 
ن القضاء في ىذا المجال، وىو أمر في غاية الخطورة ألنو يضرب عنصر التفاعل بي

والتشريع في الصميم، إال إنو أعطى الصالحية لمجمس القضاء األعمى بأن يقترح عمى 
مجمس النواب بالموافقة عمى تعيين كل من رئيس وأعضاء محكمة التمييز االتحادية، 
ورئيس االدعاء العام، ورئيس ىيئة االشراف القضائي، باألغمبية المطمقة لعدد أعضاء 

 .(3)مجمس النواب

                                                           

 .0221(  عمل 1،  طميل زقم )( قي ق ن   ، دق ع اي ، عنقل 7س 9س 9ةمجس ، د ،د )( 1)

، علمل ، يرل ليلس لملم قم ل ز قلو ق للل ، عد، لل ،لق ز،تيللس ، علدد ، س،لل  ( ليدد قهدي ، دة ،نوس 0)

 .94س ص1799ا سس ، عمل ، س،لعلس 

 ، م قر. 0222/خ قع ً/ل( قي دظب ز جده زةل ، عس،ق  عمل 31، د دة )( 4)
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 تدخل السمطة التشريعية في وظيفة القضاءفرع الثاني: ال

من الطبيعي أن القضاء مستقل في أداء وظيفتو عن السمطة التشريعية، استنادًا       
إلى مبدأ الفصل بين السمطات الذي يقتضي أن تستقل كل سمطة من سمطات الدولة 

تصاص سمطة بممارسة اختصاصاتيا، وأن ال تمارس اختصاصًا يدخل في نطاق اخ
أخرى إال بناًء عمى نص في الدستور، ويترتب عمى ذلك أن ينفرد القضاء بالوظيفة 

لذلك يمنع تدخل السمطة التشريعية بطريقة أداء  ،(1)القضائية ولو في ذلك الوالية الكاممة
القضاء لوظيفتو، ومقتضى ذلك إنو ال يجوز لمسمطة التشريعية أن تقوم بالتدخل فيما 

قد حسمو من المنازعات، كما ال يجوز ليذه السمطة أن تتصدى لمفصل  يكون القضاء
في الخصومات القضائية أو إصدار تشريع يكون الغرض منو تحديد وجو الفصل في 

 .(2)قضية معينة أمام القضاء

كما ال يحق لمسمطة التشريعية أن تقوم بميمة مراجعة األحكام التي تصدرىا       
ما إذا كانت خاطئة أم صحيحة، ألن ذلك يدخل في اختصاص السمطة القضائية لبيان 

المحاكم األعمى درجة، وتمارس ىذه المحاكم ميمتيا عن طريق الطعن الذي يتقدم بو 
، وقد يحصل التدخل من (3)اإلفراد ولمواجية الخـطـأ الذي ربـما يكون قد شاب الحكم

 .(4)خالل تعطيل آثار األحكام ومنع تنفيذىا

دورنا أن الدستور العراقي قد فسح المجال لمجمس النواب في التدخل في ونرى ب      
وظيفة القضاء، عندما نص عمى أن يختص مجمس النواب بــ ) إعفاء رئيس 
الجميورية، باألغمبية المطمقة لعدد أعضاء مجمس النواب، بعد إدانتو من المحكمة 

 تية:لحاالت اآلاالتحادية العميا، في إحدى ا

                                                           

 .1219د. قمدد   قح  يللس ، دصدز ، ع ل س ص( 1)

 .024ق زةق حلمو الد ، مليم ، ييننوس ، دصدز ، ع ل س ص( 0)

د. قمدللد ، ع للد ةيس ق ،اللد ، دس،قعلل   قللو ، ب للسة  ، دصللسي ة، ديلل ز س ، دملعللل ، مد ذجيلللس ( 4)

 .92س ص1729، ي بسةس 

 .99قمدد الد هللا ظهيح ، عليديس ، دصدز ، ع ل س ص( 1)
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 . ليمين الدستوريةالحنث في ا -1
 . انتياك الدستور -2
 .(1)الخيانة العظمى( -3

والمالحظة التي يمكن أن نبدييا عمى ىذا النص إنو جاء غير دقيق لسببين،       
األول منيما إنو باإلمكان عدم مساءلة رئيس الجميورية عند ارتكابو ألحدى ىذه الجرائم 

لعدد أعضاء مجمس النواب  الخطيرة وذلك في حال عدم تصويت األغمبية المطمقة
إلعفاء رئيس الجميورية من منصبو، أما السبب الثاني فأنو وبعد أن تكون المحكمة 
االتحادية العميا قد أدانت رئيس الجميورية فال توجد ىناك أية حاجة لتصويت مجمس 
النواب عمى إعفاء رئيس الجميورية من منصبو، ألن ذلك من اختصاص القضاء 

ادية العميا(، إذ من الممكن أن يعمد مجمس النواب إلى تعطيل آثار )المحكمة االتح
ن قبل المحكمة الحكم وعدم تنفيذه، ومن ثم قد يرأس رئاسة الجميورية شخص مدان م

إال إنو إذا كان ال يسمح لمسمطة التشريعية أن تتدخل بطريقة أداء  االتحادية العميا،
تــفسيرية لتفسـيـر القوانـيـن القائـمة ولو أدى  القضاء لوظيفتو فأن ليا أن تــصـدر قوانين

 ذلك إلى المسـاس بدعاوى معروضـة أمام القضـاء.

 مصادرة حق التقاضيالفرع الثالث: 

يمكن تعريف حق التقاضي بأنو ) حق الشخص أو المجموعة أو الدولة في       
رجيا لمفصل في المجوء إلى القضاء، أي المحاكم المختصة الموجودة في الدولة أو خا

فحق التقاضي ىو مبدأ ، (2)القضايا والمنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المواطنين(
دستوري أصيل حرصت معظم الدول عمى النص عميو في دساتيرىا، فدستور جميورية 

 ء فيو أيضاً ، كما جا(3)العراق مثاًل نص عمى أن التقاضي حق مصون ومكفول لمجميع

                                                           

 ، م قر. 0222ه زةل ، عس،ق  عمل /ظ دظ ً/ك( قي دظب ز جد31، د دة )( 1)

 .029ق زةق حلمو الد ، مليم ، ييننوس ، دصدز ، ع ل س ص( 0)

 ، م قر. 0222/ث  ث ً( قي دظب ز جده زةل ، عس،ق  عمل 17، د دة )( 4)
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 .(1)وانين عمى تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن(يحظر النص في القبأن )

الرغم من الضمانات التي ينص عمييا الدستور لكفالة حق التقاضي، إال وعمى       
أن السمطة التشريعية قد تصدر نصوصًا قانونية تحجب بمقتضاىا بعض 

يعد االختصاصات عن القضاء العادي وال تمنح الحق لإلفراد التقاضي بصددىا مما 
 .(2)مصادرة لحق التقاضي جزئيًا أو كمياً 

السمطة التشريعية قد تعمد إلى مصادرة حق التقاضي بعدة طرق، منيا لجوء و       
المشرع في كثير من األحيان إلى االزدواجية، وذلك بإنشائو العديد من المحاكم الخاصة 

يسند إلييا الفصل في واالستثنائية التي تمارس قدرًا من والية السمطة القضائية، إذ 
بعض المنازعات التي تدخل أصاًل في والية القضاء، وتختمف إجراءات التقاضي 
أماميا عن إجراءات التقاضي المتبعة أمام المحاكم العادية، من حيث الضمانات 
الدستورية والقانونية المتوافرة لممتقاضين، ومن حيث طرق االثبات وطرق الطعن في 

 .(3)ز الطعن فييا أمام المحاكم القضائيةاألحكام، إذ ال يجو 

وقد تعمد السمطة التشريعية إلى مصادرة حق التقاضي بصورة أخرى، وذلك       
باستبعادىا لطائفة من أعمال السمطة التنفيذية وتحصينيا من الطعن بحجة إنيا تعد من 

 .(4)قبيل أعمال السيادة

                                                           

 ، م قر. 0222( قي دظب ز جده زةل ، عس،ق  عمل 122، د دة )( 1)

 .029 ع ل س صق زةق حلمو الد ، مليم ، ييننوس ، دصدز ،( 0)

س قلد 0222(  علمل 12قي ،ألقثلل ال  ذ ك قو ، علس،قس ن لد الل  ظلليح ، دثل   ل  ، يل ن   زقلم )( 4)

زلل  ، دميدللل ،  م ليلل ، عليلل  لد للط ، لل شز،و لللدالً قلي ق لللط ، يرل و ،ألاللل س ةةعلد ذ للك خسقلل ً 

ت لعلل  لعللمل  ة، م ً  دلدل ،ظبين  ، ير و ةقصل دزة  مل  ، بي  لوس أل  ، دميدلل ظل ف تيل  

، بم يرةل ، بو تد زض اليه    قل ، علم  س ةيعم ً قعح ، د سع ، عس،قو امدق  لحلدز ، يل ن   زقلم 

ةقك ،زتل ط ، دميدل ،  م ليل ، علي   0222(  عمل 12ة، ري اد  ، ي ن   زقم ) 0211(  عمل 42)

 لد لط ،  شز،و ةزلمه  لد لط ، ير و ،ألال  قو ، د دة ،ألة   قمي.

 .74دصةد قو بر، ، يص ص ةمجس: قمدد الد هللا ظهيح ، عليديس ، دصدز ، ع ل س ص ل

ةديي تعسةل  لادل   ، علي دة ل نهل  ) ط ل لل قلي لادل   ، عللمل ، بم يرةلل ، بلو تبدبل  لمصل نل قلي ( 1)

زق لل ، ير و ل دي  ح زب س لد  قو ذ ك زق لل ،ل ال و ة، بعل ة س ةبلرأل ،ألادل   تبعلل  لعلي دة 

، ي زجيل لة ، د،خليلس ةبو ال تيلح لمليعبه  ل  تي   قمنً  دا ى قر ليلس ةقي ثلم تيلسج  ، دة ل
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المعدل عمى أعمال  1979لسنة  (65وقد نص قانون مجمس شورى الدولة رقم )      
السيادة بنصو عمى أن )ال تختص محكمة القضاء اإلداري بالنظر في الطعون المتعمقة 
بما يأتي: أعمال السيادة، وتعد من قبيل أعمال السيادة المراسيم، والقرارات التي 

إلغاء النصوص صدر قانون  8/12/2005إال إنو في  ،(1)يصدرىا رئيس الجميورية(
( الذي ألغى النصوص 17رقم )نونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى القا

القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى، والذي نص عمى أن ) تمغى النصوص 
القانونية أينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجمس قيادة الثورة المنحل، 

والتي تقضي بمنع المحاكم من سماع  9/4/2003ولغاية  17/7/1968اعتبارًا من 
إال أن ىذا  ،(2)الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجمس قيادة الثورة المنحل(

( من الدستور، 100القانون بقي يحمل في طياتو ما يخالف المادة األولى منو والمادة )
العممي ووزارة التربية  ( منو قوانين وزارة التعميم العالي والبحث3إذ استثنت المادة )

وقرارات منع التجاوز عمى أراضي الدولة من أحكام ىذا القانون، ونرى من والضرائب 
( منو والتي حظرت النص 100جانبنا إن ىذه المادة مخالفة لمدستور وخاصة المادة )

في القوانين عمى تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن، وقد أصدرت المحكمة 
لعميا قرارًا يقضي بتعطيل الشق األخير من ىذه المادة والمتعمقة بقرارات منع االتحادية ا

 .(3)التجاوز عمى أراضي الدولة لمخالفتيا لمدستور

( من القانون المذكور 3وحسنًا فعل المشرع العراقي عندما ألغى نص المادة )      
 ي التعديل الخامسنًا فعل أيضًا ف، وحس(4)لمصادرتو حق التقاضي الذي كفمو الدستور

                                                                                                                                                      
قي ةالةل ، ير و(س ةمجس: د. الد ، املو لعلي نو اللد هللاس قللدل ، دعل ة،ة لقل ا ، يرل و ة    لل يل  

 .42، بي  وس قم  ة ، دع زفس ،الظيمدزةلس ك.ضس ص

 ، دعد . 1797 عمل  32، دة ل زقم ( قي ق ن   ق لط ش زى 9/2، د دة )( 1)

( 19( قي ق ن   إ ا و ، مص ص ، ي ن نيل ، بلو تدمل  ، دمل  م قلي ظلد ع ، لدا ةى زقلم )1، د دة )( 0)

 ، دعد . 0222 عمل 

. 4/7/0214( لب زةخ 0214/،تم دةل/،انا/91(  لدصةد ةمجس: قس،ز ، دميدل ،التم دةل ، علي  زقم )4)

http://www.iraqja.iq/index.php  :19/4/0212ت زةخ ، صة زة. 

 يل ن   إ ال و ، مصل ص ، ي ن نيلل ، بلو  0212(  علمل 4( قي ق ن   ، بعلدةح ،ألة  زقلم )1( ، د دة )1)

س ة، دم ل ز قلو جسةلدة ،  قل ل  ، عس،قيلل 0222(  علمل 19تدم  ، دم  م قي ظلد ع ، لدا ةى زقلم )

 .0/4/0212( لب زةخ 1421عدد )ل

http://www.iraqja.iq/index.php
http://www.iraqja.iq/index.php
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عندما لم ينص عمى أعمال السيادة  2013( لسنة 17لقانون مجمس شورى الدولة رقم )
 بعّدىا أعمال تخرج من والية القضاء.

 املبحث انثاوي
انسهطة دور احملكمة االحتادية انعهيا يف احلفاظ عهى استقالل 

 انقضائية
قرارات والتي ساىمت من خالليا أصدرت المحكمة االتحادية العميا العديد من ال      

 في الحفاظ عمى استقالل السمطة القضائية في مواجية السمطتين التنفيذية والتشريعية،
نقوم بتقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين، نتناول في ومن أجل اإللمام بيذا الموضوع س

ة المطمب األول قرارات المحكمة االتحادية العميا بشأن استقالل القضاء عن السمط
التشريعية، أما المطمب الثاني فسوف نخصصو لقرارات المحكمة االتحادية العميا بشأن 

 استقالل القضاء عن السمطة التنفيذية وكاآلتي:

 املطهب األول
انعهيا بشأن استقالل انقضاء عه  احملكمة االحتاديةقزارات 

 انسهطة انتشزيعية
ن قراراتيا التأكيد عمى استقالل حرصت المحكمة االتحادية العميا في العديد م      

السمطة القضائية عن السمطة التشريعية، ومنعت كل تدخل في عمل السمطة القضائية 
 من قبل السمطة التشريعية إذا كان من شأن ىذا التدخل المساس بمبدأ استقالل القضاء.

 فالمحكمة االتحادية العميا أكدت في ىذا الشأن عمى عدة أمور منيا:      
ففيما يتعمق بتنظيم السمطة القضائية أصدرت تنظيم السمطة القضائية: : أوالا 

قرارًا بيذا الشأن، بعدما طعن رئيس كتمة  6/11/2013المحكمة االتحادية العميا بتاريخ 
، 2012( لسنة 112دولة القانون النيابية في قانون مجمس القضاء األعمى رقم )

وموضوعًا، ألن القانون صدر خالفًا لمطريق  لمخالفة القانون ألحكام الدستور شكالً 
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الذي رسمو الدستور في تشريع القوانين، إذ أن رئاسة الجميورية أرسمت مشروع القانون 
إلى مجمس النواب والذي ُأعد من قبل جية بعيدة عن واقع القضاء العراقي وال عالقة لو 

القانون المطعون فيو بمجمس القضاء األعمى، أما األحكام الموضوعية التي وردت في 
( من 90/أواًل( منو تتعارض مع المادة )1والمخالفة لمدستور فأىميا: أن المادة )

الدستور ألن مجمس القضاء األعمى ىو )ىيئة قضائية تدير شؤون القضاة( وليس 
)ىيئة إدارية( كما ورد في القانون، وىذه الصيغة تخالف وتغاير طبيعة تركيبتو وميامو 

بقراراتو أمام محكمة القضاء اإلداري التابعة لمجمس شورى الدولة التي  وتتيح الطعن
ترتبط بوزارة العدل )السمطة التنفيذية(، وىذا النص يتعارض مع مبدأ الفصل بين 

( من 88/أواًل و 19السمطات ومبدأ استقالل القضاء المنصوص عميو في المادتين )
( منو فأنيا تتعارض مع مبدأ الفصل بين 2) ، أما الفقرة )سادسًا( من المادة...الدستور،

السمطات حيث ال يمكن الجمع بين صفة )قاضي( و )مدير عام( ألن األول يتبع 
 السمطة القضائية والثاني يتبع السمطة التنفيذية.

، أن مشروع قانون ...)ولدى التدقيق والمداولة من المحكمة االتحادية العميا وجد       
قد ُأعد من قبل لجنة تضم مختمف صنوف القضاة وأعضاء  مجمس القضاء األعمى

إلى مجمس الرئاسة والذي أحالو إلى مجمس النواب  2007االدعاء العام ورفع سنة 
لتشريعو وذلك بموجب كتاب رئاسة الجميورية ــــ ديوان الرئاسة ــــ المرقم ) 

بإجراء  قامت الكتل السياسية 2012، وفي سنة 11/5/2008( في 1/41/932د.و/
تغييرات جوىرية عمى معظم مواد المشروع، وصّوت عميو مجمس النواب بعجالة وقبل 
أخذ رأي السمطة القضائية عمى أصل مشروع القانون والتغييرات الجوىرية التي جرت 
عميو، وتجد المحكمة االتحادية العميا أن ما ورد في قانون مجمس القضاء األعمى من 

وجاء بأحكام مخالفة  2003القضائي الذي بني منذ عام  أحكام قد أخل باالستقرار
لمدستور وحذف وأغفل بعض األمور الميمة من النص عمييا والتي كانت في أصل 

، أما ...المشروع المرسل من ديوان الرئاسة وترك فراغًا تشريعيًا في جوانب أخرى، 
ضوع الطعن في الطعون المتعمقة بالنواحي الموضوعية فيي كاآلتي: نص القانون مو 
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/أواًل( معرفًا مجمس القضاء األعمى بأنو )ىيئة إدارية( في حين إنو ىيئة 1المادة )
( من الدستور، وذلك بحسب 90قضائية تدير شؤون القضاء كما تقضي بذلك المادة )

تركيبتو المكونة من كبار القضاة، وبحسب ميامو التي منيا محاكمة القضاة انضباطيًا، 
الفصل بين السمطات الذي يفرق بين الييئات القضائية والييئات اإلدارية وخالفًا لمبدأ 

والتي يحق لذوي العالقة الطعن بقراراتيا أمام السمطة التنفيذية، ويخل بمبدأ استقالل 
( من الدستور، 88( و )87( و )47/أواًل( و )19القضاء المنصوص عميو في المواد )
( من القانون تتعارض مع مبدأ الفصل بين 2كما أن الفقرة )سادسًا( من المادة )

السمطات بالنسبة لتركيبة مجمس القضاء األعمى، حيث نصت عمى أن يكون المدير 
العام من القضاة في المجمس ألن وصف المدير العام يتبع السمطة التنفيذية ووصف 

 ،...القاضي يتبع السمطة القضائية وال يمكن جمع ىاتين الصفتين في شخص واحد، 
قانون مجمس القضاء  2012( لسنة 112وعميو قرر الحكم بعدم دستورية القانون رقم )

إضافة لوظيفتو المصاريف وأتعاب المحاماة لوكيل /األعمى وتحميل المدعى عميو
 .(1)(16/9/2013المدعي وُأفيم عمنًا في 

ريع القوانين ويتبين لنا من ىذا القرار بأن المحكمة االتحادية العميا ال تسمح بتش      
المنظمة لمسمطة القضائية من دون أخذ رأي الجيات القضائية وفي مقدمتيا مجمس 
القضاء األعمى، ألن ذلك يخل بمبدأ استقالل القضاء الذي تبناه الدستور العراقي، 
ونرى بأن قرار المحكمة االتحادية العميا جاء موفقًا وذلك لقطع الطريق أمام أية محاولة 

يعية في تنظيم القضاء بشكل يؤدي إلى خرق مبدأ الفصل بين السمطات لمسمطة التشر 
 ومبدأ استقالل القضاء.

: وفيما يتعمق بحق التقاضي، فقد أصدرت المحكمة كفالة حق التقاضي: ثانياا 
االتحادية العميا العديد من القرارات المتعمقة بيذا الشأن، من ذلك إنو عندما تم الطعن 

( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع 11من المادة )بنص الفقرة )رابعًا( 

                                                           

 .13/7/0214( لبل زةخ 0214/،تم دةلل/99 لدصةلد ةمجلس: قلس،ز ، دميدلل ،التم دةلل ، عليل  زقلم )( 1)

http://www.iraqja.iq/index.php  :17/4/0212ت زةخ ، صة زة. 

http://www.iraqja.iq/index.php
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، فأصدرت المحكمة االتحادية العميا القرار 1991( لسنة 14االشتراكي )العام( رقم )
اآلتي: ))لدى التدقيق والمداولة من المحكمة االتحادية العميا وجد أن المدعي يطمب في 

انضباط موظفي ( من قانون 11ة )دعواه الحكم بإلغاء نص الفقرة )رابعًا( من الماد
لمخالفتيا ألحكام المادة  1991( لسنة 14رقم ))العام( الدولة والقطاع االشتراكي 

تكون العقوبات التي يفرضيا الوزير أو  -( من الدستور، والتي تنص عمى )رابعاً 100)
 -بالتوبيخ،  -رئيس الدائرة أو الموظف المخول باتة، باستثناء العقوبات األتية: أ

العزل(، وحيث أن قرار فرض  -الفصل، ه -تنزيل الدرجة، د -انقاص الراتب، ج
العقوبة االنضباطية ىو من القرارات اإلدارية وفقًا لما استقر عميو الفقو اإلداري، وحيث 

(  من دستور جميورية العراق نصت عمى أن ) يحظر النص في 100أن المادة )
إداري من الطعن( لذا فأن استثناء الفقرة )رابعًا(  القوانين عمى تحصين أي عمل أو قرار

طاع االشتراكي )العام( عقوبتي انضباط موظفي الدولة والق( من قانون 11من المادة )
( من القانون المذكور من الطعن 8لفت النظر واالنذار المنصوص عمييما في المادة )

تقدم قررت المحكمة  ( من دستور جميورية العراق، ولما100يخالف أحكام المادة )
( من قانون 11االتحادية العميا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة )رابعًا( من المادة )

وبقدر تعمق األمر 1991( لسنة 14انضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي رقم )
بعدم إخضاع عقوبتي لفت النظر واالنذار إلى الطعن مما يقتضي إلغاء ىذه الفقرة من 

حالل فقرة جديدة محميا تخضع جميع العقوبات السمطة ا لتشريعية حسب االختصاص وا 
( من دستور جميورية 100ة )االنضباطية إلى الطعن تطبيقًا ألحكام الماد

 .(1)((...العراق

( من الدستور 100ن المحكمة االتحادية العميا أكدت عمى تطبيق المادة )لذا فإ      
رار إداري من الطعن، ويعد ىذا األمر كفالة لحق والتي ال تجيز تحصين أي عمل أو ق
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التقاضي، فالتشريع الذي يصادر حق التقاضي ىو تشريع غير دستوري ويعد من قبيل  
 .(1)االعتداء عمى السمطة القضائية مما يستوجب الحكم بعدم دستوريتو

ن سببًا في وتجدر اإلشارة إلى أن قرار المحكمة االتحادية العميا المذكور أعاله كا      
لقانون انضباط موظفي الدولة  2008( لسنة 5صدور قانون التعديل األول رقم )
، والذي ألغى الفقرتين )رابعًا( (2)1991( لسنة 14والقطاع االشتراكي )العام( رقم )

، وكذلك نص عمى أن تحل تسمية (3)( من القانون المذكور11و)خامسًا( من المادة )
( محل تسمية )قانون 1991لسنة  14ولة والقطاع العام رقم )قانون انضباط موظفي الد

 .(4)(1991لسنة  14انضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي رقم 
وفي قرار أخر  ثالثاا: في مجال منح صالحيات القضاء لجهات غير قضائية:

رائع لممحكمة االتحادية العميا قضت فيو ببطالن كل نص يمنح صالحيات التحقيق 
قيف والمحاكمة لغير الجيات القضائية، إذ أقرت المحكمة االتحادية العميا بــ )) أن والتو 

نصت عمى أن )تتكون السمطات  2005( من دستور جميورية العراق لسنة 47المادة )
االتحادية من السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتيا عمى أساس 

( منو عمى أن ) السمطة القضائية 87ت المادة )مبدأ الفصل بين السمطات( ونص
مستقمة وتتوالىا المحاكم عمى اختالف أنواعيا ودرجاتيا وتصدر أحكاميا وفقًا لمقانون(، 

/أواًل/ب( منو عمى إنو ) ال يجوز توقيف أحد أو التحقيق معو إال 37كما نصت المادة )
سوا من القضاة التابعين بموجب قرار قضائي(، وحيث أن رؤساء الوحدات اإلدارية لي

لمسمطة القضائية، وحيث أن صالحية التحقيق مع األشخاص أو توقيفيم أو إجراء 
محاكمتيم منوطة حصريًا بالمحاكم وال يجوز لغيرىا ممارسة ىذه الصالحيات، لذلك 
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يعتبر كل نص ورد في قانون أو أمر أو تعميمات بخالف ذلك باطاًل استنادًا إلى أحكام 
 ( منو.87( من الدستور والمادة )13المادة )

( من دستور 87، 47/أواًل/ب، 37، 13ومما تقدم واستنادًا ألحكام المواد )      
لقضاة ممارسة الميام القضائية ألن ىذه ال يجوز لغير ا 2005جميورية العراق لسنة 

الميام أصبحت بعد نفاذ الدستور من اختصاص القضاة المنتمين لمسمطة القضائية 
 .(1)حصريًا ويعتبر كل نص بخالف ذلك باطاًل((

وىذا يعني أن جميع النصوص التي تعطي الصالحيات القضائية لمجيات       
نادًا إلى قرار المحكمة االتحادية العميا المذكور، التنفيذية باتت غير دستورية وباطمة است

 1984( لسنة 23/أ( من قانون الكمارك رقم )237ومن ذلك عمى سبيل المثال المادة )
المعدل والذي كان يمنح السمطة التنفيذية صالحية حجز االشخاص دون موافقة 

لمبدأ  القضاء، والذي كان يشكل مصادرة صريحة لحق التقاضي وانتياكًا صارخاً 
( من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 11، وكذلك المادة )(2)استقالل القضاء

والتي منحت مدير عام الييئة ومديري الري في المحافظات سمطة  1995( لسنة 12)
ذا تبّين ألي منيم أن المخالفة تستوجب عقوبة الحبس  قاضي جنح لغرض الغرامة، وا 

حالتو إل ى المحكمة المختصة، وقد قضت المحكمة االتحادية فمو توقيف المخالف وا 
 .(3)العميا بعدم دستوريتيا

لم تسمح  في مجال تدخل السمطة التشريعية في وظيفة القضاء:: رابعاا 
المحكمة االتحادية العميا تدخل السمطة التشريعية في وظيفة القضاء، فعندما قام مجمس 

جزائية بحقو، قام النائب المعني بالطعن  النواب برفع حصانة أحد نوابو واتخاذ إجراءات
بيذه اإلجراءات أمام المحكمة االتحادية العميا بحجة أن رفع الحصانة من مجمس 
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( من الدستور والتي قررت مبدأ الفصل بين السمطات، 47النواب يخالف أحكام المادة )
من وجو ألن مجمس النواب مارس السمطة القضائية من وجو ومارس السمطة التشريعية 

أخر، فالتحقيق في تيمة جزائية من اختصاص السمطة القضائية وليس السمطة 
التشريعية )مجمس النواب( وكان من الواجب عمى مجمس النواب االلتزام بيذا المبدأ 
الدستوري ال أن يجعل من نفسو سمطة تحقيق ثم يصدر قرارًا برفع الحصانة واتخاذ 

 اإلجراءات.

المحكمة بيذا الصدد ))بعد وضع الدعوى موضع التدقيق  لقد جاء في قرار      
، فوجدت المحكمة أن مواد النظام الداخمي ...والمداولة من المحكمة االتحادية العميا 

لمجمس النواب ال تخولو اتخاذ القرارات بحق أحد أعضائو برفع الحصانة عنو ومنعو 
االت محددة وردت عمى من السفر إال بناًء عمى طمب من السمطة القضائية وفي ح

وبناًء عميو تجد المحكمة االتحادية العميا أن القرار الذي اتخذه  ...سبيل الحصر، 
يتعارض مع أحكام الدستور ومع النظام  ...مجمس النواب برفع الحصانة عن النائب 

الداخمي لممجمس، ولما تقدم قررت المحكمة االتحادية العميا إلغاء القرار الصادر من 
 .(1)((...والمتضمن رفع الحصانة عن النائب  14/9/2008النواب بتاريخ مجمس 

وينبغي أن تسير المحكمة االتحادية العميا عمى ىذا المنوال لمنع التدخل في       
جرا ء التحقيقات وظيفة القضاء، إذ ليس لمبرلمان أن يحل محل الجيات القضائية وا 

 اختصاص السمطة القضائية. ألن ذلك يعد من صميم الجزائية بحق النواب؛
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 املطهب انثاوي
قزارات احملكمة االحتادية انعهيا بشأن استقالل انقضاء عه 

 انتىفيذية انسهطة

ن المحكمة االتحادية العميا أصدرت العديد من القرارات والتي ساىمت من إ      
خالل تصدييا خالليا بتدعيم استقالل السمطة القضائية عن السمطة التنفيذية، وذلك من 

ألعمال وقرارات السمطة التنفيذية التي تمثل تدخاًل في شؤون القضاء، إذ منعت السمطة 
التنفيذية من التدخل في عمل السمطة القضائية، ولم تسمح كذلك بعرقمة تنفيذ األحكام 
القضائية من قبل السمطة التنفيذية، وقررت أيضًا بأنو ال يمكن لألوامر اإلدارية بأن 

فالمحكمة االتحادية العميا أكدت بيذا  القضائية المكتسبة درجة البتا، األحكامتمغي 
 الشأن عمى عدة أمور منيا:

فمن ناحية تدخل : منع السمطة التنفيذية من التدخل في شؤون القضاء: أوالا 
السمطة التنفيذية في شؤون القضاء، أصدرت المحكمة االتحادية العميا قرارًا تمييزيًا 

ن السيد وزير العدل_ إضافة لوظيفتو في قرار محكمة القضاء اإلداري الذي بعدما طع
والموجو  20/7/2005( في 1768ألغى كتاب الدائرة اإلدارية في وزارة العدل، العدد )

إلى دائرة الجوازات الخاصة بمنع سفر المدعي وتأشير ذلك في سجالتيا الرسمية، 
 بالحكم المذكور طمب نقضو. ولعدم قناعة المدعى عميو_ إضافة لوظيفتو

، ولدى الرجوع إلى ...)وبعد التدقيق والمداولة من المحكمة االتحادية العميا       
القرار المميز وجد إنو صحيح وموافق لمقانون ذلك أن منع سفر المدعي )المميز عميو( 

، وأن ...ال سند لو من القانون وفيو تقييد لحرية السفر إلى خارج العراق والعودة إليو 
منعو من السفر يعد تجريدًا من حقوقو األساسية التي صانتيا القوانين العراقية، لذا 

( من كتاب الدائرة اإلدارية في وزارة العدل 1يكون الحكم المميز القاضي بإلغاء الفقرة )
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صحيحًا وموافقًا لمقانون وقرر تصديقو ورد  20/7/2005( في 1768ذي العدد )
 .(1)(...يزيةاالعتراضات التمي

ونرى من جانبنا أن ىذا القرار جاء صائبًا ألن المنع من السفر ال ينبغي أن       
يصدر من السمطة التنفيذية من تمقاء نفسيا ومن دون وجود قرار قضائي بيذا الشأن، 

أيضًا عمى أن ) لمعراقي حرية التنقل والسفر  2005ونص الدستور العراقي النافذ لسنة 
، وال يمكن تقييد ىذه الحقوق والحريات إال بقانون أو (2)العراق وخارجو( والسكن داخل

 .(3)بناًء عميو

قد تحاول  قرارات المحكمة االتحادية العميا باتة وممزمة لمسمطات كافة:: ثانياا 
عرقمة أو منع تنفيذ أحكام المحاكم والسيما أحكام المحكمة التنفيذية إحدى الجيات 

مما فعمت محكمة القضاء اإلداري )التابعة لمسمطة التنفيذية( عندما االتحادية العميا، مث
أصرت عمى إصدار القرار المنقوض من المحكمة االتحادية العميا، فأصدرت المحكمة 

وجد أن  ...األخيرة القرار اآلتي )) لدى التدقيق والمداولة من المحكمة االتحادية العميا 
ون، ذلك ألن محكمة الموضوع أصدرتو مصرة الحكم المميز غير صحيح ومخالف لمقان

عمى حكميا المنقوض بقرار المحكمة االتحادية العميا بعدد االضبارة 
دون أن تالحظ بأن الفقرة )ثانيًا(  19/6/2011( المؤرخ 2011/اتحادية/تمييز/17)

قانون المحكمة االتحادية العميا  2005( لسنة 30من المادة الخامسة من القانون رقم )
قضت بأن األحكام والقرارات التي تصدرىا المحكمة االتحادية العميا باتة، كما أن  قد

قضت أيضًا بأن قرارات المحكمة  2005( من دستور جميورية العراق لعام 94المادة )
االتحادية العميا باتة وممزمة لمسمطات كافة، لذا فأن إصرار محكمة الموضوع عمى 

من القانون، إذ كان عمييا إتباع القرار التمييزي حكميا المنقوض قد جاء دون سند 
الصادر من ىذه المحكمة بصدد موضوع الدعوى ومن ثم إصدار حكميا عمى ضوء 

                                                           

. 07/4/0223( لب زةخ 0223/،تم دةل/تدييص/1قس،ز ، دميدل ،التم دةل ، علي  زقم ) (  لدصةد ةمجس:1)

http://www.iraqja.iq/index.php  :0/3/0212ت زةخ ، صة زة. 

 ، م قر. 0222/لةالً( قي دظب ز جده زةل ، عس،ق  عمل 11( ، د دة )0)

 ، م قر. 0222( قي دظب ز جده زةل ، عس،ق  عمل 13( ، د دة )4)

http://www.iraqja.iq/index.php
http://www.iraqja.iq/index.php


 القضاء استقالل على الحفاظ في العليا االتحادية المحكمة دور

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

422 

عادة إضبارة  ذلك، وحيث إنيا أغفمت ذلك مما جانب حكميا الصواب، لذا قرر نقضو وا 
 .(1)((...الدعوى لمحكمتيا لمسير فييا وفقًا لمنيج المتقدم 

ا تكون المحكمة االتحادية العميا قد أكدت عمى ما نص عميو الدستور وبيذ      
من أن قرارات المحكمة االتحادية  2005( لسنة 30العراقي وقانون المحكمة رقم )

العميا باتة وممزمة لمسمطات كافة، لقطع الطريق أمام أية جية تحاول منع أو عرقمة 
 تنفيذ أحكام المحاكم.

دارية ال تمغي أحكام القانون واألحكام القضائية المكتسبة األوامر اإلأن : ثالثاا 
وفي قرار أخر رائع لممحكمة االتحادية العميا أقرت فييا مبدًأ ميمًا أال  :درجة البتات

وىو أن األوامر اإلدارية ال تمغي أحكام القانون واألحكام القضائية المكتسبة درجة 
 البتات.

لوزراء_ إضافة لوظيفتو بالطعن تمييزًا في قرار إذ قام األمين العام لمجمس ا      
والمتضمن الحكم بإلغاء  12/8/2007( في 20/2007محكمة القضاء اإلداري رقم )

 21/8/2006( في 2/1/26/1527أعمام األمانة العامة لمجمس الوزراء العدد )ق/
ذ األحكام الموجو إلى وزارة العدل ودوائر التنفيذ التابعة ليا وذلك لالمتناع عن تنفي

القضائية ومن ضمنيا الحكم القضائي الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بالعدد 
( والحكم االستئنافي الصادر من محكمة GML( لصالح شركة )2004/ب/615)

 24/8/2005( في 2/س118/2005استئناف بغداد الرصافة االتحادية بالعدد )
 ىيئة/4/5العامة بالعدد ) ييئةال/والمصدق بالقرار الصادر من محكمة التمييز

 .26/4/2006( في 2006عامة/

وجد أن الحكم المميز  ...)ولدى التدقيق والمداولة من المحكمة االتحادية العميا       
إذ أن األوامر اإلدارية التي تصدر من الدوائر ميما  ...جاء صحيحًا وموافقًا لمقانون، 

القانون ومن ضمنيا األحكام القضائية كانت صفتيا ودرجتيا ال توقف وال تمغي أحكام 
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http://www.iraqja.iq/index.php
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المكتسبة لدرجة البتات، ألن القضاء مستقل وأن والية المحاكم المدنية تسري عمى 
جميع األشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة 

( من قانون 29المنازعات إال ما استثني بنص خاص وذلك عماًل بحكم المادة )
المعدل، فيكون ما ورد في أعمام األمانة  1969( لسنة 83فعات المدنية رقم )المرا

العامة لمجمس الوزراء بطمب من وزارة العدل باألعمام إلى مديريات التنفيذ التابعة ليا 
بعدم تنفيذ قرارات المحاكم المتعمقة بموضوع أعماميا ليس لو سند في القانون مما 

لغائيا(  .(1)يقتضي التصدي ليا وا 

إذ أن ىذا الحكم من المحكمة االتحادية العميا أقر مبدًأ ميمًا مفاده أن األحكام       
القضائية الباتة تسري عمى الجميع بما في ذلك الحكومة وال يمكن إيقافيا أو إلغاءىا 
بموجب أوامر إدارية تصدر من السمطة التنفيذية، وىي بيذا الحكم وضعت حدًا لتدخل 

 ة في عمل القضاء عن طريق إلغاء قراراتيا أو تعطيميا عن التنفيذ.السمطة التنفيذي

ن المحكمة االتحادية العميا كان ليا دور ميم وفعال في التأكيد خالصة القول: إ      
عمى مبدأ استقالل السمطة القضائية، ومنع التدخل في شؤونيا بأي شكل من االشكال، 

ي الدولة، وأن نجاح القضاء في أداء ألن وظيفة القضاء تعد من أخطر الوظائف ف
الدور المناط بو ال يمكن أن يتحقق عمى الوجو األمثل إال إذا كانت سمطتو مستقمة 
تمامًا عن السمطتين التشريعية والتنفيذية ومحايدة عنيما، وأن يكون القضاء سمطة ثالثة 

يو من المحكمة تقف عمى قدم المساواة مع السمطتين األخريين، وىذا ما تم التأكيد عم
 عميا في قراراتيا السالفة الذكر.االتحادية ال

                                                           

( لبلللل زةخ 0229/،تم دةللللل/تدييص/17قللللس،ز ، دميدللللل ،التم دةللللل ، عليلللل  زقللللم ) (  لدصةللللد ةمجللللس:1)

12/7/0229.http://www.iraqja.iq/index.php   :4/3/0212ت زةخ ، صة زة. 

http://www.iraqja.iq/index.php
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 الخاتمة

بعد أن يسر اهلل لنا سبيل البحث وبعد االكتمال من كتابة ىذه الرسالة، يكون من       
 المناسب عرض أىم االستنتاجات التي توصمنا إلييا متبوعة بأىم التوصيات وكاألتي:

 أوالا_ االستنتاجات

لتــــي أممــــت عمــــى المشــــرع الدســــتوري العراقــــي باســــتحداثو المحكمــــة ن الضــــرورات اإ -1
االتحادية العميا، تتمثل بعدة أسـباب منيـا مـا يتعمـق بـالتغييرات السياسـية والدسـتورية 
سواء بتحول العراق من دولـة بسـيطة إلـى دولـة اتحاديـة ذات نظـام برلمـاني يسـودىا 

الســـمطة القضـــائية واحتـــرام مبــادئ ســـيادة القـــانون والفصـــل بـــين الســمطات واســـتقالل 
 2005الحقوق والحريات العامة، وكل ىذا تجسد في دستور جميورية العـراق لسـنة 

النافــذ، وعمــى الــرغم مــن حداثــة نشــوء المحكمــة االتحاديــة العميــا، إال إنيــا اســتطاعت 
أن تمـــــارس اختصاصـــــيا الرقـــــابي مـــــن خـــــالل العديـــــد مـــــن القـــــرارات التـــــي اتخـــــذتيا 

 المحكمة.
مــــن اتســــام القضــــاء بالحيــــدة واالســــتقالل، لــــيس مــــن أجــــل تحقيــــق حريــــة ن الغايــــة إ -2

القضـاء وحســن ســير العدالـة فحســب، بــل مـن أجــل حمايــة المجتمـع وتحقيــق االمــان 
واالســتقرار لمنظــام السياســي القــائم، ومــن المؤكــد أن غيــاب اســتقاللية القضــاء يخمــق 

تعسفي، وىذا من شـأنو ضبابية في التعامل مع االشياء، ويؤدي إلى الظمم والحكم ال
أن يضـــعف انتمـــاء المـــواطنين، ويولـــد لـــدييم روح التمـــرد، ويزيـــد مـــن التباعـــد بيـــنيم 
وربمــا فقــدان الثقــة بالنظــام السياســي القــائم، وغيــر ذلــك مــن األمــور التــي قــد تعــرض 

لى مخاطر أمنية.  ذلك النظام لعدم االستقرار وا 
لقضـــائية عـــن بـــاقي ســـمطات ن غالبيـــة الدســـاتير تـــنص عمـــى اســـتقاللية الســـمطة اإ -3

الدولــة، إال أن ىــذا االســتقالل لــم يــدعم بضــمانات كافيــة لمجابيــة تــدخل الســمطتين 
التنفيذية والتشريعية، فالسمطة القضائية لم تنـل مـن التنظـيم فـي الدسـتور مـا حظيـت 
بــو الســمطات األخــرى فــي الدولــة، ممــا تــرك المجــال مفتوحــًا لمقــانون العــادي ليقــول 
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يم ىــذه الســمطة، ىــذا مــن جيــة، ومــن جيــة أخــرى أن االلتجــاء إلــى كممتــو فــي تنظــ
القضاء الخاص واالستثنائي )أيا كانـت تسـميتو وأيـا كـان اليـدف منـو( يمثـل اعتـداء 
عمى القضاء بوصفو سمطة ليا كيانيا ومقوماتيا واستقالليا، ويشكل عدوانًا صارخًا 

صاصــاتو بمنحيــا إلــى ىــذه عميــو ألنــو يقتطــع جــزءًا مــن واليتــو ويشــل العديــد مــن اخت
 المحاكم )الخاصة واالستثنائية(.

تبــــّين لنــــا أن اســــتقالل الســــمطة القضــــائية ال يعنــــي انفصــــاليا التــــام عــــن الســــمطتين  -4
التشـــريعية والتنفيذيـــة، وال انعـــدام الصـــمة والتعـــاون والتـــأثير المتبـــادل بـــين الســـمطات، 

نما المقصود من ىذا االستقالل ىـو أن التعـاون بيـنيم ي جـب أن ال يصـل إلـى حـد وا 
 إىدار استقاللية السمطة القضائية.

المحكمة االتحادية العميا كان ليا دور ميم وفعال في التأكيد عمى مبدأ اسـتقالل  إن -5
الســمطة القضــائية، ومنــع التــدخل فــي شــؤونيا بــأي شــكل مــن االشــكال، ألن وظيفــة 

أداء الـــدور  القضـــاء تعـــد مـــن أخطـــر الوظـــائف فـــي الدولـــة، وأن نجـــاح القضـــاء فـــي
المناط بو ال يمكن أن يتحقق عمى الوجو األمثل إال إذا كانت سـمطتو مسـتقمة تمامـًا 
عن السمطتين التشـريعية والتنفيذيـة ومحايـدة عنيمـا، وأن يكـون القضـاء سـمطة ثالثـة 
تقـــف عمـــى قـــدم المســـاواة مـــع الســـمطتين األخـــريين، وىـــذا مـــا تـــم التأكيـــد عميـــو مـــن 

 يا في قراراتياالمحكمة االتحادية العم

 التوصيات :ثانيا
بغية تمكين السمطة القضائية من تجاوز العقبات التي تواجييا عند أدائيا       

قامة العدل، وفقًا لمبدأ الحيدة  حقاق الحق وا  لوظيفتيا والتقيد بأحكام القانون وا 
 واالستقالل، نوصي بما يأتي:

حديـــد كافـــة النصـــوص تشــكيل لجنـــة خاصـــة فـــي مجمـــس القضـــاء األعمـــى لدراســـة وت -1
القانونيـة ذات المسـاس المباشــر باسـتقالل القضـاء، خاصــة بعـد أن قضـت المحكمــة 
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االتحاديــة العميــا بــأن مشــاريع القــوانين ذات الصــمة بالقضــاء يجــب أن تعــد مــن قبــل 
 جية ليست ببعيدة عن مجمس القضاء األعمى.

القاضــي حــق ( مــن قــانون التنظــيم القضــائي، وذلــك بمــنح 46تعــديل نــص المــادة ) -2
الطعن في قرارات مجمس القضـاء األعمـى بشـأن الترقيـة، ألن جعميـا نيائيـة ال تقبـل 

( مـــن دســـتور جميوريـــة العـــراق لســـنة 100الطعـــن ىـــو أمـــر يخـــالف نـــص المـــادة )
النافذ، كما فيو مساس بحقوق القاضي ذاتو معنويًا وماديًا، فمـن يعجـز عـن  2005

 وق الغير إلى أصحابيا.المطالبة بحقو كيف يتسنى لو إعادة حق
نوصي بأن ينص المشرع عمـى تقـديم موازنـة السـمطة القضـائية بمعـزل عـن الموازنـة  -3

ذا وجـد أن ىنـاك  العامة لمدولة عمى أن يصادق عمييا مجمس النواب دون تعديل، وا 
مغــاالة فــي التقــدير فيقــوم بتنبيــو الســمطة القضــائية إلــى ذلــك لتقــوم بتعــديميا، وبيــذا 

دنا احتمـــاالت تـــدخل الســـمطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة فـــي التقـــديرات نكـــون قـــد اســـتبع
 المالية لمسمطة القضائية.

( مــن دســتور جميوريــة العــراق 97نوصــي المشــرع الدســتوري بتعــديل نــص المــادة ) -4
وذلـك  ؛النافذ، بأن يستخدم عبارة )انضـباطيًا( بـداًل مـن عبـارة )تأديبيـًا( 2005لسنة 

 ا توحي لنا بأن القاضي غير مؤدب وىذا ال يجوز.ألن العبارة األخير وكأنم
نـرى بأنــو مـن األفضــل نشــر قـرارات المحكمــة االتحاديــة العميـا والخاصــة بإبطــال أي  -5

نص أو قانون لمخالفتو المبادئ الدستورية في جريدة الوقائع الرسمية العراقيـة، لكـي 
 ق الدستوري.تصبح حجيتيا أقوى كما وتمتزم السمطة التشريعية بتعديل ذلك الخر 
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 قائمة المصادر

 الكتب: أوالا 

ــــي قــــانون المرافعــــات، ط -1 ــــة األحكــــام ف ــــو الوفــــا، نظري ــــة، 1د. أحمــــد أب ، دار المطبوعــــات الجامعي
 .2007االسكندرية، 

ــــد اهلل د. عبــــد الغنــــي بســــيوني -2 ــــة حــــق التقاضــــي، منشــــأة عب ــــدأ المســــاواة أمــــام القضــــاء وكفال ، مب
 .المعارف، االسكندرية، ب.س

، المؤسسـة العربيـة لمدراسـات والنشـر، بيــروت، 1جوىـاب الكيـالي، الموسـوعة السياســية، د. عبـد ال -3
1974. 

 .، المركز العربي، بيروت، ب.س2فاروق صبحي عبد الحميم الكيالني، استقالل القضاء، ط -4
د. محمــــد العشــــماوي، قواعــــد المرافعــــات فــــي التشــــريع المصــــري والمقــــارن، المطبعــــة النموذجيــــة،  -5

 .1957القاىرة، 
، دار النيضـــــة العربيـــــة، القـــــاىرة، 1، ط1د. محمــــد عبـــــد الخـــــالق، النظـــــام القضـــــائي المـــــدني، ج -6

1976. 
محمـــد عبـــد اهلل ســـييل العبيـــدي، اســـتقالل القضـــاء فـــي التشـــريع العراقـــي النافـــذ، مكتبـــة الصـــباح،  -7

 .2012بغداد، 
 .1971القاىرة،  د. محمد كامل ليمة، النظم السياسية )الدولة والحكومة( ، دار الفكر العربي، -8
محمـد نــور شــحاتة، اســتقالل القضـاء مــن وجيــة النظــر الدوليـة والعربيــة واإلســالمية، دار النيضــة  -9

 ، ب.س.العربية، القاىرة
محمود رضا الخضيري، تشريعات السمطة القضائية في دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، دار  -10

 .1996النيضة العربية، القاىرة، 
 

 قاالتالبحوث والم: ثانياا 

أحمد ميـدي الـديواني، السـمطة القضـائية، بحـث منشـور فـي مجمـة العدالـة اإلماراتيـة، العـدد الرابـع  -1
 .1977عشر، السنة الرابعة، 

د. خميــل حميــد عبــد الحميــد، مبــدأ اســتقالل القضــاء بــين النظريــة والتطبيــق، مجمــة كميــة المــأمون  -2
 .2010(، السنة 16الجامعة، العدد )
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 الدساتير: ثالثاا 

 .2004انون إدارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية لسنة ق -1
 النافذ. 2005دستور جميورية العراق لسنة  -2

 القوانين: رابعاا 

 المعدل. 1979( لسنة 65قانون مجمس شورى الدولة رقم ) -1
 المعدل. 1979( لسنة 160قانون التنظيم القضائي في العراق رقم ) -2
 المعدل. 1991( لسنة 14العام رقم ) قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع -3
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 :ـمخــــصــالمـ
 الدولــــة لقيــــام األساســــية الضــــمانات أىــــم مــــن يعــــد القضــــائية الســــمطة اســــتقالل إن
 عـدم يسـتوجب وىـذا القضـائية، السـمطة بيـا تضـطمع الـذي الـدور ألىميـة وذلـك القانونية،

عطائو ضاء،الق أمور في والتنفيذية التشريعية السمطتين تدخل  منفصـمة دسـتورية سمطة وا 
 .األخريين السمطتين عن ومستقمة

 الســمطات بــين الفصــل لمبــدأ طبيعيــة نتيجــة يعــد القضــاء اســتقالل مبــدأ أن ولكــون
 الســـمطتين تـــدخل مـــن لحمايتيـــا القضـــائية لمســـمطة جديـــة ضـــمانات تـــوافر مـــن البـــد فأنـــو

 لتـتمكن لمقضـاء واإلداري المـالي لباالسـتقال الضمانات ىذه وتتمثل والتشريعية، التنفيذية
 حـق كفالـة يـتم وأن جيـة، أيـة مـن تأثير أو تدخل دون وجو أكمل عمى وظيفتيا أداء من

 مـــن النيـــل التنظـــيم ىـــذا شـــأن مـــن كـــان إذا القضـــاء تنظـــيم فـــي التـــدخل وعـــدم التقاضـــي
 مـن نالشـأ ىـذا فـي كبير دور العميا االتحادية لممحكمة وكان القضائية، السمطة استقالل
 مــع يتنــافى التنظــيم ىــذا كــان إذا لمقضــاء، المنظمــة القــوانين دســتورية بعــدم الحكــم خــالل
 أحكاميــا خــالل مــن التقاضــي حــق صــون عمــى أيضــاً  وحرصــت القضــاء، اســتقالل مبــدأ
 بعـــض فـــي النظـــر مـــن القضـــاء تمنـــع التـــي النصـــوص دســـتورية بعـــدم فييـــا قضـــت التـــي

 .قضائية غير أخرى جيات إلى اختصاصو ضمن يقع ما تمنح أو المنازعات
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ABSTRACT : 

The independence of the judiciary is one of the most 

fundamental guarantees for the establishment of the legal state, 

because of the importance of the role played by the judiciary, and 

this requires the non-interference of the legislative and executive 

authorities in the affairs of the judiciary and give it a separate 

constitutional authority independent of the other two authorities. 

The principle of independence of the judiciary is a natural 

result of the principle of separation of powers, there must be 

serious guarantees to the judiciary to protect them from the 

interference of the executive and legislative authorities, and these 

guarantees financial independence and administrative judiciary to 

be able to perform its function to the fullest without interference 

or influence from any party, The right of litigation and non-

interference in the organization of the judiciary shall be ensured if 

such an organization undermines the independence of the 

judiciary. The Federal Supreme Court has a major role in this 

regard by ruling unconstitutional laws governing the judiciary if 

this organization is contrary to the principle of independence To 

spend, also to preserve the right of litigation through its provisions 

ruled unconstitutional the provisions that prevent the judiciary 

from considering some disputes or grant falls within its 

competence to the views of other non-judicial . 


