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 ئي القضا في النظاماألعلى المحكمة الفدرالية العليا ومجلس القضاء :الموضوع

  ) صفحة٤٠: عدد الصفحات(العراقي 

  

  ) صفحات٣: (مقدمة

 أهمية الموضوع ♦

 أسباب اختيار الموضوع ♦

 أن يساهم في قيام دولة عراقية كيف يستطيع نظام قضائي قائم على المعايير الدولية ♦

 .درالية حديثةف

 حث المعتمدمخطط الب ♦

  

  ) صفحات٦ ( العراقي النظام القضاء:الفصل األول

 وضع القضاء كما هو في الدستور ♦

 مع التركيز على إقامة سلطة نظام القضاء الفدرالي : شبكة المؤسسات القضائية ♦

o المحكمة الفدرالية العليا 

o المجلس القضائي األعلى 

o المحكمة العراقية الخاصة 

o المحاكم الفدرالية األخرى 

o الفدراليةالتمييزكمة مح  

o دائرة االدعاء العام 

o هيئة المراقبة القضائية 

o  هيئة النزاهة العامة، الهيئة االنتخابية العليا المستقلة، : الهيئات شبه القضائية

 الهيئة العليا لحقوق اإلنسان

 دور هذه الهيئات في تعزيز استقرار نظام القضاء الفدرالي وتمتينه ♦

  
 
  

ل  تشرين األو٤  :تاريخ اإلصدار  1.00  :ر قم اإلصدار
٢٠٠٦  

  ١/5  :الصفحة  منهجية  :نوع الملف
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  مة الفدرالية العليا المحك:الفصل الثاني

  ) صفحات١٠ (

  

 تكوين المحكمة الفدرالية العليا وتشكيلها ♦

o عدد القضاة 

o إجراءات تعيين القضاة 

o مؤهالت القضاة 

o مدة شغل المنصب 

o إجراءات إقالة القضاة 

o تراتبية القضاة في المحكمة 

  

 ر سلطة المحكمة الفدرالية العليامصاد ♦

o لةالدستور والتشريعات المؤه 

o الالحقةالتشريعات  

o قرارات المحكمة 
 

 : اإلجراءات العامة ♦

o إلجراءات العامة في المحكمة الفدرالية العلياا  

 شروط النصاب •

 الجلسات العامة والخاصة •

 المدة الزمنية الالزمة ليدخل الحكم حيز التنفيذ •

  

o إلقامة الدعوىاإلجراءات العامة  

 الشروط الثابتة •

 مباشرة الدعاوى •

 وىالحجج المعقولة لرفض شك •

 تشرين الثاني ٤  :تاريخ اإلصدار  1.00  :ر قم اإلصدار
٢٠٠٦  

  ٢/5  :الصفحة  منهجية  :نوع الملف
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o اإلجراءات للبت في شكوى دستورية 
 

o  اإلجراءات للبت في دستورية قرار حكومي أو قانون 

 الشروط الثابتة •

 أثر الحكم بعدم الدستورية على القرار الحكومي أو القانون •

 أنواع المراجعة التشريعية •

 المراجعة الزاجرة أو االستداللية  •

 المراجعة النظرية •

 المراجعة المادية  •

 لوقائية أو االستنتاجيةالمراجعة ا •

  

م بتّ في النزاعات بين السلطات على الصعيد الوطني وعلى صعيد األقاليال يةكيف ♦

 والمحافظات وعلى الصعيد المحلي

 الشروط الثابتة •

 المدة الزمنية لعرض نزاع أمام المحكمة •

 أثار الحكم •

  

  المجلس القضائي األعلى :الفصل الثالث

  ) صفحات١٠( 
 
  أو إقالة أعضاء المجلس القضائي/واختيار ية كيف ضائي المجلس القنتكوي ♦

  

 :وظائف المجلس القضائي ♦

 مراقبة القضاء الفدرالي •

 إدارة شؤون القضاء •

 تشرين الثاني ٤  :تاريخ اإلصدار  1.00  :ر قم اإلصدار
٢٠٠٦  

  ٣/5  :الصفحة  منهجية  :نوع الملف
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 تسمية القضاة والمدعين العامين لملء الشغور •

 توصية بالقضاة وبالمدعين العامين •

 إقالة القضاة والمدعين العامين •

 تثبيت تعيين القضاة والمدعين العامين •

 تعيين القضاة والمدعين العامين في وظائف محددة •

 تحضير الميزانية السنوية لسلطة القضاء الفدرالي •

 التحقق من ادعاءات سوء التصرف القضائي •

 اتخاذ الخطوات التأديبية واإلدارية المناسبة بحق القضاة •

  

 هل هو مستقلٌّ تماماً عن الحكومة .مستويات استقالل المجلس القضائي المختلفة ♦

 أم أن ثمة تدخّل حكومي شديد؟
 
البرلمان (المؤسسات األخرى ومؤسسات الحكومة الفدرالية عالقة المجلس ب ♦

 ..والهيئات القضائية اإلقليمية والمحلية) والحكومة
 
  ) صفحات٦(نماذج دولية : لفصل الخامس

 
 مقارنة بين مختلف النظم القضائية الفدرالية حول العالم ♦
 
 السلطات القضائية بين الهيئات الفدرالية يمكنها تبياناألقل وحلول  على نماذج ٣اقتراح  ♦

 واإلقليمية والمحلية وتمهد إلنشاء نظام قضائي يعمل بشكل أفضل

  

  ) صفحات٦ (الخاتمة والتوصيات: الفصل السادس
 
 هتالتحديات التي يواجهها القضاء لضمان استقالليته ونزاه: تقييم الوضع الراهن ونقده ♦

 واالقتراحات والتوصياتالخاتمة  ♦

 دور المجتمع المدني في تعزيز استقاللية القضاء ♦

 تشرين الثاني ٤  :تاريخ اإلصدار  1.00  :ر قم اإلصدار
٢٠٠٦  

  ٤/5  :الصفحة  منهجية  :نوع الملف
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 دور اإلعالم في تعزيز استقاللية القضاء ♦

 :توصيات خاصة ♦

 للنظام القضائي العراقي •

 لمجلس النواب •

 للمجتمع المدني العراقي •

  للمجتمع الدولي •

 تشرين الثاني ٤  :تاريخ اإلصدار  1.00  :ر قم اإلصدار
٢٠٠٦  

  ٥/5  :الصفحة  منهجية  :نوع الملف

 


