
 ــ السلطة القضائية

إن أهمية دراسة السلطة القضائية في  الالياياا المدةيتع د يالد لليتهر الليا  الي   

دل بي  في  الةيياع السياسييية هيسييما  ير قيته  لاسبدلييا لتسيدالراة القيالامير  هالد  ييي  

القضائ  ف  الاليااا المدةتع هاقال  ذلك على  سدالاير اث ير: المسدالى المةل  حيث 

كييو هيايية  يير الاليايياا د  ييي  سضييائ  اضيي   ةيياك   يير كافيية المسييدالااا االجييت فيي  

 لمدلا الفصو ف  الم ازعاا على هت  القالامير المةلية  هالمسدالى الملكيي  الي   

 االجت على ص يت التهلة ايدةاداة.

اضي  الد  يي  القضيائ  عليى المسيدالى ايدةياد   التنظيم القضائي االتحادي: -أ

هبضع  ةاك  اسدئ اف أهكو التسدالر للكالمغلس صتحية إحتاثلا عتع  ةاك  ابدتائية 

هد  يملا بقامالن. همص التسدالر  ر جلة أقلى على إمشاء  ةكمة عليا لدكالن عليى 

رأس الد  ي  القضائ  ايدةاد   هددألف المةكمة ال ليا  ر دس ة سضاع ا ي ل  رئيس 

شيالخ. هاسمى اللئيس  ر بير الاليااا المدةتع لمتى الةياع ب ت أق   الافقة  جلس ال

هؤيء القضاع رئيسا للمةكمة. ها دبل رئيس المةكمة: الشخصية الثامية ف  الالياياا 

المدةتع. ههال ادقت  في  الملدبية الشيلفية عليى مائيس رئييس الجملالراية هعليى رئييس 

 جلييس ال ييالاي. هاديياللى رئيييس المةكميية ال ليييا رئاسيية  جلييس الشيييالخ ع ييت ا اقييال  

الجملالراة  كما أن رئييس الجملالراية اقسي  أ ا ي  اليميير التسيدالراة  بمةاكمة رئيس

 سبو داللي  الملا  اللسمية.

: دمييارس المةيياك  ايدةادايية اة لاكييية دهرا صالالياياا الاحالالاالم االتحاد الالة -ب

سضائيا صلفاً هدهراً سضائيا ل  طابع سياسي  ادمثيو في   لاسبية الديالازن بيير السيلطة 

ييية فيي  الييتهه اةعضيياء  هكيي لك فيي   لاسبيية دسييدالراة الملكيايية هالسييلطاا المةل

 القالامير.

ههيي  الصييتحياا الدقليتايية الديي  دمارسييلا  خدلييف  الصالالياياا القضالالائية: -1

المةياك   هددجليى في  ال  يل في  كييو ميياا دطالي  القيالامير ايدةاداية أه دكيالن التهليية 

اا ال اشييئة بييير ايدةادايية طلفييا فييي . كمييا امكيير لليي   المةيياك  أن د  ييل فيي  الختفيي



الاليااا اةعضياء أه بيير  يالاط    خدليف الالياياا اةعضياء أه بيير هياية عضيال 

ه الاطر  ر هياة أقلى. هك لك ف  الم ازعاا الد  اكالن سفلاء أه س اصيو اليتهه 

 اةج بية طلفا فيلا.

ههي  الصيتحياا اةهي  الدي  الصياياا القضائية ذاا الطالاع  السيايالي:  -2

لمةاك  ايدةاداة هددمثو بملاسبية  يتى احديلا  التهلية ايدةاداية هالالياياا ددمدع بلا ا

اةعضيياء لمييا مييص علييي  التسييدالر ايدةيياد  بشييأن دالزاييع الصييتحياا بييير السييلطة 

 الملكياة هالاليااا  هك لك بملاسبة دسدالراة القالامير.

اد  عليي  هه ا التهر اللا  ال   دقال  ب  المةكمة ال لييا لي  اي ص التسيدالر ايدةي

أساسيييا. هلك ييي  اسيييدخلت بفضيييو اجدلييياد رئييييس المةكمييية ال لييييا القا ييي   ارشييياه 

"Marshall   هامطتسيا  ير هي ا ايجدلياد  ليلا في  علي  القيامالن 1803" ف  عا .

التسدالر  ال  لاة الم لهفية بملاسبية دسيدالراة القيالامير. حييث اكيالن عليى المةكمية 

 سدالر مصا هرهحا  أه  خالفة ل . لاسبة  ا إذا كامت القالامير  الافقة للت

هامكر لمسألة الملاسبة التسدالراة للقالامير أن دطلح ف  الالياياا المدةيتع عليى 

 ثتثة  سدالااا.

ف  حاه  خالفة السلطاا الدشلا ية أه اإلداراة ف  الالياياا اةعضياء لتسياديل 

 ه   الاليااا.

 دةاد .ف  حاه  خالفة سلطاا الاليااا اةعضاء ه   للتسدالر اي

 ف  حاه  خالفة سلطاا التهلة ايدةاداة للتسدالر ايدةاد .

فف  كو مياا ا يل  عليى  ةكمية اكيالن عليى القا ي  أن ادةقيذ  ميا إذا كيان 

القامالن القابو للدطبيذ غيل  خالف للتسدالر  فف  حاه  خالفة القامالن ال اد  للتسدالر 

   أن اةديل  القيامالن اةسيمى ال   ا دبل القامالن اةسمى ف  البتد  اكالن على القا

 هاقض  ب ت  دطبيذ القامالن ال اد .



هعليى أسياس فكيلع الد يازا بيير القيالامير اسيد ت القا ي   ارشياه ليتع  اجدليياد  

الخاص باقدصاص المةكمة ال ليا  هكافة المةاك  ف  الاليااا المدةتع  ف   مارسة 

 الالسااة التسدالراة على القالامير.

كية ف   مارسدلا لللسابة التسدالراة على القيالامير الطلاقية هددبع المةاك  اة لا

الم لهفة "بالتفع" هدقال  ه   الطلاقة على طليس اقت ي  أحيت المدقا يير هاطليس فيي  

 ر المةكمة عت  دطبيذ القامالن ال   اةدج ب  قصم   ةم   خيالف للتسيدالر. هبلي   

يقي . ه ير شيأن إصيتار الطلاقة ادالصو المدقا   إليى دفيع القيامالن أ  إليى   يع دطب

المةكمية ال ليييا لةكي  اقضيي  ب يت  دسييدالراة أحييت القيالامير أن اييؤد  إليى عييت  د فييي  . 

ها دبل ُحك  المةكمة ُ لي اً في  المسيدقبو لجمييع المةياك  اةقيلى اةدميى درجية في  

 الاليااا المدةتع.

دةيتع دل س المةكمية ال لييا في  الالياياا الم الدور السيايي للاحكاة العليا: -ج

دهرا بارزا ف  الةياع السياسية  ر قته اجدلادادلا الدفسييلاة لي ص هرهح التسيدالر 

اة لاك . فالقضاع اة لاكيالن  كغيله   ر اةفلاد ا طلقالن ف  أفكياره   ير  الاسيع 

اسدصاداة هاجدماعية هفلسفية قاصة  هيبيت للي   المالاسيع  ير أن ديؤثل عليى  يالاسفل  

ةكمة ال ليا ف  داراخ الاليااا المدةتع دهرا  ةاف ا أحياما هأحكا ل . هلل ا ل بت الم

هدقييت ياً فيي  أحيييان أقييلى حسييس شخصييية القضيياع فيي  كييو حييير  هميعييادل  لدفسيييل 

 التسدالر ب ص  أه بلهح  ف  ه ا ايدجا  أه ذاك.

هه ا اة ل ال   ج و  ر المةكمة ال لييا حكمياً في  الةيياع التسيدالراة  هبالديال  

ياسييية دفييع ب ييه الفقليياء لالصييف ال  ييا  اة لاكيي  بأميي  م ييا  "حكيي  فيي  الةييياع الس

 القضاع".

هست لالحظ أن التهر السياس  للمةكمة ال ليا  ل بال سبة يدجاهادليا المةاف ية أه 

 1803الدةلراة بملحلدير رئيسيدير هذلك ب ت أن دمك ت ف  الفدلع الممديتع  ير عيا  

 ةياع التسدالراة. ر دكلاس حقلا ف   لاسبة ال 1835إلى عا  



هدميييا بادجاهليا اللج ي  حيير  1937هلقت ا دتا الملحلة اةهليى حديى عيا  

امةازا المةكمة  ت اللسيذ ف  البتد. هأكتا المةكمة ف  ملااة ه   الفدلع ادجاهلا 

المةافظ  ر قته  قاه دلا للدتابيل الد  ادخ ها اللئيس رهزفلت في  أعقياي اةز ية 

بأغلبييية سيياحقة  1936هع ييت إعييادع امدخيياي رهزفلييت فيي  عييا   ايسدصيياداة ال المييية.

دةاله ادجيا  المةكمية مديجية اسيدقالة اث يير  ير القضياع الم ار يير لي . هسيت  ليت هي ا 

حييث دب يت المةكمية سضيية المسياهاع ال  صيلاة هدفاعليا عير  1945لملحلة  ا ب يت 

 الةلااا ال ا ة.

 

 


