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Abstract
The Independence of the

judiciary authority is
regarded as one of the most
important issues that
differentiate peoples and
nations.

It is , certainly , an
evidence of humans
superiority and liberality of
all kinds tyranny and
oppression it is , also , an
evidence of humans
attainment of his rights and
dignity.

In the essence of
legislations Islam hay
achieved this type of
judicature to all his citizens
Muslims and non-Muslims
appoint and discharge
practically.

The Ummah has been
practical by a human being
an over the world.

Being so, it was preceded
to was precedent to the west –
for more than 1000 years – to
give the judiciary its
independence.
In the judicial establishment
of Islam , the innovation of
new judiciaries ordinary,
others than the  such as : Ai-
Hisbah and the grievance
judiciary with cultivated
conditions and more rights to
qution every person-rulers
and citiznces-assures the
independency of judiciary
and its prevalence against
other authorities and
everyday life.
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