مجهورية الصومال الفيدرالية
احملمكة العليا
املؤمتر الثامن لرؤساء احملامك العليا جلامعة ادلول
العربية املنعقد يف امجلهورية املوريتانية الإسالمية
لس نة 7102م
ورقة حبثية مقدمة من رئيس احملمكة العليا بعنوان:
احملمكة العليا مكحمكة موضوع

مقدمة
عندما انل الصومال اس تقالهل عام 0691م ،نشأت معه مؤسسة قضائية مس تقةل
موحدة مكونة من حممكة عليا يف العامصة وحتهتا حمامك اس تئناف يف عوامص القالمي الامثنية
آنذاك ،مث حمامك ابتدائية يف القالمي والنوايح.
وعندما جاء العسكر اإىل احلمك عام 0696م ،فقد القضاء اس تقالهل وآنشؤوا حممكة
عسكرية يه مبثابة حممكة آمن ادلوةل ،وتغولت هذه عىل السلطة القضائية ومارست
الكثري من صالحياهتا حىت اكدت آن تفرغ احملامك املدنية من مضموهنا.
ويف عام 0661م ،اهنارات مؤسسات ادلوةل ومر الصومال مبحنة عصيةة  م اجاوهها
عام 7111م.
ويف عام 7112م ،حتول الصومال من دوةل مركزية اإىل دوةل فيدرالية وآصةحت
مؤسسات ادلوةل متارس النظام الفيدرايل دون آن تصاحبه توافقات س ياس ية آو
ترشيعات هادية.
احملمكة العليا يف الصومال:
فامي يتعلق ابختصاصات احملمكة العليا ميكن آن تقسم اإىل فرتتني:
آ .فرتة ادلوةل املركزية 7112-0691م.
ب .فرتة ادلوةل الفيدرالية 7112م-حىت اترخيه.
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الفرتة الوىل :فرتة ادلوةل املركزية
اكنت احملمكة العليا خمتصة ابلنظر يف القضااي الإدارية ،وادلس تورية ،والعاملية،
والزناعات بني احملامك الاس تئنافية يف الاختصاص الوليئ  ،والفصل يف الهتم املوهجة
لرئيس ادلوةل ،وكذكل الطعون ذات الطةيعة القانونية يف القضااي املدنية واجلنائية
والحوال الشخصية.
الفرتة الثانية :فرتة ادلوةل الفيدرالية
معظم ادلساتري الفيدرالية يف العامل تنظم مسأةل القضاء الفيدرايل ،وتنص عىل رضورة
وجود حممكة احتادية عليا كعىل هيئة قضائية يف ادلوةل ،واليت من آمه اختصاصاهتا:
آ .مراقبة دس تورية القوانني الاحتادية وا إلقلميية ومدى انسجاهما مع نصوص ادلس تور
الفيدرايل.
ب .النظر يف اس تئناف الحاكم اليت تصدر من احملامك ا إلقلميية للولايت.
ج .الفصل يف املناهعات بني احلكومة الفيدرالية والولايت آو بني الولايت بةعضها
الةعض.
د .الفصل يف الهتامات املوهجة لرئيس ادلوةل.
ه .تفسري النصوص ادلس تورية اإذا حدث اإشاكل دلى التطةيق العميل.
هذا ما تنص عليه غالةية ادلساتري الفيدرالية ،آما ادلس تور الصومايل املؤقت لس نة
7107م ،فينص عىل حممكة عليا فيدرالية اإىل جانب حمامك عليا للولايت ،ومل حيدد
اختصاص لك مهنام ،وترك تفصيل ذكل للمرشع اإىل ما بعد التوافقات الس ياس ية بني
احلكومة الفيدرالية وحكومات الولايت.
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كام ينص عىل اإنشاء حممكة دس تورية فيدرالية هممهتا:
آ .تقدمي املشورة القانونية للحكومة آو الربملان يف شأن دس تورية مرشوعات القوانني
اليت تقدم للربملان لإجاههتا.
ب .الفصل يف املناهعات املتعلقة مباخالفة القوانني لدلس تور.
ج .الفصل يف املناهعات الناش ئة بني احلكومة الفيدرالية وحكومات الولايت آو بني
الولايت بةعضها الةعض.
د .الفصل يف اخلالفات الناش ئة بني املؤسسات الفيدرالية بةعضها الةعض يف
الاختصاصات والواجبات.
ه .النظر يف الهتم املوهجة لرئيس ادلوةل اإذا ارتكب آمر ًا خمالف ًا لدلس تور يؤدي اإىل عزهل
عن رئاسة ادلوةل.
هذا ما ينص عليه ادلس تور املؤقت اإل آن احلكومة الفيدرالية مل تمتكن من اإنشاء احملمكة
ادلس تورية كام آن الربملان مل يفلح يف سن الترشيعات اليت حتول املؤسسة القضائية اإىل
قضاء فيدرايل ،فظلت الترشيعات والهيالك السابقة حتمك الوضع احلايل لنظام القضاء
يف الصومال.
احملمكة العليا مكحمكة موضوع
احملمكة العليا يف الصومال آعىل هيئة قضائية يف الةالد ،ويه حممكة قانون وليست
حممكة موضوع يف الساس ،وهممهتا مراعاة تطةيق القانون تطةيق ًا سلاميً وحصيح ًا مبعىن
آن يكون تطةق احملامك للقانون مطابقا كام آراده املرشع،كام تكون هممهتا التأكد من فهم
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احملامك للقانون اذلي تطةقه فهامً موحد ًا ،وهبذا تقوم احملمكة العليا ابلنظر يف مدى موافقة
الحاكم الصادرة من احملامك الدىن للقانون نصا وروحا.
هذا وقد آس ند لك من قانون نظام القضاء الصومايل لس نة 0697م ،وقانون
الإجراءات املدنية الصومايل لس نة 0622م ،وقانون الإجراءات اجلنائية الصومايل
الصادر يف عام 0691م ،تكل املهمة إاىل احملمكة العليا بوصفها آعىل درجة من درجات
التقايض حيث آجاه للطراف وآحصاب املصلحة -مبا فهيا النيابة العامة -الطعن ابلنقض
آماهما يف الحاكم الصادرة من حمامك ادلرجة الوىل اليت ل ميكن اس تئنافها آو الصادرة
يف الاس تئناف.
عالوة عىل ذكل فاإن احملمكة العليا تمتتع ابختصاصات آصيةل منحها اإايها املرشع الوطين
دون غريها من احملامك تةارشها مكحمكة موضوع ،وتش متل عىل مناهعات دس تورية
وإادارية وجنائية ومدنية وعاملية ،وسوف نعرض لهذه املناهعات بصورة خاطفة ورسيعة
يف النقاط التالية:
آو ًل :املناهعات ادلس تورية
وفقا للامدة اخلامسة من قانون نظام القضاء الصومايل الصادر يف عام  ,0697واملادة
العارشة من قانون الإجراءات املدنية الصومايل الصادر يف 0622م فاإن احملمكة العليا
ختتص ابلنظر يف ادلعاوى ادلس تورية التالية:
آ .الفصل يف الهتامات املوهجة من السلطة الترشيعية اإىل رئيس امجلهورية آوآعضاء
احلكومة حول خرق النظام ادلس توري يف الةالد ،آوالقيام جبرميةاخليانة الوطنية.
ب .الطعون املتعلقة بصحة الانتاخاابت.
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وتطةق احملمكة عند النظر يف املناهعات ادلس تورية الإجراءات املتةعة عند النظر يف
الطعون الإدارية آمام احملمكة العليا ابلقدر اذلي ميكن تطةيقه معها.

اثني ًا :املناهعات الإدارية
كام هو منصوص يف قانون نظام القضاء الصومايل الصادر يف عام 0697م ،وقانون
الإجراءات املدنية الصومايل الصادر يف 0622م ،فاإن احملمكة العليا ختتص ابلنظر يف:
آ .الطعون املوهجة ضد الوامر الهنائية الصادرة من الإدارة العامة.
ب .الطعون املتعلقة بتقدمي احلساب من جانب املوظفني املعهود اإلهيم بأموال عامة.
اثلث ًا :ادلعاوى اجلنائية
ختتص احملمكة العليا دون غريها من احملامك سلطة اإعادة النظر يف الحاكم اجلنائية
الصادرة من احملامك مبا يف ذكل تكل اليت صدرت مهنا وفقا للامدة ( )738من قانون
الإجراءات اجلنائية الصومايل اليت متنح سلطة مراجعة الحاكم الهنائية للمحمكة العليا
يف حالتني:
آ .حدوث وقائع جديدة آوعنارص جديدة للةينة يه وحدها آوجممتعة مع اليت قد درست
يف احملامكة تظهر آن اجلرمية مل ترتكب آوآن املهتم مل يرتكهبا.
ب .عدم توافق الوقائع اليت تقررت آساس ًا ل إالدانة مع تكل اليت تقررت يف حمك
جنايئ آخر غري قابل للرجوع.
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رابع ًا :ادلعاوى املدنية
ختتص احملمكة العليا مكحمكة موضوع الفصل يف الحاكم املدنية الصادرة من احملامك الدىن
عند قبول الطعن وإابطال احلمك اإذا اكنت ادلعوى مدروسة مبا فيه الكفاية ،وعند عدم
دراس هتا مبا فيه الكفاية فتقوم ابلتحقيق والتحري دلراسة ادلعوى من جديد مث الفصل
فهيا وفق ًا لنتاجئ التحقيق.
خامس ًا :املناهعات العاملية
ختتص احملمكة العليا ابلنظر يف الحاكم اخلاصةابملناهعات العاملية اليت تصدر من احملامك
الإبتدائية بصفهتا حممكة اس تئناف ،حيث ل تنظر حممكة الاس تئناف يف املناعات
العاملية،والهدف من ذكل تيسري الإجراءات وتقصري طرق التقايض للعامل ،وقد نصت
املادة ( )021من قانون العمل الصومايل لس نة 0627م ،بأن احملمكة العليا يه اخملتصة
ابلنظر يف الحاكم اخلاصة ابملناهعات العاملية مكحمكة اثين درجة ،متش ي ًا للمةدآ
الإشرتايك اذلي آخذ به النظام العسكري آنذاك ،ورمبا جيادل الةعض بأن درجات
التقايض املعروفة آكرث ضام ًان للعداةل واملساواة.
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املراجع:
 .0ادلس تور الصومايل الفيدرايل املؤقت لس نة 7107م.
 .7قانون نظام القضاء الصومايل لس نة 0697م.
 .3قانون الإجراءات املدنية الصومايل لس نة 0622م.
 .2قانون الإجراءات اجلنائية الصومايل لس نة 0691م.
 .1قانون العمل الصومايل لس نة 0627م.
 .9النظام الفيدرايل بني النظرية والتطةيق ،آمحد اإبراهمي الوريت ،ط( ،7آربيل -العراق:
مكتب التفسري للنرش والإعالم7103 ،م) ص.11-12 :
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