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 مقدمة

نشأ ت معه مؤسسة قضائية مس تقةل م، 0691عندما انل الصومال اس تقالهل عام 

قالمي الامثنية حدة مكونة من حممكة عليا يف العامصة وحتهتا حمامك اس تئناف يف عوامص ال  و م

 .ال قالمي والنوايحبتدائية يف آ نذاك، مث حمامك ا

ىل احلمك  ا حممكة م، فقد القضاء اس تقالهل وآ نشؤو0696عام وعندما جاء العسكر اإ

رست عىل السلطة القضائية وما هذه وتغولت ،عسكرية يه مبثابة حممكة آ من ادلوةل

 .من مضموهنات آ ن تفرغ احملامك املدنية الكثري من صالحياهتا حىت اكد

حنة عصيةة  م اجاوهها مب هنارات مؤسسات ادلوةل ومر الصومال م، ا0661ويف عام 

 .م7111عام 

ىل دوةل7112عام ويف  فيدرالية وآ صةحت  م، حتول الصومال من دوةل مركزية اإ

صاحبه توافقات س ياس ية آ و دون آ ن ت ت ادلوةل متارس النظام الفيدرايلمؤسسا

 .هاديةترشيعات 

 :احملمكة العليا يف الصومال

ىل فرتتني ابختصاصات احملمكة العليا فامي يتعلق  :ميكن آ ن تقسم اإ

 .م7112-0691ادلوةل املركزية فرتة  .آ   

 .اترخيه حىت-م7112 فرتة ادلوةل الفيدرالية .ب 
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 فرتة ادلوةل املركزية: الفرتة ال وىل

 ،والعاملية ،وادلس تورية ،اكنت احملمكة العليا خمتصة ابلنظر يف القضااي الإدارية

، والفصل يف الهتم املوهجة الوليئ والزناعات بني احملامك الاس تئنافية يف الاختصاص 

وكذكل الطعون ذات الطةيعة القانونية يف القضااي املدنية واجلنائية  ،لرئيس ادلوةل

 .وال حوال الشخصية

 فرتة ادلوةل الفيدرالية: الفرتة الثانية

وتنص عىل رضورة  ،مسأ ةل القضاء الفيدرايلمعظم ادلساتري الفيدرالية يف العامل تنظم 

 :ختصاصاهتا، واليت من آ مه ايف ادلوةلحتادية عليا ك عىل هيئة قضائية وجود حممكة ا

قلميية ومدى ااحتادية و مراقبة دس تورية القوانني الا .آ    نسجاهما مع نصوص ادلس تور لإ

 .الفيدرايل

قلميية للولايتس تئناف ال حاكم اليت تصدر من احملامك النظر يف ا .ب   .الإ

الفصل يف املناهعات بني احلكومة الفيدرالية والولايت آ و بني الولايت بةعضها  .ج 

 .الةعض

 .هتامات املوهجة لرئيس ادلوةلالفصل يف ال .د 

شاكل دلى التطةيق العميل .ه  ذا حدث اإ  .تفسري النصوص ادلس تورية اإ

املؤقت لس نة  الصومايل ادلس تور اآ م ادلساتري الفيدرالية، غالةية هذا ما تنص عليه

ىل جانب حمامك عليا للولايت، ومل حيدد  فيدراليةينص عىل حممكة عليا ف م، 7107 اإ

ىل ما وترك تفصيل ذكل للمرشع  ،اختصاص لك مهنام بني بعد التوافقات الس ياس ية اإ

 .مة الفيدرالية وحكومات الولايتو كاحل
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نشاء حممكة دس تورية   :فيدرالية هممهتاكام ينص عىل اإ

 القواننيمرشوعات يف شأ ن دس تورية تقدمي املشورة القانونية للحكومة آ و الربملان  .آ   

 .قدم للربملان لإجاههتاتاليت 

 .لدلس تور اخالفة القواننيمبالفصل يف املناهعات املتعلقة  .ب 

الفصل يف املناهعات الناش ئة بني احلكومة الفيدرالية وحكومات الولايت آ و بني  .ج 

 .الولايت بةعضها الةعض

الفصل يف اخلالفات الناش ئة بني املؤسسات الفيدرالية بةعضها الةعض يف  .د 

 .جباتاالاختصاصات والو 

ىل عزهل  .ه  ذا ارتكب آ مرًا خمالفًا لدلس تور يؤدي اإ النظر يف الهتم املوهجة لرئيس ادلوةل اإ

 .عن رئاسة ادلوةل

ل آ ن احلكومة الفيدرالية مل تمت ههذا ما ينص علي نشاء احملمكة كن من ادلس تور املؤقت اإ اإ

ىل  ادلس تورية كام آ ن الربملان مل يفلح يف سن الترشيعات اليت حتول املؤسسة القضائية اإ

القضاء  نظامل قضاء فيدرايل، فظلت الترشيعات والهيالك السابقة حتمك الوضع احلايل 

 .يف الصومال

 مكحمكة موضوعاحملمكة العليا 

احملمكة العليا يف الصومال آ عىل هيئة قضائية يف الةالد، ويه حممكة قانون وليست 

مبعىن  وحصيحاً  سلاميً  ، وهممهتا مراعاة تطةيق القانون تطةيقاً ال ساسحممكة موضوع يف 

كام آ راده املرشع،كام تكون هممهتا التأ كد من فهم مطابقا للقانون  احملامك آ ن يكون تطةق
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 ابلنظر يف مدى موافقة تقوم احملمكة العليا ا، وهبذموحداً  اذلي تطةقه فهامً احملامك للقانون 

 .نصا وروحا قانونلل ال دىنال حاكم الصادرة من احملامك 

وقانون  م،0697هذا وقد آ س ند لك من قانون نظام القضاء الصومايل لس نة 

لصومايل م، وقانون الإجراءات اجلنائية ا0622الإجراءات املدنية الصومايل لس نة 

رجات حملمكة العليا بوصفها آ عىل درجة من د اىلاإ تكل املهمة  م،0691الصادر يف عام 

الطعن ابلنقض  -مبا فهيا النيابة العامة -حصاب املصلحةآ  التقايض حيث آ جاه لل طراف و 

درة االيت ل ميكن اس تئنافها آ و الص آ ماهما يف ال حاكم الصادرة من حمامك ادلرجة ال وىل

 .الاس تئنافيف 

ن احملمكة العليا  ايها املرشع الوطين  تصااختصتمتتع ابعالوة عىل ذكل فاإ آ صيةل منحها اإ

مناهعات دس تورية عىل ل متتش  و دون غريها من احملامك تةارشها مكحمكة موضوع، 

دارية وجنائية ومدنية ، وسوف نعرض لهذه املناهعات بصورة خاطفة ورسيعة وعاملية واإ

 :يف النقاط التالية

 املناهعات ادلس تورية: آ ولً 

واملادة , 0697وفقا للامدة اخلامسة من قانون نظام القضاء الصومايل الصادر يف عام  

م فاإن احملمكة العليا 0622العارشة من قانون الإجراءات املدنية الصومايل الصادر يف 

 :لنظر يف ادلعاوى ادلس تورية التاليةابختتص 

ىل رئيس امجلهورية آ وآ عضاء الفصل يف الهتامات املوهجة م . آ   ن السلطة الترشيعية اإ

 .يةيانة الوطن اخل جبرميةالنظام ادلس توري يف الةالد، آ والقيام  خرقاحلكومة حول 

 .الطعون املتعلقة بصحة الانتاخاابت . ب
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وتطةق احملمكة عند النظر يف املناهعات ادلس تورية الإجراءات املتةعة عند النظر يف 

 . الطعون الإدارية آ مام احملمكة العليا ابلقدر اذلي ميكن تطةيقه معها

 

 املناهعات الإدارية: اثنياً 

وقانون ، م0697كام هو منصوص يف قانون نظام القضاء الصومايل الصادر يف عام  

 :لنظر يفابفاإن احملمكة العليا ختتص  ،م0622ملدنية الصومايل الصادر يف الإجراءات ا

 .ال وامر الهنائية الصادرة من الإدارة العامة وهجة ضدالطعون امل . آ  

لهيم بأ موال عامة  . ب  .الطعون املتعلقة بتقدمي احلساب من جانب املوظفني املعهود اإ

 ادلعاوى اجلنائية: اثلثاً 

عادة النظر يف ال حاكم اجلنائية ختتص احملمكة العليا دون  غريها من احملامك سلطة اإ

من قانون ( 738)الصادرة من احملامك مبا يف ذكل تكل اليت صدرت مهنا وفقا للامدة 

الإجراءات اجلنائية الصومايل اليت متنح سلطة مراجعة ال حاكم الهنائية للمحمكة العليا 

 :  يف حالتني

للةينة يه وحدها آ وجممتعة مع اليت قد درست حدوث وقائع جديدة آ وعنارص جديدة  .آ   

 .يف احملامكة تظهر آ ن اجلرمية مل ترتكب آ وآ ن املهتم مل يرتكهبا

دانة مع تكل اليت تقررت يف حمك  عدم توافق الوقائع اليت تقررت آ ساساً  .ب  لالإ

 .جنايئ آ خر غري قابل للرجوع
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 ادلعاوى املدنية: رابعاً 

احملامك ال دىن ختتص احملمكة العليا مكحمكة موضوع الفصل يف ال حاكم املدنية الصادرة من 

ذا اكنت ادلعوى مدروسة مبا فيه الكفاية، وعند عدم اإ عند قبول الطعن و  بطال احلمك اإ

مث الفصل  يددراس هتا مبا فيه الكفاية فتقوم ابلتحقيق والتحري دلراسة ادلعوى من جد

 .لنتاجئ التحقيق فهيا وفقاً 

 املناهعات العاملية :خامساً 

اليت تصدر من احملامك  عات العامليةابملناه ال حاكم اخلاصة ختتص احملمكة العليا ابلنظر يف

بتدائية الاس تئناف يف املناعات  ، حيث ل تنظر حممكةحممكة اس تئنافبصفهتا  الإ

ت وقد نص ،التقايض للعاملوتقصري طرق من ذكل تيسري الإجراءات والهدف ،العاملية

يه اخملتصة  احملمكة العليابأ ن م، 0627قانون العمل الصومايل لس نة  من( 021) املادة

متش يًا للمةدآ   ،ة اثين درجةاخلاصة ابملناهعات العاملية مكحمكيف ال حاكم  ابلنظر

بأ ن درجات ورمبا جيادل الةعض  ،آ نذاك العسكري النظامبه  ي آ خذالإشرتايك اذل

 .للعداةل واملساواةاملعروفة آ كرث ضاماًن التقايض 
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