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 اــــــــــــــــــــــــــرئيس              ة ــــظ     جامعة األخوة منتوري قسنطينـالدكتور طاشور عبد الحفي األستاذ
 ا ومقرراـــرفمش        ة       ــــجامعة اإلخوة منتوري قسنطين  األستاذ الدكتور مالكي محمد األخضر  

 وا مناقشاــــعضسكيكــدة               9155أوت  02جامعة      ورـــــــــــاألستاذ الدكتور رحماني منص
 وا مناقشاـــعض              ة ــــقسنطينجامعة اإلخوة منتوري  وزي    ـــــــــــــــــــــــــــارة فــــــــــــــــــالدكتور عم

 وا مناقشاــعض            رة   ــــــــــــــبسكمحمد خيضر جامعة   اس    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عبور زواو ـالدكت
 وا مناقشاـــعض            رة   ــــــــــــــبسك محمد خيضر ى      جامعةـــــــــــــــــع سلمـــــــــــــــــــــمان ةور ــــــالدكت

 
 0292-0292لجامعية السنة ا
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))يا داود إنا جعلناك خليفة في األرض فاحكم بين الناس 

 يضلون بالحق و ال تتبع الهوى فيضلك عن سبيل هللا إن الذين

 عن سبيل هللا لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب((.

 

 صدق هللا العظيم

 

 من سورة ص" 62"اآلية 

 

 

 



 وتقديرشكر 
الشكر هلل الذي جاد علي بنعمة املثابرة فتمكنت من إهناء هذا 

 العمل...

 ابلفضل واجلميل اعرتافاو 

 إىل أستاذي القدير وامتناينأتقدم جبل شكري وعرفاين 

 مالكي حممد األخضر األستاذ الدكتور

وابه ونصحه ص القانونية ونفاذ آرائهعلى دقة توجيهاته العلمية وسديد 
 .إمتام األطروحة على ماهي عليها اآلنيف 

 طال هللا عمرهأفجزاه هللا خري اجلزاء يف الدارين و 

مبا  ةأعضاء جلنة املناقش ساتذة الكراماألابلشكر  أخصكما 
سيتفضلون به من توجيهات واإلرشادات القيمة اليت سوف تثري 

 األطروحة 



 إهداء
 أهدي مثرة جهدي املتواضع

 إىل: 

احلبيبني... فضلكما هو األكرب...زرعتما يف الطموح واإلميان  والدي
 ابهلل

 -أمد هللا يف عمرمها-

 -حفظه هللا- زوجي ورفيق دريب

 -رعاه هللا-حممد أمني-ابينقرة عيين 

 -محاه هللا-إبذن هللا-ىل املولود القادم إ

 خويت وأخوايتإإىل 

 إىل عائلة زوجي مجيعهم
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 مقدمة:
د اجملتمع العدل بني أفرا إلقامة تيةاسسالقدم واحد من أهم املقومات املؤ منذ ضاء اجلنائي يف اجملتمع الوطين و عد الق 

 .وسالمة اجملتمع أمن محايةاجملين عليه و وإنصاف صالح اجملرم هبدف مكافحة اإلجرام وإ
العيش دوهنا  جلأ  استطاعتماعدم نسان حاجته اليما  و اإلاليت أدرك جتماعي من املسائ  املممة ملا كان التنظيم اإلو  
لتغري  واملتطور  نتيجةلذلك   واملتغري  وفقاتوافقة مع املعطيات املتوفر  لك  عصر  امللعصره  و  ةالنظم املناسب سنىل إ

 هذه املعطيات.
ستعداد اإلالعلم حبقيقة اجلرمية  و فادها مإالهية كمة حلإال يكن ظمور اجلرمية يف بداية تكوين اجلنس البشري  ومل 

 معاقبة مرتكبيما.للتصدي هلا  وحماربتما و 
أن يفكر يف حماربة السلوك املضاد لقيم اجملتمع  نسان لواقعه  و أبن يلتفت اإل هللا به إيذاانفكان أول ذنب عصي 

 نتقام.لى اإلعفكانت فكر  الضرر هي احملرك هلذه احملاربة القائمة 
ب مل يفلح يف احلد نسان أن جمرد العقادراك اإلأ االنتقام اجملرد شيئا فشيئا  وإحنسار مبدإنساين  و اإلتطور الفكر مع و 

إنسانية  يف طر  عقابية أخرى أكثر نسانية  بدأ التفكري الكرامة اإلاجيابية للحقو  و النظر  اإلتنامي من اجلرمية  و 
ختاذها إالواجب جراءات اجلنائية اللبنة األوىل لظمور علم اإلاليت كانت و  احملاكمات كمرحلة سابقة للعقاب ظمرت و 

 من أج  توقيع العقاب على اجلاين.
 كان له احلق يف معاقبة اجلايناجملين عليه على حساب اجلاين  و  هتمام منصبا علىيف معظم العصور املتقدمة كان اإلو 

 نظر الطرف األقوى. مبتمم يفليس فسه  فمو جان و فرصة الدفاع عن ن عطاء املتممدون التأكد من ثبوت التممة  أو إ
اجملين عليه  إغفالابجلاين املتمم دون ولإلهتمام التوازن بني طريف اجلرمية   إلاجياديف حماولة   و املتأخر يف العصور و 
هتام اإل هو ما يسمىاهتام  ح ى يف الدعوى العمومية  و حبقه يف مباشر  اإلاجلاين  ل حق اجملين عليه يف معاقبةستبدإ

فراد نيابة عن األن تكف  هذا احلق للدولة أ خرىأت بعض النظم األمث ر اخلصومي(  النظام- ياهتاماإل النظام) الفردي
النظام  –التنقييب  )النظام هتام العامابإلى هو ما يسملزايد  سلطة الدولة  و اهتام الفردي و للقضاء على سلبيات اإل

 التحقيقي(.
ال حيقق التوازن   و م عن الكثري من الصعوابتظام التنقييب اجملرد ينالن أواهتامي اجملرد  النظام اإلن تطبيق أمن املؤكد و 

صطلح على تسمية وأالنظام املختلط، هو م اجيمع بني النظامني السابقني  و املنشود بني طريف الدعوى لذلك ظمر نظا
 اهتام.هذه الطر  بنظم اإل

من أقدمما  و هو من الناحية التارخيية جرائية املقارنة  و نظمة اإلهم األن أماهتامي النظام اإلأو اهتام الفردي عد اإلوي
دار  الشؤون العامة  إنظمة اليت يشرك اجلممور يف كثرها توافقا مع األأمن الناحية السياسية و بسطما  أالناحية اهليكلية 

 جراءات املدنية.اإلجراءات اجلنائية و بني اإلدين و املالقانون اليت ختلط بني القانون اجلنائي و ىل النظم املوحد  إقرهبا وأ
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اهتام  ب  حد التطورات احلديثة لنظام اإلأاملعمول به يف معظم الدول تقريبا النيابة العامة و  أودعاء العام  ميث  نظام اإلو 
 الوجود. جرائي حليزخرجت هذا النظام اإلأاليت هي الرحم 

حد أائي دويل ليكون ناجياد قضاء جإىل إيضا أخرى اجملتمع الدويل هي األحاجة إشتدت على املستوى الدويل  و 
مم والشعوب الناةمة عن اليت عانت منما األ القضائية للحد من الويالتلقانونية و املؤسسات الدولية ذات الطبيعة ا

 حق رتكبت يفإنتماكات اجلسيمة اليت مبا يف ذلك اإل ضضرمتما الدول بعضما بعأالنزاعات املسلحة اليت احلروب و 
 نسانية.اجلرائم ضد اإلو  ابد  اجلماعيةم اإلنسانية املتمثلة يف جرائاإل
ن مل إجراءات اجلزائية  بواب علم اإلأحد أن هذه النظم متث  أدراكا حلقيقة اهتام  وإمهية نظم اإلأنطالقا من إو  لذلك   

الرغبة يف تناول  ناجرائية اجلزائية للمحكمة اجلنائية الدولية  تولدت لدياإلاجلوانب  أتصي رغبة يف و وحد  تكن ابهبا األ
اهتامية املختلفة  بعد مع مقارنته ابلنظم اإل التأصي كمة اجلناايت الدولية ابلدراسة والبحث و اهتام حملطبيعة نظام اإل

جرائية جديد  و إىل صيغ إصول مهية للو نواعما يف غاية األأذكر أن دراستما ابلتفصي  و دراسة هذه النظم  حيث 
 جرائية يف نظام احملكمة اجلنائية الدولية.نظمة اإلمعاجلة القصور يف األ

قابلت الكثري من الصعوابت اليت    فقد مرت بعد  مراح   اليسري ابألمرن والد  هذه االخري  مل تكن أسيما ال
نظم القانونية للدول ختالف يف الإقيدا وجود مر تعمما زاد األات  و عكست توجمات الدول املشاركة يف املفاوض

اجياد نظام قانوين يوفق بني تطلعات الدول املشاركة يف وضع نظام جنائي دويل دائم إلة حماولة أكانت مساملشاركة  و 
كرب قدر ممكن من أجتاه حنو حتقيق ن اإلإىل ذلك فإ ابإلضافة  اهلني ألمرابشد اجلرائم خطور  ليس أحملاكمة مرتكيب 
اء هذه احملكمة نشإلذا مل تكون جمود مرا يسريا  أيف الدول املشاركة مل يكن  طبقةنظمة القانونية املالتوفيق بني األ

غلبية الدول أساسي هلا تقب  به أتفا  على نظام مل يكن اإلمعبد  ابلورود  وإمنا واجمت عقبات كثري  متعدد   و 
ن نظام هذه احملكمة يتعارض أعيد  فقد وجدت بعض الدول املشاركة ىل حد بإمر شائكا ابملممة السملة  ب  كان األ

مر كما هو احلال ابلنسبة للوالايت املتحد  حجام عن التوقيع عليه يف بداية األاإلىل إهبا حدا مع مصاحلمم  مما 
 مريكية.األ
  السالم يف ك  مكان إلحاللمال متناه الساعني أرجاء املعمور  وأتعد احملكمة اجلنائية الدولية حلما راود البشرية يف و 
ساسي حماكمة نيط هبا وفقا لنظامما األأنه قد أذ إرجاء العامل  أ دراكما القائمني على نشر الدميقراطية يفإغاية حاول و 

رائم نسانية  وجرائم احلرب وجاجلرائم ضد اإلية  و ابد  اجلماعهي جرائم اإلأشد اجلرائم الدولية خطور   و مرتكيب 
يضا أإمنا   و  أخالقية  التعد فقط لتحقيق العدالةعتبارات إنسانية وإ قيماممام هذه احملكمة أهداف و جتمع العدوان  و 

خرى  فمذه احملكمة متث  ابلنسبة أىل وضعما الطبيعي مر  إعاداهتما من وإاألأج  احلفاظ على السالم و ضرورية من 
كون جمازا ذو فاعلية ومصداقية يف الدراما تن أللمجتمع الدويل املرادف للمؤسسات القضائية الوطنية  لذا اجيب 

 حداث على مسرح الساحة الدولية.تطورات األالدولية  و 
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ال إسوف يكونون جزءا منما   الذينء نسانية على هؤاليعتمد جناح احملكمة اجلنائية الدولية  مث  كافة املؤسسات اإلو 
جانب الدول املختلفة من املساعد  القضائية السياسي والتعاون الدويل و  التأييدىل إشك فيه سوف حيتاجون هنم مما الأ

ىل التموي  املايل الذي ستحتاجه إ ابإلضافةطراف يف هذا النظام  غري األ أوساسي طراف يف النظام األسواء األ
ج  قيام هذه أبني الدعم الذي يقدمه اجملتمع الدويل من أجله  و نشئت من أج  القيام بدورها اليت أاحملكمة من 

على حتقيق التطلعات  سوف يكون الزمن حكما  و مواتيةصبحت أفا  ن اآلأاحملكمة بدورها يف الوقت احلايل 
 أوصله أكان   أاينسان يف العامل إك    إىل حتقيقهم  يسعى أالنموذجية يقية و تعد العدالة اجلنائية الدولية احلقاملنشود   و 

 ن تعلو قو  القانون على القو أن حتقيق هذه الغاية يتطلب أال إليما  إالطائفة اليت ينتمي  أودينه  أولونه  أولغته 
 مرتكيب اجلرائمخضاع إالفعلية على القدر  قتصادية والبشرية والعسكرية للدول املختلفة  و املادية املتمثلة يف القو  اإل

مام القانون يف جمال اجلرائم الدولية اليت ختتص هبا احملكمة كما هو أاملساوا   أتطبيق مبدالدولية للتحقيق واحملاكمة  و 
الدول  إلحدىن تقف القو  العسكرية لة املنشود  أدانه يتعارض مع حتقيق العأذ إمقرر يف التشريعات اجلنائية الوطنية  

حدى اجلرائم اليت إاجلنائية الدولية عندما يرتكب مام احملكمة أاحملاكمة  أوها للتحقيق رادفأد حأمانعا دون خضوع 
مام أاملساوا   أرتكبما ابملخالفة ملبدإسب عن جرمية امن اجلزاء املن جمرمي أفالت إن أختتص هبا هذه احملكمة  حيث 

علو تيف الوقت الذي جتماعية الدولية جمال حتقيق العدالة اإلىل الوراء يف إرتدادا إالقانون يعد ابلنسبة للمجتمع الدويل 
 معاقبة من يعتدي على هذه احلقو  و احلرايت.نسان وحرايته  و محاية حقو  اإل بتأكيدصوات للمطالبة فيه األ

ويكون   تتوخى العدالةأبسلوب واضح واثبت و ن تعم  أهدافما ألكي تتمكن احملكمة اجلنائية الدولية من حتقيق و 
ن عاملا أشك فيه فمما الشفافية  فيف حدته بتفمم و ختخشونة القانون و الشجاعة واحلكمة الالزمة لتلطيف  لديما

 من-اجملرمنيليما إح ى ابلنسبة للدول اليت ينتمي -فض  أسيكون مام القانون على الصعيد الدويل أتتحقق فيه املساوا  
 قصور يف تطبيق العدالة اجلنائية الدولية.و   يعاين فيه اجملتمع الدويل من خل الوضع الذي

دائم  مستق  و جماز قضائي  إىلحيتاج  إمنا ألحكامهمتثال التام اإلنظام قضائي يرجى له الفاعلية  و  أين إعليه فو 
روما ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف مؤمتر قرار النظام األإمن هنا جاء ضماان للتطبيق القومي للتشريع  و وذلك 

ختصاصما بشك  إساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد حدد نظام روما األو   8991للمفوضني الدبلوماسيني عام 
 .جرمية العدوانوجرائم احلرب وجرائم احلرب وجرائم االابد  اجلماعية و  نسانيةك  من جرائم ضد اإل   حصري ليشم

 لألفراداحلرايت ابلنسبة و  بني احلقو ويل يف محاية نفسه و حق اجملتمع الد جراءات اجلزائية يف املوازنة بنياإل ألمهيةنظرا و 
الدولية و  هتمام اجملتمع الدويل  فقد بني النظام االساسي للمحكمة اجلنائية بني للجرائم الدولية اخلطري  ذات إاملرتك

جراءات التقاضي إتسم تن أمام هذه احملكمة الذي اجيب أجرائي املتبع النظام اإلثبات اإلكذا القواعد اإلجرائية وقواعد 
يف نظام أو احملاكمة  أوسواء يف التحقيقات -لكنما ال تعو  عم  احملكمة دالة الدولية و فيه ابملرونة اليت ال تؤثر يف الع

 .اهتام املختلفة حكامما يف ذلك من نظم اإلأ ستقيةم -ثباتاإل
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ستجابة النظام املتبع من طرف احملكمة اجلنائية إ ىكمة اجلناايت الدولية" يعام  مدحملجرائي النظام اإلن موضوع " إ 
 يف النقاط التالية: مهية هذه الدراسةأمن هنا تكمن ضما العدالة اجلنائية الدولية  و الدولية للمتطلبات اليت تفر 

ساسية لتحقيق العدالة اجلنائية الدولية على هم الضماانت األأا عتبارهضاح دور احملكمة اجلنائية الدولية إبإيإبراز و   -
تغيري مفموم السياد   ما يرتتب على وجودها مندويل  و جنائي لوجود قانون  لكوهنا املفرتض الثاينو الصعيد الدويل  

ىل احليلولة إمر األسيؤدي يف هناية أي عقاب مبا فالت مرتكيب أشد اجلرائم الدولية خطور  من إالوقوف دون الدولية  و 
 دون وقوع تلك اجلرائم يف املستقب .

اهتام نظم اإل اجيابياتإمن  احديث عتباره نظامااهتام للمحكمة اجلنائية الدولية إبستفاد  نظام اإلإتوضيح كيفية  -
ثناء سري أجراءات املطبقة ذلك من خالل اإل  و حكام اجملتمع الدويلأ سلبيااهتا مبا يتوافق مع كيف تالىفاملختلفة و 

يفية ك  و عليماالطعن من بداية التحقيق  واحملاكمة والعقوابت و  بتداءامام احملكمة اجلنائية الدولية أجراءات الدعوى إ
ض على وامر القبأ صدارإخالل  نخري  اليت حدثت متطبيقيا خاصة بعد التطورات األتنفيذها ليس نظراي فقط ب  و 

 مهية هذا املوضوع.أمن قضااي خمتلفة من العامل زاد  يفالعسكرية عدد من القيادات املدنية و 
قوم به تداخلي يقتصر على ما  أون مفموم العدالة اجلنائية مل يعد منظور اقليمي أيضا يف أمهية هذا املوضوع تكمن أ -
فيه  ختصوناملا ذالذي حإىل النطا  الدويل مطبقة تشريعااهتا الوطنية فحسب  ب  تعدى  طنيةجمز  العدالة اجلنائية الو أ

حماكم قضائية جنائية دولية  تنمض مبسؤولية خالل نظم و ذلك من ولية  و منظومة العدالة اجلنائية الد ستكمالإعلى 
لسبب  ويفص  فيما ن يضطلعأ رتكاهبم جرائم حمدد  على سبي  احلصر ال يستطيع القضاء الوطينمقاضا  املتممني إب

خر آب انتماءإرواندا و قة و مبحكميت يوغسالفيا الساب اطوكيو  مرور ربغ و ت نورممن نظم حماكما بتدأتإسباب من األ
ن أ التأكدىل مزيد من إصبح من احلقائق الثابتة اليت ال حتتاج ألذا  احملكمة اجلنائية الدولية نظومة وأمهما حلقات امل

 هتمام كبري من الباحثني ألمهيته.إالوقت احلايل مركز ح يف بصأاجلنائية الدولية محكمة للجرائي موضوع النظام اإل
 فيمكن إةماهلا يف مايلي: أهداف الدراسةما عن أ

ستقاها إاملبادئ القانونية اليت  أفض ستقراء إاجيابيااهتا  هبدف سلبيااهتا وإوأبرز   خصائمااهتام املعاصر   و بيان نظم اإل -
على قادر ن تكون منوذجا عاما لنظام جنائي دائم محكمة اجلنائية الدولية بصور  وافية تصلح ألالنظام االجرائي لل

 من الدوليني.األنشر السلم و 

 عليه. املآخذبرز اءات احملكمة اجلنائية الدولية وخصائصه وأجر إتوضيح طبيعة النظام املطبق يف  -

خالل بفكر  العدالة اهتام املختلفة دون اإلبيان مدى استفاد  النظام االجرائي للمحكمة اجلنائية الدولية من نظم اإل -
 اجلنائية الدولية.
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جراءات اإلاحملكمة  و  ىل هذهإلينا معرفة كيفية اللجوء جرائي للمحكمة اجلنائية الدولية يسم  عدراسة اجلانب اإل -
السياسة لعرقلتما  لذا فاهلدف الرئيسي دخول مالحظة طر  حاطة ابلثغرات اليت تتخللما  و كذا اإلاليت سنتبعما  و 

 مام احملكمة اجلنائية الدولية.أجرائية ملتابعة مرتكيب اجلرائم الدولية حاطة ابجلوانب اإلمن هذه الدراسة هو اإلاملرجو 

 ن تصادفما.أالعوائق اليت ميكن لية و مام احملكمة اجلنائية الدو أجراءات سري الدعوى إالتدقيق يف  -

حدود هذا ختصاصما  و كيفية ممارستما إل  جرائية اليت حتكم عم  هذه احملكمة من حيثشرح القواعد اإل -
إجراء ا يف براز سلطتموإليته  وآ ختصاصنعقاد هذا اإلإحاالت   و -نوعيا وشخصيا ومكانيا وزمانيا-ختصاصاإل

فيذها يف تنحكام الصادر  عن تلك احملكمة  و مكانية الطعن على األإمدى حكام  و األ إصدارو  احملاكمةالتحقيق و 
جرائي الذي حيكم عم  احملكمة ح ى واضحة للنظام اإلإاجياد صور  كاملة و ج  أذلك من و  حالة صريوراهتا هنائية
 اجلنائية الدولية. ةحتقيق العدالتتمكن من خالله 

 مايلي: ةمة تتمث  يف صعوابت صادفتنا األهدافللوصول اىل هذه و 
جرائي اإل ن دراسة النظامذلك ألكثر صعوبة أمر ن كان األوإ ابألمر اهلنيميكن تناول هذا البحث ابلدراسة مل -

اهتامية السابقة للتعرف على قواعد صول التارخيية للنظم اإليف األللمحكمة اجلنائية الدولية يتطلب ابلضرور  البحث 
يف هذا التاريخ  نبحثأن نرجع للوراء و تلك الفكر   أتصي ج  أكان اجيب علينا من إستقر منما  و ما و تلك النظم 

قواعد القانون على  أتثريااهتاما   و ر نصوصهطاإ ما يفكيف طبقو ستقاها من هذه النظم إهم املميزات اليت أملعرفة 
و  حبث متعمق من خالل العديد من املراجع العربيةائق و جممود فإىل جمد وفري  و هو ما كان حيتاج اجلنائي الدويل  و 

هو ابلقانون الدويل يف مواضع عد   و ن موضوع الدراسة من موضوعات القانون اجلنائي املرتبط أفضال عن  .األجنبية
فكار و حتلي  األو  أتصي  ذلك من خاللوضوعات البحث يف تلك املواضيع  و ىل الربط بني مإيضا أما حيتاج 

احملكمة اجلنائية الدولية  مث دراسة  جرائي املطبق منية عن طبيعة النظام اإلىل صور  وافإخري للوصول يف األ ماتاملعلو 
جرائي عتبار النظام اإلإخالهلا احلكم على مدى ح ى يتمكن من املرتب الصور  ابلتحلي  العلمي املنظم و هذه 

ختالف طبيعة الظروف اليت حتيط هذا شك  لنا صعوبة نظرا إلعه  و للمحكمة اجلنائية الدولية نظام متميز فريد من نو 
 العدالة اجلنائية الدولية. إبدار 

الدراسات يف  معظمن أذ إجرائي للمحكمة  كثر  املراجع املتعلقة ابجلانب املوضوعي للمحكمة مقارنة ابجلانب اإل-
النظام ساسية فكانت معظمما حبوث مصغر  تناولت ما اجلوانب األأية  ئحبث مواضيع جز إنصب هذا املوضوع 

دون حتلي  بشك  مفص   مما جعلنا نعمق البحث على اجلوانب صفية فقط للمحكمة من الناحية الو جرائي اإل
ساسي نظامما األآلية العم  وفاعلية احملكمة و ىل الكشف عن إساسية فيه حبثا حتليليا شامال  نتوص  من خالله األ

جرائي للمحكمة اجلنائية الدولية مقارنة عن طبيعة نظام اإل ثتتحدندر  املراجع اليت ويف املقاب  جند   وجدواه
 :  لباحثجنبية لال مقال واحد ابللغة األإ كان متوفر  وماالعاملية االجرائية  ابألنظمة
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Kai ambos: international criminal procedure: dversarial, inquisitorial or 
mixed: international criminal law review 3: Kluwer law: international, 

printed in the Netherlands 2003.  

خذت أجنليزية اليت خاصة اللغة اإلمشكلة املراجع ابللغة األجنبية و كثر الصعوابت اليت واجمتين كذلك هي أمن  -
 منما يف موضوع الرسالة. ستفاد لالىل اللغة العربية إتوص  لرتةمة املواضيع املتعلقة ابحملكمة أكرب لكي مين الوقت األ

املنمجي للجانب ما مييزها عدم التطبيق الواضح و  نإاليت تناولت موضوع الرسالة ف الدراسات السابقةعن ما أ
اهتام خري  من نظم اإلستفاد  هذه األإكيفية إىل  فص  وابخلصوص جلنائية الدولية بشك  مجرائي للمحكمة ااإل

 اليت من بينما:يف نظامما األساسي و  ص املميز  هلاتوظيف اخلصائاملعاصر  و 
مام احملكمة اجلنائية الدولية أجراءات التقاضي إ"ب: عنونةاملللباحث خالد حممد ابراهيم صاحل و طروحة الدكتوراه أ -
حكام طر  الطعن يف األنائية الدولية من حيث التحقيق واحملاكمة و جراءات احملكمة اجلإىل إ فقد تطر  فيما الباحث" 
 نقدية.هنا أكثر من أتبقى هذه الدراسة وصفية فقط ن لك تنفيذهاو 

 " للقضاء الدويل اجلنائيالعامة نظرية ال" ب: املعنونة أمحد حممد املمتدي ابهلل  للباحث نشور طروحة الدكتوراه املأ-
أهنا حتدثت  هذه الدراسةلكن ما مييز ( الالتيين-)األجنلوسكسوينجرائية املعاصر  ىل النظم اإلإشار  إاليت كانت فيما 

 الدائم.املؤقت و  اجلنائيعامة عن القضاء الدويل  بصور 
اليت هي  مام احملكمة اجلنائية الدولية "أاجلنائية  تبعنوان: "اإلجراءاةمال حممد خلفان حممد النقييب باحث دراسة لل-

 اإلجرائيةستفاد  احملكمة من النظم إىل كيفية إ اإلشار من الناحية الوصفية فقط دون  اإلجراءاتحتدثت عن  األخرى
 املختلفة.

 األجنبية سبقموضوع الدراسة بشك  كبري وهي يف شك  مقال ابلغة  أفادتال دراسة واحد  فقط إوك  ما وجد 
 : باحثللاإلشار  إليه 

Kai ambos, international criminal procedure, adversarial/inquisitorial or 

mixed. 
اهتامي  نظام حتقيقي  إ)نظام جرائي للمحكمة اجلنائية الدولية ي حاول فيما الباحث البحث عن طبيعة النظام اإلالذ

نظام خمتلط( وذلك من خالل تقسيم الورقة البحثية اىل حتديد طبيعة نظام احملكمة يف مرحلة التحقيق ومرحلة ما قب  
 احملاكمة ومرحلة احملاكمة.

دوافع أو  لوجوديف دراسة هذا املوضوع  نظرا  ستمراراإل إال أنه كان البد منورغم ك  الصعوابت اليت واجمتنا 
 متثلت يف:وراء دراسة هذا املوضوع  عتباراتإ

 مايلي: موضوعيةالدوافع فمن 
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اهتامية املعاصر  مبا حتقق كيفية توظيفه خلصائص النظم اإلأمام احملكمة اجلنائية الدولية و جراءات املتبعة معرفة اإل -
 العدالة اجلنائية الدولية.

غري الدولية بشك  كبري خاصة يف الوقت الراهن  نتيجة املتغريات الدولية اليت عدد النزاعات املسلحة الدولية و  تزايد -
ضفاء إن إفائمة جلنائية الدولية موضوع الساعة  وملا كان هذا الوضع حقيقة قن دراسة احملكمة اأ العامل. حيثيعيشما 

 صبح ضرور  ملحة.أنسانية خالهلا من مقتضيات اإل قدر

ى  وهذا ىل حقيقة ما متثله احملكمة اجلنائية الدولية من كوهنا رمزا للعدالة تضم قيما حضارية رفيعة املستو إالتوص   -
 العدالة.ج  حتقيق أقراره النظام العاملي يف صورته احلديثة من بعينه ما حيتاج لوجوده وإ

 تمث  يف:تهذا املوضوع ف إلختيارالذاتية الدوافع ما أ
 نتاج تراكمإجراءات اجلزائية للمحكمة اجلنائية الدولية ملا ستقدمه هذه الدراسة من دراسة حتليلية لطبيعة اإلوضع  -

منطلقا  لكي تكونأمس احلاجة اىل ذلك  و الباحث العريب الذي سيكون يف ثقايف يف موضوعما خدمة للقارئ و 
 لدراسات قادمة.

كان يل   إن-املختصةمراسلة اجلمات ائية للمحكمة اجلنائية الدولية و جر الثغرات اإلالوقوف على أهم اإلختالالت و  -
 ساسي هلذه احملكمة.يف املؤمترات التعديلية للنظام األ لتصحيحما-صدى

بد من صياغة واضحة املعامل حملكمة اجلناايت الدولية كان ال جرائيمضبوطة ملوضوع النظام اإللتقدمي دراسة دقيقة و و 
 :مايلي اليت ميكن ضبطما يفله  و  العامة لإلشكالية
هتام املعاصرة للمحكمة اجلنائية الدولية منوذج فريد من نوعه مقارنة مع نظم اإل جرائيعتبار النظام اإلإهل ميكن 

جرائية املعاصرة على قواعد النظام ثرت النظم اإلأي حد أىل إ ىل حتقيق العدالة اجلنائية الدولية؟ مبعىنإيسعى 
 جرائي املتبع من طرف احملكمة اجلنائية الدولية؟اإل
فاصلة هلذا املوضوع عن غريه من املواضيع  احدود ة عديد  تعتربشكاليات اثنويإشكالية العامة عن هذه اإل تتفرعو 

 تتمث  يف:
 ؟عليما خذاملآبرز أما   و هي خصائصماومااهتام املعاصر   فيما تتمث  نظم اإل -8

 مميزاته؟وفيما تتمث  خصائصه و  الدولية احملكمة اجلنائية  إجراءاتاهتام املطبق يف ما طبيعة نظام اإل -2

 اهتام حملكمة اجلنائية الدولية من النظم املختلفة مبا خيدم مصاحل اجملتمع الدويل؟ستفاد نظام اإلإكيف  -3

من  لإلفالتمام احملكمة اجلنائية الدولية كفيلة بوضع حدا أ واحملاكمة املتبعةجراءات التحقيق إه   -4
 عادال؟الضحااي والشمود ح ى يكون احلكم منصفا و تكريس الضماانت الكافية للمتمم و العقاب و 

 فيما تتمث  عوائقما؟أمام احملكمة اجلنائية الدولية؟ و ما هي خمتلف املراح  اليت متر هبا الدعوى  -5
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جرائي للمحكمة اجلنائية الدولية يف حتقيق العدالة اجلنائية الدولية يف ظ  فاعلية النظام اإلمدى ما -6
 عتبارات السياسية اليت مير هبا العامل؟اإل

املنهج  ستخدمناإمتطلبات هذه الدراسة  فلقد تتماشى و  مناهجبعد   ستعانةاإلشكالية مت على هذه اإل لإلجابةو 
 -النظام التحقيقي -اهتامي) النظام اإل التحليلية عند سرد كيفية ظمور النظم االجرائية املعاصر لية مع اآلالتارخيي 
هم القواعد اليت متيزها عن بعضما البعض  وكيف مت توظيفما من طرف احملكمة اجلنائية وكيف تطورت وأاملختلط( 

القضائية اخلاصة ابحملاكمات اجلنائية الدولية نظمة عند دراسة األكذلك    أمامماجراءات املتبعة الدولية من خالل اإل
ىل حد كبري إهبا  أتثرن النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أسيما نظمة الالسابقة للتعرف عن قواعد تلك األ

احملاكم اءات جر إلية التحليلية دائما للمقارنة بني مع اآل ابملنهج املقارنستعنت إ اللمحكمة. كميف اجلانب االجرائي 
نظمة القانونية الوضعية يف بعض املواضع اليت بعض األجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدولية و سري اإلاجلنائية السابقة و 

لية التحليلية دائما لدراسة مع اآل املنهج الوصفيستعمال إكذلك مت  نضوجا.ا و كثر تطور عتبارها األذلك إبلبت تط
 ستنباط العوائق اليت ستتعرض هلا.اجلنائية الدولية وإل مام احملكمةأجراءات سري الدعوى إ

سستما أو اليت  خطة الدراسةت عنما ضنفا متخآستعمال املنمجية املذكور  إلشكالية السابقة الذكر واليت دعت إن اإل
ىل هذا النظام  إن ننظر أمام احملكمة اجلنائية الدولية حيتم علينا أجرائي املتبع ن الفمم الصحيح لطبيعة النظام اإلأعلى 

صول التارخيية للنظم   حبيث نتناول األوالالتيين جنلوسكسويناألواحد  متكاملة يف نطا  النظامني القانونيني كوحد  
ىل إنعرج ابلتوضيح العيوب القائمة فيما  مث أيدينا على املزااي و ن نضع أستطيع ن ح ىقااهتا تطبيلفة و اهتامية املختاإل

ىل خامتة إنسعى حنو التوص  أمام احملكمة اجلنائية الدولية  و جراءات املتبعة نظمة من خالل اإلتطبيقات هذه األ
 والتعديالت هلذا النظام من خالل نظرية عامة للقضاء الدويل اجلنائي .قرتاحات تتضمن بعض اإل

  يف ضوء ما تقدم سنتناول موضوع الدراسة من خالل اخلطة التالية:و 
 املعتنق من حمكمة اجلناايت الدوليةاإلجرائي النظام  : تصنيفاألولالباب 

 العاملية من الناحية النظرية اإلجرائيةعرض األنظمة  :األولالفصل 
 العاملية يف التطبيق اإلجرائية األنظمة الفصل الثاين:
 العاملية جرائيةاإل األنظمةجرائي حملكمة اجلناايت الدولية من : مكانة النظام اإلالفصل الثالث
 ي حملكمة اجلناايت الدوليةجرائتطبيقات النظام اإلالباب الثاين: 

 ختصاص احملكمة اجلنائية الدوليةجرائي إلالنطا  اإل :األولالفصل 
 جرائي يف مرحلة التحقيققواعد النظام اإل الفصل الثاين:

 جرائي يف مرحليت احملاكمة وما بعدهاقواعد النظام اإل الفصل الثالث:
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  جنايات الدوليةمن محكمة ال ألول: تصنيف النظام اإلجرائي المعتنقالباب ا

حقال للتجارب املتسمة  اإلنسانيةبعد كفاح دام قرونا طويلة، كانت فيه  إال إلنسانيةا إليهاام املعاصرة مل تصل نظم اإلن إ 

 أيا -اميفالنظام اإل -سنني، كل خطوة منها تقاس مبئات الوة و مثار كفاحه هذاخط اإلنسان جىنبالبؤس، فقد و  باليأس

هي املخزن  اإلجرائيةالقوانني و ،مدنية ، جنائية كانت أو اإلجرائيةللقوانني  األخالقيالفلسفي و  األساسهو  -كان نوعه

ق تلك احلقو اجلنائية، و  ىات اخلصوم يف الدعو حريد القانونية اليت ترد على حقوق و للقيو  -اإلنسانرتضاه إالذي   -الطبيعي

ن يقف أل -وقت أييف -احلريات العامة من خلفها، فكل مواطن عرضة يعية للحقوق و هذه احلريات هي املفرزة الطبو 

ع بني العديد من القوى الضاغطة (احلاكمة) صرا و  األعزل اإلنسانبني  أشدههلذا كان الصراع على  هؤالء اخلصوم موقف 

ما تريد  إىلتلك القوى  بأهدافي هو الوسيلة الفعالة للوصول مااملتعاظم، فالنظام اإلالعام جتاه اإلجتاه الفردي املتنامي و اإل

  حتمل بصمات هذا الصراع. هيو  اإلجرائيةتكون، فجاءت النصوص  أنهلا 

تطورت، ا، منذ تدرجت هذه السلطة و طراد منوهإقيام السلطة العامة و احملاكمات قدمية يف نشأا  أصولقد رافق قواعد و 

متارس دورا يف القضاء يف  أنستطاعت إهذه السلطات  أنمن املالحظ النظام من مسؤولياا، و و  األمن أصبححيث 

عهدها  أولتعرتف يف الدولة كانت ، و األفرادحل املنازعات بني و  األصولالتشريعات القدمية حيث سامهت يف تنظيم قواعد 

نتقام الفردي فقط،  اإل اكان دور الدولة حينئذ التخفيف من هذفاء احلقوق من اخلصوم، و يستإو قتصاص حبق اإل لألفراد

القضائية ووضع املراسيم  زةنظيم املبار تقتصاص للنفس يتقيدون مبقتضاها، فقد قامت مثال لإل أصوليةحبيث وضعت قواعد 

  .األخرىغري ذلك من الوسائل و  اإلقليمالسلطة العامة أو حاكم  أمام إجراءاا إمتامالقواعد اخلاصة ا و و 

اليت ختل  األفعالتبحث عن  أنمن حق السلطة يف الدولة  أصبح أن إىلمل يقف عند هذا احلد بل تطور  ولكن الوضع

  معينة. أصولوفق  األفعالجهاز خاص مهمته فرض العقوبات على مرتكيب هذه  إنشاءمث ، والنظامالعام  باألمن

 واملالبسات ولعله كانحتفه كثريا من املضاعفات ، بل على العكس كانت وسهولةيتم ببساطة  األصول مل وتطور قواعد

 واألنظمة السياسيةاحملاكمات  أصولللصلة الوثيقة بني  ويرجع ذلكق بقانون العقوبات، حلتعقيدا من التطور الذي  أشد

اجلنائية،  اإلجراءاتعلى  وأن ينعكسبد تعديل يف النمط السياسي ال فأي احلضارة فيها. ومبدى مستوىالسائدة يف الدولة 

 أكثر اإلجرائية األصولعلى  التأثري عكاس هذاإنو احملاكمات،  أصولعلى  تأثرييمن دور  أيضابد له حضاري ال وأي تغيري

ىل ثالثة فصول إوعلى هذا األساس يتم تقسيم هذا الباب  .نفسه وقانون العقوباتالذي حيدث يف اجلرائم  التأثريعمقا من 

  كالتايل:

  من الناحية النظريةاألنظمة اإلجرائية العاملية  عرض األول:الفصل 

  : األنظمة اإلجرائية العاملية يف التطبيقالفصل الثاني

  العاملية جرائيةاإلجرائي حملكمة اجلنايات الدولية من األنظمة مكانة النظام اإل: الفصل الثالث
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   من الناحية النظرية األنظمة اإلجرائية العالمية ول: عرضاألالفصل 

ظالم العصور البدائية  واخلروج منللتطور  اإلنسانحماوالت  أحدام ام منذ القدم، فقد كان اإلاإل اإلنساينعرف الفكر 

ام املنطقية، مث نتقام بقوة اإلاإل إىلاجلسدية  نتقام بالقوةاإلحماوالت اخلروج من  أحد اموميثل اإل العصرية.ة البداينور  إىل

م نظم عصرية بسبب التطور انظم اإل نوهلذا فإخصوصا،  والفكر اجلنائيعموما،  اإلنساينام بتطور الفكر اإل تطور

ستفادة اجلنائية املعاصرة باإل األنظمةا جلميع ح، مسوتنوعمن مرونة  هذا التطور إىل وما أدىبداياا قدمية،  وإن كانت املستمر

لكل بلد  والسياسية للعملية جتماعيةحتياجات اإلاإل واملتوافق معاملناسب امي اإل عتماد األسلوبإو من هذه النظم، 

  نظام.ولكل 

مي خاص ال بد له من دراسة اإالبحث يف نظام أراد  من وكلصوال تفرغت منها األنظمة احلديثة ألك تعترب هده النظم ذوب

 ورة.عدت الدراسة ناقصة مبت األصل، وإالىل إالفرع  الدراسية ردن من مقتضيات ، أللألصلتفصيلية 

     يف الزمان  -ختالف اتمعات إ إىلترجع  وهي ظاهرة، اإلجرائية وتعدد األنظمةاملقارنة عن تنوع  وتكشف الدراسة

 واملفاهيم اليت املكونني هلا، وبني األفرادبينهما  وإىل الروابطحق اتمع يف العقاب،  أساس إىلا ظر نحيث  من-املكانو 

 إىلختالف القواعد اجلنائية املوضوعية من جمتمع إالعوامل اليت تقف وراء  وهي نفس، وارمنياجلرمية  نظرا إىلتتبناها يف 

السياسية سيما بطبيعة الروابط عتبارات العملية، الباإل األوليف املقام  تأثر اإلجرائية األنظمة وتطور نشأةن إهلذا فو .آخر

املقارنة اليت تعاقبت من  اإلجرائية األنظمةهذه الصبغة العملية واضحة متاما يف خصائص  وقد كانت، والدولةبني الفرد 

  الناحية التارخيية.

 والنظام )،اخلصومي-(الفرديامياإلاجلنائية مها النظام  لإلجراءاتمثة نظامني رئيسيني  بأنه وميكن القول

  .يسمى بالنظام املختلط بينهما ميزجهذين النظامني يوجد نظام ثالث  وإىل جانب، التحقيقي(التنقييب)

  خالل املباحث التالية: الناحية النظرية من من األنظمةذه هلالفصل سيتم التطرق بالتفصيل  ويف هذا

  امي: النظام اإلاألولالمبحث 

  : النظام التحقيقيالمبحث الثاني

  : النظام املختلطالمبحث الثالث
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   تهامي: النظام اإلاألولالمبحث 

امي النظام اإلنتقام جاء اإل والرغبة يف، فبعد قرون من سيطرة القوة اإلنساينامي تطورا مهما يف الفكر يعترب النظام اإل

قوة  إىلوجه القوة من قوة بدنية جمردة و  ارد، نتقاموهذب اإلللعقوبة،  كأساسالقوة   فألغىليستبدل قوة املنطق مبنطق القوة 

  التهمة. إثباتعقلية قائمة على حماولة 

 إجيادبسهولة، بل ال بد من  نتقاماإلومفهوم قانون القوة  إلغاءال ميكن  إذ، اإلنساينتطورا هائال يف الفكر النظام  ويعترب هذا

  .نتقامواإلالقوة  والقائم علىالفكر السائد لقرون،  ومتوافق معدليل مالئم 

 اإلجرائية احلديثة واألنظمةام، تأسيس نظام اإليف  إليهنه حديث عمليا، فالفضل يعود أ إالنه قدمي تارخييا، أ من بالرغمو 

 .عليه اميصطالح مصطلح النظام اإلإام شاع نظم اإل أساسوألنه  إجرائية هلا،قوانني تستعني بالكثري من خصائصه ك

  يف هذا املبحث من خالل املطالب التالية: النظام االاميما سبق ستتم دراسة  وبناء على

  اميمضمون النظام اإلالمطلب األول: 

  اميالتارخيي للنظام اإل التطور الثاني:المطلب 

  اميالنظام اإل تقييم الثالث:المطلب 

  1هاميتمضمون النظام اإل األول:المطلب 

اضي أمام الق حداثهأوتدور كلية حمددة عتبارها صراعا بني اخلصوم، حتكمه قواعد شإيتحدد حمور النظام يف الدعوى اجلنائية ب

على هذا النحو مالئما للنظم  النظامويعترب ، األقوىاخلصوم مث حيكم ملصلحة صاحب الدليل  أدلة، يوازن بني وسليبحمايد 

ذلك يف كل ترتك   ا كانتإمنو ، وعقاب مرتكبيهاعن اجلرائم فيها مبسؤولية الكشف اليت ال تضطلع الدولة  بدائيةالالسياسية 

  .األفراديد 

  :اخلصائص اليت يتميز ا ضمن الفرعني التاليني أهمو توضيح ضمن هذا املطلب مفهوم هذا النظام  وعليه سيتم

                                         

ملا كانت الدقة املتطلبة يف التنقييب هو الكشف عن احلقيقة، و دعاء، بينما أساس تسمية النظام امي هو اإلفأساس تسمية النظام اإل1

هنا جيب أن مييز بني دعاء" و البحث العلمي تقتضي أن يكون أساس املقارنة او التمييز بني النظامني واحد، فهو إما أن يكون "اإل

اس هو وسيلة إما أن يكون األستمع ممثال يف النيابة العامة، و يقوم به ا اء العام دعاإلدعاء الفردي او اخلالص، ويقوم به األفراد، و اإل

هنا منيز بني النظام التحكيمي حيث يقتصر دور القاضي على أن يكون حكما ما بني خصمني دون أن يقوم الكشف عن احلقيقة، و 

الذي يقوم فيه القاضي بالتحقيق حبثا عن احلقيقة، إال أننا سوف و التنقييب  أبني النظام التحقيقي تشاف احلقيقة، و إكجيايب يف إبدور 

  النظام التنقييب.و امي هو النظام اإلاستنا التقسيم الدارج يف الفقه و نتبع يف در 

  ذلك: ظر يف أن

  . 10، ص 1990، دار النهضة العربية، القاهرة، )مقارنة دراسة( اجلنائيةدعاء املباشر يف اإلجراءات عبد الستار، اإل فوزية  -
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  األساسيةومعالمه : مفهوم النظام ولاألالفرع 

 اإلجرائية ومن الناحية 1،أقدمهاالناحية التارخيية  وهو مناملقارنة،  اإلجرائية األنظمة أهممن  امي واحداإليعد النظام 

الشؤون  إدارةيف  اجلمهورتشرك اليت  األنظمةتوافقا مع  أكثرالسياسية  ومن الناحيةقل تكلفة، أاملالية  ومن الناحيةبسطها أ

النظم املوحدة اليت ختلط بني القانون  أقربالقانونية  ومن الناحية ،عةمتنح الفرد مركزا قويا يف مواجهة اجلما وتلك اليت 2العامة

  .3والقانون املديناجلنائي 

م يدور يف ظل صراعا بني اخلصو اجلنائية يف ذلك مثل الدعوى املدنية،  عوىعتبار الدإتقوم الفلسفة العامة للنظام على 

متاما كما يفعل احلكم يف مسابقة رياضية -يلعب دور بني اخلصوم ة قضائية ميثلها قاضي سليب وحمايد، قواعد حمددة، يف حلب

تقدميها وفقا للقنوات القانونية املرسومة، مث احلكم لصاحل صاحب  والتحقق مناخلصوم  أدلةدوره على املوازنة بني  ويقتصر-

  .األقوىالدليل 

نعدام ، تبعا إلوالدعاوي املدنيةفكر قانوين ال مييز بني الدعاوي اجلنائية  إطاريف  األوىلهذا النموذج يف صورته وقد نشأ 

  .واخلطأ املدينالتمييز بني اخلطأ اجلنائي 

                                         

جند  خطورة، لذا ام فيهاإلأن البقاء على األمراء وحدهم يف مباشرة  ولكنها رأتام الفردي، اإل عرفت نظاميالحظ أن اليونان قد  1

هو ضرر ناتج عن شخص معني أالضرر،  أسست على نوع والتفرقة بينهما واجلرائم اخلاصةأن القانون الالتيين فرق بني اجلرائم العامة، 

عتبارها إيف اخلاصة، فاجلرائم العامة حيق لكل فرد حتريكها ب العامة عنهااإلجراءات بالنسبة للجرائم  ختلفتإوذا  اتمع؟أم ضرر ميس 

و ينهي النزاع، عن أو مينع حتريكها أام جزءا من جمتمعه، أما اجلرائم اخلاصة فكان اين عليه او لوالديه او الوصي عليه أن يباشر اإل

هناك دعوى ثالثة تتعلق باجلرائم  وجبانب ذلكام، على الصلح ال حيق له العودة مبباشرة اإل شخصي، وإن وافقطريق الصلح ألنه حق 

  و مجعية الشعب.  أل أمر حتريكها إىل احلكام القضائيني يباشروا عن طريق جملس األعيان كو  ولو خاصةاجلسيمة 

سلطة فيها للشعب، فالشعب هو مصدر السلطات، فيأيت املشرع ليتخذ من الولد هذا النظام يف أحضان النظم الدميقراطية اليت تستند  2

تلك فدعواهم اجلنائية،  وحريام يفامي، حيث يطلق للخصوم حقوقهم نظامه اإل وأخالقيا لبناءهذا املبدأ األصويل أساسا فلسفيا 

خصومة بني  ام هوواإلمستندا يف ذلك على أن اجلرمية هي فعل بني شخصني،  وال فرق،، الدعوى املدنيةهم يف احلقوق مثل حقوق

  و بعيد.أللدولة فيها من قريب  وال دخلفردين، 

  ذلك: نظر يف أ      

إلسالمي" قدمت مؤمترات جنائية مقارنة بالفقه ا حبوث النظام اإلامي املعاصر (دراسة مقارنة)،الوهاب عمر البطراوي،  عبد -

   .10، ص1999، الطبعة الرابعة، دون بلد،وحملية"دولية 

الطبعة الرابعة، ، دار النهضة العربية، والثاينفتحي سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، الد األول، اجلزءان األول  أمحد  3

  .48ص  ،1981القاهرة،
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 ومل تكن، مل تكن فكرة املساس باحلق العام قد تبلورت بعد إذالفرد اين عليه أو املضرور،  مساسنتهاك للقانون يعد إفكل 

  1سبب ضررا للمجين عليه.ي آخرمدين  أخط أياجلرمية ختتلف عن 

 واجلاين وبينهما شخصعتبارها نزاعا شخصيا بني خصمني اين عليه إللدعوى اجلنائية ب نينه تصور معأكما يعرف على 

        اآلخرعلى  أحدمهاجانب  حترجيمث اليت يقدمها اخلصوم  األدلةحمايد سليب هو القاضي يقتصر دوره على فحص 

  2.ملصلحته القضاءو 

امي"، مباشرة الدعوى بالعقاب " النظام اإلحق حتريك و اجلنائي الذي ميلك فيه الفرد  اإلجرائيعليه يطلق على النظام و 

بذلك  ، و، و دور املالحق هو دور املدعي عليه أو املتهمالحقة فيه هو دور من يدعي أويتهمالقائم باملن دور الفرد رمبا أل

كون طرفا النزاع يف مركز ي من مثام و ام هو املدعى عليه الذي صد هذا اإلمن وجه ضده اإليكون املتضرر هو املدعي، و 

صد الدعوى و  املتهم حياولام، و ول تأييد دعواه يف توجيه اإلمتساويني يف الدفاع عن مصاحلهم، فاملتضرر حياواحد، و 

  3قر مبدأ املساواة بني طريف النزاع.أامي قد يكون النظام اإل عليهالدفاع عن حقوقه، و 

الفرد  يباشرهاام ميارسون وظائفها الثالث، فهناك وظيفة اإلالدعوى الثالثة  أطرافهذا النظام يدرك بوجود  ولعل وجود

ختاذ قرار إثان، مث هناك وظيفة  ودفاعه كطرفالدفاع مهمة املتهم  وهناك وظيفةكطرف يف اخلصومة، القائم باملالحقة  

  .4دعاءوظيفة اإل إليهاالفصل يف اخلصومة أو النزاع، يتوالها القاضي كطرف ثالث ال جيمع 

  هذا النظام فيما يلي: أسسالسابق يتضح  ومن التحديد

كان   إننصفته  على يعملو يشكو، فيستمع لشكواه،  أنيقابل حقا للفرد يف  القضاء واجبا "على الدولة "عتبار إ -1

 حمقا.

نفراد دون مربر إلكون اخلصومة، ت وعلى شكلهايقع بني شخصني،  أمرا عتبار اجلرميةإو فكرة املنازعة أو اخلصومة  -2

 ام إال إن كانت بشخصها جمنيا عليها.الدولة باإل

                                         

، 1992القاهرة،  دون طبعة، العربية،مريكي، دار النهضة أجنلو امي يف القانون األالتطبيقات املعاصرة للنظام اإل بالل،محد عوض أ 1

  .11ص 

دون مقارنة، دار النهضة العربية،  السعودية، دراسةعلي كومان، النظام اإلجرائي يف اململكة العربية  حممد /أسامة عبد اهللا قايد  2

  .13ص  ،1998القاهرة، طبعة، 

الطبعة األوىل، ، مكتبة الوفاء القانونية، اجلهات املختصة)-أنظمته اإلجرائية-نشأته( العامدعاء حممد، اإل ريبكري يوسف بك  3

  .36-35، ص 2013 اإلسكندرية،

  .135ون سنة، ص د دون طبعة، حممد حممود سعيد، حق اين عليه يف حتريك الدعوى العمومية (دراسة مقارنة)، دار الفكر العريب، 4
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 سلطة-املالحقة مالئمة بدأم عمالإب- تصبح أن شىخييد واحدة  وتركيزها يفام يف عدم جتميع سلطة اإل الرغبة -3

 1قضاء املوضوع. إىل إيصاهلاشكوى الفرد أو عدم  إيصالقضاء متلك 

 الفردية حرتام احلرياتإو املبادئ احلرة  -4

  عوامل ظهور النظام: أبرز ولعل من

 "اجلنائية". والدعوى العموميةبني الدعوى املدنية  القدمي ) اخللطأ

 عتداء.إملا وقع عليه من  عليه مقابلحق للفرد اين  أاالعقوبة على  ) فهمب

سواء  –ام، كلما كانت مصلحة الدولة حمددة االختصاص مهمتها النهوض بعبء اإل األساسقيام هيئة واضحة  ) عدمج

 2يف طلب عقاب املتهم. –أو غري املباشرة  املباشرة

  تهاميالنظام اإلالفرع الثاني: خصائص 

  امي فيما يلي:اخلصائص اليت يتميز ا النظام اإلال أهم ميكن إمج

القاضي  إىلبشكواه  مباشرة قدمالتذلك  ووسيلته يف تهامصاحب الحق في توجيه اإلهو المدعي أو  مضرور: الأوال

هو  وقد يكون "،ام اخلاصسم "اإلإالنظام ب وعندئذ يعرفيكون هو اين عليه أو ورثته من بعده،  الفرد قداجلنائي، و 

  3ام الشعيب ".سم " اإلإالصورة املعروفة ب وذلك يفقادم"  أولالفرد عموما، أو املواطن، أو كما يطلق عليه البعض " 

املعرب عنه باالصطالح  املبدأ وهذا هو، امباإل ئمالقضاء دون وجود قا أمامتنظر دعوى  أالهلذا النظام  النقية ضي الصورةتوتق

الدعوى أو ينظر  نفسه أنتلقاء نه ال يكون للقاضي من أرماين القدمي: " ال وجود للقاضي دون وجود املدعي"، مبعىن اجل

  ". Faute de plaignant pas de juge "  الذي يرتتب على الغلط يف الشكوى  األمر وهو نفسيفصل فيها، 

 واملعىن العملي 4،واملتهمام القائم باإل األصليني طريف اخلصومةورة النظام اخلالصة املساواة الكاملة بني تقتضي صكذلك 

هذه  عنوتفرع يف الدعوى غري خمولة للمتهم أو الدفاع، متيازات حقوق أو إ بأيةام اإلالقائم بهلذه السمة هو عدم متتع 

 من مجع ومتكينه-جهةمن  –ام، حمافظة على هذه املساواة ن القائم باإلالسراح شأنه شأ مطلقاخلاصية ضرورة بقاء املتهم 

  .أخرىأدلته من جهة 

نزاع طريف  يفصل يف حكما-األصل  يف-عتباره إالقاضي ب أنمرجع ذلك  ولعلوصنوه المتهم  قرينالحكم هو  ثانيا:

عن السيادة  اري لتصبح تعب نظراء املتهمختياره من إفكرة نظرائهما، مث تطورت قراما و أاخلصومة كان خيتار بواسطتهما من 

                                         

  .140ص  السابق،حممد حممود سعيد، املرجع  1 

  .140، 139، ص نفسهحممد حممود سعيد، املرجع  2

  .49، 48محد فتحي سرور، املرجع السابق، ص أ 3

  .08ص  املرجع السابق،فوزية عبد الستار،  4
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ا أم مؤمثرتكابه يعترب إاملتهم  إىلكان الفعل املنسوب   إذاالشعبية، فاملواطنون ال القضاة املتخصصون هم الذين يقدرون ما 

رفته عفرنسا منذ التشريعات الثورية، و  ني الذي عرفتهنظام احمللف أساسهذه الفكرة هي املتهم، و  إذنابن أ، ويقررون يف شال

  1حتفظت به حىت اليوم.إمريكية و أجنلو التشريعات األ

 أماقانونيا هم الذين يصدرون احلكم،  القاضي املؤهلجيلسون حول  ونظراؤه الذيناملتهم  أقران أصبح أنذلك  وترتب على

، أو ودفوعهمملبالغات اخلصوم يف عرض طلبام  ووضع حد، واملرافعات الدائرةاجللسات  إدارةوظيفته  أصبحتهو فقد 

  2دون التدخل فيها. اإلجراءاتتوجيه سري 

 ويتوىل احلكمنزالية،  بأاتوصف ونه حمكما يف حجج خصمني من خصومة يف نظام يقصر دور القاضي على ك وكان طبيعيا

 أنفال يستطيع سري اخلصومة سلبيا حمضا،  أثناءدور القاضي  أن يصبحفيها حقيقة نظراء املتهم امللتفون حول القاضي 

هلا ملا جتاوزت  حيكم وفقا أن ن عليهأمعني للكشف عن احلقيقة، تلك احلقيقة اليت لو قيل  إجراءختاذ إب أمريأو  األدلةجيمع 

  3.وشرح حججه أدلتهة اخلصم يف تقدمي توقف على مهار تكوا حقيقة نسبية 

حرية يف قبول الدليل، لقواعد شكلية حبيث ال يكون للقاضي سلطة أو  اإلثباتمبعىن خضوع  مبدأ إشكالية اإلثبات:ثالثا

الكاملة املفرتضة يف القاضي،  احليدةقد يكون مرجع هذا معينة، و  أدلةمن خالل  إالقتناع القضائي ال يتم اإل أن إىل إضافة

-أخرىمن جهة -لدى اتمعات القدمية  اإلجرائيةبالنظم قرتان النظام إو  -من جهة-بظهوره متماسكا ا، تقيده و 

القائم باملالحقة  أن، مثال ذلك 4كبرية  أمهيةذات  اإلثباتاملتطلبة يف  يةالشكلدعاء و الكلمات املستخدمة يف اإل فأصبحت

عرتاف دعاء املذكور بالصلوات باإلجييب على اإل أنمدعيا بصلوات معينة مث يطلب من املتهم السماء داعيا و  إىلكان يتوجه 

 أدلةهي و ،5مطلوبة من الطرفني  األدلةكانت   إالعرتافه، و إعليه بناء على عرتف جاز احلكم إما  فإذا، إنكارهبالذنب أو 

كان الشعور الديين لدى   أنوقت فكر كل عصر، تطورت من ميني يرددها املتهم على براءته تطورت حسب معتقدات و 

  ميني حيلفها حلفاء املتهم يدعمون ا قسمه على  إىلزورا،  فالنتقام السماء من احلإعتقاد يف اتمعات باعثا على اإل

                                         

  .137، صالسابقحممد حممود سعيد، املرجع 1

يسهل  وعندئذ كان، وواجباتهفي أن يتوافر فيهم شروط املواطن الصاحل املدرك حلقوقه يكلكون القضاة متخصصني، إذ  وال حاجة 2

  ن مهمته كانت تنحصر يف تساؤلني رئيسيني:على من يتوافر فيهم هذه الشروط أن جيلس كقاضي، أل

  هو نطاق مسؤوليته األخالقية عنها. وثانيهما مارتكب املتهم بالفعل الواقعة املسندة إليه، إهل  أوهلما:

  .39محد فتحي سرور، املرجع السابق، ص أ 3

 .138ص املرجع نفسه، حممد حممود سعيد،   4

  ام الفردي.مح نظام اإلملال إبرزا وأوضحها وأشدها تعقيداأكثر مراحل الدعوى حساسية  وحينئذ تبدأ5
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 اإلمساكاملاء املغلي"، أو  اليد يفوضع  يف املاء، أو اإلغراقاحملنة والذي كان يتمثل يف " أسلوبستعمال إ إىلمث ، 1براءته

ستعمال إتسلسال من نفس االعتقاد كان الصادق، و د ستقف يف صف الربيء و السماء ال ب نأ عتقاداإباحلديد احملمى" 

من  أثرالشهود حتمل اشهادة  أخرياجاءت  ا، مثماملتهم أو بني من ينوب عنهو  اماملبارزة القضائية بني القائم باإل أسلوب

  2، متمثال يف اليمني اليت حيلفها الشاهد على قول احلق.األوىلالعهود  أثار

رمبا تأثرا مبا كان عليه الوضع يف اتمعات القدمية اليت رافقها ( ،القضاة شفاهة أمامتتم  فإا  لإلجراءاتبالنسبة  رابعا:

ني أولياء األمور يف ستخدام الكتابة غري شائع حىت بإكان   ، أوفراداألمية متفشية بني حيث كانت األام الفردي،نظام اإل

نبثاقا من إ أو وأمام اجلمهور ليتمكن اجلمهور من مراقبة سري الدعوى وحياد القاضي ، ) مع يف ااالت العامة املختلفةات

يف مواجهة اخلصوم،  اإلجراءاتعىن حصول مب، 3حبضور مجيع اخلصوم الذين يتمتعون باملساواة التامةفكرة شعبية القضاء ) و 

  مع متكني كل خصم من الرد على حجج خصمه لدحضها.

 من-على دحض حجج خصمه و  اإلثباتقدر على فيما لأل نزالية حيكميف خصومة حياد القاضي  مرجع هذه السمة هيو 

  -أخرىجهة  من-املكناتو قوق الذي يقتضي ختويلها ذات احلام والدفاع و املساواة بني اإل مبدأ وإعمال –جهة 

حتفاظ ستعانة بالكتابة لإلباحلاجة لإل ساساإلحلعدم تمية للسرعة اهلائلة يف وقوعها و نتيجة ح اإلجراءاتشفوية  ،من ناحيةو 

يديل ا  أنيستطيع من لديه معلومات الشعب، و  أمامجترى  ألاتدور كلها علنية،  اإلجراءاتمن ناحية ثانية، ، و باألدلة

 اإلجراءاتحيق لكل من املتهم و اين عليه حضور حضورية، حيث  اإلجراءات، ثالثةمن ناحية كل مراحل الدعوى، و يف  

متاما، فمن حق كل منهما  اآلخركانت املرحلة اليت عليها الدعوى، يكفل النظام لكل منهما مركزا مساويا ملركز   أيااملختلفة 

 وزالجيحال، كما  بأيتقييدها جيوز سلب حرية املتهم، و  فالملا مل يصدر حكم ، وطاأدلةمن  اآلخرجيادل فيما يقدمه  أن

 4عرتاف.اإل علىله مح

  

                                         

   .16، ص 1984ة املعارف، اإلسكندرية، مصر، أمنش، وحتليالرمسيس نام، اإلجراءات اجلنائية تأصيال 1

 إهليتعرض صاحبها لسخط  الكاذبة كانتن اليمني السائدة كانت تضفي خطورة خاصة على هذه الوسيلة، أل ولكن املعتقدات 2

هؤالء األشخاص لن  يستعني مبن شاء من املواطنني، ليحلفوا على أم يصدقون ميينه على براءته، تأسيسا على أن وكان املتهم، أبدى

  يدنسوا أرواحهم باحللف كذبا إذا كانوا غري واثقني من براءة املتهم. 

والدراسة العربية، دعاء املباشر يف اإلجراءات اجلنائية، رسالة ماجستري غري مطبوعة، معهد البحوث ، اإلالدهشوريوليد علي يوسف  3

  .19، ص 2005الدراسات القانونية، القاهرة، مصر،  قسم

القاهرة، دون طبعة، يف اململكة العربية السعودية، دار النهضة العربية،  والنظام اإلجرائيمحد عوض بالل، اإلجراءات اجلنائية املقارنة أ 4

  .63-62، ص 1990
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  تهاميالمطلب الثاني: التطور التاريخي للنظام اإل

الفردية،  ستخدام القوةإو نتقام الشخصي احملض، ذيبا لفكرة اإل األوىلمبرحلتني تارخييتني، كانت املرحلة  هذا النظام مر

املرحلة الثانية فتمثل تطورا مهما حلق  أما ،من بعده وأقربائه وورثتهام على اين عليه وحده، مث عليه فقصرت حق اإل

  ضرر عام، كما هي ذات ضرر خاص.عتبار اجلرمية ذات إدعاء العام الشعيب، بفكرة اإل وبداية لظهورام، اإل

الفردية الواسعة، فمن  إىليف الفردية الضيقة  اإليغالستطاع التخلص نوعا ما من إامي النظام اإل أناملرحلتني  ويتضح من

تشمل املتضررين  أوسععم و أمرحلة  إىلال يتعدى نطاق املتضررين املباشرين، احلدود و  بأضيق يتمام فيها مرحلة كان اإل

  .وغري املباشريناملباشرين 

  سيتم توضيحه من خالل الفرعني التاليني: وهذا ما

  تهامي في بعض التشريعات: النظام اإلاألولالفرع 

حىت وقتنا احلاضر  نه مازالأو امي خاصة بالنظام اإل أخذتبعض التشريعات اليت  إىلموجزة  ولو بصورةال بد من التطرق 

  يعترب النظام السائد يف بعضها.

ويف به فرنسا لفرتة قصرية من الزمن، مث هجرته،  أخذتامي، النظام اإل أنالقانون الفرنسي جند احلديث عن تاريخ فعند 

الفرتة سادت  وبعد هذه، لإلثباتوسيلة كاملبارزة القضائية،   إىل ويلجأ فيهاشكال بدائيا،  يأخذالفرتة كان هذا النظام  هذه

الفكرة تقوى حىت تطبق على كل نظام فردي أو سلطة فردية يف  وأخذت هذه، امحق اإلالدولة هي صاحبة  أنفكرة 

  ام.مباشرة اإل

دم طويال حىت يعود يذلك مل يكن ل أن إالق الفرد يف اخلصومة اجلنائية حب األخذكانت تظهر بوادر   األحيانلكن يف بعض 

  :كالتايل  مراحل أربعة إىلذلك  وميكن تقسيمدعاء العام هو السائد، اإلالتشدد يف جعل نظام 

 1]انجيةفسمي بعهد الدولة الميرو  الفردي [وهو ماتهام اإلالقرن الرابع عشر، حتى  المرحلة األولى الفقرة األولى:

 وفيه يباشرنتقام الشخصي الغري مشروع، بفكرة اإل األخذاملرحلة مرحلة  وتلي هذهام الفردي فرنسا بنظام اإل ومنه أخذت

  اهرة.صبصلة الدم أو امل إليه ينتمونام من اين عليه أو من ذويه ممن اإل

مل يوجد من  إذانه أ كما يالحظعدد كبري جدا،   إىلمن هلم احلق يف مباشرة االام قد يصل  أنهذه املرحلة  ويالحظ على

الدعوى اجلنائية كالدعوى  أن، مما يدل على مباشرا وباألحرى يستحيل، ال تقومام، فان الدعوى اجلنائية حيق له مباشرة اإل

كانت   أا هلذه الدعوى والسمة املميزة، واملدعى عليهامي عبارة عن خصومة بني طرفني املدعي املدنية يف ظل النظام اإل

                                         

غري منشورة، يف الشريعة والقانون، رسالة جامعية  اخلصومة اجلنائية واتمع يف وحق الفردام حسن، نظام اإل عبد الغين محدي رجب 1

  .79، ص 1406جامعة األزهر، القاهرة ،
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قاضي حمايد ال يشارك مشاركة جدية  أمامامه إ إثباتكما يقع على عاتقه (املدعي) عبء   املتهم،مع  املبارزة تتخذ شكل

 1يف البحث عن احلقيقة.

 لإلجراءات آخروجد قانون للعقوبات، و الفرنسية، حني هناك وثائق تكشف عن طبيعة املقاضاة يف العهود القدمية  أنكما 

فرتة متقدمة من العصور  وبقيت حىتالرومانية يف الشرق  اإلمرباطوريةيار إال عن مراسيم ملكية شاملة، ظهرت بعد فض

  اليت كانت متبعة لدى الرومان يف هذه املرحلة. اإلجراءاتعلى  ومنها نتعرفالوسطى، 

  تهام العام)حتى الثورة الفرنسية (اإل الرابع عشرمن القرن  المرحلة الثانيةالفقرة الثانية: 

دعاء كان للكنيسة ن حق اإلأهذه املرحلة ب متتاز-اماإلق الدولة يف ح أي –دعاء العام ظهر نظام اإل –يف هذه املرحلة  

القانون  إىل نتقلإومنه عاما،  دعاءإ أصبحام حىت يف مباشرة اإل بدأتأول من  وتعترب الكنيسةطبقا للقانون الكنسي، 

  .والقضاءام بني سلطة اإل وذا مجعتللقاضي،  وإعطاء ذلك األفرادام من نتزاع حق اإلإيف  بدأتن الكنيسة العادي أل

شفاهة،  وقد يكونيطلب فيه شكال معينا، فقد يكون كتابة،  الواقعة، والتبليغ السوى تبليغ القاضي عن  لألفراد ومل يعد

  يتم من قبل اين عليه بل قد يكون من وكيله. أنكما ال يشرتط 

  .والسلطة التنفيذيةالسلطة التشريعية،  نتيجة لتدخلوليد التطور اهلادئ، بل هو  يأيتالنظام العام مل  أنيتبني  ومن هنا

ن اين عليه جينب نفسه العقاب هلم أل أيسر األسلوبهذا  أنيرون  األفراد أصبحام مبباشرة اإلللقاضي  وكنتيجة للسماح

  دعائه.إ إثباتمل يفلح يف  إذاالقاسي، الذي كان يناله 

هم ممثلون يف حماكمامللوك كان هلم  أنذلك  وساعد علىدعاء العام، التشريعي لإل رتمل التطو كالقرن الرابع عشر إ وقبل اية

  ام عن القضايا اليت تتعلق بامللك أو الشريف. حق مباشرة اإل املمثلنيختصاص إ وكان من، واحملاكم األخرى

 مهد إىلاألفراد، وقد تعدت إىل  ومبصاحلهم بلاملتعلقة م  دور امللوك أو احلكام أو ممثليهم على املسائل اجلنائية ومل يقتصر

  ام.حق اإل وختويلها القاضيكما سبق القول الكنيسة ذلك  

 يف اإلقرار عدم حق نأاإلثبات وصدر بش وأدلةبالنسبة لدور اخلصوم يف اخلصومة كان يطلب منهم تقدمي شهودهم  أما

التشريعات ما صدر يف القرن اخلامس عشر ومن هذه  ام العام،بنظام اإل األخذالتشدد يف ام عدة تشريعات، و مباشرة اإل

  2.األوليف عهد فرنسوا 

                                         

، ص 1990بالنظام اجلنائي الوضعي، دون دار نشر،  ةسعود حممد موسى، شكوى اين عليه يف النظام اجلنائي اإلسالمي مقارن1

16-17.  

  .18-17، ص 1991دون بلد، دون طبعة،مفيدة سويدان، مدخل على العلوم اإلجرائية، دون دار نشر، 2
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اليت صدرت يف  نائيةاجل لإلجراءاتالالئحة الكربى  أمههاعدد من القوانني،  إىلستنادا إام قد توطدت دعائم نظام اإلو 

شرتاك مع عدد من فقهاء القانون الفرنسي يف بناء على املشروع الذي " كولبري " باإل 1670عهد لويس الرابع عشر سنة 

كان   إننه و أاين عليه يف الدعوى اجلنائية، من حيث  مبركزنطوت عليه هذه الالئحة هو ما تعلق أما  وأهمذات الوقت، 

 تأجاز قد صرح يف شكواه بذلك، و  إذا إالنه مل يعد مدعيا مدنيا أ إالاه، م بشكو التقدمن حقه حتريك الدعوى عن طريق 

له الصلح مع  أجازتلتزام باملصاريف، كما ساعة، كما يعفى من اإل 24التنازل عن هذه الشكوى خالل له هذه الالئحة 

  1املتهم.

  تهام الفردي)نظام اإل إلىعهد الثورة الفرنسية (العودة  المرحلة الثالثةالفقرة الثالثة: 

السلطة القائمة به عن حدودها، وهدر  التعسف وجتاوز إىلام العام بالصورة املطلقة السابقة بنظام اإل األخذ أدىقد و 

، ونادوا التشددنقد هذا  إىلالكتاب و  وحقوقهم والتعدي على كرامتهم الشخصية مما دفع كثري من املفكرين األفرادحرية 

صدور جمموعة قوانني مث صدر قانون شامل لذلك ببطيئة،  األمرستجابة يف بادئ اإل بدأتبالنظام االجنليزي، و  األخذ إىل

علق تما ي املهم ذا الصدداء  اجلنائي، وهيئة احمللفني، و القضا التشريع نظاما جديدا للبوليس و وجد هذأ، حيث 1971سنة 

  يف الدعوى اجلنائية. وهذا هو األصل  حلقه ضرر أن يباشر اإلام ام فقد نص على أن اين عليه الذيبنظام اإل

يستمع  أنالصلح  وعلى قاضيقاضي الصلح  أماميباشروها  أنما علموا باجلرمية  إذامينع غري اين عليه من العامة  وذلك ال

  2قاضي التحقيق مباشرة. إىليتظلم  أنرفضت دعواه عليه  وإذا مافيها قرارا،  وأن يصدر وأن يفحصهاالدعوى  إىل

ام مثل امللك، أو نائب اإلمل يبق ملالسائد و  هو ام الفردييصبح نظام اإل أنكان رد الفعل هلذا التشريع عنيفا حىت كاد و 

بة للجرائم اليت متسهم ام بالنساإل بأنفسهماملباشرة  لألفرادللخصومة، بينما حيق  األخريةدور قاصر على املراحل  إالالعام 

ستجابة علق باجلرائم املاسة باتمع، والقاضي عليه اإلام فيما يتجزء منه مباشرة اإل تهفرد يف اتمع بصف أليمباشرة، و 

  أصبحتجنليزي، حيث ق النظام اإلالفرنسي يطاب اإلجرائيكاد النظام   1791و نتيجة لتشريع سنة  أمامهالفصل فيما طرح و 

قر كثريا أ ألنهدعاء الفردي ، وحق اإلاحمللفنيفيما يتعلق بإقرار نظام يما يتعلق باجلهاز، ف أمهيةبينهما ليست ذات الفروق 

  3جنليزي.يقوم عليها النظام اإلاليت  األسسمن 

  

  

                                         

  .19-18ص  السابق،مسعود حممد موسى، املرجع 1

  .19، ص نفسهمسعود حممد موسى، املرجع 2

  .19مفيدة سويدان، املرجع السابق، ص 3
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  ة: العودة إلى نظام المدعي العامالمرحلة الرابع

فلم يكن ما صدر ، وحتكما ستبداداإوأوسعها مراحل التشريع الفرنسي يف اإلجراءات اجلنائية ت أعنتعترب هذه املرحلة من 

الوجود بصورة  إىلدعاء العام عابرة مل يكتب هلا البقاء، حيث عاد نظام اإل مضةو  إالكرد فعل للثورة الفرنسية   1791سنة 

عن  إالوز جتوالول املدعي العام نظر الدعوى خحيث  1808واضحا من القانون الصادر سنة  وبرز ذلكتشددا  أكرب

  طريقه.

القاضي الصلح الذي مل ام كان يعطي حق مباشرة اإل أنبسبب فشل ما جاءت به الثورة الفرنسية ذا الصدد هو  أماو 

عدم مباالة الشعب الفرنسي فيما  أخرى ومن جهةلتحمل املسؤولية من جهة،  أهالالقيام به كما مل يكن  يكن حيسن

 ومع ذلكام الفردي، اإل ونبذت فكرةام العام، رنسا بنظام اإلف وذا أخذتيتعلق باجلرائم اليت متس مصاحلهم مباشرة، 

بالنسبة لتشكيل حمكمة  ولكن فقط، لآلخراه خمالف إجت وكالمها منالنظامني متعارضني،  أنعلى نظام احمللفني رغم  أبقت

  1اجلنايات.

مع فكرة  وهذا يتعارض أقرانه،بواسطة حملفني من  ومقاضاة املتهمحق االام،  األفرادفنظام احمللفني يقوم على فكرة منح 

 فرنسا.يف دعاء العام، حيث كان نظام املدعي العام وليد السلطة املطلقة اليت تتمتع ا امللكية اإل

جل دعم أامللوك من و الكنيسة نتج عن تدخل كل من  إمناالتطور يف فرنسا مل يتم بصورة هادئة، و  أنمن كل هذا يتبني لنا 

خاصة السلطة القضائية اليت هي مظهر من سلطة مهما كانت، و  أيمن  األفرادجتريد  إىلهذا يدفع وتركيزها و  سلطتهم

 مظاهر السيادة احلقيقية.

باجلرائم اليت متسهم مباشرة حبجة ام فيما يتعلق من حقهم مبباشرة اإل األفرادجتريد  واحلكام منذلك قام امللوك  عالوة على

 يلحقهم من جراء ذلك ضرر. أننه من املمكن أ

ا السلطات املتنافسة على السيادة يف فرنسا مل تم ذا املوضوع كثري  أنيظهر لفني، فقد تطور بصورة هادئة، و نظام احمل أما

 عليه. باإلبقاء اآلخر وطالب البعضكنظام   إليهينظر  ألنهر هذا النظام حمدود، و حظلكون 

جنلرتا مع إستقر يف إنتقل و إيف فرتة وجيزة، حيث منها إال ام يف مباشرة اإل األفراد حبق تأخذفرنسا مل  أن مما سبق يتضح

  2يف الوقت الذي تالشى وجوده يف فرنسا. الفتح النورماندي

 

                                         

  نظر كل من:أ1

  .44-43، ص 1953ام الفردي، رسالة دكتوراه، دار النشر للجامعات املصرية، القاهرة، عبد الوهاب العشماري، اإل -      

  .19ص  ،السابقمسعود حممد موسى، املرجع  -        

  .20-19مفيدة سويدان، املرجع السابق، ص 2
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 نجليزي)اإلالتي تتبع القانون العام  وبعض البالد( نجليزيتهامي في القانون اإلم اإل: النظاالثانيالفرع 

الرومانية لثالثة قرون متتالية،  اإلمرباطوريةمقاطعات  إحدى إثره وأصبحت علىتعرضت اجلزر الربيطانية للغزو الروماين، 

، هو السائد يف بريطانيا، بيد أن تأثريه 1الفرتة كان القانون الروماين وطوال هذهم  430نفصال عن روما عام اإل أحيث بد

ومل يف القرن الثاين عشر،  أجريت والدراسات اليت، 2القانون الكنسي قتصر علىإو لرومان، نسحاب اإمل يدم طويال بعد 

  جنليزي فيما بعد مشتقة باملرة من هذه احلقبة التارخيية.ا القانون اإل تأثرالقانون الروماين اليت  ئمباد تكن

                                         

املستعملة لدى اجلرمان هلا  وكانت اإلجراءاتروما حىت اية عصر اجلمهورية  وطبق يفامي عند اليونان، ظهرت مالح النظام اإل1

 ولكنه الاس األحرار اليت يرأسها قاضي منتخب يدير املرافعات امي، فقد كان الشاكي يتوجه بشكواه جلمعية النطابع النظام اإل

األساسي هو  وكان الدليلام، األفراد اإل أحدهذه احملكمة تصدر حكما يف هذا النزاع إال إذا مثل  ومل تكنفسه، بنيفصل يف النزاع 

  وكانت املبارزة بني اخلصوم يف حضور القاضي أمرا مقبوال.اليمني.حلف اخلصوم 

  يف ذلك كل من:  نظرأ

  .50 السابق، صيف قانون اإلجراءات اجلنائية، املرجع  سرور، الوسطفتحي  أمحد  -

اململكة العربية السعودية، اإلدارة العامة للبحوث، اململكة  وتطبيقاا يف واحملاكمة اجلنائيةدعاء العام عماد عبد احلميد النجار، اإل  -

  .23، ص1997العربية السعودية 

والذين كانوا خيضعون للسلطة البابوية،   كلربكينين كل املوظفني اإل فالقانون الكنسي ترجع جذوره األوىل إىل القانون الروماين، أل 2

سكسون جنلو الكنسي الروماين، كان قبل مرحلة األ وتأثري القانون يف روما حتت تأثري الكنيسة الرومانية. واملعرفة القانونيةالعلم،  تلقنوا

لرتا، أما بعد الفتح بدأ يتالشى لطغيان احلضارة الربيطانية على احلضارة الرومانية، إجن، حيث أثرت احلضارة الرومانية على الفتحوقبل 

جنليزي مل يتأثر بصورة مطلقة، إىل أن التأثري الروماين كان سطحيا مما أدى إىل سرعة التالشي. لذا جند أن القانون العام اإل ويرجع ذلك

ن أل ويرجع ذلكمنه ذلك،  واليت إكتسبتللرومان تأثريا على قواعد العدالة حيث بنيت قواعدها على مبادئ القانون الروماين  وإن كان

يف القانون  وعلى األخصتركها القانون العام " يف القانون التجاري  والثغرات اليتالذين حاولوا سد العجز  Vacariusالعلماء مثل 

تالشى تأثري القانون الكنسي  ومع ذلكعتمدوا على أسس القانون الروماين "، إالبحرية  وتنظيم احملاكم، وتدريب احملامنيالبحري " 

  تدرجييا لعدة أسباب هي:

  سية.يأدى إىل رفضهم املبادئ القانونية الكن ورجال الكنيسةالنزاع بني البارونات  :األول

  سافقه على القانون ال يدوم.مهمة القضاء مما جعل تأثري األ ) يفقفةساظهر حمامون حلوا حمل رجال الدين (األ الثاين:

من الربملان " التشريعات اليت تفوق  والقانون الصادر) جعل القانون العام Henry viti(زمن التشريع الصادر يف  :والسبب الثالث

  الكنسي".يف التطبيق على القانون 

  .يوضع هلم بل من تلقاء أنفسهم ودومنا أي نظامكمة أصبح احملامون يتدربون يف قاعة احمل :والسبب الرابع
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 أواخرومل تكد اجلزر الربيطانية تتخلص من احلكم الروماين حيث تعرضت من جديد لغزوات متتالية قادمة من الشمال يف 

 Angeles زجنليستقرت فيها ثالث جمموعات من قبائل الغزاة: قبائل اإلإحيث بدايات القرن السادس، القرن اخلامس و 

من منطقة بني  أتوا الذين Saxons قبائل الساكسونجبنوب الدامنرك و  Angelen الذين وفدوا من منطقة

على شعوب هذه  أطلق، وقد Jutlandكانت تقطن يف منطقة   اليت Jutesوقبائل اجلوت  ،Elbeو Weberإقليمي

  English.1جنليز" القبائل الثالث اليت استقرت يف بريطانيا " اإل

منطقيت  إىل – األصليونالسكان –يف وسط و شرق و جنوب بريطانيا عدة ممالك، بينما تراجع الربيطانيون  أقامتحيث 

Cumbria وWalesتمع القبلي، وضعت امت معارك طويلة بني الفريقني، و ، حيث دللنظم القانونية  األوىليف هذا ا

تعرضت بريطانيا  825عام  يفمنتخب، و بدائية قبلية من قبل زعيم ، فكانت العدالة تدار بطريقة  -ية نجنلوساكسو األ -

كانت تلك ية، و فهم قواعدهم القانونية العر م الذين محلوا معملوكهو  Viking، قادم من قبائل " الفيكنج " خرالغزو 

 إىل أكان يلجرامات و بغ باألمن اإلخاللكان يعاقب وفقا هلا على   إذجنليزية، ختتلف عن نظريها يف املناطق األ األعراف

  التشريعات املكتوبة يف الظهور. أخذتاحملاكمة، و  إىلاملتهم  إلحالة عدادلإلشكل معني من احمللفني 

، م1100م حىت عام  597رخني من عام جنلو ساكسوين" متتد وفقا لبعض املؤ على الفرتة السابقة " العصر األ وقد أطلق

  :أمههااجلنائي بوجه عام يقوم على عدة مبادئ  وكان النظاماملتناثرة، قواعد القانونية مثة نظرية قانونية عامة تنظم ال ومل تكن

و السماح بالتكفري عن خطئه بدفع مبلغ من املال  ،به من ضررحلق أنتقام من اجلاين جزاء ما إلالتصريح للمجين عليه با

امللك  أمام بشأايف مملكته، فكانت جتري احملاكمة  األمنستقرار إاجلرائم اليت متس بامللك أو ب أماللمجين عليه أو ذويه، 

غري متناسبة مع ) و كانت العقوبات قاسية و  Kings peaceمن امللك أمفهوم  نشأةمن هنا كانت يف البالط امللكي (و 

والغرامة، و املصادرة،  )الديةالتعويض (و احلماية القانونية، و  األهليةي، وفقدان النفشيوعا:  أكثرها، وكان األفعالجسامة 

 املتهم للمثول بإحضارلتزام املتهم متضامنني يف اإل وكان أقارب نادرا). ة(بينما كان سلب احلري اإلعدام، و األطرافتقطيع و 

                                         

ن هناك من عن طريق " السوق املشرتكة " أل الربيطانية حالياخذ يتسرب إىل التشريعات أنالحظ أن مبادئ القانون الروماين  ومع ذلك

العليا لسكوتالندا تطبق قانون يقوم على حتاد تشريعاا تقوم على أسس رومانية حلمايته، عالوة على أن احملكمة الدول األعضاء يف اإل

  تأثري املبادئ الرومانية.

   ك:نظر يف ذلأ

  .21سويدان، املرجع السابق، ص مفيدة  -

  .16، املرجع السابق، صجنلو أمريكيامي يف القانون األالتطبيقات املعاصرة للنظام اإل بالل،محد عوض أ 1
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عتقاد يف القوى اخلارقة اليت حتدد مصري تقوم على اإل ووسائل اإلثباتذات طابع بدائي،  وكانت اإلجراءاتاحملكمة،  أمام

  1املتهم.

مراحل  أربعة إىلتقسم مراحل نظام االام  أنكن مي وعلى أساسهمراحل،  أربعة إىلنكلرتا إاملؤرخني تقسيم تاريخ  عتادإوقد 

  يف هذا الصدد:

   أو ما يسمى بعهد السكسون مرحلة ما قبل الفتح النورماندي األولىالمرحلة الفقرة األولى: 

ما أو  Private Vengenceالفردينتقام اإل عرف نظام األوىلجنليزي يف مراحله ن الشعب اإلأاملرحلة ب ومتتاز هذه

من  بإقرارهذا النظام مل ينتشر ذويه، و  من اين عليه أو قتصاصفيه يتم اإلو  ،Privatewanيسمى باحلرب الفردية 

ختصاص الدولة حيث تقوم إنتقام من اجلاين من حق اإل أصبحتطور الوضع و  األياملكن مع ن مل تكن متنعه، و إالسلطة و 

  جلاين، مث ظهر األخذ بنظام الدية.بتحديد شخص ا أيضا

امللك يقومون  ممثلواملرحلة كانوا  ويف هذه .كان املعتدي عائد  إذاال إن قدمت له إول الدية عليه قب وألزمت اينكما 

ستطاعتنا اجلزم بوجود إعلى الرغم من عدم ( كبريا منها  ويتحملون قسما التاجالقضائية املتعلقة مبصاحل  أو املسائل باألعمال

  صورة باهتة ال تكفي للجزم). إالتكشف عن ذلك ال تعطي  ثاراألن أل ختصاصهذا اإل وأ األمورتشريع ينظم مثل هذه 

 أنشئت وحماكم حمليةكان هناك حماكم ملكية مركزية يف مركز الوالية جملس احلكماء أو (الربملان الربيطاين)،   ومع ذلك

هناك حد فاصل بني هاتني  ومل يكن احمللية) اإلقليمأو حمكمة  الشريف(حماكم  الشريفويرأسها بتفويض من امللك، 

 لهتفصتقوم احملكمة احمللية بفصل دعوى من نفس النوع الذي  أننه من املمكن أختصاص مبعىن احملكمتني، من حيث اإل

حيث  وأمواله منامللك  بأمالك واملالية املتعلقة اإلداريةاملسائل اليت ينظر فيها املسائل  وكانت أكثرحمكمة جملس احلكماء 

  عليها. ملكيتها والعوائد املرتتبة

جل أمتيازا من إمعينني، كمنح الكنيسة  أشخاص إىلPrivilégéمنح االمتياز  إىل النشاطمتد إ أن األمرلبث  ولكن ما

  عاديني. أشخاص إىلمتياز متنح هذا اإل أمالكها، مث

ليس  األسقفحمكمة الوالية، مع  سأيرت ممثل امللك  أصبحمشل املسائل القضائية، حيث بل عند هذا احلد  مراألمل يقف 

اجل تنفيذ العقوبة، مث أ القبض عليه من ارمني، أو منمتيقدم للمحاكمة من  أنجل أكرئيس أو وسيط من   إمناكقاضي، و 

 .األمهيةذات  باألعمال، وكان يقوم إليهتسند  اليت األخرىامللكية عالوة على الوظائف  األوامرمن تطبيق القانون و  التأكد

من اتمع خيتاره اخلصوم، أو ختتاره احملكمة،  بالنسبة للقاضي يف هذه املرحلة مل يكن قاضيا متخصصا يف القضاء بل هو أما

قسمها، أقد يطعن بالتزوير باليمني اليت ، كما و رتكب خطأإما  إذاته مختاروه مبحاكإيقوم الذين  أننه من املمكن إوهلذا ف

                                         

  .18-17ص  املرجع السابق، التطبيقات املعاصرة للنظام اإلامي يف القانون األجنلوأمريكي، بالل،محد عوض أ 1
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 اإلنتقامنكلرتا جبانب نظام إعرفت ور كبري يف املسائل القضائية، و كان هلم دالصلح، و كما عرف هذا العهد بداية نظام قضاة 

  واضح متاما. الذي قامت عليه غري أساسهاكان   إنالفردي نظام الدعوى العمومية و 

احلد الفاصل بينهما، ى نوعان من الدعاو  وهلذا وجدنتقام اجلماعي، ، كانت نتيجة ما يسمى بفكرة اإلوالدعوى العمومية

ن له أو لذويه حق إما كان الضرر فيه مساس بالشخص ف فإذاة؟ هو ضرر ماس بالفرد أو باجلماعأعلى من يقع الضرر؟ 

نتقام، ألنه جزء من اتمع ال يقع عليه مسؤولية ح له احلق يف اإلبن كل فرد يصإنتقام، أما إذا كان ماس باجلماعة فاإل

ستمر يف إام الفردي الذي اإلوء النظام النواة األوىل لنش وهذا يعتربعها ذلك منع وقو  ومن قبل، وارمالتحري عن اجلرمية 

  1.واحلضارة والعدالةبصورة أكثر تالئم مع اتمع  وإن كاناملراحل التالية، 

  1226-1077حلة الغزو النورماندي ر م المرحلة الثانيةرة الثانية: الفق

جديدة جنلرتا مرحلة إ وذا بدأتمن قبل والية نورمانديا يف فرنسا، لنورمانديني على يد وليم الفاتح هذه املرحلة بغزو ا بدأت

  يف حياا، كما خطا القانون االجنليزي خطوات جديدة.

و على سلطتهم األفرادتضييق اخلناق على  إىلذلك يدي ملوك النورمانديني، مما دفع ز هذه املرحلة يف جتميع السلطة بأمتتا

بل على  والنظم األوروبيةمن فرض النظام الفرنسي  يتمكنواومل ام، يف مباشرة اإل األفرادد من حق كل هذا مل حي  إالأن

  جنليزي.حتقيق مصلحة الشعب اإل إىلسلكوا طريقا مغايرا يهدف  العكس

الذي ض  األساس التصنيف هو وكان هذاجنليزية اليت كانت عماد القانون السائد، اإل لألعرافمنهجي  وبدأت تصنيف

  2".عليه " الكومون لو

  ام على مدى هذه املرحلة:خذ بثالث طرق لإلأ أخرى ومن جهةاحملاكم امللكية من جهة،  أنشئتاملرحلة  ويف هذه

 ام بواسطة الدولة.اإل -

 أو بالقائمة).(احمللفني ام بواسطة اإل -

 3ام بواسطة الفرد.إلا -

                                         

  .24-23املرجع السابق، ص  مفيدة سويدان،1

كان    wa«Common l«وتعترب إليها  برمته ينسبجنليزي النظام اإلهذه التسمية بدورها من الشهرة حدا جعل  وقد بلغت 2

ية العامة اليت درجت احملاكم امللكية على تطبيقها، لتصبح فيما بعد قواعد قانونية ذوات منشأ قضائي، ملزمة يطلق على القواعد العرف

مثل هذه القواعد غري املكتوبة متثل مصدرا هاما من مصادر القانون  وال تزالللمحاكم األدىن درجة، وفقا لنظام السوابق القضائية، 

  وع التشريع كمصدر رئيسي.جنليزي املعاصر، على الرغم من شياإل

  .51-50عبد الوهاب العشماوي، املرجع السابق، ص  3
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وضع  إىل أدىقويا مع النبالء  وظهور صراععلى يد وليم الفاتح، حكومة قوية يف بريطانيا  أولاملرحلة بنشوء  ومتتاز هذه

  على مبادئ عامة منها: وتشمل الوثيقةوثيقة دستورية يف التاريخ السكسوين  وتعترب أولوثيقة احلقوق املعروفة " املاجناكرتا" 

 سيادة حىت سلطة امللك. أي علىوعلوه سيادة القانون  مبدأ •

 حق املتهم مبحاكمة عادلة. مبدأ •

 .اإلتباعالقانونية الواجبة  اإلجراءاتمراعاة  مبدأ •

 1.قرانهأحق املتهم مبحاكمة مشكلة من  •

هذه  إذ، اإلجرائيةالقواعد اجلنائية ا للقواعد اجلنائية املوضوعية، و جنليزي يف غضون ذلك ربطا وثيققد عرف النظام اإلو 

جنح من ناحية من ناحية و ات جناي إىلعمل به الغزو النورماندي، لتقسيم تقليدي سامة اجلرمية وفقا ختتلف تبعا جل األخرية

ومصادرة املال  ،باإلعدامحيث كان يعاقب عليها  م املتعلق باجلنايات يف التبلور،خذ النظاأ، ففي القرن الثالث عشر، أخرى

قب عليها بغرامة حمددة سلفا م امللك، ويعانتهاك سالإفكانت متثل يف جرائم  اجلنح أماأو امللك،  اإلقطاعي السيدلصاحل 

ن شأانت هناك عدة فروق يف احملاكمة بك  اإلجرائيةيكن يعاقب عليها باملصادرة، ومن الناحية  أو وفقا لتقدير احملكمة، ومل

ي لصاحله، ومل يكن مصرحا شاهد نف أييستدعي  أنمل يكن مسموحا للمتهم يف جناية  1703طائفيت اجلرائم، وحىت عام 

عة اجلرمية بينما مل يكن بشانظرا ل اإلضايفكان هذا احلرمان يعد من قبيل العقاب   إذ، 1836ستعانة مبحام قبل عام له باإل

  2يسري ذلك على مرتكيب اجلنح.

ا اجلرمية مساستنزل وثيق الصلة مبفهوم املصلحة اليت نشأ إجنلرتا العدالة اجلنائية يف  إدارةن نظام أبوجه عام، ميكن القول بو 

جل أمن  –لكية ضد منتهكي سالم امللك احملاكم امل أمامتدار منذ العصر النورماندي  خذتأالعدالة اجلنائية  أنرغم ، و ا

هي ترك زمام املبادرة و  األصليةهذا مل خيل بالقاعدة  أن إال – أيضامالية  تإرادا، و األمنتدعيم السلطة امللكية و حتقيق 

بدال من نظام التحكيم السابق للفصل بني أو من ينوب عنه، و ( اجلنائية برمتها يف يد اين عليه اإلجراءاتيف حتريك 

 فإذاخل به، أقد  األخريسالم هذا  أنامللك قضاة  أماماملتخاصمني، ظهرت دعوى شكلية جديدة يدعى فيها مقدمها 

 مرتكبه يفقد  أنوكان يرتتب عليه غتفار، يكن قابال لإلنه مل إاملتهم على درجة عالية من البشاعة، ف إىلكان الفعل املسند 

 األقلاجلرائم  -اجلنح  أماهي اليت يطلق عليها تعبري اجلنايات،  األفعالمثل هذه اخلاصة، و  أموالهكل شيء، حياته و 

   .ها بالسجن و الغرامة، التعويضكان يعاقب علييتحدد على ضوء سلطة امللك، و  فكان مصري مرتكبيها  -سامةج

 

                                         

  .25، املرجع السابق، ص مفيدة سويدان1

  .20-19جنلو أمريكي، املرجع السابق ص امي يف القانون األمحد عوض بالل، التطبيقات املعاصرة للنظام اإلأ 2
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  مريكيةستقالل الواليات المتحدة األإالثالثة حلة المر  الفقرة الثالثة:

بريطانية ملدة تزيد على اليت ظلت مستعمرة  األمريكيةستقالل الواليات املتحدة إما حدث يف هذه املرحلة هو  أبرزمن  لعل

اجلديد  األمريكي حتفظ النظامإو جنليزي سائدا، النظام القانوين القائم على "الكومون لو" اإل ولقد ظل، ومخسني عامامائة 

  1عن طريق املبارزة. وهي احملاكمةيف العصور الوسطى،  انت سائدةعلى وجه اخلصوص مبمارسة ك

يقوم على ثنائية فيها القضاء  أنبني السلطات حيث ينص دستورها على ذلك، كما  أمريكا مببدأ الفصل وقد أخذت

ختيارهم إ ولكن طريقة، ووقار كبريينحرتام إبالنسبة للقضاة فلهم  أما. و وحماكم الوالياتحتادية، كم اإلاحملاكم، فهناك احملا 

  2مدرسي اجلامعات أو من احملامني. وبعضهم منالسياسيني  بعضهم من نتخاب يف معظم الواليات،حمل نقد حيث يتم اإل

جنليزي، امي اإلمستمدة من فلسفة النظام اإل أسسقام على  مريكية يف الواليات املتحدة األ اإلجرائيالنظام  أنبالرغم من و 

 الظروفحتاد الفيدرايل والواليات، و زدواج التشريعي والقضائي بني اإلاجلنائية يف الواليات املختلفة واإلنه مع تعدد النظم أ إال

تساع رقعة البالد وتباين الثقافات إبطة بكدولة مستقلة، والظروف احمللية املرت  األمريكيةالواليات املتحدة  بنشأة أحاطتاليت 

طار عن اإل امي طبيعة خاصة جعلته ينفصل مبكرا خل، كل هذا خلع على النظام اإلإاجلماعات العرقية داخلها ... و 

  .أخرىذلك يتوافق معه يف مواضع اإلجنليزي يف بعض املواضع ، ولكن الظروف التارخيية  جعلته رغم ذلك 

اجلرمية  أنالقاعدة العامة هناك  إذاجلنائية ضد املتهم،  اإلجراءاتحد بعيد يف حتريك  إىلاين عليه من ناحية يرتاجع دور ف

ة عن احمللية) بوصفها نائبالوالئية، و (على املستويات الفيدرالية، و  السلطات العامةن إكمساس باتمع، ولذا ف  إليهاينظر 

ذلك على الرغم من تصاعد ، و بأحداألفراداجلناة، حىت ولو كانت اجلرمية ماسة  بء مالحقةعاتمع، هي اليت تتحمل 

مل ، 3ستثناءات حمددة يف بعض الوالياتإعلى الرغم من بعض التشريعات احلديثة، و هتمام باين عليه يف الدراسات و اإل

  4.ضيق من نطاقها أنيلبث بدوره 

                                         

  .30مريكي، املرجع السابق، ص أجنلو امي يف القانون األعوض بالل، التطبيقات املعاصرة للنظام اإل محدأ 1

  .31، ص السابقاملرجع مفيدة سويدان،   2

 دعاء احمللياإلجراءات دون احلصول مسبقا على موافقة ممثل مر بتحريك اإلأستصدار إحيث تسمح بعض النصوص للمجين عليه ب3

   القضية.مني ملصاريف أن يودع الشاكي مبلغا كتأشريطة 

 أجهضن القضاء أبيد  شخصيا،فقد حدثت حماوالت عديدة من اين عليه لتخطي كل دور ملمثل االدعاء ورفع الدعوى بأمسائهم  4

ليه تلك إام ومن توجه ن القرار بتوقيف إجراءات اإلأستئناف "كاليفورنيا" من ومن ذلك ما قضت به حمكمة اإل احملاوالت،تلك 

ن تكون شكوى اين عليه معززة أومصرحا بقبوهلا بواسطة أدعاء، ومن مث يتعني بواسطة ممثل سلطة اإل الإختاذه إاإلجراءات ال يصح 

 يف حتريك اإلجراءات. أثرهادعاء احمللي كما حتدث ممثل اإل
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السابقة على احملاكمة،  يف املراحل املختلفة –تتمتع بسلطة تقديرية واسعة و  –هام ثانية، تقوم الشرطة بدور من ناحية و 

  1متابعة التحقيق.ام املبدئي و بتوجيه اإل أمبكفالة  اإلفراجباحلجز املؤقت و  أمبالقبض  أمختاذ قرار يفتح التحقيق إسواء يف 

على حنو ملموس مسار  يتأثربالقرار الذي تتخذه و ، 2يتوقف نطاق سلطات الشرطة يف هذا اال على جسامة اجلرميةو 

  اجلنائية التالية. اإلجراءات

عملها يف جمال  أنجنلرتا كما إيوجد ا تنظيم موحد كما هو احلال يف ال، األمريكيةعليه فالشرطة يف الواليات املتحدة و 

بذلك أو  أمريكون لديه  أنشخص دون  أيبالقبض على  أمر إصدارالتحقيق و التحري، و مزودة بقاضي يعمل على 

بواعث قوية جرمية ترتكب يف حضوره أو بالنسبة للجناية عندما تكون هناك  أليتوكيل به من القاضي املختص، و بالنسبة 

باجلرمية اليت قبض  إعالمهمقبوض عليه، و  بأنه قبوض  عليه إىل القاضي بعد تنبيههرتكاا و بعد ذلك يسلم املإتدل على 

يعتربه و  تكلم فكالمه يدون إذايلوذ بالصمت و  أنمن حقه  أنمن حقه توكيل حمامي، كما  أنجلها، و بيان أه من علي

  3دليال ضده.

جمموعة من وكالء (ممثلي ه دعاء العام قواممنذ عهد بعيد تنظيما لإل األمريكي اإلجرائييعرف النظام  ثالثة، ومن ناحية

دعاء العام يف الغالبية العظمى من ممثلي اإل ويتم إختيار، واملستوى احمللي، ومستوى الوالياتام) على املستوى الفيدرايل اإل

                                         

  :كل من  راجعملزيد من التفصيل 1

- D.M.Mc Intyre, H. Goldstein and D.L.Skoler, criminal justice in The united 

states , American Bar Foundation, Chicago, 1974, P 07  

- R.Del Carmen, Criminal procedure and Evidence, criminal justice series, 

Harcourt Brace jovanovit, INC, New York, 1978, P 01. 
وهي ىل جنايات إجنليزي الذي ما عاد يأخذ به، فثمة يف الواليات املتحدة تقسيم مزدوج شهري للجرائم كان مقتبسا من النظام اإل2

من تباين وجهات النظر بني الواليات  وعلى الرغمخرى، أقل جسامة من ناحية األ وإىل جنح وهي اجلرائماجلرائم من ناحية  أخطر

وما عدام أو بالسجن الكثر من سنة، املعيار الشائع جيعل من قبيل اجلنايات كل جرمية معاقب عليها باإلن أساس التقسيم اال أحول 

اجلرمية  -جنلرتاإ –ن كلمة جناية كانت تعين وقفا لقواعد " الكومون لو" يف أىل إيضا أشارة ذلك يكون من قبيل اجلنح. وجتدر اإل عدا

غتصاب اإلأ،القتل اخلط ،بداية: القتل العمد كانت تشمل يف الموال احملكوم عليه فيها، و أىل مصادرة إن تصل عقوبتها أاليت ميكن 

مر يف ستقر األإن أىل إتسع نطاقها بعد ذلك بواسطة التشريعات اجلنائية املتالحقة إالسطو مث ،احلريق العمد  ،السرقة  ،اللواط،

ستبدل به تقسيم إن حيث جنلرتا فلم يعد يؤخذ ذا التقسيم اآلإما يف أوبة، ستعانة باملعيار املستمد من العقالواليات املتحدة على اإل

  خر أساسه الطريقة اليت جترى احملاكمة شأا.آ

  :ذلكراجع يف 

                                                                    . R. Del Carmen, op.cit. , P05 -    

  .32املرجع السابق، ص  سويدان،مفيدة 3
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والتحديد ام، توجيه اإل هي:دعاء العام بثالث مهام رئيسية اإل ويقوم جهازمنها بالتعيني،  ويف قليلنتخاب احلاالت باإل

  .1احملاكمة أثناء دعاءومباشرة اإللتكييف التهمة  النهائي

ام على غرار التشريعات الالتينية، جهاز خاص باإل أوجدتام بل حبق مباشرة اإلال تتمتع  أمريكا الشرطة يف وعليه فإن

واملسائل ام يف اإل اإلثبات أدلة والبحث عن، حيث يقوم هذا اجلهاز بتحريك الدعوى العمومية األخرى والدول األوروبية

  .وعن الشرطةمستقل عن القضاء  وهذا اجلهاز، اجلنائية

  ن.اإلعالالشكوى، البالغ،  أشكالثالثة  وهي تتخذوجود صحيفة الدعوى  بإلزامبالنسبة للمحاكمة فتتم  أما

رطة، قبل الش كذلك من  وجتوز الشكوىالقاضي املاجسرتايل،  أمامبعد حلف اليمني  األفرادفالشكوى تتم بواسطة فرد من 

  فهو يصدر من احمللفني. إلعالنوبالنسبة لفيتم من مدعي الوالية،  البالغ أما

 املاجسرتايل يف وأمام القاضيتتم بدون حملفني  وهي اليت السريعة احملاكمة: احملاكمةنوعني من  األمريكيالنظام  عرفوي

  2تنازل اخلصم املتهم عن ذلك. إالإذابواسطة احمللفني  تتم عادية ، وحماكمةواملخالفاتسيطة مثل جرائم املرور اجلرائم الب

    يقوم على املقاضاة الفردية من حيث التحقيق يف القضايا اجلسيمة األمريكيالطابع العام يف النظام  أن وخالصة األمر

 إىلتهم امل إلحالةكافية   األدلةكانت   إذا والدفاع ويقدر ماام بني اإل دور احملكم وهو يلعبواليت يقوم ا قاضي التحقيق، 

  احملكمة.

 اموأقوال اإلالدفاع  أقوالحيث يكون هلا تقدير  ونفحمكمة يدخل يف تشكيلها حمل أمامجتري  فإابالنسبة للمحاكمة  أماو 

بالتحقيق  قاضي يقوم، فال يوجد فيه أوضحجنليزي فيتمتع بطابع املقاضاة الفردية بصورة النظام اإل أما.وإصدار احلكم

  3للحكم. إحالتهكان جيب   إذا ماويقدر الواقعة، ب

على الدعوى  يظهر فيه اهليمنة، الامواإلسبق القول، القاضي ميثل دور احلكم يف املوازنة بني الدفاع احملاكمة كما  أثناءوحىت 

  4احملاكمة يف الدول الالتينية. تأخذ ابالصورة اليت 

                                         

  . 79، ص بالل، اإلجراءات اجلنائية املقارنة والنظام اإلجرائي يف اململكة العربية السعودية املرجع السابقعوض  أمحد 1

ر، ستخدام األساليب الفنية احلديثة يف التحقيق اجلنائي، الة اجلنائية القومية، العدد الثالث، الد العاشإحممد إبراهيم زيد، 2

  .444، ص 1967

  .33مفيدة سويدان، املرجع السابق، ص  3

دانة بعدم اإل و رفض قرار احمللفنيأبإصدار قرار باإلدانة  ن يأمرأ وال يستطيعيف القضايا اجلنائية القاضي ملزم برتك القضية للمحلفني  4

ن أن القول بأ) بSanky( رئيس القضاةذكر  1935سنة  ويف قضيةدانة املتهم، إىل إفعال  دلة تؤدياألن أالقاضي  ولو رأىحىت 

ىل جعله يبث بنفسه يف القضية دون احمللفني و ليس هذا إمنا يؤدي إهيئة احمللفني،  مامأاملتهم املاثل دانة إن يعطي قرار بأللقاضي 
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 دنيةجنليزي وجود للدعوى املللمتهم السجني، كما ال يعرف النظام اإلال إستئناف احلكم إجنليزي اإل يقبل النظام وذا ال

  1ون.نحتكم للمصاب بضرر من اجلرمية مببلغ حدده القا ولكن احملكمةالتابعة للدعوى اجلنائية، 

من كثري   لي عنخجنليزي يف التبعد من النظام اإلأمدى  إىلقد ذهب  األمريكي اإلجرائيالنظام  أنخالصة ما تقدم 

امي يف زال حيافظ على فلسفة النظام اإل ذلك ال ولكن رغمامي يف املراحل السابقة على احملاكمة، النظام اإل خصائص

  مرحلة احملاكمة ذاا.

اليت كانت به تقريبا كل الدول  أخذتجنلرتا والواليات املتحدة و إامي قد ختطى من حدود النظام اإل أنجدير بالذكر و 

يعد خل، و إسرتاليا ... أيا وكندا و نيجري اجلنوبية، و  إفريقيااهلند و  إىلنشري من بينها  أنيكفي و جنليزية فيما مضى، إمستعمرات 

 يقرتب منه يف مواضيع كثرية القانون العراقي.امي، و بالنظام اإل تأثراالقوانني العربية  أكثرالقانون السوداين 

  تهاميالمطلب الثالث: تقييم النظام اإل

تبدو يف النظام اإلامي ميزة واضحة وهي تقدميه للمتهم ضمانات كافية تكفل له الدفاع عن نفسه ودفع التهمة املوجهة 

إليه، السيما مع الدور السليب الذي يقوم به القاضي يف إطار إجراءات قائمة على الشفوية والعلنية والطابع اجلمهوري، وهي 

 أا أصبحت من دعام اإلجراءات اجلنائية احلديثة، ومع ذلك فقد عيب على هذا ثبتت التجربة أمهيتها، حىتأإجراءات 

النظام عدة مآخذ لعل أمهها ترك كل زمام املبادة يف حتريك اإلجراءات بيت يدي اين عليه إىل ثغرة هائلة يف نظم العقاب. 

  وعليه فللنظام مزايا وعيوب نوضحها يف الفرعني التاليني:

  تهاميالنظام اإلزايا م الفرع األول:

  :أمههابعدة مزايا  امي يتميزاإلالنظام  أنمما ال شك فيه 

نائبه، أو قيمة الفرد ممثال يف اين عليه  إعالء، ثارهاآيف احلسم و  إيقاعها والسرعة يف اإلجراءاتالبساطة يف تنظيم  :أوال

  .اإلجراءاتصاحب الصفة يف حتريك 

                                         

ن حدا مل يتمكن حىت اآلأن إجنليزي قال فيها رئيس القضاة " مام جملس اللوردات اإلأن مناقشة جرت أجنليزي، كما تطبيقا للقانون اإل

  .احملكمة " مضاد لرغبة إعطاء قراراد وسيلة لسلب احمللفني يف بريطانيا يف إجيمن 

  ذلك:أنظر يف 

ص  ،1980سكندرية،اإل ، دون طبعة،املعارف املقارن، منشأةبو شادي عبد احلليم، نظام احمللفني يف التشريع اجلنائي أحممد  -

  .وما بعدها 354

  .35، ص املرجع السابق ،وحتليالرمسيس نام، اإلجراءات اجلنائية تأصيال 1
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، 1األسلحة معه يف خصما يتكافأالقانونية  من الناحيةللمتهم الذي ينازل  واحملاكمة العادلةتوفري ضمانات الدفاع  ثانيا: 

والعالنية وحضور اخلصوم وهي  على الشفويةقائم  إجرائيظل تنظيم  القاضي يفال سيما الدور السليب الذي يقوم به 

  2اجلنائية احلديثة. اإلجراءاتمن دعائم  أصبحت أا حىت ،أمهيتهاالتجربة  أثبتت إجراءات

  تهاميالنظام اإل الفرع الثاني: عيوب

  فيما يلي: أمهها نتقادات نوجزإلعدة  اميالنظام اإل تعرض

إذ أن ترك زمام املبادرة  ، ملا خيلفه هذا النظام من ثغرة واسعة يف عقاب اجلناة،اإلجراميةالعجز عن مواجهة الظاهرة  :أوال

لعدم محاس اين  إماكثري من ارمني من العقاب،   إفالت إىلسوف يؤدي  اإلجراءاتيد اين عليه لتحريك  يفكامال 

     أو قوم أو نفوذهم،يف مواجهة اجلناة أو ذويه خوفا من سطوم  ه لرتدد إماو بضرر جسيم،  إصابتهنظرا لعدم  عليه

ن إالنتيجة، فهذه لتفادي يفلت حينئذ ائيا من العقاب، و  كان اجلاين  إذ آخرامه بتصاحل أو لسبب إلتنازله عن  ماأو 

حىت صدور حكم فيها، و مما كان  اإلجراءاتيسري يف  أنبعض التشريعات القدمية كانت تلزم املدعي حبلف اليمني على 

 األعباءخماطر جسيمة، حيث كان يتحمل كافة  إىلام كان يعرض موجهه ن اإلأاين عليه  حجامإيف  أيضايساعد 

اخلضوع للعقاب  –ية املتهم حكم بعدم مسؤول إذااملدعي معرضا  من ذلك فقد كان أكثراملادية للدعوى، القانونية واملالية و 

 3املدعي عليه. إىلهو املقرر للجرمية اليت نسبها 

املرونة  إضفاءكان حيول دون   األصليةيف صورته  أن النظامسيما من موضوع، ال أكثرالتجربة التارخيية ذلك يف  وقد أكدت

 أنوهلة  ألولن املساواة اليت يبدو إف إىل ذلك وباإلضافة ،4على سياسة العقاب من خالل العفو عن العقوبة أو عن اجلرمية

                                         

ام يقع ن اين عليه موجه اإلأال إكان النظام حمل البحث حيقق بالفعل ضمانات واضحة للمتهم،   إذانه أ إالجيب التنويه  ومع ذلك1

 يف-العمليةمن الناحية -يضعه  وهو مادعائه، إفبوصفه مدعيا خالفا الظاهر يلتزم بإثبات صحة ، ذلك إثرعليه عبء ثقيل على 

  بقاعدة املساواة بني اخلصوم اليت تنسب عادة اىل النظام. وخيل بالتايلعليه،  موقف املدعىمن  أصعبموقف 

  ذلك:راجع يف 

  .65يف اململكة العربية السعودية، املرجع السابق، ص  جرائيوالنظام اإلجراءات اجلنائية املقارنة اإل بالل،عوض  أمحد  -

هامشا واسعا  ويتيح له، واملعنويةن النظام يتكفل بتقرير تعويض مالئم للمجين عليه من الناحيتني املادية إذلك، ف وباإلضافة اىل 2

  الفردية. احلريات-الزاويةهذه  من-يدعم وهو مالتقدير مدى مالئمة حتريك االجراءات 

  كل من:  ظرأن

   .190، ص 1986احلقوق، جامعة القاهرة،  دكتوراه، كلية، رسالة والتطبيقالنظرية  اجلنائية بنيعزت الدسوقي، قيود الدعوى   -

  .51املرجع السابق، ص  اجلنائية،جراءات فتحي سرور، الوسيط يف قانون اإل محدأ -

  .66-65، ص السابقيف اململكة العربية السعودية، املرجع  اإلجرائيوالنظام اجلنائية املقارنة  بالل، اإلجراءاتمحد عوض أ 3

   من:راجع كل  4
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كانت الكفة متيل   إذ، خراآلختتل لصاحل بعضهم يف مواجهة البعض  األحيانالنظام يوفرها للخصوم كانت يف كثري من 

 باإلجراءاتام املبتدئني، عدميي اخلربة مواجهة موجهي اإل واملعتادين يف ارمني العائدين وكذا لصاحل، األغنياءبداهة لصاحل 

  القضائية.

دعاء حيث مل تكن من كثري من اجلرائم ال يناهلا العقاب، لقلة من كانوا يقومون بوظيفة اإل  إفالتمن خماطر النظام  ا:لثثا

التشريعات مل تفلح  أنام، كما وسعهم شراء سكوت الشهود، أو جتميد اإل واألثرياء يفالسلطة  وكان ذوالوظائف احملببة، 

  1.األمريف كبح مجاح التجاوزات يف هذا 

يؤدي فقدان  إذ، األمثلالعدالة على الوجه  إدارةنه أبتدائي أو جتاهلها كان من شالنظام ملرحلة التحقيق اإل إسقاط رابعا:

دون يئة الدعوى للفصل فيها،  اجلرائم اجلسيمة و املعقدة، فيحول  إزاء اإلجراءاتثغرة واسعة يف مسار  إىلتلك احللقة 

جلوهرية، على النقاط ا احملكمة أماماملناقشة  أوجهمينع من تركيز ستبعاد غري ادي منها، و إو  لألدلةال يسمح بتقييم مبدئي و 

امات كذلك كانت سلطام يف الرد على اإلو  كانت واسعة،  كان نوعها  أيا األدلةسلطات اخلصوم يف تقدمي  أنسيما و ال

للذمم، كل هذا من  إفسادو  ما قد يتخللها من شهادة زورو ملشاعر اجلمهور،  إثارةمن ما حييط بالدعوى جديدة، و  بأخرى

   2العدالة. إلدارةاملوضوعية الالزمني اهلدوء و ن يقضي على أنه أش

حمددة جيعله غري حر يف  وتقيده بأدلةسلطة تقصي احلقيقة بوسائله اخلاصة،  منوجتريده الدور السليب للقاضي  خامسا:

  3رمسها القانون. وباحلدود اليت، أدلةقيد مبا يعرفه اخلصوم من تقتناعه الشخصي حول املوضوع بل يإتكوين 

                                         

  .183و حق الفرد يف اخلصومة اجلنائية، املرجع السابق، ص أام الفردي عبد الوهاب العشماوي، اإل   -

  .195، ص السابق عزت الدسوقي، املرجع -

  أنظر كل من: 1

  .40لسابق، ص فيدة سويدان، املرجع ام  -            

  .30رمسيس نام، املرجع السابق، ص   -            

  .14السابق، ص  املرجع البطراوى،عبد الوهاب عمر   -            

  .66، ص السابقجرائي يف اململكة العربية السعودية، املرجع النظام اإلو  اجلنائية املقاربة بالل، اإلجراءاتد عوض أمح 2

   من:نظر كل أ3

  .14ص  ،املرجع السابقسامة عبد اهللا قايد/حممد علي كومان، أ -

الطبعة ، شركة املطبوعات الشرقية، دار املروج، األول اجلزائية، اجلزء أصول احملاكماتفاروق الكيالين، حماضرات يف قانون  -

  .71، ص1995 لبنان، بريوت،الثالثة، 
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القوى  إىلحتكام ا هذا النظام، يغلب عليها الطابع البدائي الرببري من خالل اإلكما كان يسمح   اإلثبات أدلة سادسا:

عتبارات املوضوعية الالزمة للكشف عن احلقيقة أو تقييم بعيدا عن كل اإل أثرهامصري املتهم يتحدد على  واليت كاناخلارقة، 

  1البشرية للخصوم يف الدعوى.كرامة لل إهدار وتنطوي علىقوة الدليل، 

 اإلجرائيذا النظام ليست دف احرتام احلرية الشخصية كهدف قائم بذاته من التنظيم  قرتنتإالضمانات اليت  إنسابعا: 

 وهو تصورنزاع يبني شخصني كما هو احلال يف اخلصومة املدنية  ، هي تصور اخلصومة اجلنائية باعتبارهاأخرى وإمنا لعلة

منذ  تبدأاليت  اإلجراءاتصطالح يطلق على إيتجاهل الفروق بني اخلصومتني، فاخلصومة اجلنائية عبارة عن  ألنهخاطئ 

  نقضاء.اإل أسبابذلك من  أو بغرييف الدعوى بات تنقضي سواء حبكم  أن إىلحتريك الدعوى اجلنائية 

سواء  اليت حترتم حريتهالضمانات  إطارتطبيق قانون العقوبات على املتهم يف اخلصومة اجلنائية كشف احلقيقة، و هدف و 

 مبدأمان أو بض إدانتهمبدأ براءة املتهم حىت تثبت نص القانون "، و ال بإال جرمية و ال عقوبة  "نأالقائل ب املبدأ هبضمان

اليقني املشروع حيث الشك يفسر ملصلحة اجلزم و واملبين على اضي اجلنائي ضمن حدود العقل و املنطق الوجداين للق قتناعاإل

اخلصومة اجلنائية تتصف بالعمومية فهي ملك للدولة حلماية سلطاا يف توقيع و .هذه الضمانات ال تتوفر يف املتهم و املتهم، 

ال  املبدأ هذاسلطتها يف العقاب، و  إقراراجلرمية و ذلك يتوقف على حتديد شخصية مرتكب العام ، و  العقاب حتقيقا للصاحل

جهة قضائية يف الدولة، بينما كوالنيابة العامة تباشرها   األحوالعليه بتحريكها يف بعض  للمجينلو مسح و ستثناء عليه إ

نه حيق أ جندلذا الطرفني، و  ألحدمملوك  املدعي عليه، فقط موضوعها حقعي و اخلصومة املدنية عالقة بني شخصني املد

ما حركت الدعوى ال حيق النزول عنها لتعلق احلق فيها باتمع، كما ال جيوز تعطيل  إذاالتنازل عنه خبالف احلق اجلنائي 

كل خصومة ختتلف من حيث   أناليت نص عليها القانون مبعىن  األحواليف  إالأو وقف سري الدعوى  يف اخلصومة اجلنائية 

 إىلدليل يؤدي  أي إىليستند  أنملسائل اجلنائية له احلق يف يف ادور القاضي، حيث  ختالفإوة على احملل عالالسبب و 

 2.األدلةختتلفان من حيث  أيضااخلصومتني  أن أيسلفا بالقانون  األدلةاحلقيقة خبالف دور القاضي املدين الذي حتدد له 

الضمانات اخلصومة و  وأطراف ،والسببومتني من حيث املوضوع، ختالف جوهري بني اخلصإهناك  أنمن هذا يتبني 

 اإلجراءات ومن حيث إليهمامن حيث النظرة  ختالفإيكون ن أختالف لذا وجب ا وجد مثل هذا اإلطامل، و اإلجرائية

  .واألدلة

 بعض العيوب يف تاليف واألمريكي حاوالن التشريع الربيطاين أمن مراحل التطور الحظنا  تهمن خالل ما مت دراس ثامنا:

نظام النائب العام  أنشئنه مع ذلك أ إاليباشرها اين عليه أو ذويه،  أنيف الدعوى  األصلالسابق فمثال:  اميالنظام اإل

                                         

  .67، ص السابق، املرجع باللمحد عوض أ 1

  .51سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، املرجع السابق، ص محد فتحي أ 2
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يف اجلرائم ذات  إاليكون  وتدخلهما المباشرة الدعاوى  وكيل الدعاوي العام يف وينوب عنهميثل اتمع يف مباشرة الدعوى 

  .اإلجراءاتمل يكن مبقدوره توكيل حمامي يباشر  إذااخلطورة اخلاصة أو اليت يتخلى عنها اين عليه، 

لعجزهم عن مجع  ماإستمرار فيه، دعاء أو اإلعن مباشرة اإل األفرادتقاعس  إليهاالعيوب اليت تؤدي  أحدمن  وذا خنلص

  هيئة خمتصة. إىل وإمنا حتتاج إجيادها األطرافمبقدور  واليت ليسالواقعة  ثباتإلفنية  أساليب إىل واليت حتتاج األدلة

الثاين  التشريع العيب وذا تالىفنتخابه، إم تعيينه أو فيما بعد يت أصبحختيار القاضي من قبل اخلصوم، إ سابقا يتمكان و 

 1ختيار القاضي لنظر دعواهم.إعن  األفرادالذي يتمثل يف عجز 

عمل يفرتض  ، هواألدلةبتدائي يعوق مجع يف مرحلة التحقيق اإل ىتمراحل الدعوى ح فرض العالنية يف مجيع إنتاسعا: 

 2كتشافها.إفيها قبل  التأثريام أو اإل أدلة بإعداميبادر املتهم نوعا من السرية كي ال

 أوجهمن  آخر، كان وجها اآلهلة بإرادةذلك ميس بسيادة الشعب أو  أن، بدعوى األحكامطعن يف لللنظام ا إغفاالعاشرا: 

 3اخلاطئة. اإلدانةحاالت  صارخ يف لظلم وتكريسا-معاصرةوجهة نظر  من-القصور يف النظام 

  والتنقيب المبحث الثاني: نظام التحري 

وتقييد تقييده،  إىل أدت أا إالتطوير هذا النظام،  إىلدف  وإن كانتام الفردي من تعديالت، على نظام اإل ما طرأ إن

امي من على النظام اإل ما طرأ نتيجة-الشعيبام يف اإلا خصوص-ة املواطنني يف رفع الدعوى الفردية ففرتت مه احلرية

ام، يف جرمية وقع ضررها بشكل مباشر، فكيف هو مبباشرة اإل )الربيتورمن احلاكم ( اإلذنخذ أقيود، فالفرد سيفكر قبل 

  بتداء.إ ضررها عليه مباشرة، ومل يقعاحلال يف جرمية ال تعنيه 

ستثنائية، إيتم بصورة  األمركان ام، و عن مباشرة اإل األفرادعزوف ام بنفسه، للخروج من معزلة اإلمباشرة  إىلاحلاكم  فلجأ

ام من حيز الوجود، وخرجت سلطة مباشرة اإل إىلالنظام التنقييب  األصل فخرج إىلستثناء من اإل األمرحىت حتول هذا 

                                         

  .42مفيدة سويدان، املرجع السابق، ص 1

  .15سامة عبد اهللا قايد/ حممد علي كومان، املرجع السابق، ص أ 2

ن مت ذلك حركت إ، فدلتهاوحتصيل أستقصاء اجلرمية إجراءات يف مرحلة خذ حديثا بسرية اإلأجنليزي ن املشرع اإلأال جتدر اإلشارة إ 

  . مام قائمة خمتصةأالدعوى اجلنائية 

  ذلك:راجع يف  

، بريوت، لبنان، وىلالطبعة األ، منشورات احلليب احلقوقية، وأثناء احملاكمةعبد الستار سامل الكيسي، ضمانات املتهم قبل   -

  .224، ص 2013

  .35-34سابق، ص الرجع املجنلو أمريكي، يف القانون األ اميللنظام اإلمحد عوض بالل، التطبيقات املعاصرة أ 3
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طبيعة لقيام احلكومات  كان ظهور هذا النظام نتيجةركزية قائمة على احلكم الفردي، و سلطة م إىلام الفردي) الشعب (اإل

  ة.  لتزايد قوة الدولاملنظمة و 

ام عقاب يف ظل نظام اإلكانت الدعوى بال  فإذاام الفردي، اإلام العام من الناحية النظرية نقيض نظام اإل ويعترب نظام

اليت تذوب ام العام ميلكها اتمع للدفاع عن مصاحله للمجين عليه أو الفرد عموما، فهي يف ظل نظام اإلحقا  الفردي

  عامة. ولصاحل هيئةمسه إوبن اتمع ع، تباشرها األفرادفيها مصاحل 

  ة املطالب التالية:ضمن ثالثوسنحاول من خالل هذا املبحث تناول هذا النظام 

  مضمون نظام التحري والتنقيبالمطلب األول: 

  : التطور التارخيي لنظام التحري والتنقيبالمطلب الثاني

  تقييم نظام التحري والتنقيب المطلب الثالث:

 1والتنقيب نظام التحري: مضمون األولالمطلب 

هذا التطور  وكان مثرةاخلاصة، العامة، على املصلحة  ومسو املصلحةتقوية سلطة الدولة املركزية  إىلالتطورات السياسية  أدت

من نزاع  إىل اجلرمية وتغريت النظرةام" توىل الدولة " توجيه اإلت أنذلك  ومن مقتضياتالدولة فرض النظام،  ن تتوىلأ

 إىلاتمع، كما صاحب ذلك تغيري النظرة  وعدوانا علىجتماعي عتداء على النظام اإلإ إىل، وغريهشخصي بني املتهم 

  توزيع العدالة يف اتمع. اليت حتتكرللدولة  وأصبح ممثال وظائف الدولة عترب إحدىأو القضاء 

  ووفقا ملا سبق ذكره سيتم تقسيم هذا املطلب اىل ثالثة فروع كالتايل:

  ومعالمه األساسيةالنظام  مفهوماألول: الفرع 

احلضاري، وال يغيب عن  التأخرلسياسية، والتقدم، أو ا األمناطتبدل كنتيجة للتغريات يف وت تتطور اإلجرائيةالقواعد  أن

مصلحة و  أيحرتام احلرية الفردية، وتغليب مصلحة الشعب على إالسياسة تتقلب بني سياسة تقوم على  أنمن  األذهان

بدورها تقبض على و ،بني سياسة تقوم على تركيز السلطة يف يد معينة جزء من اتمع ، و  ألنه األمورشرتاك الفرد يف كل إ

                                         

و لطبقة معينةـ، فجاء الفكر أ حلكم معنينظمة اليت تستند فيها السلطة كلها حضان النظم الديكتاتورية، تلك األأولد هذا النظام يف 1

اخلصوم يف الدعوى اجلنائية مع  وق وحرياتحقلبناء النظام العام حيث يصادر مبقتضاه  أساسا فلسفياالقانوين ليتخذ من هذا املبدأ 

مهما كانت بساطتها، ومن مث  ية جرميةأن اتمع يتأذى من جراء أترك حقوقهم يف الدعوى املدنية على حاهلا، مستندا يف ذلك على 

مكانتها يف القانون  اجلرميةوتسرتد عنها  وقف بعيداتقدم بشكواه  إذاما اين عيه الفرد أيكون هو اين عليه يف كل دعوى جنائية، 

  العام.

  ذلك:نظر يف أ

  .04املرجع السابق، ص  )،امي اإلسالمي، (دراسة مقارنةعبد الوهاب عمر البطراوي، النظام اإل  -
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سواء هذا النوع أو ذلك من السياسة، فهي السلطة بصورة قوية، و جل احلفاظ على أبيد من جديد وذلك من  األمورزمام 

مع  يتالءمتكييفا  تأخذيف عصر ما  اإلجرائيةالقواعد  أنالسياسة ومن هذا جند  تلكحتتاج إىل قواعد قانونية تتالءم و 

  القانون. أجزاءاسية كغريها من ياملذاهب الس

 واليت منالدولة،  ولتزايد سلطةلقيام احلكومات املنظمة نتيجة طبيعية  والتنقيب وتطوره جاءظهور نظام التحري  أنلذا جند 

وبعد -عن اجلرمية ومبجرد تبليغهفسه بنالقاضي يف تعقب اجلاين  وهو حق-التلقائيام القضائي أو اإلجرائها ظهر نظام 

 السلطان ومن واجبهااحبة الدولة ص أصبحت عندما-خمتصةام بواسطة سلطة اإل أي-ام العام نظام اإل إىلتطور  ذلك

عتباره إام بخص وظائفها توجيه اإلأ من إن، و األفرادمن مسؤوليات  مسؤولياا ال عتباره منإواألمن و حتقيق العدل 

 1.منواألالفين لفرض النظام  األسلوب

عبارة عن جمموعة  أصبحتن اخلصومة فيه إامي، فمغايرة للنظام اإليقوم على فكرة  والتنقيب الذيي التحر  وبظهور نظام

والذي امي ، على العكس من النظام اإلالدولة يف العقاب وإقرار سلطةعن احلقيقة،  منها الكشفاهلدف  اإلجراءاتمن 

  سواء كان هو اين عليه أو ذويه. اموممثل اإل، واملتهمتعترب اخلصومة فيه نزاع شخصي بني اخلصوم 

 إمناخاصة به، و  بإجراءاتليس للمتهم احلق يف القيام ، و اإلجراءاتيف نظام التحري والتنقيب ال يعترب املتهم طرفا حقيقيا و 

  .األدلةيف مجع  لإلسهامفرصة  إعطائهخيضع لسلطة احملقق دون عليه، و  اإلجراءاتهو حمل لتطبيق 

، وكرامتهحساب حرية املتهم  ولو علىوسيلة للكشف عنها  أي إتباع واحملقق عليههذا النظام احلقيقة هي اهلدف،  ويف ظل

التحقيق، كما حيق للمحقق  أثناءستعانة مبحام باإل احلق وليس للمتهماخلصوم  بطلبات-امياإل كالنظام-يتقيد  وهو ذا

ما تبني كذب  إذايعاقبه  وله أنيطلب املتهم للشهادة  أنما حامت حوله الشبهات، كما لديه  إذاحببس املتهم،  يأمر أن

 2الشهادة بعقوبة شهادة الزور.

 إىل أقربجتعلها متع خبصائص قضائية كاملة، بل تغلب عليها صفات ال تت األولية اإلجراءات أنيف هذا النظام  األصلو 

  .والبوليسية اإلدارية األعمال

 أصبح (حيثيف سلطة احملقق  ولدى التحقيقاخلصوم،  وال حيضرهامكتوبة سرية و  اإلجراءاتتكون  أنلذا ليس غريبا 

يف وضع جيعله يقف بصورة معاكسة للمتهم أو  أصبح بأنهلنا  ) يتبنيوكبرياجزءا هاما  يأخذالتحقيق يف ظل هذا النظام 

                                         

  . 43مفيدة سويدان، املرجع السابق، ص1

  .52محد فتحي سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، املرجع السابق، صأ2
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يط به من الظروف اليت من املمكن ما حياملتهم، و  إىللتفات دون اإليلته سوى الكشف عن احلقيقة و خم وليس يفالدفاع، 

 1احلرية لبيان مدى صحة دفاعه. إعطائهلصاحله أو  أن تكون

 إصدارللمحقق  أجازتذا النظام،   أخذتبعض التشريعات اليت  أنمما ساعد على جعل سلطة احملقق ذه الصورة هو و 

للوقائع  بالنسبة رأيهباملسائل القانونية  عالوة عن  رأيهيعطي  أناحملقق  أناملتعلقة يف اجلرائم  البسيطة، كما   األحكامبعض 

مها على ما ورد يف ملف تستند يف بناء حك احملكمة كانتن لرأيه قيمة حامسة ألرائم اليت  حتال على احملكمة، و املتعلقة باجل

دعاء و صفة اإلالشخصية للمحقق، عالوة على ذلك  فاحملقق كان جيمع بني جتاهات الذي بدوره يعكس اإلالقضية، و 

 2الوقت عن احلكم الصادر يف الدعوى.يف ذات  أيضاتقوم مسؤوليته  أنالدفاع يف نفس الوقت، كما 

حسب النمط السياسي املراد تطبيقه ك ذاذاك أو فرض هذا القيد أو أو تتباين يف مدى التحرر من هذا القيد  اإلجرائيةالنظم و 

تايل روعيت الضمانات بالو ، عتبارا قيمة يف اإلالدميقراطية كلما كانت مصلحة الفرد هل إىلقرب أ فكلما كان النظام السياسي

كلما كانت اليت تتخذ ضده، و   األولية اإلجراءاتحضور املتهم مرحلة و الشفوية العلنية، و اليت تتأكد مببدأ القضائية، و 

تقليل من ، و الدولةعلى مصلحة داد علوا يف احملافظة إز يد السلطة القابضة عليها، كلما  السلطات يف الدولة مركزة  يف 

  امي.الضمانات اليت حتمي املتهم  خبالف ما كان عليه النظام اإل

 األسلوبعتباره إام باإل وظائفها توجيهمن  فأصبحالدولة  والسلطة بيدجل تركيز القوة أبه من  خذأوالتنقيب فنظام التحري 

 3.واألمنالفين لفرض النظام 

، مما وعدوانا عليهضررا للمجين عليه أو ذويه بل هي ضرر للمجتمع  فلم تعداجلرمية،  إىلتغيري النظرة  إىل أيضا وهذا أدى

الدولة هي اجلهاز الذي يقوم بتحقيق  وذا أصبحتوظائف الدولة،  إحدىعترب أالقضاء حيث  إىلتغيري النظرة  إىل أدى

ليحدد الثقة به، كما ختياره إذلك الشخص الذي يتم  ومل يعدل القضائي موظف حمرتف للعم إالهو  والقاضي ماالعدالة، 

  4حمدود. إقليميختصاص إ وأصبح له

                                         

  .44، صالسابقمفيدة سويدان، املرجع  1

  أنظر كل من:2 

  .56، صالسابق املرجع سرور،محد فتحي أ -

طالة إ والقضائية مع جتهادات الفقهيةواإلالتعديالت التشريعية  أحدثحامت حسن بكار، أصول اإلجراءات اجلنائية وفق  -

  .13، ص 2007، مصر، اإلسكندرية دون طبعة،املعارف،  أةأهم املسائل اإلجرائية، منش إزاءاإلسالمية على الفكرة 

  .وما بعدها 37، ص 1971طبعة  دون ناشر، دون بلد، العقاب،حق الدولة يف  عبد الفتاح الصيفي، 3

  .وما بعدها 37 ص املرجع نفسه، عبد الفتاح الصيفي، 4
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، وبأي مثن، وسيلة بأيالقضاء يف الكشف عنها  واليت يلتزمنه يرتكز على فكرة احلقيقة، أ والتنقيب يفالتحري  وميتاز نظام

عرتاف اإلعلى الربيء لن يقدم  أنمتضرعني بفكرة  األدلةعرتاف سيد عرتاف منه بالتعذيب حيث كان اإلإلا نتزاعإولو ب

  1التعذيب.ن اهللا سيعينه على حتمل على الرغم من تعذيبه، أل

اخلصومة ال  أن إذجل كشف احلقيقة، أ والتنقيب منابيا يف التحري ظام يقوم على منح القاضي دورا اجيالن وعليه فهذا 

توطيد سلطة  إىلترمي  اإلجراءات، بل هي جمموعة من واملشتكييف ظل هذا النظام جمرد خصومة شخصية بني املتهم تعترب 

  اليت تقع يف اتمع. والتصدي للجرائمتقوم فيها النيابة بتمثيل املصلحة العامة  الدولة يف العقاب

 األدلة والتنقيب عنيده كافة الوسائل اليت متكنه من التحري  ويضع حتتفهذا النظام جيعل القاضي ممثال للهيئة االجتماعية، 

  2).والتنقيبهذا النظام بنظام (التحري  ولذلك مسياحلقيقة  إىلللوصول 

الذي يقر للسلطة االجتماعية وحدها حبق مالحقة اجلناة بالعقاب، يباشر  اإلجرائيالتنقييب هو النظام عليه فالنظام و 

  من املوظفني أو احلكام القضائيني.ا ستعماالته جهاز إ

   وتتحدد املعامل األساسية هلذا النظام فيما يلي:

يف هذا النظام قانونيون مؤهلون، يؤدون مهمة أو خدمة عامة و دائمة هي البحث عن احلقيقة يف النزاع املعروض  القضاة )1

 ام الفردي.اإلكالوضع يف نظام املتهم   قرانأمل يعودوا من  أمي أعليهم، و الفصل فيه على ضوئها، 

 األخريةستعمال حق إجتماعية يف عامة تنوب عن السلطة اإللقاء مسؤولية أو واجب املالحقة بالعقاب على عاتق هيئة إ) 2

أو  األفراد أحدتنتظر قيام  أنتلقاء نفسها دون  وتباشرها منفتحرك هذه اهليئة العامة الدعوى بالعقاب يف املالحقة، 

 .امبسبيل اإلبسلوك  ملعنونةا األشخاص

هو نزال بني طرفني و -مدافعا-واملتهم – مدعيا-النزال بني طريف اخلصومة يتمثل يف النزال بني اجلهاز الذي ميثل اتمع، ) 3

املكانات و  سائلالو ام وال حيظى املتهم مبثله، و ام العمركز اخلاص الذي يتمتع به ممثل اإلللغري متكافئني يف السالح، نتيجة 

 3.إلثبات قضيةمتلكها  اليت

  والتنقيبني: خصائص نظام التحري الفرع الثا

  فيمايلي:ميكن إبراز اخلصائص اليت يرتكز عليها هذا النظام 

                                         

  .46مفيدة سويدان، املرجع السابق، ص 1

  .71ص  ،فاروق الكيالين، املرجع السابق 2

  .275-274، املرجع السابق، ص د حممود سعيدحمم3
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نه يف أملكا للدولة يقوم ا جهاز خاص، كما  أصبحتبل  بأنفسهميباشروا  لألفرادمل تعد اخلصومة اجلنائية ملكا  :أوال

 مبدأظهور  إىلهذا  وقد أدىيعلم ا، ن يتصدى للجرائم اليت أاحلكم بمسح للقاضي عض املراحل اليت مر ا هذا النظام ب

  ".مدع عام" كل قاضي هو  أن

هذا يتفق مع الوظيفة  أنكما  ،1وظيفة " النيابة العامة"هو ظهور و  أالبالنظام التنقييب  األخذركائز  أهمهذه تعترب من و 

الفهم الصحيح  ق معيتفهم، و العقوبة علي وإامهم وحماكمتهم وتوقيعارمني ب عتبارها املختصة بتعقإة للدولة باحلديث

سرية حىت  اإلجراءاتيف جعل ة يف كفالة الضمانات للمتهم، و ضنينعدوان على اتمع، مما جعلها  أا أساسللجرمية على 

جل احلصول ألتعذيب من وسائل ا إتباععالوة عن و للشهود،  إرهابهخوفا من سطوته و  األحيانبالنسبة للمتهم يف بعض 

  2عرتاف.على اإل

مثن  بأيوسيلة و  بأيالكشف عنها التنقيب على فكرة احلقيقة حيث يعترب لزاما على القاضي يقوم نظام التحري و  ثانيا:

لطة خوله سو احلقيقة،  إلثبات األدلةالتنقيب عن مما خوله سلطة التحري و لو بعيدا عن الطلبات اليت يقدمها اخلصوم، و 

 اإلجراءاتختاذ إ إىل أدىهذا يصدر احلكم، و  أنالتحقيق كي يتعرف على احلقيقة قبل  إعادةله بتدائي، و مراجعة التحقيق اإل

يتم امي، حيث كان ملا كان متبع يف النظام اإل هذا خالفاون مدونة، ويف غري حضور اخلصوم، و كن تأبصورة سرية وب

  3ن اخلصومة كانت عبارة عن منازعة شخصية بني طرفني.اخلصوم، ألالكشف عن احلقيقة من خالل  طلبات 

امي، حيث خبالف الوضع يف النظام اإل األدلةابيا من حيث مجع إجيدورا  أصبحدور القاضي يف ظل هذا النظام  ثالثا:

قانونية" األدلة ال" حمصورة، حمددة سلفا، بأدلةقتناع جيايب قيد من حيث حرية اإلالدور اإل ولكن هذاكان دوره سلبيا حمايدا، 

                                         

هذا  ، إقتضىيف ربوعه ونشر العدلمن اتمع أواجبها الدفاع عن  وأصبح منمهامها نشر العدالة  وبات منالدولة ن ملا قوى سلطا 1

و (املدعى أدعاء العام) يطلق عليها (اإل وهذه اجلهة لألفراد،مر دعاء العام، حىت ال ترتك األمسها على مباشرة اإلإن تنشئ جهة تعمل بأ

  و النائب العام.أالبالد يقال هلا (النيابة العامة)  ويف بعضعليه)، 

  أنظر يف ذلك:              

  .28عبد احلميد النجار، املرجع السابق، ص  دعما   -

  .53د فتحي سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، املرجع السابق، صأمح 2

   من:نظر كل أ3

  .13حامت حسن بكار، املرجع السابق، ص   -

  .78-73فاروق الكيالين، املرجع السابق، ص  -
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تتوافر  وإذا مل، اعهإلقتنتكن كافية  ولو مل باإلدانةحيكم  أن األدلةما توافرت هذه  إذا أصبحاملادية حبيث  وخاصة األدلة

  1احملددة قانونا. األدلةمل تكن من  أاما يثبت غري ذلك، طاملا  ولو وجدحكم بالرباءة  األدلةهذه 

ستخدام وسائل إ إىلدفعه  نأيف الكشف عن احلقيقة،  وبتحديد هدفهالقانونية من جهة  باألدلةوينتج عن تقييد القاضي 

 أدىلو و ، "األدلةسيد"عرتاف قيمة كبريةعرتاف باحلقيقة، حيث كان لإلاإل إىلجل الوصول أ والعنف واإلكراه منالقسوة 

خذ به أ، هذا الوضع 2التشريعاتبعض  مشروعة أقراوسيلة  عترب التعذيبوأبعاهة  إصابتهحياة املتهم أو  إاء إىلذلك 

بالنسبة للقاضي فقد  أما إعدامهقبل  من املتهمعرتاف نتزاع اإلإحيث جيب  اإلعداماليت عقوبتها خاصة يف اجلرائم اجلسيمة 

  .ختياروليس باإلموظفا يتم تعيينه من قبل الدولة  أصبح

نزال بني ممثل اهليئة  أاالدعوى بالعقاب على  إىلحينما كان ينظر  األوىلعاصرت النظام خالل مراحله هذه السمة و 

لكسب  إليهكافة املكنات املخولة   األولستخدام إوبني املتهم، فكان  -الذي يعترب الدعوى قضية شخصية له -جتماعية اإل

ذلك رتكاب اجلرمية و إعرتاف من املتهم بإلغاية هي احلصول  على حتقيق هذه ا إىلالوسائل اليت تؤدي  أسهلكانت قضيته، و 

بالنسبة  أما، 3حلف اليمني بإلزامهعلى املتهم  التأثريسم السؤال، فضال عن حماولة إالذي كان معروفا ب اإلجراءعن طريق 

  يار.ختم تعيينه  من قبل الدولة و ليس باإلتموظفا ي أصبحللقاضي فقد 

من مرحلة  أكثر، األدلةحيث خصصت جلمع  اإلثبات إجراءاتالتوسع يف نطاق  والتنقيب يفميتاز نظام التحري  رابعا:

يف ظل  أساسيااليت تلعب دورا و بتدائي ستدالالت، ومرحلة التحقيق اإلاحملكمة، فهناك مرحلة اإل إىلالدعوى  إحالةقبل 

  4هذا النظام.

                                         

  من:كل   نظرأ 1

  .276املرجع السابق، ص ، حممد حممود سعيد -

  .16املرجع السابق، ص  املعاصر،امي عبد الوهاب عمر البطراوي، النظام اإل  -

- Laingui André et lebigre Arlette, histoire de droit pénal, Tom II, La 

procédure criminelle, Gujas, Paris ,1979 P49. 

ن يطلب من املتهم أنه " جيب على احلاكم او احملقق أالذي نص على  1670قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي لعام ومن بينها   2

 وطلب منهعرتف أى تعذيبه، إن إعرتاف خالل التعذيب، فإلا وطلب منهن مل يعرتف عذبه إرتكاب اجلرمية قبل التعذيب فإعرتاف باإل

 مرحلة التحقيق، حيث أصبحت اإلجراءات تتم على مرحلتني: 1808صدور قانون  وبقي كذلك حىتعرتافه بعد التعذيب" إتأييد 

 بعض إىل ومنها إنتقلعرتاف، وسيلة لإلإلغاء التعذيب ك ومت أيضاامي، للنظام اإل ومرحلة احملاكمةوتتم وفقاللنظام التنقييب،  وتتم وفقا

  ربية.عالتشريعات ال

  .277، املرجع السابق، ص حممود سعيدحممد  3

  نظر كل من:أ 4
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وذلك  األحكاممراجعة  إمكانالنظام  بتدع هذاإيصدر خمالفا للحقيقة الواقعية، فقد  أنكان احلكم ميكن   إذاو  خامسا:

ن إالشعبية، لذا ف اإلدارة وصادرة عنن القضاء له طابع شعيب امي ألالف النظام اإلفيها، خب وإعادة النظرستئنافها إب

  سلطة القاضي مطلقة. أنتصدر ائية حيث  األحكام

  مراجعتها فهي من صنع الدولة ومن مث شاع  األحكامتلك  أمالدعوى، ولذا ال جيوز الطعن فيها.يف ا األخريةكلمة وله ال

املوظفني وهم خيطئون ويصيبون، فلزم  أعمالمن  أافيها  الرأي، فان األحكامعن طريق الطعن يف هذه  إجراءاامراجعة و 

التدرج يف  مبدأ، ومن هنا ظهر األعلىجهات القضاء  أمام أحكامهمنظام الطعن يف  بإقرار اخلطأحتماالت  إ إزاءالتحوط 

بل ستبداد السلطة احلاكمة، إاجلدية ضد لمتهمني الضمانات الكافية و ل، ومع ذلك مل حيقق 1ختصاصاتالوظائف و اإل

السماح  إىل، و اإلجراءاتالسرية يف  إىلويرجع ذلك باخلصوم السياسيني،  س كان يعطي اال الواسع للتنكيلعلى العك

الف الوضع يف تضييق حقوق اخلصوم، خب إىل أدىقانونية، كما  بأدلةتقييد القاضي يف تكوين اقتناعه  إىلبالتعذيب، و 

  2) املتهم.األفرادحقوق (تضييق  إىليؤدي  أنبد و  طاق السلطة اليف ن اعتساإلن امي ألالنظام اإل

والعلنية ومساواة  الشفويةعلى األخذ مببدأ امي حيث يقوم الثاين النظام التنقييب خيتلف عن النظام اإل أن وخالصة األمر

فصل هذا النظام بني الشخص الذي هم حرا حىت يتم احلكم عليه، كما ي، واملواجهة، وبقاء املتاخلصوم يف تقدمي األدلة

من  ماإختياره، إالقاضي يتم  أناشر عمله املختص، عالوة على ام والدفاع، واحملكمة، حيث كان كل طرف يبيباشر اإل

له فقط  إمنابنفسه و  األدلةيقوم جبمع  أنكان دوره سليب ليس له   إنحرتافه املهنة، و صوم أو احملكمة لنزاهته، وليس إلاخلقبل 

  تقدير قيمة ما يقدم له. 

وضعف الضمانات  املقيدة، األدلةو ، التدويناحملاكمة تتسم بالسرية و و  اإلجراءاتن أفانه يتميز ببينما يف النظام التنقييب 

والقاضي حتياط ، ووضعت القيود السالبة للحرية على سبيل اإلاألدلة سيد واإلعرتافيلة مشروعةالتعذيب وس عتربإللمتهم، و 

حمرتف متدرب، حصل على قسط كبري من الثقافة  ختياره بل هو شخصإ وال يتمالقانونية،  األدلةجيايب يف نطاق دوره اإل له

                                         

  .53محد فتحي سرور، املرجع السابق، ص أ  -

  .14بكار، املرجع السابق، ص  حامت حسن -

   نظر كل من: أ 1

  .30عماد عبد احلميد النجار، املرجع السابق، ص  -

  276ص  السابق،، املرجع سعيدحممود حممد  -

  .94-48مفيدة سويدان، املرجع السابق، ص2
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 بأفضليةختصاص، ويؤمن اإل بدأمبقر أنه أسليمة، كما  أحكام إصدارختصاص القضائي حىت يتمكن من القانونية، واإل

  .اجلزائيةالفصل يف الدعاوي  والفن يفاخلربة  أهل

  التنقيبو  تحرياني: تطور نظام الالمطلب الث

جلنائية، حيث يصبغ الدعوى االذي يهيمن على سري  األويل اإلجراءاجلزائية من  اإلجرائية األصولمسه يف إيشتق هذا النظام 

التنقيب أو التحري و -لتفتيشأي ا-" Inquisitoireيقرر إىل حد كبري مصريها، ويطلق عليها تعبري "عليها طابعه و 

"Enquête"  يف التاريخ القضائي شهرة عاملية معروفة.حملاكم التفتيش الصراحة، و دعوى ويسمى بالقوة و به ال تبدأوالذي  

رحلة من املراحل أو ميتزج به يف كل مكان، فهو ميثل م وحيل حملهبه  ويكاد يلحقامي، وهو تارخييا يعقب النظام اإل

  1.جتماعيةوالسياسية واإلاحلضارية 

القانون الروماين يف عصر اجلمهورية حيث كان تطبيقه مقصورا على املتهمني من  إىلهلذا النظام  األوىل األصولوترجع 

ة اإلجراءات على غري الرقيق من املتهمني، ومت ذلك بعد أن تقلص دور حماكم الربيتور يف مباشر الرقيق، مث طبق بعد ذلك 

ختصاص الربملان إواجلرائم اهلامة من ختصاص جملس الشيوخ، إالسياسية من  أصبحت اجلرائم، عندما اميوفق النظام اإل

  2ساعدة جملس من كبار القوم.مب

 إىلفباتت تنظر فيها،  األفرادمن الوطن ومصاحل أقوة وسلطان الدولة  وسيطرا على ركز فكرة هذا النظام على زيادة تو 

لقد خلص " بال كستون" تنطوي على عدوان الدولة ذاا وليس على اين عليه وحده، و  أاوعها على اجلرمية اليت تقع يف رب

سالم يف مملكته، وله لل األصيلجاللة امللك حبكم املهام امللقاة عليه وشخصيته امللكية  هو الراعي  إنبقوله: " هذا املعىن

ولذلك مسي    والعقاب على املساس به، األمناحملافظة على  أمريستوجبها  اليت اإلجراءاتختاذ إخيول من يشاء سلطة  أن

  3اجه وشخصه".تمن امللك: أ ام مرتبطة مبعىن وقوع اجلرمية ضدجل هذا كانت وثيقة اإلأمن امللك،  بأمن األمنهذا 

 نفسه مباشرةتور الربيوبدأ حماكم الربيتور،  أمامتدرجييا يف رفع الدعوى اجلنائية  األفرادومن دوافع نشوء هذا النظام فتور مهة 

ميارسه بصفة  أصبح أن إىلختصاص قاصرا على الرقيق اإل وكان هذا ستثنائية،إنفسه على املواطنني بصفة  ام من تلقاءإ

هتمام اإل أصبحنظام الربيتور، حيث  لغيأ أن إىل اإلقليمالوضع كذلك حىت ظهر نظام حمكمة حاكم املدينة أو  وبقي ،4عامة

  احملكمة. أماماحلاكم يف يتعلق بالدعاوي املرفوعة  به معاونو يقوموالتحقيق 

                                         

1M.Sasserath, procedure accusatoire et procédure inquisitoire, Revue de science 

criminelle, 1952, P 35. 
  . 54محد فتحي سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، املرجع السابق، صأ 2

  .وما بعدها 248، ص املرجع السابق عبد الوهاب العشماوي،  3

  .27عماد عبد احلميد النجار، املرجع السابق، ص  4
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، التعذيب للحصول على الدليل إجازة، شهادة الشهود، االعرتاف مع الدليل الكتايب هي: لإلثباتاملقبولة  األدلةوكانت 

، ولكن ومكتوباحقيق كان سريا وبالنسبة للت.على مجيع املتهمني اصرا على العبيد وحده تقرر تعميمهن كان التعذيب قأوبعد 

  .وشفويااحملكمة تتم علنا  أماماملرافعة 

جل احلصول على الدليل كما مل يكن أ املتهم منحلرية  إهدارفيها  إجراءاتالقانون الروماين كان يتبع  أنومن هذا يتضح 

  1يف احملكمة.ر احليدة سلطة مستقلة عالوة عن عدم تواف إىلام يعهد باإل

  معرفة كيف تطور هذا النظام من خالل الفروع التالية: ضمن هذا املطلب وسنحاول

  تطور النظام في القانون الكنسي  األول:الفرع 

وقدم بذلك  والتنقيب،ىل نظام التحري إاجلنائية  اإلجراءاتامي يف من النظام اإلمن حتول  أولعترب القانون الكنسي هو أ

  2به فيما بعد أخذتاليت  والدول ااورةمنوذجا لفرنسا 

التشريع الكنسي وذلك منذ القرن الثاين عشر حيث كانت  إىلهذا النظام  إدخاليف  "الثالث تننوسأ "ولقد ساهم البابا

  الفضائح.من  كلريوس وخوفا عليهمواإل كان يتعلق برجال الدين   األمرن تتم مبنتهى السرية أل اإلجراءات

 وإمتدتامة، بسرية الشهود و  أقواللسماع  األمراملنشفني عن الكنيسة مما دعا اهلراطقة و ن أهذا النظام يطيق بش أصبحمث 

ا منذ القرن  األخذ أبالنسبة للمحاكم العلمانية فقد بد أما الكنيسة،اليت تنظرها الدعاوي  أنواعطبق على كل  أن األمرإىل

  3.الثالث عشر

   مها:امي دف السيطرة على النظام اإل إجرائينيستحدث القانون الكنسي يف القرون الوسطى نظامني إلقد و 

اجلرائم اليت  مثل- الكنسيةختصاص احملاكم إفعال خطرية تدخل يف نطاق أفعندما كانت ترتكب  التحقيق:نظام  أوال:

  احلقيقة.على  بأنفسهميف البحث  األوىلكان القس يتخذون اخلطورة -هانة للرب إعتبارها إمتس الدين ب

 للخزانة،رادا كبريا يإكانتا متثالن   عادة،اليت كانت تطبق  وهي عقوبات واملصادرة،العزامة  أنذلك  العام:نظام المدعي  ثانيا:

 وهو ما ويتعقبوا،علمهم  إىليتصدون للجرائم اليت تصل  –الكنسييني ةعلى غرار القضا–يون ناملد ةالقضا ولذلك كان

                                         

  .55، صالوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، املرجع السابقمحد فتحي سرور، أ1

   من:نظر كل أ 2

  .10، 09عبد الستار، املرجع السابق، ص  فوزية  -

  .15الوهاب عمر البطراوي، املرجع السابق، ص عبد    -         

  50املرجع السابق، ص  سويدان،مفيدة   3
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 املهمة،السلطة ليقوم ذه  وهو ممثلوظيفة املدعي العام  أنشأتمث  "،ن " كل قاضي يعترب مدعيا عاماأيعرب عنه بالقول ب

  1النيابة العامة يف العصر احلديث  يقابل ما وهو

وهو القانون الروماين "امي الذي كان مطبقا يف كانت تطبق النظام اإل  أناحملاكم الكنسية هذا النظام بعد  وقد سلكت

على رجال الدين طبقا  عتداءإيف املسائل اجلنائية يف كل ختصاص باإل وأصبحت تقومللمحاكم العادية"،  اإلجرائي النظام

ونظرها الدعوى  إقامةختصاص احملاكم الكنسية سواء فيما خيص إمن  أصبحتس فقد التلبلنظام التنقيب ما عدا جرائم 

  2تلقاء نفسها. من

احلدود اليت يكفلها  ولكن يفبصورة علنية مع توفري حق الدفاع  تتم يف احملاكم الكنسية اإلجراءاتوأصبحت وتطور الوضع 

  .اإلمرباطوريالقانون الروماين 

 تأثرهاو  ،3تصاهلا بالشعوب اجلرمانيةمث توسعت الكنيسة من حيث حقها يف رفع الدعوى من تلقاء نفسها وذلك نتيجة إل

رجال الدين جبرمية من قبل الرأي العام "  امإ حال والدفاع، ففيدلة لألنظام جديد  وأخذها عنها الشعوب،بقوانني تلك 

جيب أن يقسم معه  مناإيقسم على براءته ولكن ليس وحده و ن يوجه من شخص معني" عليه باليمني املطهر وفيه أدون 

حلف اليمني أو عجزه عن توفري العدد الكايف ممن حيلفون على براءته  بأنه بريء، أما يف حالة رفضه عدد من األشخاص

  توقع عليه العقوبة.

الكنيسة خيتار  أسقفام، حيث كان ة بتشكيل هيئة من احمللفني مهمتها توجيه اإلسقامت اامع الكني بأنوتطور الوضع 

يبلغوا عن  أنلفوا اليمني على حي أنبوجه عام"، بعد  أشخاصحرتاما " حبدود سبعة إ األكثر األشخاصاهليئة من  أعضاء

  مهمة حتديد املذنبني. األشخاصهؤالء  وكان علىىل علمهم، إمجيع اجلرائم اليت تصل 

                                         

  .16ـ 15، صالسابق عبد الوهاب عمر البطراوي، املرجع 1

  .55-54املرجع السابق، ص الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، محد فتحي سرور، أ 2

جل أمن  األفرادء البالد، و التحري عن ممتلكات حناأالتحري عن ممتلكات التاج يف  هذا النظام فيما يقوم به ممثلي التاج من أحيث بد 3

يضا نواة نظام أصبحت فيما بعد أاليت ىل ميدان العدالة و إالتنقيب طريقها خذت وسيلة التحري و أبعد ذلك تسهيل فرض الضرائب، و 

ن يقوم القاضي أيتم ذلك بالتنقيب أو التحري أو التحقيق و نكلرتا حيث كان يطلق عليه إقد كان ذلك يف عهد الكاروبني يف احمللفني، و 

لون أليهم من املسائل اليت  يسإعن مجيع املعلومات اليت تصل  ن يبلغواأخذ منهم وعدا بأيشخاص من اتمع و ختيار عدد من األإب

  .ساسه اىل قوانني الفرجنهأيرجع ىل املسائل القضائية، و إمتد إاملالية مث ية و دار ال يف املسائل اإلأو صوم، وبدأ ترك تقدمي الشهود للخعنها، و 

  :يف ذلك نظرأ 

- James Bradly Tayer. Apreliminary Treatison Evidense at the common: 

Boston, little, Brown and company, 1896, P 47. 
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يتخذ حياله  أنكر إذا أماالكنيسة حيكم عليه بالعقوبة املالئمة،  أسقفن إعرتف بالتهمة، فإحاضرا، و  أحدهمكان   فإذا

 إذا األحراركان من العبيد أو من   إذا" أو تعذيبه األحراركان من   إذالف اليمني املطهر " حي أن وهي إما، أخرى إجراءات

  1نه مرتكب الفعل.أ إىلكانت القرائن تشري 

 2ام من تلقاء نفسهاام الذايت الذي مبقتضاه توجه احملكمة اإلخذ بنظام اإلأوية إجراءات احملاكم الكنسية جل تقأومن 

ستدعاء إم مث ضد املتهن يرفع الدعوى أمن مث يصبح على القاضي والتنقيب و طة التحري ليعطي احملكمة س وهذا بطبيعته

  واحد. آنام وسلطة التحقيق والقضاء يف ديه سلطة اإليوذا مجع القاضي بني  احلكم، إصدارالشهود، وبعد ذلك يتم 

رقابة عليه من الشعب ولو بطريقة غري  أيودون  التهمة إليهالقاضي التحقيق بصورة سرية مث يستدعي املتهم ويوجه  يبدأو 

       دفاعه املختلفة،  أوجهالشهود ومضمون شهادام املكتوبة، ويسمح للمتهم بتقدمي دفوعه و  بأمساءمباشرة، ويعلمه 

 يقسم اليمني بقول أن، وعلى املتهم 3مناقشة بصدده، ودون حضور الدفاع مع املتهم إجراءدون  والتحقيق كان يتم تدوينه،

ب نظام التحقيق على هذا احام نفسه وقد يستعمل وسائل التعذيب حياله، وقد صاحلقيقة، وملزما بناء على هذا اإل

                                         

  .52يدة سويدان، املرجع السابق، ص فم  1

و أو احملامون العامون، أجراء سائدا  ومتارسه عادة املدعون العامون صبح هذا اإلأكان القاضي يقوم بالتحقيق من تلقاء نفسه، مث 2

ىل التحقيق إو دائم، يرمي أما حتقيق عام إجهزة اليت يقوم عادة مبهمة الشرطة القضائية، ولذا فالتحقيق وفق القانون الكنسي بواسطة األ

ىل إليه اجلرمية) يصبح ال حاجة إذا ما ثبتت التهمة نتيجة التحري العام (وفيه يتم البحث عن مشتبه فيه تنسب إاجلرمية، فرتكاب إمن 

عرتاف يصدر منه)، وعندئذ كان إىل إملشتبه فيه وذلك بأسلوب التعذيب توصال االتحري اخلاص (ومعناه التقصي عن صفة املذنب 

تاحة الفرصة للدفاع عن نفسه، أو حتقيق خاص جيري يف مواجهة شخص حمدد، وعادة يصحب إعن  ستجواب املتهم وإيستغىن حىت عن 

صدار احلكم على اجلاين تتميز بالدرجة القصوى إجراءات إهذا التحقيق القبض على املتهم، وعند وجود اجلرمية يف حالة تلبس، كانت 

نه موضع أاملتهم ب وال إشعارستجواب نه مل يكن الزما ال اإلإبل  ،مستجواب املتهختصار، ومل يكن فيها حمل ما إلمن السرعة واإل

احلاالت اليت كان العقاب املستحق فيها هو الغرامة عن جرائم غري جسيمة، فكان يصدر احلكم فيها دون دعوى  وذلك يفحماكمة، 

  تسبقه.

  يف ذلك:  راجع          

  .28-27املرجع السابق، ص ، وحتليالجراءات اجلنائية تأصيال رمسيس نام، اإل -

القانوين،  وقيمة الدليلالتقيد بالدليل القانوين حيث يصبح احلكم الصادر من سلطات التحقيق مؤسسا على طبيعة  أجاء مبد ومن هنا 3

  .كان سيدها  واإلعرتاف حيث، والشهادة والقرائناملطهر،  وعرف اليمنيدلة األ وعدد هذه

  .53، ص نفسهسويدان، املرجع  دةذلك: مفينظر يف أ               
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 اإلجراءاتيبقى طرفا يف  أنللمبلغ ، والذي حيق 1التبليغ إجراءزال وحل حمله  ام رويدا رويدا حىتاإل إجراءتفاء إخ النحو

  ضد املتهم. األدلةيقدم  أنو 

 تهم يفييف وال األساقفةمع بقاء  زائيةاحملاكمات اجل إجراءالبابا يفوض مندوبني خصوصيني يف ومنذ القرن الثالث عشر بدأ 

جراءا إالتعذيب  فأصبحاىل التضييق من حرية املتهم،  أدتة بصورة زائيجراءات اجلىل تعديل اإلإدى أاحملاكمة، وهذا بدوره 

به حماكم مشال  أخذتىل احملاكم العلمانية، حيث إالنظام من احملاكم الكنسية  متد هذاإو لتحقيق، ا إجراءاتعاديا من 

 ساتذة بنيواألىل تبادل الطالب إ أخرى ومن جهةبالقانون الروماين من جهة،  التأثرىل إنتشاره إ ويرجع سرعةيطاليا، إ

  2وروبية الغربية.اجلامعات األ

طلب الس  1835حماكمها هذا النظام، ويف عام  إىلنقلت  أوروباسلطة الكنيسة مهيمنة على معظم  أصبحتوعندها 

مهمة  إىل األنظاروجهت  أاكما يرجع الفضل للكنيسة يف   سم حماكم التفتيش على حماكم هذا العصر.إ إطالقالكنسي 

  ختصاص الدولة.إالتحقيق من 

  فرنسا فيوالتنقيب الفرع الثاني: نظام التحري 

غري (العادية الفرنسية اليت عملت على تطبيقه تطبيقا دقيقا، مث ما لبثت احملاكم  هذا النظام يف نطاق احملاكم الكنسية أبد

بناء  1498-1453الصادرة يف عام  اجلزائية باإلجراءاتستقراره يف التشريعات اخلاصة إ تأكدخذت به، مث أن أ الدينية)

  الكربى.وامر امللكية األ على

شهود  بواسطةثبات يتم يف نطاق جرائم التلبس، وكان اإلخذ بنظام التحري والتنقيب منذ القرن الثالث عشر و األقد بدأ و 

ثبات ل غري حاالت التلبس واليت يتم اإلن مشأىل إ متدإولكنه ام حمدد ضده إ يكن هناك ملرتكاب اجلرمية، و إالرؤية عند 

  .للكافةبصددها بشهود معروفني 

                                         

بعد احلدود يف حتريك الدعوى اجلنائية، حيث ال يتعدى جمرد التقدم بشكوى أىل إظل نظام التنقييب تقلص دور اين عليه و الغري  فيف 1

ويف هذا ما يربز  accusationام  حمل اإل  dénonciationو ببالغ اىل اجلهة املختصة، ففي النظام حمل البحث حل البالغ أ

ن اين ما ألإول يف مواجهة الثاين: وضح الفروق بني كل من اجلاين واين عليه يف الدعوى اجلنائية، وهي فروق تعمل لصاحل األأبشكل 

الظروف  قل منه قدرة بدنية أو ضعف منه كفاءة ذهنية (كما يف جرائم النصب) ، ويف مثل هذهأما ألنه إعليه ال يعرف شخصية اجلاين، و 

ىل إتقدميهم من وقوع اجلرمية، وكشف فاعليها و فان التبليغ يكشف عن الوقائع، بينما تكون مهمة القاضي يف السعي حنو التحقق 

  .احملاكمة

  : يف ذلك أنظر       

  . 89، ص يف اململكة العربية السعودية، املرجع السابق والنظام اإلجرائيجراءات اجلنائية املقارنة اإل بالل،عوض  أمحد -

  .56محد فتحي سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، املرجع السابق، صأ 2
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للخصوم يف  تاحة الفرصةإو  بالعالنية،احملاكمة فقد متيزت  مكتوبة خبالفما بالنسبة للتحقيق فكان جيري بطريقة سرية، و أ

ستدعى ييف حاالت استثنائية حيث ال إ سرية،تعقد جلساا بطريقة  ستئناف فقد كانتعدا حماكم اإلما 1دلةمناقشة األ

  اخلصوم.احلال مناقشة 

ام ن يكون اإلأام، حيث مل يكن يطلب كان يعترب مبثابة توجيه اإل  ألنهبداية التحقيق لكافيا   أصبحما بالنسبة للتبليغ فقد أ

من تلقاء نفسه والقاضي يقوم بذلك بإقامة الدعوى  ن يبدأأىل القاضي فانه له إتبليغ ذا ما وصل الإبواسطة شخص معني، ف

عن  فراحن يقبل اإلأحتياطي وله جراء احلبس اإلإالقبض على املتهم و التحقيق و جراء إيضا أوله  ،دا حالة التلبسع فيما

لغاء إىل إدى هذا أوقد  3التعذيب عرتاف بوسائل زاع اإلنتإله  يزأجو  2يوجه اليمني بقوله احلقيقة  نأ بكفالة، ولهاملتهم 

                                         

احلقيقة  والتحري عنيعودوا يديرون اجللسة بل أصبح ذلك من مهام القاضي الذي ميلك زمام املبادرة يف البحث  ملفاخلصوم  1

  ".كانت تسمية النظام بأنه "تنقييب  ومن هناىل كافة الوسائل اليت تفيد يف ذلك إلتجاء باإل

بتدائي دث أساسا يف مرحلة التحقيق اإلحيستجواب املتهم يف هذا النظام كان إىل شهادة الشهود أو إلتجاء ن اإلأذلك  ويالحظ رغم

  .ام الفردييف ظل نظام اإل كان سائدامرحلة احملاكمة خالفا ملا   وليس يف

   ذلك:يف  نظرأ

  .91ص  السابق،املرجع  السعودية،يف اململكة العربية  والنظام اإلجرائياءات اجلنائية املقارنة جر محد عوض بالل، اإلأ -

كوسيلتني   واملبارزة القضائية احملنة إىل –وىل للنظام السيما يف املراحل األ – يلجأ أحيانا واإلعرتاف كان واليمني،، ىل جانب الشهادةإو  2

ىل التعذيب ذي طبيعة نفسية يتضمن إيف اتمعات احلديثة  والذي تطوريتضمن نوعا من التعذيب البدين أو العقلي  وهو ما، لإلثبات

ثنا عشر شخصا حيلفون إمام القاضي أىل الشهادة اجلماعية املقرتنة بأداء اليمني وفيها كان يتقدم إ أيلج كان  نفس. كمانتهاكا ملكنون األإ

اليمني حىت ولو كانوا على  مثل تلك حبلف-إجتماعيا –قارب ملتزمني وكان األ براءته،يقة مقسمني بذلك على ن املتهم يقول احلقأعلى 

قناعية لليمني املؤداة على هذا دانة والرباءة تبعا للقوة اإلن املتهم مذنب بالفعل، وكان القاضي يفصل يف مصري املتهم بني اإلأيقني ب

  النحو.

  : ر يف ذلكظأن

  . 211ص  ،املرجع السابق، الصيفيعبد الفتاح  -

مر بالتعذيب يف مرحلة ن األأن يأمر بالتعذيب حىت ولو كان املتهم قد خضع له يف مرحلة التحقيق، بيد أوكان القاضي يستطيع  3

  .م1670مر ملكي عام أاحملاكمة كان مقصورا يف فرنسا على جرائم خطرية حمدودة على سبيل احلصر مبقتضى 

  :راجع يف ذلك

   .92أمحد عوض بالل، املرجع نفسه، ص   -
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صبحت أصبحت احملاكمة ومنذ القرن اخلامس عشر سرية فيما يتعلق باجلرائم اجلسيمة وبعد ذلك أحيث 1العالنية أ مبد

  .ىل مجيع الدعاوى اجلنائيةإمتتد  احملاكمة سرية

حيز واضحا خالل املراحل تىل السلطة، وكان الإجرائي متيز بالتحيز القانون الفرنسي القدمي جند ان التنظيم اإلىل إ وبالرجوع

بصورة سرية، وظهر واضحا جراءات ختاذ اإلإحيث خيول  1670مر الصادر سنة سند ذلك األإجرائية املختلفة، وقد اإل

دلة القانونية، ويف خذ بنظام األدلة، واألاحملقق يف مجع األ وتقوية سلطةهدار حرية املتهم، إحرتام حقوق الدفاع، و إعدم 

  2عتماد على الوثائق املكتوبة.اما اإللوفا متأالقرنني الثالث عشر والرابع عشر كان م

 إذاىل املدعي امللكي حيث يقرر ما إجراءات تتم بصورة سرية، وبعد ذلك يرسل امللف كانت اإل ستداللمرحلة اإلففي 

ستجواب فورا القبض عليه، مث البدء يف اإلاملتهم و  ستدعاءأمر بإذا قرر ذلك إالتحقيق اجلنائي، فكان سيحال املتهم اىل 

ة ىل عقوبات ماسة باحلريإمر سيؤدي ن األأتبني  وإذا مان يقول احلقيقة، أحلف اليمني ب وذلك بعددون حضور حماميه، 

  بتدائي.ويل قاضي التحقيق البدء يف التحقيق اإلأو بالكرامة، ت

ستعانة غيبة حماميه، ودون متكينه من اإل، مث يتم مواجهتهم به يف ن مساع الشهود يتم يف غيبة املتهمأتاز هذه املرحلة بمتو 

  مبحام.

ستجوابه ثالث مرات إليه، ويتم إاملنسوبة  عرتاف بالوقائعاإلمحله على  قصدبللتعذيب خيضع يف هذه املرحلة  وكان املتهم

  .لإلثباتعرتاف وحده كدليل ثناءه وبعده، وذلك بناء على صالحية اإلأقبل التعذيب، و 

ستغنت إاملتهم بالتهمة  وإذا إعرتفقوال الشهود، أ ويكتفي بقراءةيضا بطريقة سرية، أتتم فكانت  المحاكمة: النسبةبما أ

ن يقتنع بغريها، حيث يؤدي أجيوز للقاضي  واليت الحمددة قانونا،  ألدلةثبات وفقا قوال، ويتم اإلاحملكمة عن قراءة هذه األ

مكان إمؤقتا عن املتهم مع  باإلفراج مر احملكمةأوتدلة، مل يتوافر حكم بالرباءة لعدم كفاية األ وإذا، باإلدانةىل احلكم إتوافرها 

  3دلة من جديد.ما توافرت األ إذاعادة حماكمته إ

                                         

ذلك فلم يكن الشهود يستدعون  وباإلضافة إىلدارة فعالة للعدالة اجلنائية، إىل العالنية بوصفها حائال دون إقد كان ينظر بوجه عام ف 1

اءات تقتصر على التقرير الذي يلقيه جر منا كانت شهادام املكتوبة ترفق مبلف القضية وكانت شفوية اإلإمام احملكمة، و أقواهلم أدالء بلإل

  دعاء ومرافعة حمامي املتهم.القاضي ومالحظات ممثل اإل

  :يف ذلكنظر أ

   .91ص  ،نفسهاملرجع اإلجراءات اجلنائية املقارنة والنظام اإلجرائي يف اململكة العربية السعودية،  ،باللد عوض أمح -

 .55املرجع السابق، ص سويدان،مفيدة  2

 .58املرجع السابق، ص  الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، سرور،محد فتحي أ 3
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 ويف عامكثر خطورة األ ميما يتعلق باجلرائستثنائية فال يف احلاالت اإلإبعلنية اجللسات  وأصبح يؤخذر ماأل ولكن تطور

  جراءات الردعية.مقصورة على اإل اجللسات السريةصارت  1539

جراءات إعينون بقرار من قبل امللك لتويل ي والذين كانوااخلصوصيون،  املدعون أصبحالنيابة، حيث يضا نشأ ما يعرف بأو 

مالكه أ فلم تعد له السيادة على من يعملون يفىل امللك إ وتغريت النظرةيعينون بصفة دائمة،  أصبحواالقضايا امللكية، 

عتبارها متس الصاحل العام، إقاضاة يف اجلرائم بالعامون يكلفون بامل وأصبح املدعونممثل للمصاحل العامة،  أصبحفحسب، بل 

  القرارات امللكية شهدت فرنسا تطورات مهمة للغاية. ومن خاللجتماعية، حيث يعترب امللك حارس هذه املصاحل اإل

) Poyetتعينه (و  1539، مث مرسوم 1498لثاين عام التحقيقية يف مرسوم لويس ا لإلجراءاتاملالمح الرئيسية  تضحتو 

  ول.مستشار للعدل يف عهد فرنسوا األ

ساسي ألق هو قانون االجراءات اجلنائية احبجراءات اجلنائية وكان قانون اإل 1670صدر يف عام أما لويس الرابع عشر أ

يعات ن حركة التشر أاحملاكمة، على ستدالل، التحقيق، و اإل ثالث مراحل ضمنجراءات تتم للنظام الفرنسي القدمي، وكانت اإل

ىل طرح الوسائل القدمية القائمة على القسوة والتعذيب، إت دأهي تتالئم مع روح العصر، و  تسعت يف القرن الثامن عشرإ

  حيث التحقيق يتم على مرحلتني: 1808الفرنسي الصادر سنة  التشريعات القانونومن هذه 

 امي من علنية وغريها.خذ بنظام اإلأومرحلة احملاكمة وا  ،وغريهايتعلق بالسرية  والتنقيب فيمابنظام التحري  تأخذمرحلة 

صول أذا القانون كثري من التشريعات احلديثة، ومنها القانون العثماين والذي طبق يف العراق حىت صدور قانون  تأثروقد 

 بقيأن إو غريها من الدول العربية اليت خضعت للحكم العثماين،  إىل أيضانتقل إ، و 1919سنة احملاكمات اجلزائية العراقي 

  1.أيضاامي بعضها على النظام اإل

جرائي اجلنائي يف على النظام اإل فقد غلب ،ذلكيضا بتشريعات غربية بأتأثرت على الدول العربية بل  التأثريومل يقتصر 

 وصدرتيطاليا، إعن النظام املنتشر يف املدن الشمالية يف خذته أوقد والتنقيب منذ القرن اخلامس عشر،  مسات التحريانيا أمل

صدرها شارل كوين حيث مشل على جمموعة أاليت  1532جمموعة تشريعات منها: جمموعة كارولينا اجلنائية سنة  الشأنذا 

ملانية مرباطورية األحناء اإلأجرائي للتحري والتنقيب يف مجيع ظام اإلاملبادئ الواجب تطبيقها على الدعوى اجلنائية لتطبيق الن

  2وبقي القانون املطبق حىت القرن التاسع عشر.

                                         

 .57، 56مفيدة سويدان، املرجع السابق، ص  1

  .57املرجع السابق، ص  الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، محد فتحي سرور،أ 2
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ىل احملاكمة بل إا ال تقوم يف الوقت ذاته بتقدمي املتهم مباشرة أوقد كانت النيابة العامة هي اليت متسك بزمام التحقيق، غري 

جراء احملاكمة، وميكن حالة كفايتها جلسة إل وحتدد يفدلة كافية قبل املتهم ذا كانت األإهذه ما ىل احملكمة لتقدر إتقدم طلبا 

  1جراءه بواسطة قاضي التحقيق.إن تطلب أمن تويل التحقيق بنفسها  العامة بدالللنيابة 

خذت بنظام التحري أة ين القوانني احمللإ، فانياملأو  تقنني شامل يشبه ما كان يف فرنسايطاليا، على الرغم من عدم وجود إويف 

، فقد قام هؤالء يف مؤلفام الفقهية بتطوير همئوخلفا ملانيا، وذلك بفضل النفوذ القوي للشراحأخذت به أكثر مما أوالتنقيب 

  2عتنقتها فرنسا.إنظام على حنو يشبه املبادئ اليت مبادئ هذا ال

قاضي ىل إما بطلبها إللمحاكمة  وتقدمي املتهمام طايل هي اليت متلك بزمام اإليالنظام اإلضا يف ظل أيابة العامة وجند الني

رها ذلك القاضي بنتيجة التحقيق الذي قام به و الذي يسمى بذلك طخي نأىل احملاكمة بعد إ بإحالةصدار حكم إالتحقيق 

يسمى مام احملكمة وذلك عقب حتقيق جتريه هي أأن يصدر تكليفا للمتهم باحلضور  ليهإا بطلبها مإصيل، و بالتحقيق األ

ما إعرتافه ا، و ، تبعا لضبطه يف حالة تلبس أو تبعا إلجلرمية ثابتة بوضوح يف حق املتهمقتضب، حيث تكون ابالتحقيق امل

 أليليه على وضوح ال حمل له معه إرمية ىل جلسة احملاكمة حيث تكون نسبة اجلإقتيادها املتهم املقبوض عليه مباشرة إب

ما بالنسبة للجرائم أيف اجلرائم اليت ختتص ا احملكمة أو اليت خيتص ا قضاء احمللفني،  ذلك حيدثو  حتقيق ولو كان مقتضبا.

ذهان صورة األىل إد ي، يعن الذي يتوىل التحقيق فيها والتقدمي للمحاكمة واحلكم هو قاضي يسمى الربيتورإ، فغري اجلسيمة

Pretor  ام و ستثناءا كما نرى سلطة اإلإالرومان يف القانون الروماين اجلمهوري، هذا الربيتور جيمع بني يديه سلطة احلكم

بعد التحقيق عدم وجود  رى يملمة و حيكم عليه، ماو يقدم املتهم للمحاك نه حيققأي أمعا، فضال عن سلطة التحقيق، 

ة، امنه يقوم مبهمته بناءا على طلب من النيابة العإختصاص بالتحقيق لقاضي التحقيق فقاد اإلنعإوعند ، إلقامة الدعوىوجه 

لو كانت هذه اجلهة هي ذا تولته جهة غريه و إيعترب حتقيقا قضائيا ختصاصه هو، والإينا من أن التحقيق كما ر أصل واأل

  3ختصاصها.إة أو الربيتور يف احلاالت اليت يكون فيها التحقيق من امالنيابة الع

  4ي والقانون الروماين.الغربية حتت تأثري القانون الكنس وروباأمتد اىل سائر دول إو  ،عرف نظام التحري والتنقيبسبانيا إويف 

  

  

  

                                         

 .33رمسيس نام، املرجع السابق، ص 1

 .58-57، صنفسه املرجع ،محد فتحي سرورأ 2

  .32، ص نفسهرمسيس نام، املرجع  3

 .58، ص نقسهاملرجع  الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، محد فتحي سرور،أ 4
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  نظام التحري والتنقيب المطلب الثالث: تقييم

ومن ناحية  نظام التحري والتنقيب بالزجر السريع والفعال ملرتكيب اجلرائم من ناحية، أو التحقيقيعلى الرغم من متيز النظام 

هلذا  وبن هذه املميزات ال حتول دون وجود عيأال إحرى يف تقيد القاضي بنظام األدلة اجلنائية وغريها من املزايا األخرى، أ

  والبد من توفره يف كل النظم القانونية وهو مبدأ املساواة.عام  أن هذا النظام خيل مببدأالنظام تتمثل أمهها يف 

  يرتتب على هذا النظام العديد من املزايا واملساوئ نورها يف الفرعني التاليني: وععليه

  نظام التحري والتنقيب الفرع األول: مزايا 

  يمايلي:فجيابيات اليت تضمنها هذا النظام تتمثل هم املميزات واإلألعل من 

عتبار اجلرمية إيقوم على  ألنهجرام، نه يضمن محاية فعالة للمجتمع يف مواجهة اإلأهم مزايا النظام التنقييب يف أتبدو  ال:أو 

فالت من العقاب يف ن فرص اجلاين يف اإلإماسة باتمع الذي خيتص وحده باملطالبة بتوقيع العقاب على مرتكبيها، وهلذا ف

  1امي.يف ظل النظام اإلبنظائرها  قورنتما  إذاظله ضئيلة 

جيابية يف حتقيق إجرائي، مما جعل سلطة القاضي للتنظيم اإل اذها هدفاوإخترتكاز هذا النظام على فكرة احلقيقة، إ ثانيا:

  2.وبراهنيحمض املوازنة بني ما يقدمه اخلصوم من حجج  وتعدى دورهالدعوى، 

تنظيم للنزاع بني  وكوا حمضخصوصية الدعوى اجلنائية  فكرةتالشت  ومن مثام طابع العمومية ضفى هذا اإلأ ثالثا:

  3امي.كما كان يف النظام اإل  ومن ميثلهاين عليه  خر هوواآلهو املتهم  أحدمهاطرفني 

نشاء إ ومن ذلك:يف كنف النظام التنقييب،  نشأتاجلنائية على بعض الدعائم اليت  لإلجراءاتنظمة احلديثة تقوم األ رابعا:

والسماح يف تقصي احلقائق،  ودورهم الفعالللقضاة،  والتكوين القانوينللسلطة العامة،  وتبعية القضاءنظام النيابة العامة، 

  4على.أمام جهة أيف احلكم اجلنائي  بالطعن

  

                                         

كثريا ما يضلل   والتعذيب كانعرتاف الذي ينتزع من املتهم بالقوة فاإل، ن هذه احلماية الظاهرية للمجتمع مل تكن مؤكدةإف ومع ذلك 1

خطاء القضائية الكربى اليت شهدها تطبيق هذا النظام يف فرنسا األ ية ذلكآو من العقاب،  فالت جمرمنيإو برياء أدانة إ ىلإويفضي العدالة 

  .والتحكم لغاء التعذيبإو املساواة  أنادوا مببد والفالسفة الذينهذا منطلقا لكثري من املفكرين  وقد كانبان العصور الوسطى، إ

   من:راجع كل  2

  .59، ص السابقع محد فتحي سرور، املرجأ -

 .14حامت حسن بكار، املرجع السابق، ص  -

  .277حممود سعيد، املرجع السابق، ص  حممد 3

  .93يف اململكة العربية السعودية، املرجع السابق، ص  جرائياملقارنة والنظام اإلاجلنائية  بالل، اإلجراءاتمحد عوض أ 4
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  نظام التحري والتنقيب الفرع الثاني: عيوب

  نتقادات منها:إىل عدة إتعرض نه أال إالنظام  االيت متيز ا هذبالرغم من املزايا و 

الضبط  سلطاتعطاء إمصاحلها عتداء على هيبة الدولة و إعتبار اجلرمية إقد ترتب على ف مضمانات املته ضعف وال :أ

مانات هدر ضأعرتافه، مما إسيلة للحصول على ىل حد تعذيبه كو إزاء املتهم وصلت إاحملاكمة سلطات واسعة والتحقيق و 

و  نتهاك حريتهإتخذة ضده مما يسمح بجراءات امللرباءة يف مجيع اإلومل تفرتض احقوق املتهم يف مواجهة هذه السلطات، و 

ة دانفرتاض هو وضوح اإلن اإلإالتنقييب  فنه وفقا للنظام أة النظر القائلة وجه تأييدستطيع وبذلك ن1هدار حقوقه يف الدفاع إ

مبجرد جهد د فرتاض باإلدانة يتواجن هذا اإلأليمة، و القانونية الس لإلجراءاتفرتاض بنجاح وفقا ن ينفي املتهم هذا اإلألغاية 

  2.من املوظف القضائي يسبق احملاكمة 

 منها، جراءإي أيف حضور  ن تكون للمتهم نصيبأة تامة دون ري يف سريجراءات جتطابع هذا النظام فكل اإلالسرية  ثانيا:

سواء ، 3امالدعوى اليت يقدمها اإل ألدلة تهمكن من مناقشتكما ال ي  ليه،إتنسب سبل وال حىت معرفة ماهية التهمة اليت 

ستصحاب املتهم حملاميه، وهذا ما جيعل الفرصة إستجوابه من قبل قاضي التحقيق يتم بال إ ولذا فإنكانت شهادة أو غريها، 

  .ىل الغاية املرجوةإاحلقيقة والوصول بكشفهم ربين ذلك سلوك سبيل غري مشروعة م فسهمنأهلم تسول ن مماملتهم  لغريساحنة 

الوصول  عليه إبتغاءرض حبرية املتهم تفاملساس  جراءاتإن أو  املتهم واإلدعاء،يقوم على عدم التكافؤ بني  يبيقفالنظام التن

  4كرامته.ومتس  د حريته حيث يفق تهمدفعه امليجالؤها بثمن باهظ إمنا يتم إهذه  حقيقة، فاحلقيقةي أىل إ

ر ن الغاية ترب أذلك ب نصارهأ رويرب  ،باحلرية الفردية هتماموعدم اإلسلطي لنظام احلكم ت الفكر اليعكس النظام التنقييب ثالثا:

فهو يضمن على حساب املتهم كل حقوق  خرىأوبعبارة متهم محاية لل أليعتبار إالوسيلة فغاية النظام املصلحة العامة دون 

واجلوهرية احلقيقية  الضماناتن يوفر أدون  القضاء،املتهم يف متناول وضعه كل الوسائل الالزمة إلدانة  ويفرط يفاجلماعة 

  5.بشخصهمام القاضي دعواه اخلاصة أ الدعوى اجلنائية املنظورة له، وكأن

                                         

 .18ص  السابق،املرجع  كومان،علي   حممد /سامة عبد اهللا قايد أ 1

 .226ص  السابق،املرجع  الكيسي،عبد الستار سامل 2

  من:نظر كل أ 3

  .277املرجع السابق ص  السعيد،حممود  حممد  -

 .18-17السابق، صعبد الوهاب عمر البطراوي املرجع  -

 225، ص نفسهاملرجع  سامل الكيسي،عبد الستار  4

  من:نظر كل أ 5

  .225 ،نفسه، املرجع سامل الكيسيعبد الستار  - 
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نه مجع بني أستبداد القاضي، ومما يؤخذ على هذا النظام إجعلته عرضة لطغيان و هم من الضمانات الكافية جتريد املت رابعا:

في تن التناقضات فيما بينهما وجعل من القاضي خصما للمتهم مما تنأام والتحقيق واحلكم على الرغم من سلطات اإل

ا عن احلقيقة، يتم على حنو ال ثواجبه حبالقاضي ب قيام نأالعدالة اجلنائية، كما  ة والنزاهة اللتني مها من مقوماتمعه احليد

ساس أن أالتحقيق اليت دونت بعيدا عنه، مما دعا البعض للقول بىل ملفات إ صورية تستندة تحبرية املتهم فتكون حماكم يأبه

  1 .احلكم يف الدعوى مل يكن سوى ترديد لتلك امللفات

لف بالقيام ا غري صاحل  كصبح املأن أىل إدى أبيد واحدة واحلكم  ام و التحقيق،ات اإلطمع بني سلاجلن إ خامسا :

نطباعات اإل وىل، وقد تكون هذهراحل األجتاه النفسي له يتكون منذ املاإلطباع أو نن اإلوذلك أل،للكشف عن احلقيقة 

قانونية حمددة بأدلة خرى تقيده أفرتاض الرباءة من جهة، ومن جهة إسليم فيؤذي العدالة، بسبب عدم  غريوهذا االجتاه 

ه إنجيايب فجراءات املدونة واليت مت تدوينها بالسرية و الكتمان، ورغم الدور اإلسري اإلأ وجتعلهقناع" ة يف اإلسلفا " تقيد حريت

ن كان ذلك إ،و دلة لعدم كفاية األن حيكم بالرباءة أيضا ملزم بأ، و للقانون ذا ما توفرت االدلة طبقا إن حيكم باإلدانة أملزم ب

  2دلة جديدة أذا ما ظهرت إعادة احملاكمة إال مينع من 

توافر السلطة التنفيذية، و  عن-متاما–ستقالل القائم عليه إالسياسية نتيجة عدم  عتباراتباإلام اإل تأثرخيشى من سادسا: 

  3.عليهالقائم على شخص  تأثريهاحتماالت إ

مثال أال الفكر رج من قبل نتقاء،واإلجل العيوب السابقة يف نظام التحري والتنقيب واجه النظام كثري من الطعون أومن 

 واحملاكمة وماام والتحقيق سواء من حيث اجلمع يبني سلطة اإل ،مبساوئه الذين نددوا وغريهم بكاريا ومنتسيكو، وفولتري

  ه.تغري قناعىل احلكم بإحيان بعض األ يؤدي يفقانونية والذي  بأدلةمن حيث تقييد القاضي أو  ،ستبدادإليه من ظلم و إدت أ

دلة، وما عرتاف سيد األعتبار اإلإعرتاف و اع اإلنتز مشروعا إلجراء إعتبارها إستخدام وسائل التعذيب و كذلك بالنسبة إل

غلب أن أب القول حيث ميكن"دار كل ضمان حلماية املتهم هإرية، والرباءة وحق الدفاع " يؤدي كل ذلك من مساس باحل

ىل حتقيق إحكام مل تستند األ نذلك ألدين املتهم ظلما و أ، و حكام اليت بنيت عليها غري سليمةعرتافات غري صحيحة واألاإل

  ومل خيتلف من ينظر الدعوى على من جيري التحقيق. حمايد

                                         

  .17، ص السابق عبد الوهاب عمر البطراوي، املرجع -

  من: نظر كل أ1

  .59ص  السابق،املرجع الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، سرور، فتحي  أمحد -

  .227، السابق عبد الستار سامل الكيسي، املرجع -

 .60، ص نفسهمحد فتحي سرور، املرجع أ 2

 .278حممد حممود سعيد، املرجع السابق، ص  3
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وينكل  ،ن ينتقم من خصومهأيستطيع احلاكم الطاغية  نستبداد ألاإلىل إدى أما  طابع السرية كثريابجراءات تسام اإلإو 

  1 .غالط القضائية نتيجة الظلم والقسوة والعنفرتكبت األإوكثريا ما  ،م

هذه العيوب فقد نادى   حماولة جتنبإىلنظار بل ودفعت نتقادات والطعون اليت وجهت هلذا النظام لفتت األلإل ونظرا

االحتياطي  ن يكون احلبسأوال يصح  عاملته أو القسوة عليه،مدانته بعد فال حمل إلساءة إتثبت  املتهم شخص ملن أبيكاريا ب

ن اهلدف أسليم بتفمع ال ،عرتافسبيل محله على اإل للتعذيب يفخضاع املتهم إاليب الربيرية سنه يعترب من األأكما   مشينا،

لب بيكاريا اطو .عرتافإذا نتج منه إحىت  التعذيب يف بلوغ هذا اهلدف حمل شكح فالإن إ، فنتزاع احلقيقةإمن التعذيب هو 

ن ن يكو أشتباههم يف ن تكون احملاكمات علنية حىت ال ترتك جماال لتشكك الناس أو إلبأامات السرية و بالقضاء على اإل

على ستمرار املؤمل املتهم من اإل نتشالإلاجلرمية والنطق بالعقوبة فيها  رتكابإال يطول الوقت بني أ ستبداد أو جور وإهناك 

  ها.ئذهان املواطنني فكرة الرتابط بني اخلطيئة و جزاأكد يف أحالة تعليق املصري ولتت

حتماالت ونظرية منطق اإلجراءات اجلنائية ومها احملاكمة اجلنائية و إل اثنان يفإمنها  كتب  راءه ثالثةآ paganoوضمن 

      ىل عدة لغاتإوقد ترجم  ،وية وحرية املناقشةاجراءات احملاكمة العالنية والشفن تتوافر يف أول طلب بثبات ففي األاإل

  الفرنسية. التأسيسيةوذكرته بالتكرمي اجلمعية 

 ساليب التعذيب مقرراأدلة ووزا كما هاجم صاء األستقإوهي  ،دق ناحية يف احملاكمات اجلنائيةأويف الكتاب الثاين عاجل 

حتماله وال يكون فيه إىل ضعف يف بنيته ويف روح إا يرجع مساليب كثريا اخلاضع هلذه األ تأوهاتعرتاف املنتزع من ن اإلأ

  2.ىل احلقيقةإ فضاء أكيدإ

  لنظام المختلطا الثالث:المبحث 

، ستبداهلا بالعموميةإمتاما و وا ان احلل يف الغاء هذه الفردية أام الفردي معيب الفردية ونادوا بتغيريه ور ن اإلأ درك املهتمون أ

خمرج هلا ام دون إجياد ن يستقيم اإلأيوبا أخرى ال ميكن عفخلق طغيان العمومية  ،مدفوعني برغبة سياسية لتحقيق ذلك

التوازن بني الفردية و العمومية فكان احلل باجلمع بني الفردية  وخيلق،يفة مهمة من وظائف العدالة ام كوظحيافظ على اإل

، فخرج ى الفردية لتحل العمومية مكاا عند احلاجة اليهاتوار تليها و إالفردية عند احلاجة فيؤخذ ب ،والعمومية يف نظام واحد

ما متالفيا مبا عندمها من مزايا، و ا خذآ ، والذي مجع بني النظامني السابقني لهطنساين بفكرة النظام املختلالفكر اجلنائي اإل

التوافق مع الظروف صف به من مرونة وقابلية للتطور و ما يت لكيف ذ،يسانده مكان خذ عليهما من عيوب ومثالب قدر اإلأ

  .احمليطية باتمع

                                         

 .59ص  السابق،املرجع  سويدان،مفيدة  1

 .29-28ص  السابق،املرجع  نام،رمسيس 2
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  .الالتينية بالتجربة-العثمانيةا الدولة الرتكية ومنه- ملامعظم الدول الع تأثرالنظام الالتيين له، و  تبين هنتشار إوقد ساعد على 

  :التالية الثالثة خالل املطالب سبق سيتم التطرق هلذا النظام من بناء على ما

  : مفهوم النظام املختلطالمطلب األول

  التطور التارخيي للنظام املختلط المطلب الثاني:

  تقيييم النظام املختلط المطلب الثالث:

  1مضمون النظام المختلط  ول:األالمطلب 

جتنب ما ، و من مميزاا القصوى ستفادةلإلفقد مجع بني النظامني  له، ابقنيسيعترب هذا النظام منهج وسط بني النظامني ال

املصاحل و  واحلريات الفرديةاملواءمة بني احلقوق  وهدفه هوجتاهه إاملفرط كل حبسب  جنوحهمامن عيوا بسبب  أمكن

هذا النظام فقط  ةالفردي والتنقييب هو ميز  يعترب اجلمع بني النظامنيال  كما  .راط يف هذا النظامإففال تفريط وال  جتماعية،اإل

ستفادة اإللية اجلمع و آت نبايت منهما، وإنجرائي ما يناسبه إكل نظام   فيأخذ ،ستفادة من النظامنييف اجلمع واإل املرونةبل 

  .خرآب نظام على ي تغلن متإحىت و  ،خرآو جرائي إمن النظامني بني نظام 

  خالل الفرعني التاليني: وخصائصه منسيتم احلديث عن مضمون هذا النظام  ويف هذا املطلب 

  فرع االول: مفهوم النظام المختلطال

جانب واحد يف اخلصومة اجلنائية، فبينما جند النظام  ن يدافع علىأالتنقيب يف ي و امي، والتحر كل من النظامني اإلحاول  

ىل صاحل إميال حادا التحري تنقيب و اتمع، جند يف نظام الامي يرجح حق املتهم يف اخلصومة اجلنائية على حساب اإل

من هذين  أليوبالتايل فلم يكن النجاح حليفا ، على حساب املتهم -تقوية وتركيز السلطة - ةاتمع ممثال يف الدول

يقوم على  ول  على نظام ثالثة واملزج بني النظامني للحصوافقاملختلط الذي يسعى للتوازن واملالنظامني، ومن مث قام النظام 

  ."la Procedure mixte "ما يف النظامني معا، ومن مث عرف بالنظام املختلط،  بأفضل ذخاأل

                                         

قتصادي، فالدميقراطية إشرتاكية كنظام إلاخذة بالدميقراطية املعتدلة كنظام سياسي و حضان النظم السياسية اآلأولد هذا النظام يف  1

شرتاكية لتحد من مجوح تلك احلريات وذلك بالقدر الذي تستطيع فيه الدولة زيادة يت اإلأاحلريات فتردة للحقوق و تكتفي باحلماية ا

عتبارين، فيمنح الدولة  إلامي للتوفيق بني هذين ايت املشرع ليبين نظامه اإلأجتماعية، فينتاج وعدالة التوزيع، دف محاية البنية اإلاإل

جتاه جتاه الفردي هو الفوضي، وطغيان اإلجتاه السليم، فطغيان اإلاجلنائية، ومينح اخلصوم باقي حقوقهم، وهو اإلبعض احلقوق يف الدعوى 

  .وسطها وذلك باإلفراط أو التفريطأمور ستبداد، وخري األإالعام هو 

  أنظر يف ذلك: 

  .11امي املعاصر، املرجع السابق، ص عبد الوهاب عمر البطراوي، النظام اإل -
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  1قتباس من كل منهما مبا يتطابق مع اتمع وحرية االنسان.فضل هو ذلك الذي حيسن اإلجرائي األالنظام اإلف 

 يتأثرضوابط حمددة، بل  وفقواحدا ورة واحدة أو منطا نه ال يتخذ صأستقرار "الربمجانية" مبعىن ويتميز هذا النظام بعدم اإل

عات ليست على منط واحد حبيث نرى جل هذا جند التشريأمن طبقا للقانون الوضعي، و الدولة بطبيعة العالقة بني الفرد و 

فجوهر هذا النظام  التنقيب.خر يغلب عليه نظام التحري و امي، بينما البعض اآلالنظام اإلن بعضها يغلب عليها معامل أ

  عتبارين رئيسيني مها:إخذ من النظامني، وعلى التوفيق بني املرونة يف األقائم على 

  .ويف حدودها بعد التثبت من مسؤولية اجلنائية إاللعقوبة  أحدخيضع  الأ وال:أ

  2رم من العقاب.يفلت جمال أ ثانيا:

ن هذا مل مينع من تبين هذا النظام للنظام التنقييب يف أال إمع ما يتميز به هذا النظام من مرونة يف اجلمع بني النظامني، و 

خر آال نظام عند تبين نظام فغإما املرونة فتكمن يف عدم أامي يف مرحلة احملاكمة، مرحلة ما قبل احملاكمة وتبنيه للنظام اإل

مر حتديدها أيرجع  امي مع وجود مالمح تنقيبيةالطابع اإليف مرحلة من املراحل، فمرحلة احملاكمة مثال يغلب عليها 

  نظام املختلط. لل لألنظمة االجرائية املتبنية

ىل إحيث قسمت مراحل الدعوى اجلنائية  1808وضع قانون التحقيق اجلنائي يف سنة ية و وعندما جاءت الثورة الفرنس

  مرحلتني:

  تدوينه.نقيب من حيث السرية يف التحقيق و التو خذ بصددها بنظام التحري أ والذي حقيقمرحلة التولى: المرحلة األ

  3امي.جهة اخلصوم كما هو يف النظام اإليف مواالعلنية مع شفوية املرافعة، و  مببدأخذ أا فيهو  مرحلة احملاكمةالمرحلة الثانية: 

اد ضمانات األفر يف نفس الوقت، يعطي ماعة مبتابعة ارم على جرمه و ىل احملافظة على كيان اجلإصبح هذا النظام يهدف أو 

  ثبات براءته كما يعطيه الرعاية الكافية.إيراعي فيها حقه يف 

                                         

  نظر كل من: أ 1

  .31عماد عبد احلميد النجار، املرجع السابق، ص  -

- Merle (roger) et vitu (ander) : Trait de droit criminel, 2éme édition, Gujas, 

Paris, 1973, P169. 
  .271ص  املرجع السابق ،والقانوناخلصومة اجلنائية يف الشريعة  وحق الفرد واتمع يفام ، نظام اإلحسن رجب عبد الغينمحدي  2

  انظر كل من: 3

  .94يف اململكة العربية السعودية، املرجع السابق، ص  والنظام اإلجرائيمحد عوض بالل، اإلجراءات اجلنائية املقارنة أ -

  .75فاروق الكيالين، املرجع السابق، ص   -
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 إلجراءاتليس للمتهم حق مطلق للحضور بالنسبة  ألنهقد يكون يف غيبة املتهم، طابع السرية، و  يأخذبتدائي: والتحقيق اإل

جل أسهامه ا، أو من إجل أالتحقيق سواء من  ال ما تقتضيه مصلحةإجراءات نه ال حيضر من اإلأ فاألصلالتحقيق، 

  مواجهته ا.

النيابة العامة مهمة  توىلتيف ظل هذا النظام على الضمانات الفردية و سب حرصه يتسع يف التشريع حبهذا احلق يضيق و 

ن مالمح النظام إيضا النيابة العامة، ومع ذلك فأتواله تن أمن املمكن جراءات التحقيق، و إقاضي التحقيق يتوىل ام، و اإل

ستبعدت أن يشارك النيابة العامة يف حتريك الدعوى، كما أامي ال ينكر وجودها يف هذه املرحلة، فاملتضرر من اجلرمية له اإل

عالن املتهم بنتيجة التحقيق إجراءات يف التحقيق، كما جيب للمتهم احلق يف حضور بعض اإل وأصبحوسائل التعذيب ائيا، 

  حوال.يع األيف مج

ال و جيب حضور املتهم مجيع مراحلها، امي، فهي جتري بصورة علنية، و فيغلب عليها طابع النظام اإلما مرحلة احملاكمة: أ

  1ستثناء.ال على سبيل اإلإبعاده إ جيوز

ا هو مفروض إمنو  احملكمةمن قبل اخلصوم أو  ختيارهإن القاضي ال يتم أمع ذلك فهناك مالمح للنظام التنقييب من حيث و 

نائية، خبالف جيايب يف املسائل اجلإن دوره أون رجل قانوين حمرتف القضاء كما ن يكأكم القانون يف الدعوى، حبيث جيب حب

ال يف احلاالت إدلة املقيدة بنظام األ تأخذن معظم التشريعات أا للوضع يف املسائل املدنية حيث خالفالنظام التنقييب، و 

  2ستثنائية.اإل

  ة اجلنايات.ذلك عند تشكيل حمكمن كان بصورة حمدودة، و إبالقضاء الشعيب "احمللفني" و باألخذ تفظ حإالقضاء الفرنسي و 

  رع الثاني: خصائص النظام المختلطالف

خيتلف نطاق و ، خرى من النظام التنقييبأامي و اإلعلى اجلمع بني خصائص يستمد بعضها من النظام  النظاميقوم هذا 

وهلذا عا لكل بلد، من النظام االخر تب ىل اخلصائص املستمدةإنسبتها النظامني الرئيسيني و  أحدا عن  املأخوذاخلصائص 

 تغليبهاظمة خمتلفة ختتلف فيما بينها يف مدى أندق القول بوجود عدة منا األإن مثة نظاما خمتلطا واحدا، و أالقول ب يصعب

دال يف تفسري ذلك جالعامل الزمين بال  يتدخلو  خر،ائص النظام اآلحد النظامني الرئيسيني على حساب خصأصائص خل

  املختلفة.ظمة نالتعدد يف األ

ا بالنسبة على غرار ما فعلن تسمح بتفريدهنه ال توجد خصائص مشرتكة ثابتة للنظام املختلط أ القول بداءة هكذا ميكنو 

  اخلصائص فيما يلي: وتتمثل هذه ستخالص بعض اخلصائص املشرتكة.إ منا ميكنإللنظامني الرئيسيني، و 

                                         

 .32-31عماد عبد احلميد النجار، املرجع السابق، ص   1

 .61رجع السابق، ص مفيدة سويدان، امل  2
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مة كجهاز ينوب عن اتمع حتريك الدعوى اجلنائية بواسطة النيابة العايتم  تهاميث الجهة المختصة بتوجيه اإلمن ح: أوال

احلاالت  لكن النظام املختلط يسمح للمضرور من اجلرمية يف بعضالنزاع اىل القضاء للفصل فيه، و  حالةإو  ه االام،يف توجي

ملدعي باحلق املدين اك النيابة العامة و تشرت هكذا نة بالتعويض وفقا لشروط معينة، و ن حيرك الدعوى العمومية مع دعواه املديأ

على العكس من جراءات، و اذ اإلختإذا تقاعس عن إخر يسمح لكل منهما مبراقبة اآليف حتريك الدعوى اجلنائية على حنو 

ن يرفع الدعوى أواطن أي م يستطيع اليت مبقتضاها الدعوى الشعبية" و " املبدأمن حيث  ن النظام املختلط ال يقرإذلك ف

الت ال يف حاإام لدعوى يكون هو نفسه فيها سلطة اإلن يفصل يف اأمام القضاء اجلنائي، وال يسمح للقضاء أعن اجلرمية 

  1ثناء اجللسة على وجه اخلصوص.أنادرة، كاجلرائم اليت ترتكب 

ان ال يتطلب املساواة ن كإو  امحق اإل بنياملوازنة بينه و  يقوم على أصبحيف ظل هذا النظام  بالنسبة لحق الدفاع ثانيا:

  2يضعف جدا من حق املتهم يف الدفاع.ام و  الذي يقف جبانب سلطة اإلنه ليس كالنظام التنقييبأال إامي، كالنظام اإل

اجلنائية أو  الدعوىعند مباشرة  اإلجرائيةقسم املراحل  بأنهيتميز هذا النظام  جرائيةمن حيث تقسيم المراحل اإل ثالثا:

 والثانية ،ام والتحقيق االبتدائي، ويغلب عليها الطابع التنقييباإل مرحلة األوىلمرحلتني رئيسيتني،  إىلدعوى احلق العام 

  ي.امالطابع اإل هذه يغلب عليهامرحلة احملاكمة، و 

 فإجراءاابتدائي، ملرحلة التحقيق اإلفبالنسبة  ي يجرى عليها التحقيق والمحاكمةالت األساسيةالقواعد من حيث  رابعا:

 أنالذي من املمكن و  شخصية املتهممن حيث  أمهيتهاهذه هلا كنظام التحري والتنقيب، و   لتدوينتتم بصورة سرية مع ا

املتهم  وجيب إعالن اإلجراءاتكما جيوز للمتهم حضور بعض مسعته،   إىلالتحقيق قد تسيء  إجراءاتعالن إريئا، فبيكون 

تعرض ارسته تبطل الدليل املتحصل عنه و ممهذه املرحلة، و  إجراءاتمن  والتعذيب مستبعد، األحوالبنتيجة التحقيق يف مجيع 

  3مرتكبه للمساءلة.

، وعلنيةجترى شفوية ، و 4القضاء أمامهذه املرحلة تتم كلها  فإجراءاتامي، فيغلب عليها الطابع اإلما بالنسبة للمحاكمة أ

  ستثنائية.إيف حاالت  إالستبعاده من اجللسات إال جيوز ، و إجراءااحبضور املتهم مجيع و 

                                         

  .96-95-94يف اململكة العربية السعودية، املرجع السابق، ص  ة والنظام اإلجرائياملقارناجلنائية  بالل، اإلجراءاتمحد عوض أ 1

 .278حممد حممود سعيد، املرجع السابق، ص  2

  .30رمسيس نام، املرجع السابق، ص  3

وامر ىل تقليص الطابع القضائي للعقاب بالتوسع يف" األإعتمد قد تجراءات سعيها حنو تبسيط اإل يفاملعاصرة ومع ذلك فان التشريعات  4

  .كبدائل للدعوى اجلنائية"  دارية اإلاجلنائية واجلزاءات 

  كل من:راجع  
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ميتاز يف تنظيم جيابيا يف البحث عن احلقيقة و إي ن دور القاضأم بهذا النظا ميتاز الجنائية: دور القاضي في الدعوى خامسا

لكن هو احلال يف النظام التنقييب، و  احلقيقة املطلقة كماكشف و  الدعوى، أدلةسابقة على احملاكمة جلمع  أكثرمرحلة أو 

  .حرتامها حبدود معينةإلكن يضمن نظيم ال يضحي باحلرية الشخصية، و هذا الت

ختياره من قبل إيتم ال يف النظام التنقييب، مبعىن الالقضاء كما هو احل ةقاضي بكونه رجل قانون حمرتف مهنيتصف الو 

  1امي.ظام اإلالن كما هو احلال يفاخلصوم  

نه إصدر حكم، ف إذاو معينة،  بأدلةدون تقيد قاضي و للقتناع الذايت اإل تكوينالدليل و يتم وفقا لقاعدة حرية تقييم  اإلثباتو 

  2للقانون. األدىنتراقب مدى صحة تطبيق احملكمة  أعلى جهة قضائية أماميكون قابال للطعن فيه 

ل بني السلطات القضائية الثالث: ذلك بالفصو  مبدأ حياد القاضي مبراعاتهتلط خالنظام املمتيز  حياد القاضي مبدأسادسا: 

ن إام والتحقيق، عن سلطة احملاكمة و فصل سلطيت اإل أيضاعن سلطة احلكم كما روعي ام عن التحقيق، و سلطة اإل

  3عتبارات العملية.إلستثنائية جتاوز مثل هذا الفصل مراعاة لإحباالت  أجيز

غري  تأثرهيكون  أناليت من املمكن تكوين فكرته عن القضية و و القائم باملرحلة السابقة  يتأثر أالجل أا من وقد روعي هذ

اليت و  األخرىاليت تتمثل يف رقابة كل مرحلة على  األخرى األمهيةعالوة على  .املرحلة الالحقة إىل التأثرفيستمر صحيح 

ضع مل يكن عليه يف نظام التحري ، هذا الو األمورتدارك و  األخطاءتصحيح العيوب، و  كثريا من النقص و يفالا تأمن ش

  احلكم. إصدارقوم بالتحقيق مث يحيرك الدعوى و  نأالتنقيب، حيث كان حيق للقاضي و 

، "السلطة تقيد السلطة "كيوسمونت –القضاء من نتائج الثورة الفرنسية منبثقا من قول الفصل بني سلطات  مبدأيعترب و 

  السلطة القضائية.التشريعية والسلطة التنفيذية و  السلطة ت الدولة،االفصل بني سلط مبدأالذي يبىن عليه و 

م الفصل بعد يأخذ، فالتشريع املصري آخر إىلستقالل سلطات القضاء عن بعضها خيتلف بعض الشيء من تشريع إ فمبدأ

  4اجلنائية. اإلجراءاتينص عليها قانون جتعله ليس مطلقا و ستثناءات، اإل التحقيق مع تقييده ببعضام و بني سلطيت اإل

                                         

- L.K.R Zublx owski، De judiciarisation، Rapport géneral du colooque international 

tenu a Tokyo، Revue internationale de droit penal, 1983, P 54. 

  .280حممد حممود مصطفى، املرجع السابق، ص   -

  .62مفيدة سويدان، املرجع السابق، ص   1

 .61محد فتحي سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، املرجع السابق، ص أ 2

 . 281-280، املرجع السابق، ص سعيدحممد حممود  3

ستثىن إلكنه  ،1952سنة  353املعدلة ملرسوم رقم  199 واجلنح املادةالقانون املصري منح النيابة العامة سلطة التحقيق يف اجلنايات  4

  .خرىأىل القاضي اجلزئي يف حاالت إ وألزمها بالرجوعجراءات جنائية مصرية، إ) 65-64(املادتني منها بندب قاضي التحقيق يف 
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ينص ستثناءات و ببعض اإلام عن سلطة التحقيق مع تقييده أيضا اإلنه يأخذ مببدأ فصل إفرنسي مثال فأما التشريع الو 

  1القانون على ذلك.

لسوفيايت حتاد االنيابة العامة يف اإل أنسلطة التحقيق، كما ام و سلطة اإل اجلمع بني مببدأ يأخذ يتالسوفياالتشريع  أنيالحظ 

ن قضاء التحقيق إشرتاكية، ولذلك فالشرعية اإل مبدأيف الرقابة على سيادة القانون و  هلا احلق مناإام و إليست جمرد جهاز 

  2اجلنائية السوفياتية. اإلجراءاتمن مبادئ  28 املادةيعترب جزءا من النيابة العامة" 

كذلك ، و 1953قاضي التحقيق تشريع سنة  باجلمع، مث أعيد 1948اليوغساليف القدمي الصادر سنة خذ التشريع أكذلك و 

  احلبس االحتياطي.كالقبض والتفتيش و   االت العامةاحلستثىن بعض إلكنه و  ،1948يع الياباين الصادر سنة التشر 

، والقانون غلب التشريعات، كالتشريع الفرنسيأسلطة التحقيق جنددها يف ام و اإل جتاه الذي يفصل بني سلطةما اإلأ

  1976.3املعدل سنة ، و 1953اليوغساليف، الصادر سنة  مث القانون األملاينالقانون يطايل، و اإل

 4،أخرىسلطة احلكم من جهة ام والتحقيق من جهة، و طيت اإلذا النظام تفصل بني سل تأخذمجيع التشريعات اليت و 

كون صاحلا يالقضية مث يعني بعد ذلك قاضيا الن وكيل النيابة الذي يباشر حتقيقا يف أاملصرية بلنقض ت حمكمة اوقد قض

حىت ال يكون الشخص خصما وحكما يف  أجراهفيما  رأيهمل يبد لنظر هذه القضية حىت ولو كان عمله يف التحقيق ضئيال و 

  5 تتعلق حبق التصدي.يتال ستثناءاتبعض اإل أيضالكن تورد نفس الوقت، و 

                                         

 وأيضا بشأن ،خلإضبط املراسالت املكاملات ... بشأن )206 املادة( و حتياطي،اإل بسمدة احل بشأن )202ة ظر يف ذلك (املادأن 

 ).176-175املادة ( املنشورةىل غرفة إحتياطي مدة تزيد عما قرر للقاضي اجلزئي بالسماح به بالرجوع اإل احلبسمدة 

ن القانون الفرنسي يسمح لقاضي التحقيق أجراءات التحقيقية يف حالة التلبس، كما )، حتويل النيابة بعض اإل71-70( نظر املادةأ 1

شخاص أهتمام إختصاصه باملتهم الذي عينته النيابة، بل له إكما مل يتقيد   )،72 املادةودون طلب من النيابة التحقيق يف جرائم التلبس (

 .اإلجراءات اجلنائية )206-204 ،203-201املواد، (نظر أخرين بناء على مبدأ احلياد، آ

 .64مفيدة سويدان، املرجع السابق، ص  2

 .64، ص نفسهيدة سويدان، املرجع فم 3

ساسي لتشريعات ألا الضمان األاخرى، غالبية أام والتحقيق من جهة وسلطة احلكم من جهة يأخذ مببدأ الفصل بني سلطيت اإل4

ن حيكم بالدعوى اليت توىل وظيفة أردنية " ال جيوز لقاضي احملاكمات اجلزائية األصول أمن قانون  24للحياد، وقد نصت على ذلك م 

 ذ قرار ظن فيها".إختيكون  أالشرتط بيها كمدعي عام، ام بالتحقيق فجيوز لقاضي صلح النظر يف دعوى ق مناإالنيابة العامة فيها و 

حق التصدي، وقد بينت حاالت التصدي بالنسبة جلرائم اجللسات، يت تبني لجراءات اجلنائية، امن قانون اإل )12-11 املادةنظر (أ 5

رتكاب جنحة أو خمالفة يف اجللسة/ و (املادة إاملتعلقة ب 244املصري، واملادة  جراءات، املتعلقة بإخالل النظام من قانون اإل243املواد 

نتهاك من قانون سنة قوبة هذا اإلع) بينت 141ادة (امل و 1959لعام  09ردن رقم نتهاك حرمة احملاكم الصادر يف األإمن قانون  )04
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  المطلب الثاني: تطور النظام المختلط

، 1808فرنسي الصادر سنة القرن التاسع عشر، فتبناه قانون التحقيق اجلنائي ال أوائلىل الوجود منذ إالنظام خيرج بدأ هذا 

ختالف إاجلنائية احلديثة، على  اإلجراءاتهو النظام السائد يف قوانني  أصبحهذا املنحى، حبيث قد حنت تشريعات كثرية و 

دعاء الفردي أو حنو نظام اإلدعاء، يف اإل األفراددعاء العام بتضييق نطاق حق ينها من حيث مدى ميلها حنو نظام اإلب

حبيث يصبح الفرد من هذه الوجهة على قدم املساواة مع غلبها، و أمجيع اجلرائم أو  إىلبتوسيع نطاق هذا احلق، حبيث ميتد 

  العامة. النيابة

ذه التشريعات من هالقرن التاسع عشر، و  أوائلمعظم التشريعات احلديثة منذ  أخذتبه و  لإلجراءاتنتشر الشكل املختلط إ

 إىلدخل أمث للنظام،  األساسيةالقاعدة العام و  األصلام الفردي أو الشعيب قبل ذلك، فحافظ على اإلما كان يعتمد نظام 

 اجلنائينظام قانون التحقيق  أصالمنها ما كان يعتمد سلطات فعالة يف املالحقة، و خوهلا جواز ذلك نظام النيابة العامة و 

  ام.هو عمومية اإلو  األساسيةم احمافظا على قاعدة النظ، فبقي 1808الفرنسي الصادر سنة 

  بالتفصيل يف الفرعني التاليني: إليههو ما سنتعرض و 

  األول: تطور النظام في التشريع الفرنسيالفرع 

 األوروبيةمرت بنفس املراحل اليت مرت ا التشريعات  أاا، جند ستعرضنا التشريعات الفرنسية يف كل مراحل تطورهإإذا ما 

 ورأمن هذا التشابه حمدود يف إ، فأخرىن تشات معه نظم إو عدا التشريع الربيطاين، لكونه يتميز بسمات خاصة به، ما

قيام ام باالس اخلاصة و الس العامة، واإلام بااإلىل مراحل إنتقام اخلاص التطور من مراحل اإل، سواء كان حمددة جدا

  حماكم التفتيش ... اخل.

 أثرهاحيث كان هلا 1789قيام الثورة الفرنسية سنة األخريالتشريع الفرنسي على التطور  ساعدتو  أثرتاليت  األسبابمن و 

 1العدالة.اجلنائي، وخاصة فيما يتعلق بقواعد احلرية و  اإلجرائيعلى التشريع 

طالبة بتطبيق امي كما أن هناك أصوات تعالت ماألخذ بالنظام اإل إىلبشكل جيعلها متيل  اإلجراءاتت بعد الثورة عدلو 

ولكن نظام  ،تعانة مبحامساإلحق املتهم بية يف احملاكمة و نعلفعال وضعت التشريعات حيث أخذ مببدأ الو . النظام الربيطاين

أمور خاصة تتعلق  إىلاحمللفني مل يطبق بصورة مطلقة أو باألحرى مل يوضع موضع التنفيذ رغم املطالبة به ويرجع ذلك 

  عليه التشريعات الفرنسية زمنا طويال ال ميكن جتاهله. ومبا جرتبالشعب الفرنسي 

                                         

صول احملاكمات اجلزائية أ) من القانون السوري 1/ 397 املادةك (رتكاب جنحة أو خمالفة، وكذلإن أ) بش142، و (املادة 1961

 املتعلقة باإلخالل.
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 قانون ستتبع ذلكإو احمللفني  م بدأ األخذ بنظام1791التحديد عام  وعلى وجهأعوام من قيام الثورة الفرنسية  وبعد بضعة

لكن صدور تشريع عام  ،التحقيق لقاضيالعمومية، كما عهد بالتحقيق  وممارسة الدعوىول النيابة العامة حق حتريك خي

ام يتعلق بالدعوى اجلنائية، حيث جاء وسطا بني نظامي اإل عترب نقطة حتول يف تاريخ التشريع الفرنسي فيماأ 1808

  .والتحري والتنقيب

به دوال كثرية من دول أوربا،  وقد تأثرتامي مرحلة احملاكمة بالنظام اإل وأخذ يففأخذ يف مرحلة التحقيق بالنمط التنقييب، 

واليت ستعمار الفرنسي، كما تأثرت به الدول العثمانية، فريقية اليت كانت خاضعة لإلاإلدول أمريكا الالتينية وبعض دول 

  معظم التشريعات العربية. إىلمنها  تسرب

، أما مهمة والشرطةختصاص النيابة العامة إ بتدائي منوالتحقيق واإلاملشرع الفرنسي على جعل مهمة التحري  وقد نص

ختصاص النيابة إدعوى العمومية جعلت من خمتص يدعى قاصي التحقيق، كما أن حتريك ال يالتحقيق قد تركت لقاض

  العامة.

عليه مل يقف جامدا بل جرى  1808اآلخرين يف الدعوى، أما تشريع  األطرافدون حضور نه يتم إف وبالنسبة للتحقيق

حماميا له حلضور التحقيق، كما مسح للدفاع  لمتهم أن يدعول صدر قانون جييز 1897ففي عام  .زمنتعديالت مع مرور ال

  1طالع مع حماضر التحقيق.يكون له احلق باإل مكتوبة، وأنقرتاحات بصورة احلق يف تقدمي الطلبات، واإل

نشاط يهدف لوضع مشروع لتعديله ب''  Donnedieu de vabreالعاملية الثانية قامت جلنة برئاسة ''  وبعد احلرب

ويل النيابة العامة سلطة يهدف لتخ 1949وكان ذلك عام  به، ومل يؤخذقد شديد ن إليهالقائم، لكن وجه  اإلجراءاتقانون 

قاضي التحقيق  إىلاملتعلقة بالتصرف يف حتقيق حيث توكل  األوامراليت تتعلق حبرية املتهم مث  األوامربتدائي، عدا التحقيق اإل

عتبار إع السلطة التنفيذية بتتب وجيب أنتعترب من رجال الضبط القضائي  اإلجراءبالنسبة هلذا النيابة العامة  أن أساسعلى 

ن قضاة خبالف ما يصدر م ،اموتوجيه اإلدليل ول هلا سلطة البحث عن المما خي العامتسعى للمحافظة على النظام  أا

  القضائي.التحقيق فهو يصدر من ضمريه 

مع اجلنائية الذي جاء جي اإلجراءاتتقنني ''حينما وضع Antoine Besson ''  شكلت جلنة برئاسة  1959 ويف عام

من  )10ة املاد(على ذلك  وقد نصتالتحقيق يف مرحلة  والتنقييب احملاكمة،ي يف مرحلة اماإلبني خصائص النظامني 

 ةخاص )603املادة (و  سرية،التنقيب يتم بصورة التحري و  أنبينت  )11املادة (و ،اجلنائية لإلجراءاتالفرنسي التقنني 

احملاكم  أمامباحملاكمة  ) اخلاصة400املادة (و الشرطة،حماكم  أمامباحملاكمة  اصةاخل) 535املادة (حملفني، و أمامباحملاكمة 

  ستثنائية.إاالت يف ح إال ةينتكون عل أناحملاكمة البد و  أنو  التقوميية،
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التحقيق  العامة،ختصاص النيابة إ واملتابعة وجعلها منالتحري  الوظائف،من  أنواعنه فرق بني ثالثة أ لتقننيهذا ا ومن مسات

   احلكم.ي ضختصاص قاإجعله من و 

 ورقابة النائب إشرافرجال الشرطة القضائية حتت  الفرنسي اإلجراءاتيقوم به يف ظل تقنني  ،واملتابعةففيما يتعلق بالتحري 

ية النائب العام منذ البدا إبالغوجيب  ومعرفة مرتكبيهاللكشف عن اجلرائم  األوليةالتحريات  أساسعلى  والعمل يقوم، العام

  .سالتلبيف جرائم 

نه سيديل أألي شخص يعتقد بوىل يسمح احملقق ففي احلالة األ تلبس،م أختتلف حبسب نوع القضية عادية  وسلطة احملقق

التحفظ  ووضع املتهم حتت باألمر باملصادرة وله احلق بالتفتيش، وإن يقوم املساكن،يزور  أنكما حيق له   مبعلومات هامة،

  1 .النيابة العامة إىلحيث حيال بعدها  وعشرين ساعة أربعةتزيد مدة التحفظ  أالعندما تدعو الضرورة لذلك على 

حيكم باملصادرة سواء و  ،ويلقى القبضجترى التفتيش  أنحيث له  األوىلمن احلالة  أوسعما يف حالة التلبس فسلطة احملقق أ

كما حبق لقاضي التحقيق   .الشأن أصحابحبضور  اإلجراءاتتتم  أنلكن يشرتط  يوافق،له  أم وصاحب الشأنوافق املتهم 

 من رجال الشرطة وهنا يعترب العامة،على الرغم من حضور النيابة  وله متابعة ذلكيقوم ا  أنما حضر مرحلة التحريات  إذا

  ختصاصها.إومتارس القضائية 

فظ الدعوى حب أمر إصدار أمالتحقيق  إلجراءكان هناك داع   إذاالنيابة العامة لكي تقرر فيما  إىلالتحقيق  أوراقمث ترسل 

بالقبض  تأمر أن وكذلك هلا بذلك، تأمر هلا نإاحملكمة ف إىلاملتهم  إلحالةن العناصر املوجودة كافية أالنيابة العامة ب رأتوإذا 

له  حيقالفرنسية من  اإلجراءاتمن تقتني  األوىلاملادة  وقد تناولت ،جرائم التلبسن قبل القاضي املختص يف م على املتهم

  العمومية.حتريك الدعوى 

وكالئهم لدى اجلمهورية و  نائبالنيابة العامة النائب العام ،و  بشروط ، كما ميثلحيق للشخص املضرور و  بأنه بينت حيث

اجلنائية الفرنسية  اإلجراءاتمن تقنني  48-45الذي نصت عليهم املواد من  م الشرطة أو بعض املوظفني املعنينيحماك

يقوم  أن، حيث له ىل علمهم إالتدرج اهلرمي يقف وزير العدل فيما يتعلق حبق التبليغ عن اجلرائم اليت تصل  رأسعلى و 

ختصاصات إللنائب العام مجيع الفرنسي) و  إجراءات انونق 136بتحريك الدعوى العمومية أو يتقدم بالطلبات للقاضي (م 

  .شرةارجال الشرطة القضائية كما حيق له املطالبة بالتعبئة العامة للقوات مب

ى التحقيق قبل احملاكمة بناء على النيابة العامة، أو بناء على شكوى مقدمة من الشخص جير  بتدائي:اإل وخبصوص التحقيق

لقاضي  وال حيق ستئنافية،اإلاحملاكم  أمام اماإلقاضي التحقيق أو غرفة  ويقوم بالتحقيق الدعوى،املضرور كطرف مدين يف 
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نه أ إال وإدارا،يقوم بالتحريات  أن-بس يف حاالت التل-له القانون  جازأن إنفسه، و من تلقاء  اميوجه اإل أنالتحقيق 

  1للجمهورية.احملامى العام  إىليف اية التحريات  األوراقترسل  القضائية، مثشرطة لليصبح مبثابة موظف تابع 

 إجراءات )81املادة (هذا مستمدة من نص  وسلطته يفاحلقيقة  إىلالكافية للوصول  اإلجراءاتيتخذ  وقاض التحقيق

وتتم  ،املتخذة يف حمضر اإلجراءاتكما جيب تدوين   ،النفي بأدلة أو اإلثبات بأدلةسواء تعلقت  األدلةجيمع  وله أن، فرنسية

إجراءات جزائية  )118املادة ( األولقد تناولت االستثناء بة للجمهور يف حاالت استثنائية.و بطريقة سرية بالنس اإلجراءات

كان هناك تنازل عن هذا   إال إذاحضور الدفاع  والذي جييزستجواب كل من اخلصمني حول احلق املدين إاملتعلق ب فرنسي

  احلق.

بتقدمي الطلبات  والسماح هلم األطرافيعرضها قاضي التحقيق على  أناليت جيب  ،ونتائجهااملتعلق باخلربة  :ستثناء الثاينواإل

وأوراقه يل املتهم حت أنو أحبفظ الدعوى  األمر موجودة،غري كافية أو غري  األدلةن أب رأى إذامث يقرر قاضي التحقيق  حوهلا،

 ةرفتعرض على غ النائب العام حىت إىلال حت فإا ةكانت جناي  إذا أمارتكاب جنحة أو خمالفة إاحملاكمة يف حال  إىل

  .2اماإل

من يرى  إىلام فله توجيه اإل ،ام شخص معنيإيد بلتحقيقها لكنه غري مق إليهتنحصر سلطة القاضي يف الواقعة احملالة 

قاضي  أمامالدعوى  أنكما ،التحقيق معهم من قبل النيابة العامة  إلعادةا حاجة دومنو  إليه تنسب أناجلرمية من املمكن 

اجلنائية  اإلجراءاتمن قانون )167املادة ( القانون املصري حيث نص عليه يف املبدأا  يأخذالتحقيق عينية ال شخصية و 

تبليغ  قاضي التحقيق بنفسه ، أو بناء على تشفهاإكناء التحقيق سواء أثكتشافها إفيما بتعلق باجلرائم اجلديدة اليت يتم 

هذا هو و ، أيضاالنيابة  بإذن إالا ال حيقق ،و ليغ النيابة العامة بط بصددها مث عليه تقاملعلومات ف دين فانه يتلقىاملدعي امل

  3 .جتاه القضائي يف فرنسااإل

                                         

 .68ص  ،السابقاملرجع  سويدان،مفيدة  1

جراءات ن تعرض على حمكمة اجلنايات ليتأكد من صحة اإلأحالة قبل ىل مستشار اإلإجراءات اجلنائية املصري حتال يف قانون اإل  2

قد حاول البعض املطالبة احلياد، و  أنوع من الرقابة على املراحل السابقة للدعوى، كما تؤكد مبد ثلمتوهذه ، دلةوكفاية األ اموصحة اإل

 " اليتمر يتعلق باملسائل اجلسيمة"اجلناياتن األخرون ذلك، ألآبينما عارض  جراءات،اإلسرعة جل تبسيط و أبإلغاء هذه املرحلة من 

 للمتهم.الرباءة  وضمان محاية واحلياد،ة دقحتتاج اىل ال
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يف احملاكمة 1العلنية  أمبد وذلك بإتباعامي طابع النظام اإلاحملاكمة  بشأنخذ ألفرنسي ا فالتقنني: بخصوص المحاكمة أما

ا أكان من ش  سرية، إذاتكون احملاكمة  أن يزجألكن و  الدعوى طرافأمواجهة  ويف ،شفويةتكون املرافعة  أنكما وجب 

  أو كان املتهم حدثا. باألخالقأو مسائل تتعلق  األمنأو  العاماملساس بالنظام 

أو  العامة،يقرر رفض أو قبول جلسات الدفاع أو النيابة  وهو الذي ،والشهودللمتهم  األسئلةاحملكمة توجيه  ويتوىل رئيس

  يف الدعوى كما ال تقبل مناقشة الشهود. األطراف

 أنيف الدعوى جيب  حكماالقاضي  والواجبات وإذا أصدرالدعوى فهم على قدم املساواة يف احلقوق  وبالنسبة ألطراف

  يكون مسببا.

والسلطة وتركيزها املطلقة دف تقوية  والتنقيب بصورتهبنظام التحري  يأخذكان   أنشريع بعد تال أنا سبق يتضح مم

وحماسن النظام  امي،اإلحماسن النظام  ع بنيجتهت حنو اجلمإو  الوضع،حدة هت بعد الثورة الفرنسية لتخفيف إجت ،والسيطرة

حنو  يتأرجحنظامها مازال  أنفيه كان مما ال شك   إنو  الثورة،الوضع اجلديد بعد وضع جديد يتناسب مع  إلجياد التنقييب

  امي.جتاه حنو النظام اإلمن اإل والتنقيب أكثر لتحريانظام 

  تحاد السوفياتي النظام المختلط في اإل الثاني:الفرع 

التنقييب  النظامنياملختلط الذي جيمع بني  اإلجرائيشرتاكية مندرجة حتت لواء النظام يف البالد اإل اإلجراءاتتبدو نظم 

يف البالد  اإلجرائين النظام إف ومع ذلك ،مرحلة احملاكمة وثانيهما يفبتدائي يف مرحلة التحقيق اإل أوهلما ، فتطبقاميواإل

  يظهر ذلك من عدة نواحي.و 2ككل شيء هناك بالفلسفة السياسية القائمة  متأثرشرتاكية اإل

                                         

ن بأذا مل يتبني يف حمضر اجللسة إف ذلك،رقابة على ض وحملكمة النف ،الفرنسي بالنسبة إلثبات العلنية يف اجللسات ويستند القضاء 1

 ى.ا مل تراعأعترب أالعلنية قد روعيب 

رى خخاصة خمتلفة عن نظريا يف البالد األ صبغة-بالقانونعىن التقيد مب –فت على مفهوم الشرعية أضفالفلسفة السياسية السائدة  2

 حرتام،اإللتزام بأحكام القانون دون تطرق ملضمون القواعد القانونية واجبة فبينما الشرعية يف البالد الغربية اإل، قتصادي احلرذات النظام اإل

قتصادية اليت هي محاية العالقات اإل والقائم على جتماعي السائدواإلتنفصل عن النظام السياسي شرتاكية الن الشرعية يف الدول اإلإف

  جتماعية.إي عالقة أساس أ

   ذلك:راجع يف 

  .وبعدما 65ص  السابق،املرجع  الشرعية،دعاء العام على رقابة اإل اهللا،معروف عبد  حممد   -

-  R.David, les grands systemes de droit contemporains, Dalloz, 1978, P 115  

- A.A. piontkovosky et V.M tchkikvadze, le système pénal sovietique, L.G, D.J, 

Paris, 1975, p122. 
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فاحملكمة اجلنائية ليست سوى  ،شرتاكيةالسياسة اإل سيادة مبدأ واإلجراءات اجلنائيةيغلب على تنظيم القضاء  ناحية،فمن 

 .أعدائهو التخلص من املنشودشرتاكي النظام اإل إلقامةيف يد الطبقة العاملة  أداة

اجلنائية دوما مع  اإلجراءاتتتواءم  أنالقانون اجلنائي هي ضرورة رتاكية و شاحملكم بني الفلسفة اإل الربط والنتيجة العملية هلذا

ا  مرتهذه املالحظة التغريات اجلوهرية اليت  اجلديدة، وتفسريت متر ا بناء الدولة ال واملراحل املختلفةاملواقف الفعلية 

  .1اآلنحىت  1917عام من الثورة البلشفية  ءبتداإشرتاكية اجلنائية يف البالد اإل اإلجرائية التشريعات

 ملبدأ أثريوجد  وهلذا ال التنفيذية،شرتاكية تعد امتداد للسلطة العدالة اجلنائية يف البالد اإل أن جتاه، يالحظاإل ويف نفس

ام وظيفتها يف اإل إىل باإلضافة ،2على النشاط القضائي اإلشراف عام يفحق  السلطات، وللنيابة العامةالفصل بني 

ختصاص قضائي إبوليسية ذات  أجهزةجانب احملاكم القضائية العادية  إىلذاا فقد وجدت  وتطبيقا للفكرةوالتحقيق، 

   3.الشعب أعدادمهمتها حماكمة 

                                         

جتاه بني مؤيدي اإل-اجلدل الذي يدور هناك دائما  وكمثال علىراجع على وجه اخلصوص كتطبيق على الفكرة املشار اليها يف املنت  1

اد حتستعانة مبحام يف املرحلة السابقة على احملاكمة اجلنائية يف اإلمقاال حول حق املتهم يف اإل –احملافظ  ومؤيدي اإلجتاهالتقدمي 

 السوفيايت.

- E.huskey, the politics of the soviet criminal process: expanding the right to 

counsel in Pre- trail proceedings, the American journal of comparative law, 

vol 34, 1986, P93.                

 

2 Point Kovsky et Tchkikavadze, op. Cit, P131.  

 ستثنائي لنوع من رقابة القضاء العادي حفاظا على الطابع العمل القضائيخضاع ذلك القضاء اإلإعلى  جرى العملفقد  ومع ذلك 3

  .اجلنائيةواجلزاءات لإلجراءات 

  راجع يف ذلك:

- R.David, les grands systèmes, op. cit, P222. 

- Point kovsky et thkikavadze, ibied, P 122. 

ن له سلطة توقيع " عقوبات أ، بل والتحقيق اجلنائياد السوفيييت يتمتع بسلطات واسعة يف الضبط حتكما يالحظ ن جهاز الشرطة يف اإل

  .… لعزامة واملصادرةو احلرمانوامهها: التحذير أإدارية" 

  راجع يف تفصيل ذلك:

- A.P. Korenev, The rights of the soviet police and socialist legality, Soviet law 

and Government, Vol, XXII, No 4, 1984, P 81. 
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العدالة  إدارةشرتاكية طابعا شعبيا واضحا فالشعب يشارك بفعالية يف للعدالة يف البالد اإل أنيالحظ ، ومن ناحية ثانية 

 إدارةضخمة من اجلمهور يف  أعدادتساهم و ، ال يعينون و من الشعب القضاة ينتخبون  أنمن تطبيقات ذلك و  ،اجلنائية

و  اإلداراتيف املشروعات و  "حماكم الرفقاء"إنشاءزداد الطابع الشعيب وضوحا مع إقد العدالة بوصفهم مساعدين للقضاة و 

بدورها الرتبوي و ك احملاكم يف القيام شراإن ذلك أن من شأالشعيب هناك بة هذا الطابع تربز غلب،و التجمعات السكانية 

 ةشرتاكية للحياحرتام القواعد اإلإالنظام و و  ،األمانةشرتاكي و لقانون اإلحرتام اإو  ،شرتاكيةالتوجيهي يف نشر التعاليم اإل

  1.جتماعيةاإل

ستئناف إلأن اوتوضيح ذلك  ،األحكامشرتاكية مع التنظيم القانوين لطرق الطعن يف تنعكس الفلسفة اإل ثالثة،من ناحية و 

مع ذلك تنظم و  اخلطأنعدام إالعدالة الشعبية اليت يفرتض فيها  مبدأن وجوده يتعارض مع أل ،طعن غري معروفكطريق لل

تستطيع  األخرية، وهذه أعلىجهة قضائية  أمامالنظر فيه  بإعادةيف احلكم يسمح  انني االشرتاكية طريقا للطعن بالنقضالقو 

احملكمة  أماميف املوضوع، و الفصل نقضه و  ماإمن نفس الدرجة، و  أخرىحمكمة  إىل إحالتهنقضه و  إمااحلكم و  تأييد ماإ

طريق  إىل باإلضافةكذلك من حيث تقدير الوقائع، و   إمناليس فقط من حيث تطبيق القانون، و  يعاد نظر القضية األعلى

 ماإ، رـالنظ إعادةلتماس إطريق  أيضاضي يوجد غري اجلائزة على قوة الشيء املق األحكامهو يرد فقط على الطعن بالنقض و 

  2القضائية. األحكامالنيابة يف مراقبة  أعضاءلتمكني رؤساء احملاكم و  ماإ، و بشأاحماكمة  إلجراءلظهور واقعة جديدة 

قانون تنظيمي  األعلىجملس السوفيت  أصدرفقد  ،الذي طبق النظام املختلط األمثلحتاد السوفيايت النموذج يعترب نظام اإلو 

واجلمهوريات الفدرالية" حتاد السوفييت اجلنائية يف اإل اإلجراءات أسس": رية السوفيتية الفدرالية بعنوانحبكم التشريعات اجلمهو 

املعمول ا  األساسيةاملبادئ  إتباع إىلحتاد السوفيييت تشريع اإل أعادكبري حيث   أثر وهلذا القانون 1908مرب ديس 25 يف

  عليها:القانون النص  أعاداليت  ومن املبادئجزئيا  قد هجرها وهي قواعديف مجيع الدول، 

 أن" على  )03املادة(حبكم قضائي"، و إال" ال عقوبة )07( املادةدون نص" كما نص يف " ال جرمية  )04 املادة(نص 

  رتكاب اجلرمية".إيتعني عليها حتريك الدعوى العمومية يف حالة سلطات التحقيق 

 جتماعيةبغض النظر عن ظروفهم اإل، والقضاءمام القانون أاملساواة بني املواطنني مجيعا  أناملادة الثامنة فقد نصت على  أما

فقد بينت  )10املادة (نص  أمادين، طائفة أو هيئة أو عنصر أو  أي وتبعيتهم إىلعن وظائفهم  وبغض النظر، قتصاديةواإل

  القانون".حيث ال يتبع القاضي سوى ضمريه و  ستقالل القضاء،إ مببدأ األخذ

                                         

  .99يف اململكة العربية السعودية، املرجع السابق، ص  والنظام اإلجرائياملقارنة محد عوض بالل اإلجراءات اجلنائية أ1

  .100، ص املرجع نفسه ل،بالمحد عوض أ 2
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بالنسبة للمحاكمة  أما، والتنقيبالقضاء السوفييت بالنظام املختلط، حيث يتبع بالنسبة للتحقيق نظام التحري  وقد أخذ

احلاالت  يف بعض أجيزوإن وظيفة تابعة للدولة،  إالهي ما سوفييتحتاد اليف اإل اموسلطة اإل .اميفيتبع بصددها النظام اإل

  سلطة النيابة العامة. والتحقيق منام ام بصورة مباشرة، فهي جتعل اإلللمجين عليه أو وكيله اإل

تقدمي  (حيثجنلو سكسوين األ اإلجراءاتاجلنائية السوفيتية على خالف البلدان اليت تتبع نظام  اإلجراءاتكما يتبع نظام 

اجلنائية السوفيتية تتبع  اإلجراءات نأجند  ومدعى عليه)،مدعي  النزاع ـ أطرافيعترب جزءا مهما من مناقشات  ثباتاإل أدلة

ال  وحمامي الدفاع ،رئيس احملكمة وحتقيقه مبعرفة اإلثباتبعد متحيص  1 دعوامها والدفاع يقدماندعاء ، فاإلآخرمنهجا 

احملكمة املكونني من رئيس اجللسة  أعضاء ولكنه خياطب –ن هذا النظام ال يعرفه القانون السوفييت احمللفني ألخياطب 

كل املسائل اليت تتعلق بتحقيق القضية،   ويقررون يف، تتجزأممثلي الشعب حيث يكونون معا حمكمة متكاملة ال  منوعضوين 

  خل إ.. .ومستوى العقوبة، واألسباب احملققةاملتعلق باحلرمية  اإلثبات وينظرون يف

ن إف إثباتاقدم املتهم  إذا، و غري سليمةاملعلومات من مصادر ليست معرتف ا قانونا أو متحصلة بوسائل بد تعيكما ال

ولكن ، أيضا إلزامياجائزا أو مسموحا فحسب بل  أمرا ليس-احملكمةيف  ستجوابا املتهمإيعترب -السوفييت  اإلجراءاتقانون 

تنطبق على كل مرحلة من  باإلثباتاخلاصة  األخرىقواعد الككل   وهذه القاعدة، بأقواله اإلدالءال يلزم املتهم على  القانون

  بتدائي.اجلنائية، مبا يف ذلك التحقيق اإل اإلجرائيةمراحله العملية 

طالع على ملف اخلبري اإل ومن حقاخلربة،  أهلستفادة من طريقة اإل يةالسوفييت بصورة تفصيل اإلجرائي وينظم التشريع

مرحلة التحقيق برتخيص  له حضورتقديره النهائي، كما حيق  إىلكانت ضرورية للوصول   إذا إضافيةمواد  وله ضمالقضية، 

  للمتهم. أسئلةالتحقيق توجيه  اللوله خمن السلطات املختصة 

ن العالنية أستئنافية علنية و مفتوحة للجمهور، حيث  درجة أو احملاكم اإل أولن احملاكمات يف إما بالنسبة لنظام احملاكمة، فأ

صحافة حبضور نه يسمح للأحتاد السوفييت، حيث يف العدالة السوفيتية و منصوص عليها يف دستور اإل األساسيةمن املبادئ 

غزى  خاصة بالنسبة للجرائم ذات املللجمهور و  اإلجراءاتة موضوعات صحفية و تقارير عن جلسات احملاكمة، و كتاب

أو التلفزيون  باألفالمر على التصوير ، مثل فرنسا، ليس هناك حظاألوروبيةجتماعي و على خالف ما حيدث يف البلدان اإل

  2احملكمة. بإذنأو التلفزيوين يتم  اإلذاعين التسجيل أنه يفرتض أال إحتاد السوفييت مباشرة من غرفة احملكمة يف اإل

  السياسية اليت فرضت عليها. باألوضاع متأثرةجتاهني إحد ما التشريعات العربية فقد سلكت أأ

                                         

 .71.70ص  السابق،املرجع  سويدان،مفيدة 1

 .73 ىل صإ17ص من  ،نفسهاملرجع  سويدان،مفيدة  2
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القانون من نصوص  وذلكامي، بصورة واضحة حنو النظام اإل بنظام يتجه والعراق تأخذن كل من السودان ألذا جند 

ما أي، جنليز هذه التشريعات بالنظام اإل تأثرتربيطاين، حيث نتداب الىل اإلإيرجع ذلك خلضوعها الواردة يف تشريعاا، و 

الذي ظام الفرنسي احملاكمات فيها عن الن أصول أخذتاليت كانت ختضع للحكم العثماين، فقد بقية التشريعات العربية و 

  1اىل التشريع العثماين. نتقلإ

) Accusatoireامي (منطا معينا هو النظام اإل أوالاحملاكمات عرفت  أصول، فقواعد حيث اخلطوط العريضة وتلك من

لكل من هذين و  )Inquisitoireجعل للسلطة فيها دورا كبريا هو النظام التنقييب ( آخر وظهر نظام األمر تطور ولكن

خر وسط بني آذلك نظام مبزايا كل من النظامني فجاء ب يأخذن أىل إمزاياها احلسنة مما دفع البعض وئهما، و النظامني مسا

  )Système mixteهو النظام املختلط (النظامني و 

لب عليها تشريعات يغن جند أبنظام معني بصورة مطلقة، ولكن من املمكن  تأخذمل يعد هناك تشريعات  هذا العصر يفو 

خذ بالنظام ىل األإن جند بعض التشريعات مييل أمكن من املجنلو سكسونية، و ثل التشريعات األامي مطابع النظام اإل

 املختلط. النظامني النظامامي، بينما سلك بعض التشريعات طريقا وسطا جيمع بني مزايا كثر من النظام اإلأالتنقييب 

يث جند ح التشريع الجزائري املختلط النظامني النظاموسطا جيمع بني مزايا ومن بني هذه التشريعات اليت سلكت طريقا 

امي والتنقييب ومل يعتمد وازن بني النظامني اإل اجلزائية، حيثاملشرع اجلزائري طبق هذا النظام عرب خمتلف مراحل الدعوى 

على أية منهما بصفة مطلقة، حبيث تبىن املبادئ اليت يقوم عليها النظام التنقييب يف مرحلة التحقيق من سرية وكتابية، واملبادئ 

 ال من التحقيق نظاما تنقيبيامي يف مرحلة احملاكمة من شفوية وحضورية وعلنية، إال أنه مل جيعاليت يقوم عليها النظام اإل

  على النحوالتايل: هوتربز مظاهر   .2اميا خالصاإخالصا، ومن مرحلة احملاكمة نظاما 

دعاء العام للحفاظ على حقوق جعل املشرع اجلزائري من النيابة العامة سلطة اإل من حيث تحريك الدعوى العمومية : -

رمني ،وجعل األصل بالنسبة لتحريك العمومية تمع اقاعدة مستمدة  ختصاص النيابة العامة وهيإنه من أومعاقبة ا

من قانون اإلجراءات اجلزائية "تباشر النيابة  29العام فيه جهة عامة، فتنص املادة ءدعامن النظام التنقييب الذي يقوم اإل

..."، إال ان هذا احلق غري مقصور على النيابة العامة بتطبيق القانونسم اتمع وتطالب إالعامة الدعوى العمومية ب

فقط، وإمنا إستثناءا جيوز للطرف املتضرر من اجلرمية أن يقوم بتحريكها، إما عن طريق شكوى مصحوبة بإدعاء مدين 

كل شخص يدعي ا على مايلي:"جيوز لهمن قانون اإلجراءات اجلزائية بنص72أمام قاضي التحقيق طبقا لنص املادة 

بأنه متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق املختص"،وإما عن طريق 

                                         

  .62املرجع السابق، ص الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، محد فتحي سرور، أ 1

  .20ص  ،2012دار اهلدى، اجلزائر،، حماضرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية، عبد الرمحن خلفي 2
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مكررمن قانون اإلجراءات اجلزائية اليت نصت  337التكليف املباشر باحلضور أمام حمكمة اجلنح طبقا ألحكام املادة 

تية:" ترك األسرة، آلباحلضور أمام احملكمة يف احلاالت التهم مباشرة على مايلي:"ميكن للمدعي املدين أن يكلف امل

 .1عدم تسليم الطفل، إنتهاك حرمة منزل، القذف، وإصدار شيك بدون رصيد"

متيز التحقيق يف النظام اإلجرائي اجلزائري جبمعه بني النظامني االامي والتنقييب فتنص املادة من خالل مرحلة التحقيق:  -

اإلجراءات اجلزائية" تكوون إجراءات التحري والتحقيق سرية مامل ينص القانون على خالف ذلك ودون من قانون 11

جراءات جزائية:"جيوز لألطراف وحملاميهم احلضور يف اجللسة وتوجيه إ184/2وتنص املادة 2.إضرار حبقوق الدفاع"

ية فكرة احلضورية ومتكني املتهم من الدفاع عن مالحظام الشفوية لتدعيم طلبام..." ويكرس قانون اإلجراءات اجلزائ

 نفسه بالنص على احلق يف املعارضة بالنسبة لالحكام اليت تعترب أحكاما غيابية وفق ما يقرره القانون.

هام، يتم يف سرية دون متكني خالل هذين النصني أن التحقيق بدرجتيه على كل من مستوى قاضي التحقيق وغرفة اإلمن  

من احلضور يف التحقيق، أي إجراءه يف غري عالنية بالنسبة -أي من غري أطراف اخلصومة اجلنائية-اجلمهورللغري من 

اصية .أما خللجمهور، فال جيوز فتح اال للغري ممم ال تعنييهم القضية حضور التحقيق بشأا وال اإلطالع على أوراقه

 متكني اخلصم من احلضور والدفاع عن نفسه، وهي خاصية مستمدة احلضورية وهي تتعلق باخلصوم يف الدعوى اجلنائية، فتعين

ما خاصية السرية فهي مستمدة من النظام التنقييب الذي إستمدت منه أيضا وجوب التحقيف أامي، من النظام اإل

ريا مامل يكن مثة إجراءات جزائية "التحقيق وجويب يف مواد اجلنايات" أما يف مواد اجلنح فيكون إختيا 66فيها،فتنص املادة 

  نصوص خاصة.

ومن مث يتضح أن القانون اجلزائري مجع بني النظامني حينما جعل نظام التحقيق ووجوبه من عدمه نظاما خمتلطا، فقد أخذ  

، والنظام التنقييب من حيث وجوب بالنظام اإلامي حيث جعل التحقيق مسألة جوازية أو إختيارية يف يد وكيل اجلمهورية

  3. اجلنايات عموما وبعض اجلنح حصراالتحقيق يف

امي من حيث العلنية ثر املشرع اجلزائري يف وضعه للمبادئ األساسية يف احملاكمة بالنظام اإلثأمن حيث المحاكمة:  -

إجراءات جزائية" املرافعات علنية مامل يكن يف  285واحلضورية والشفوية، وهي املبادئ املستمدة منه، فتنص املادة 

إجراءات جزائية" وال جيوز للقاضي أن يبين قراره 212/2وتنص املادة  ،4داب..."خطر على النظام العام أو اآلعلنيتها 

 .إال على األدلة املقدمة له يف معرض املرافعات واليت حصلت املناقشة فيها حضوريا أمامه"

                                         

  .17، ص2018حممد خريط، أصول اإلجراءات اجلزائية يف القانون اجلزائري، دار هومة، اجلزائر، 1

  .19صن خلفي، املرجع السابق، عبد الرمح 2

  .36-35، ص 2008اجلزلئية اجلزائري، دار هومة، اجلزائر، عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات 3

  . 19صن خلفي، املرجع نفسه، عبد الرمح 4
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و يف أيف احملاكمة كعدم حضور اخلصم هذا مل مينع واضعي قانون اإلجراءات اجلزائية من األخذ مببادئ عكسية  إال أن

جراءات جزائية" إ295/1، فتنص املادة غري علنية مستمدة من النظام التنقييب، وهي مبادئ ليست أصلية وإمنا إستثنائية

إذا حدث باجللسة أن أخل أحد احلاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة اجللسة"، وتنص 

إجراءات جزائية" إذا شوش املتهم أثناء اجللسة يطلعه باخلطر الذي ينجر عن طرده وحماكمته غيابيا"، ويف  296املادة 

  1.كلتا احلالتني تعترب األحكام اليت تصدر ضد املتهم أحكاما حضورية

يعد مبدأ حرية اإلثبات من املبادئ اليت يعتد ا كأصل عام، ونظام األدلة القانونية كإستثاء من  من حيث اإلثبات: -

إجرات جزائية " جيوز إثبات اجلرائم بأي طريق من طرق اإلثبات ماعدا األحوال اليت  1/ 221ة املاداألصل، فتنص 

مجيع عناصر اإلثبات  عرتاف شأنه كشأن"اإلإجراءات جزائية  213ينص فيها القانون على غري ذلك" وتنص املادة 

 يرتك حلرية القاضي..."

وهو نظام جيمع بني النظام اإلامي والنظام التنقييب، إستمد نظام حرية اإلثبات املنصوص عليها يف املادتني 

ات ءجراإ 212من النظام اإلامي، وإستمد نظام األدلة القانونية من النظام التنقييب، فتقرر املادة  212/1،213

جزائية بعد نصها على القاعدة العامة "جيوز إثبات اجلرائم بأي طريق من طرق اإلثبات " اإلستثناء" ماعدا األحوال 

  2.اليت ينص فيها القانون على غري ذلك"

للمبادئ أمامه من أدلة ومعلومات وفقا ويتمتع القاضي اجلنائي حبرية كاملة يف تكوبن قناعته من خالل ما يطرح ويناقش 

إجراءات جزائية "...وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا إلقتناعه 212/1اليت حتكم التحقيق واحملاكمة، فتنصاملادة

إجراءات جزائية  212وهو ما تنص عليه املادة  كما أن القاضي يبين هذه القناعة على األدلة املقدمة أمامه  اخلاص"،

  . 3مة له يف معرض املرافعات والتيحصلت املناقشة فيها حضوريا أمامه""وال يسوغ أن يبين قراره إال على األدلة املقد

مبا يتناسب مع ظروف ام املختلفة، اإل خلية من نظمستفادة القوانني الدامر على هذا النحو بالنسبة لكيفية اإلكان األ  وإذا

جرائي للمحكمة اجلنائية ستفادة النظام اإلإ كيفية  فىيوبالتحديد لى املستوى الدويل ن التساؤل يبقى مطروحا عإف ،جمتمعاا

  حكام اتمع الدويل.أ سلبياا مبا يتوافق مع يفكيفية تالو  جيابياا،إمن  املختلفةامية الدولية من النظم اإل

  لب الثالث: تقييم النظام المختلطالمط

  معا. قامتهماوإمكانية إ، والدعوى املدنيةبني الدعوى اجلنائية  فريقالت النظام هيهم ميزة هلذا أن إ 

                                         

  .37، املرجع السابق، صعبد اهللا أوهايبية1

  .39-38، صنفسه ، املرجععبد اهللا أوهايبية2

  . 20صن خلفي، املرجع السابق، عبد الرمح 3
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الرباءة فيما  ستحضار قرينةإو ضرورة حفظ النظام من جهة، املصلحة العامة، و  ينطلق مننه أىل النظام املختلط جند إبالنظر و 

  املوازنة بني طريف الدعوى. من مبدأ وينطلق كذلكخرى، أجراءات من جهة إيتخذ ضد املتهم من 

  مايلي: اكثريا مههم ميزتني ميكن الوقوف عندها  ألعل مميزات هذا النظام، و ن يف تعداد الباحثو  أسهبقد و 

ختيار إ، مع وخصائصه العامةستفادة من فكرة النظام، مكن التشريعات املختلفة من اإل وعدم اجلمودمتتع النظام باملرونة،  -1

 تشريع. وظروف كل واملالئم حلاجياتمثل سلوب األاأل

 .وقضاة احلكمام التفرقة بني قضاة اإلزات هذا النظام هم ميأن أقهاء على مجع الفأ -2

وقصر ام يف يده، من باب عدم جعل سلطة اإل من حق اين عليه يف التقاض اإلنقاصهم عيب هلذا النظام فهو أما أ

  1باملطالبة املدنية فقط. حقه

جعل املرونة هي فيه عيبا  ن من مل جيدأ، حىت نقده ن املرونة اليت يتمتع ا هذا النظام جعلت من الصعبإما عدا ذلك ف

  ة.املعيب

يتخذ ال ولذلك فهو، ومصلحة املتهمالعامة،  ومها املصلحةعتبارين يتعذر عادة التوفيق بينهما، إنه حياول التوفيق بني أ  -1

 شبهة ويبعده عنساس فكري يعكس حدود هذا التوفيق، أىل إقاده فتإىل إدى أنظامني السابقني، مما مسارا ثابتا بني ال

 .اإلصطناع

املالئمة، أو التوسع يف  أنطالقا من مبدإ حلظرما بالتوسيع يف اإام من قبل املكلفني"، ستعمال سلطة " اإلإساءة إ-2

  2.أغراض شخصيةام لتحقيق اإل
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  جرائية العالمية في التطبيق نظمة اإلالفصل الثاني: األ

احلكومات على  قدرة، و نظمة السياسيةواألاجلنائية يف اتمعات البشرية بتطور احلياة االجتماعية، جراءات رتبط شكل اإلإ

ساسيني أجرائية اجلنائية لتصبح يف النهاية نظامني نظمة اإلقد تطورت األياديها أو ضعف هذه املقدرة، و أتركيز السلطات يف 

سلطة العقاب يصل اليها عن طريق الدعوى العمومية، اليت يباشرها الذي يعترب اتمع صاحب  العامام نظام اإل مها:

الذي  ـ-باملعىن العام- ام الفردينظام اإلالتنفيذية، و ز من احلكام القضائيني يتبعون يف عملهم السلطة اجه هبالنيابة عن

عتباره إبنيابة عن اتمع، و نه يستعمل هذا احلق أقرار بمع اإل لكنصاحب احلق يف الدعوى بالعقاب، و  يعترب الفرد هو

ني ام بساس حق الفرد يف اإلأال عن التباين يف ضفو  ،من اتمع كلهأعن اجلرمية اليت مست   العقابيفصاحب مصلحة 

على  -ام الفردي اليوم ن نظام اإلإام الفردي الذي ساد يف التشريعات التارخيية، فنظام اإلام الفردي احلديث و نظام اإل

ساسية التقليدية، وقد فعل ذلك ليالئم عن معامله األام العام ما يكاد خيرج به خذ من ظاهر نظام اإلأقد -ما سنرى 

  عنه.نيابة ستدعى وجود هيئة تباشر الدعوى العمومية يف اتمع إمتطلبات عصر 

  الثالثة التالية: ىل املباحثإصل ووفقا ملا سبق ذكره يتم تقسيم هذا الف

  امي يف التطبيقالنظام اإلالمبحث األول: 

  نظام التحري والتنقيب يف التطبيقالمبحث الثاني: 

  النظام املختلط يف التطبيق المبحث الثالث:

   تهامي في التطبيقالنظام اإلالمبحث االول: 

عمال حتضريية أاليت تتضمن مجلة ، و هي مرحلة التحضري للدعوى وىل هذه املراحل أ ،متر املالحقة اجلنائية عادة بثالث مراحل

ف هذه املرحلة تعر جرائية متس حرية املشتبه فيه ، و إتصرفات قد تشتمل بعض ها، و مرتكبيشف عن اجلرمية و تهدف الكتس

عتباره نوعا من إي ببتدائىل التحقيق اإلإينظر  ألنهنتيجة  رمبا  سم "مرحلة ما قبل احملاكمة "إلوامريكية بجنيف التشريعات األ

بتدائي، إجراء حتقيق إهي املرحلة اليت قد يتخللها ام" و و اإلالعمومية لة حتريك الدعوى هذه املراحل "مرح  ثايناحملاكمة ، و 

حلة هذه املراحل هي مر  جرائي الالتيين ، وثالثلنظام اإلكسوين عن اجنلوسجرائي األختالف النظام اإلإاهر فيه تتجلى مظو 

  ام.اإلأو الفصل يف  احملاكمة 

  لبني التاليني: هذا ما سيتم توضيحه من خالل املطو 

  .امي واملرحلة السابقة عن احملاكمةالنظام اإل المطلب األول:

  .امي ومرحلة احملاكمةالنظام اإل المطلب الثاني:
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  عن المحاكمة  والمرحلة السابقةتهامي النظام اإل ول:األالمطلب 

 ومدى جسامة اجلنائية،لنوع القضية يال خيتلف مداه تبعا على احملاكمة اجلنائية زمنا طو  جرائية السابقةتستغرق احللقات اإل

  تتمتع به من سلطة تقديرية يف التصرف فيها. وما قد بشأاختصاصاا إمارست  واجلهات اليت ،رتكااإوظروف اجلرمية 

امي يف النظام اإل تأثرين أبيد  التنقييب،املرحلة ببعض اخلصائص املستمدة من النظام هذه امي يف النظام اإل خذأوقد  

مي اىل ذاتية ملحوظة متيز النظام اإلإمر يف اية األ فضىأوهو مقابل ذلك قد ترك بصمات قوية يف كثري من تلك احللقات 

  املقارنة.جرائية نظمة اإلبني األ

  التاليني:فرعني الخالل  وذلك منجرائية اليت تربز تلك املالمح هذا املطلب عند احللقات اإل وسنتوقف يف

   )الجنائيةالحق في تحريك الدعوى  صحابأ(تهام سلطة اإل ول:األالفرع 

 وتعقيدا يف بطئا أكثرن هذا التحول كان أغري  العام،ام ىل اإلإام الفردي امي حتول ملموس من اإلحلق بالنظام اإل

حتريك  اشخاص الذين خولوا قانونسيتم توضيحه من خالل حتديد األ وهو مامريكي، جنليزي منه يف النظام األنظام اإلال

دعاء اإل الشرطة،جهاز  اخلاصة، شخاص املعنويةواألدارية احلكومية إلاجلهات ا العاديون،فراد األ :وهمالدعوى العمومية 

  العام.

  نجليزي تهام في النظام اإلاإلالفقرة األولى: سلطة 

 امي،اإلمام محالت النقد اليت وجهت للنظام أكسونية صالبة يف الصمود جنلوسشد القوانني األأجنليزي اإليعد القانون 

احلقوق  أحدعتباره إذا احلق ب لألفرادعرتاف فقد ظل متمسكا باإل ام،اإلالسيما فيما يتعلق حبق الفرد العادي يف 

دعاء لإل واهليئة امللكية العام، عاءدومدير اإلخرى كالنائب العام أبالرغم من ختويله اىل جهات  للمواطنني،الدستورية املمنوحة 

  واهليئات العامة.، ورجال البوليس مؤخرا،

ن لكل من الدولة ممثلة أ اجلزائية، بلعلى الدعوى  مينةأوتعترب ام إلنه ال توجد سلطة حتتكر اأجنليزي يف النظام اإل فاألصل

مع مالحظة  اجلنائية، ام يف الدعاوىحق مباشرة اإل ،واهليئات العامة ورجال البوليسفراد واألدعاء العام، يف اهليئة امللكية لإل

  تباشره.يتسع حبسب اجلهة اليت يضيق و ن نطاق هذا احلق أ

ن للفرد العادي حقا عاما يف أجنليزي من القواعد املقررة للنظام اإل العاديون)فراد تهام (األي في اإلحق الفرد العادأوال: 

من  وألي فرد اجلرمية، بليكن هو اين عليه املباشر من  ملولو 1مام القضاء أاجلنائية ضد املتهم  ومباشرة الدعوىحتريك 

                                         

، ص 1988، بغداد، السادس(وزارة العدل)، العدد القانونية، دعاء العام الثقافة القانونية، مركز البحوث غسان مجيل الوسواسي، اإل 1

18. 
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دعاء نشاء اهليئة امللكية لإلإاحلق قد تقلص كثريا بعدن نطاق هذا أ، بيد 1ن واحدآيف ومجاعي ام فردي إفراد اتمع، فهو أ

  .1985العام يف عام 

مد بعيد على ترك زمام أجنليزي منذ جرى النظام اإل: دعاء العامنشاء الهيئة الملكية لإلإتهام الفردي قبل نطاق حق اإل )1

نه ميثل أام، بفراد يف مباشرة اإلىل حق األإذ كان ينظر دائما إفراد العاديني يف مجيع اجلرائم، يدي األأاملالحقة اجلنائية يف 

  فسادها. ا أو حتيزها أوفاء، أو عدم كدعاء العامواجهة تقاعس سلطات اإلساسية هلم يف مأضمانة 

 فراد يف ممارسةحبق األ ذلك لن خيأام أو رفضه دون مباشرة اإل دعاء العامبعض جهات اإل غفلتأن أكثريا   وقد حدث

  2املتهم يف اية املطاف. بإدانةحكم  واحلصول على الفردي،ام اإل

و ميارس ،مام حمكمة قضاة الصلح أاملتهم باحلضور  ن يطلب الفرد اىل احملكمة تكليفأتتم مباشرة هذا احلق غالبا ، بو 

الغش التجاري و السب، و حتهم الشخصية فقط كجرائم فراد هذا احلق من الناحية العملية يف اجلرائم اليت متس مصلاأل

ضرار العام و التلوث و أو اإل باإلزعاججرائم املعامالت املدنية املالية، و تلك اليت تنسب اىل السلطات احمللية فيما يتعلق 

 م من مزايا ال يوفرها رفع الدعوىهل ههلم من مزايا ملا حيققحيقق ىل هذا الطريق عادة ملا إفراد األ أو يلج.سكان الصحة و اإل

املتهم بعم تكرار املخالفة، بينما ال متلك احملكمة املدنية سوى ىل إمر أصدار إن سلطة حمكمة قضاة الصلح أذلك ، املدنية

نه يعزف أال إام يف اجلرائم اجلسيمة ، ن للفرد العادي احلق يف مباشرة اإلأسلطة احلكم بالتعويض فحسب، و بالرغم من 

ذ يلزم القانون املدعي إتكبدها يف مثل هذه الدعاوي، ياليت  الباهظةعملية ، بسبب التكلفة عن مباشرته طواعية من الناحية ال

  3ام على نفقته اخلاصة.بتقدمي ممثل لإل

وهلما، يتعلق أ قيدين:ة ام الفردي بصفة عامعلى حق اإل 1879جراءات اجلنائية الصادر يف عام قانون اإل وردأوقد 

ن تتوىل مباشرة أام، لذلك يتعني على الدولة ن يفشل الفرد يف اإلأخيشى تكون مصلحة الدولة فيها غالبة و  اليت بالدعاوى

الرمسية يف هذه اجلرائم م الدولة  وراقوتزوير األالعمد  وجرائم القتل من الدولةوأام فيها من ذلك جرائم اجلاسوسية اإل

                                         

  نظر كل من:أ 1

الطبعة  القانونية،نظمته االجرائية، اجلهات املختصة)، مكتبة الوفاء أدعاء العام (نشأته، بكري يوسف بكري حممد، اإل  -

  .34، ص 2013 مصر،سكندرية، اإل األوىل،

  .22املرجع السابق، ص  ،عبد الستارفوزية  -

2  Voir : 

  - P.Delvin, The criminel prosecution in England, Oxford University, 1960, P01. 

- L.H.leigh, The relations between the organisation of the judiciary and criminal 

procedure in England wales, Revue Internationale de droit penal 1988, P 658. 
 .45ـ44السابق، صجنلو أمريكي، املرجع األ القانونم اإلامي يف بالل، التطبيقات املعاصرة للنظا محد عوضأ 3
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اجلنائية من جهات معينة يف كثري من  ذن مسبق برفع الدعوىإالعادي على  الفرد يتعلق حبصول ،ثانيها 1فرادما م األ أكثر

  اجلرائم.

فراد من ام الفردي، بغية منع األجنليزي من وراء هذا القيد فرض نوع من رقابة الدولة على حق اإلراد املشرع اإلأوقد 

قتضي القانون  احلصول على هذا يقد و ما تتطلب طبيعة اجلرمية ذلك ، دخال عنصر املالئمة، حينإ،و يف مباشرته  اإلسراف

بالنسبة ، و 4خرى أدارية إمن جهات ، أو من وزير الداخلية و 3دعاء العام ما من مدير اإلإو 2العام ما من النائب إذن اإل

لتفسري النص الذي يشرتطه خرى، تبعا أىل إللوقت الذي يتعني فيه احلصول على التصريح باملالحقة، فيختلف من حالة 

حد الطرق اليت ألقد كانت هذه القيود ىل حمكمة قضاة الصلح، و إنتظار حىت حيال املتهم خرى اإلأ فقد يتطلب يف حاالت

اليت كانت مداعاة لتوجيه سهام ام، و فراد حق اإلت الكثرية اليت نتجت عن ختويل األجنليزي عالج الثغراحاول املشرع اإل

طوات التشريعية اهلامة اليت مهدت حدى اخلإخر تعد هذه القيود آمن جانب امي، هذا من جانب، و اإلللنظام النقد 

  دعاء العام.لظهور اهليئة امللكية لإل

دعاء العام ليضيف جاء التنظيم اجلديد للهيئة امللكية لإل:دعاء العاملإل الهيئة الملكية إنشاءتهام الفردي بعدنطاق حق اإل ) 2

ىل حد إلتتضاءل ، و املستخدمة توسع نطاق تدخل اهليئة ام الفردي، كأثر مباشر لالتآكل على حق اإلمزيدا من القيود و 

معنية قبل  ىل القيد املتعلق باحلصول مسبقا على موافقة جهاتإ باإلضافةذ إيف هذا الصدد،  لألفراداملتبقية بعيد السلطة 

صدار إي وقت أيف  -يف القضايا احملالة على حمكمة التاج  -فراد يف  حتريك الدعوى اجلنائية، جيوز للنائب العام شروع األ

ن يتماثل مع حكم الرباءة، هذا أرجاء غري املسمى، دون هو قرار يعين من الناحية الفنية اإلام، و السري يف اإل بإيقافقرار 

من قانون مالحقة اجلرائم لعام  لثانيةالفقرة ا لسادسةادعاء العام، وفقا للمادة ير اإلخرى يتمتع مدأو من ناحية ناحية،  من

حمل  لفراد، ححد األأها ي مالحقة جنائية يكون قد بدأأشرة سلطة مبا -دعاءاهليئة امللكية لإل بإنشاءاخلاص - 1985

عليها الدعوى، و مل ي حالة كانت أن يباشرها يف أي قيد زمين على مباشرة هذه السلطة، فله أال يوجد خري، و هذا األ

ن السلطات من شأ والواقع، أن يقدره. ألي سببن يباشرها أمعينة ملمارسة هذه السلطة، فله  بأسبابيقيده القانون 

                                         

  .68 ، ص1964 ،العدد األول والثاينلة اجلنائية القومية، ام يف النظام اإلجنليزي، اي، حق اإلز مسري اجلنزو   1

  .كما يف اجلرائم ذات الصبغة السياسية أو ماسة باألمن الوطين أو بالصحة العامة  2

  والعائلي.ساسية على املستويني الشخصي كما يف اجلرائم ذات احل  3

  :ذلكيف نظر أ

- L.H.Leigh, l’enquête préliminaire en droit anglais, revue international de 

droit penal, 1985, P 314. 
 .1953 كهيئة الربيد يف اجلرائم املنصوص عليها يف قانون الربيد لعام4
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يتجه جنليزي اإل وجتعل النظامام الفردي، جهاض اإلإن تقضي اىل أ دعاء العام،لإل واهليئة امللكيةاملمنوحة للنائب العام 

 1اجلنائية. اتجراءحنو النظام املختلط يف اإل بشدة

املصاحل احلكومية جنليزي بعض اهليئات العامة و فراد العاديني، خيول القانون اإلىل جانب األإ : األشخاص المعنويةثانيا 

ات العامة و فيما يتعلق باهليئاليت تتعلق مبصاحلهم، و  ىالدعاو  ام يفدورا هاما يف مباشرة اإل شخاص املعنوية اخلاصةاألو 

اليت يقع مساسا مبصاحلها، شخصيتها املعنوية الكاملة يف مواجهة اجلرائم ستقالهلا و إن هلذه االخرية إاملصاحل احلكومية، ف

احلمولة  بأكثر منات وزارة النقل بالنسبة جلرائم حتميل الشاحنو  املخدراتجرائم ة للجمارك، و دارة  امللكيمن ذلك اإلو 

و مصلحة حكومية ختتار هلا أ ن كل هيئة عامةإجنليزي لنظام جملس الدولة، فالقانون اإلنظرا لعدم معرفة و ، 2ااملقدرة قانون

ام فريفع ن حمامي اهليئة أو املصلحة هو الذي يباشر اإلإحماميا تستفتيه يف كل ما يقابلها من مشاكل قانونية، لذلك ف

دعاء العام، وال ىل مدير اإلإحق املصلحة احلكومية يف اللجوء  هذا ال جيبن أو يباشر مجيع مراحلها، بيد نائية الدعوى اجل

ام بواسطة حمامي اهليئة ن كانت مباشرة اإلإام بنفسه، و صلحة أو مباشرة اإلسداء املنشورة القانونية للمإخري من مينع األ

  3بتلك املهمة.م القيادعاء العام من يعفي مدير اإل

ام يف حالة مبمارسة حق اإل جنليزي يسمح لبعض اجلمعياتنون اإلاقن الإباألشخاص املعنوية اخلاصة، ف وفيما يتعلق

  4جلها أساس باملصلحة اليت قامت من امل

احلق يف مباشرة الدعاوي اجلنائية عن  احليواناتاملثال خيول القانون اجلمعية امللكية ملنع القسوة يف مواجهة  وعلى سبيل

التسويق الكربى إزاء جرائم السرقة يف فروعها اليت يتم البيع فيها عن طريق  وكذلك شركات إستعمال القسوة ضد احليوانات،

املكونني جل الدفاع عن مصاحل األعضاء أمن  ت املهنية اليت هلا حتريك الدعاوىعلى النقابا ويصدق ذلكاخلدمة الذاتية، 

  5هلا.

جراءات السابقة على إلطاغ يف ا دور –دعاء العامنشاء اهليئة امللكية لإلإقبل  –كان جلهاز الشرطة  : جهاز الشرطةثالثا

الغالبية العظمى من ام يف ، كان يقوم مبباشرة حق اإلوالتحري عن اجلرائمىل سلطته يف البحث إ باإلضافةذ إاحملاكمة، 

، ىنظرا لعزوف االفراد وتقاعسهم عن حتريك الدعاو  جنلرتا.إوىل يف ام األن يكون جهة اإلأ حبيث كادالدعاوي اجلنائية، 

                                         

 .53ىل إ 50، املرجع السابق، ص يف النظام األجنلوأمريكي امللنظام اإلمحد عوض بالل، التطبيقات املعاصرة أ 1

2  L. h .Leigh, the relations between the organisations of the judiciary, op. Cit, 

P658. 
 .76سابق، ص الرجع املجنليزي، ام يف النظام اإلمسري اجلنزوري، حق اإل 3

 .18غسان مجيل الوسواسي، املرجع السابق، ص  4

 .67ىل إ 66، ص من نفسه، املرجع محد عوض باللأ 5
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نه ال يباشره بوصفه ممثال للسلطة العامة، إام يف الدعوى اجلنائية، فة اإلن رجل الشرطة عند قيامه مبباشر أجلدير بالذكر او 

فراد العاديون عند ممارستهم خيضع لنفس القيد الذي خيضع له األلذلك كان ام، عتباره فردا عاديا له احلق يف مباشرة اإلإبل ب

على  تأسيسا .من اجلهات اليت حددها القانون املوافقة السابقة على حتريك الدعوىام، املتمثل يف احلصول على حلق اإل

قد متناع عن مباشرة نفس الدعوى، و اإلباشر دعواه بنفسه، فيتعني على رجل الشرطة نه مىت قام الفرد العادي و إلك، فذ

ن يكون حتت تصرف جهاز الشرطة جمموعة من املوظفني أعلى  -دعاء العامنشاء اهليئة امللكية لإلإقبل  –جرى العمل 

الصلح، مام حماكم قضاة أام) ن متثيل الشرطة (موجهة اإلدعاء" يتولو اإل مستشارو" املتخصصني يطلق عليهمالقانونيني 

املوضوع حمال  قد كان هذامام احملكمة، و أني لتمثيل التاج د احملامني املهنيحأيتعني عليها التعاقد مع ايات كان يف اجلنو 

ام، يف مباشرة اإل ونقص الفاعليةدعاء يف الدوائر املختلفة، عدم وجود سياسة عامة موحدة لإل برزهاأنتقادات كثرية إل

نشاء اهليئة امللكية إىل إيزي جنلاإلرع باملش ىذح وهذا ماجهاز واحد،  والتحقيق يفام اإل بني سلطيت فضال عن اجلمع

  1دعاء.لإل

ذ صدر يف هذا العام إجنليزي، جرائي اإلرا جوهريا يف النظام اإلتطو  1985شهد عام  دعاء العام: الهيئة الملكية لإلرابعا

جهزة املختلفة اليت كانت تضطلع دعاء العام ليحل حمل األنشاء هيئة أو جهاز ملكي لإلإقانون مالحقة اجلرائم متضمنا 

كرب قدر من أطالق، توفري مهها على اإلأهداف، أحتقيق عدة نشاء هذه اهليئة إملشرع من وراء راد اأوقد ، 2ذه املهمة

ىل احملاكم، إمراجعة القضايا من الناحية القانونية قبل تقدميها ، و رفع كفاءة نظام العدالة اجلنائيةام، و التجانس يف سياسة اإل

  .امثر تويل جهاز الشرطة مباشرة اإلإ جنليزيىل النظام اإلإاملثالب اليت وجهت  فضال عن تفادي

، و يقدم 3العام،شراف ورقابة النائب إدعاء العام، الذي ميارس مهام وظيفته حتت دعاء العام مدير اإلة امللكية لإلس اهليئيرأو 

ابع مركزي على املستوى لجهاز طلستقالال عن جهاز الشرطة وعن احلكومة واحملاكم، و إجلهاز يعمل ا، و له تقريرا سنويا

                                         

 .75إىل ص 72 ، صالسابقاملرجع التطبيقات املعاصرة للنظام االامي قي القانون األجنلو أمريكي، د عوض بالل، أمح 1

 دون طبعة، والتحقيق (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، ستداللدعاء العام يف التصرف واإلعلي فضل البوعينني، سلطة اإل 2

 .18، ص 2001 القاهرة،

ول هو ممثل فالنائب العام يف النظام األ،جنليزي متاما عن مدلوهلا  يف النظم الالتينية خيتلف مدلول عبارة "النائب العام" يف النظام اإل 3

منا كنائب للتاج، إر اليه كصاحب الدعوى اجلنائية، و ذ ال ينظإام،فة يف مباشرته لإلتغلب عليه هذه الصمام احملاكم، و أالتاج  (الدولة) 

ن إجنلرتا، لذا فإعضاء احلكومة يف أالنائب العام، عضو من التاج حمل منازعة، و مصلحة  ال عندما تكون إام، لذلك ال يقوم مبباشرة اإل

برزها تقدمي املشورة أختصاصات عديدة، إللنائب العام ء جملس العموم، و عضاأختياره عادة من إيتم تعيينه يكون ذا صبغة سياسية، و 

دة أو اليت متس التاج مباشرة، يف القضايا اجلنائية املعقام بنفسه  مجيع هيئات الدولة بوصفه املستشار القانوين هلا، ومباشرة اإلإىلالقانونية 

دعاء شراف على عمل مدير اإلمهية أو احلساسية اخلاصة، اإلالدعاوي املدنية ذات األاليت تغلب فيها املصلحة العامة، و متثيل التاج يف أو 



 الباب األول: تصنيف النظام اإلجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

79 
 

يباشر فيها اجلهاز  يعملون حتت تدرج رئاسي يف الدوائر املختلفة اليت وكالء الدعاوى قوامه عدد كبري منالوطين، و 

 سيما تلك الدعاوىهلذا اجلهاز، السية سامام حماكم قضاة الصلح، تعد الوظيفة األأختصاصاته، ومباشرة االدعاء العام إ

بني يديه، بذلك  ن املالحقة اجلنائيةأوضع زمام املبادرة بش، و بشأا اإلجراءاتاليت يكون جهاز الشرطة قد قرر حتريك 

ويل الذي فصل بني مرحلة التحقيق األ ، قد1985حقة اجلرائم الصادر يف عام قانون مال جنليزي مبقتضىيكون املشرع اإل

خري ضحى احلق األأذ إك الدعوى اجلنائية و مباشرا)، تقوم به الشرطة و بني التصرف يف التهمة عقب هذا التحقيق (حتري

املعدة جيدا مام القضاء سوى الدعاوى أال تقدم أخرية بذلك تضمن اهليئة األو  1دعاء العام، ختصاص اهليئة امللكية لإلإمن 

فيها،  باإلدانةىل احملكمة، وتكون مثة فرصة معقولة للحصول على حكم إاليت تقضي املصلحة العامة بتقدميها فيها، و للفصل 

قوم ، ت2جراء حتقيقاا،إليه الشرطة بعد إة الصلح يف القضايا اليت تنقلها مام حماكم قضاأدعاء ىل جانب تويل مباشرة اإلإو 

                                         

طة قانونية بعينها، يها حول نقأبداء ر إطلب ستئناف و ىل حمكمة إلإحالة الدعاوي اليت تصدر فيها حمكمة اجلنايات حكما بالرباءة إالعام، 

  ليه كافة املسائل املتعلقة مبخالفات املهنة.إحتال ة احملامني، و بقوة القانون لنقابيعد النائب العام رئيسا  فضال عن ذلك

  راجع يف ذلك كل من:

  .162عبد الوهاب العشماوي، املرجع السابق، ص  -

 .                        70مسري اجلنزوري، املرجع السابق، ص  -

خري دعاء، فهذا األىل اجلهاز مللكي لإلإن ينتقل أيدي الشرطة دون أجراءات يبقى رغم ذلك يف ن زمام املبادرة يف حتريك اإلأبيد  1

هكذا تعمل الشرطة كمصفاة قدر مالئمة ذلك، و  إذاولية عن القضية ليتكفل وحده بعد ذلك مبباشرا يتلقى من الشرطة التقارير األ

  .ختاذ قرارهاإي اجلهاز قبل أستطالع ر إىل إالشرطة أ جقد تلضافية، و إخرى أمل اجلهاز كمصفاة وىل، بينما يعأللقضايا اجلنائية يف مرحلة 

  يف ذلك: راجع 

- L .h .Leigh, l enquête préliminaire en droit anglais, op. Cit, P 432. 

- L.h.Leigh, the relations between the organisations of the judiciary, op, cit, P 

659. 
ىل القبض يتمتع ا جهاز الشرطة يف إجنلرتا يف مجع التحريات و التحقيق اجلنائي، ( الذي قد ميتد إوالواقع أن السلطات اهلائلة اليت  2

التفتيش يف غري حاالت التلبس و اإلذن القضائي) وتوقف مصري اإلام على تلك السلطات وما تعده الشرطة من أدلة اإلام، وما و 

ك اجلهاز، كل  ذلك جعل الفقه األجنليزي املعاصر يرى تراجعا ملحوظا يف النظام تقرره بشأن مدى املضي يف املالحقة، وإستقالل ذل

تيين، اإلامي اإلجنليزي صوب النظام التنقييب، نظرا إلقرتاب دور الشرطة يف إجنلرتا حاليا من الدور مأموري الضبط القضائي يف النظام الال

يضاف إىل ما و . وىلتعذر اإلبقاء على الصيغة اإلامية يف صورا األاملختلط، و  امي حنو النظامولعل يف هذا ما يؤكد جنوح النظام اإل

يتم يف سرية، فال يتصور أن -أي التحقيق -سبق أن التحقيق الذي جتربه الشرطة تغلب عليه يف الواقع خصائص النظام التنقييب، فهو

رجل الشرطة  اليعدو أن يكون حتريات إلستجماع عناصر اإلام و يشهده اجلمهور أو اين عليه أو املتهم أو حماميه، فما يقوم به 

مباشرة الشرطة هلذه  عرضها على اهليئة امللكية لإلدعاء العام من أجل التصرف فيها، لذلك ليس من حق املتهم اإلستعانة مبحام أثناء
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السري يف الدعوى    بإيقافمر أصدار إىل جهة الشرطة، وهلذه اهليئة سلطة إلعام بتقدمي املنشورة القانونية ء اادعلإل ةاهليئة امللكي

ن تباشر الدعوى اليت حركتها هيئة عامة أو جهة حكومية أهلا كذلك تبارات تتعلق باملصلحة العامة، و عدلة أو إلألعدم توافر 

مام  أ امختصاص اجلهاز اجلديد سوى مباشرة اإلإه ليس من أنىل إشارة جتدر اإلشخاص املعنوية اخلاصة، و حد األأـأو 

ما يف اجلرائم الكربى (اجلنايات) اليت تقوم بنظرها حمكمة التاج، فليس أيف اجلرائم البسيطة،  )حمكمة قضاة الصلحالقضاء (

ختيار حمام من خارج اجلهاز إمام هذه احملاكم، لذا يتعني عليه أام مباشرة اإلدعاء العام صالحية ملمثل اجلهاز امللكي لإل

  .مام هذه احملكمةأدعاء العام ل اإللتمثي

ن مثة فروقا أال إ يف النظام الالتيين،  هاز النيابة العامةالنحو قريب الشبه جبهذا دعاء يبدو على لإل يامللك ذا كان اجلهازإو 

 ن يكون جمموعة من وكالء الدعاوىأختصاصات، فهذا اجلهاز ال يعدو اإل كل منهما يف الطبيعة و جوهرية ال تزال تفصل بني

دعاء العام و املسؤولية السياسية للنائب العام، و ليس للجهاز سلطة البحث شراف مدير اإلإيعملون يف جهاز موحد حتت 

ام حيث ال تزال الشرطة هي مبصري قرار اإل يستأثر شرافه، و الإعن اجلرائم و تعقب مرتكبيها، و ال تعمل الشرطة حتت 

حىت يف جرائم البسيطة دعاء يف اجلرائم اخلطرية، و نه ال يتوىل مباشرة اإلأوراق القضية لديه، كما أ بإيداعجراءات رك اإلاليت حت

تطبيق القانون على الوقائع، فليس قرتاح إحىت ة املطالبة بتوقيع عقوبة معينة، والدعاء، ليست لديه صالحياليت ميارس فيها اإل

  1دلة.له سوى تقدمي ملف الدعوى و تعزيز األ

مينا أمازال نه أال إ، والتنقيبالتحري جنليزي حنو نظام ختذها املشرع اإلإنه، رغم اخلطوات الكبرية اليت أخيلص من ذلك اىل 

خرية ن هذه األأام، بل اجلنائية، لذلك ال جند سلطة واحدة تنفرد بوظيفة اإل لإلجراءاتامي على احملافظة على الطابع اإل

ت يف القانون ي قد خفام الفردحدة اإل ن كانتوإسبق بياا، اليت  وبعض اجلهاتراد العاديني فمازالت موزعة بني األ

  جنليزي.اإل

  

  

                                         

نه من أال إىل موكله، إمام رجل الشرطة ملعرفة التهمة املنسوبة أن يستعني مبحام عند مثوله أن كان من حق املقبوض عليه إجراءات، و اإل

ن يتحقق حضور احملامي يف هذه الفرتة القصرية اليت يباشر فيها رجل الشرطة حترياته بعد  القبض على املتهم، و أالناحية العملية يصعب 

  جنلرتا.إربع و عشرين ساعة يف أاليت ال يتجاوز 

  كل من:   ظرأن

  .18سواسي، املرجع السابق، ص غسان مجيل الو  -

- l.h.Leigh, l enquête préliminaire, op. cit, P 317. 
 .84ىل إ 81ص  السابق،، املرجع للنظام اإلامي يف القانون األجنلو أمريكي التطبيقات املعاصرة بالل،محد عوض أ 1
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  تهام في القانون األمريكيلطة اإل: سالفقرة الثانية

على  أم م على مستوى الوالياتأعلى املستوى الفيدرايل  سواء-العامةن السلطات أمريكي، العامة يف القانون األالقاعدة 

فراد، فال جييز األ ماسة بأحداجلرمية  ولو كانتمام القضاء، حىت أاة الحقة اجلناليت تضطلع مبهمة م هي-مستوى احملليات 

احملاوالت اليت بذلت من اين  ورفض كلالقضاء مسلك املشرع  وقد أيدام الفردي، حق اإل لألفرادمريكي التشريع األ

  ىل سببني:إستند القضاء يف ذلك إقد الشخصية، و  بأمسائهم ورفع الدعوى العام. ممثلي االدعاءعليهم لتخطي دور 

الفصل بني السلطات  أنتهاكا ملبدإن قبول احملكمة للدعوى اجلنائية بناء على شكوى اين عليه وحدها، متثل أوهلما، أ

ن ذلك أنيها، اعلى السلطة التنفيذية، ثفتئاتا إنه يعين حينئذ كما ينص عليه الدستور، أل  )القضائية -التنفيذية –التشريعية (

فراد التعرض ملالحقات ضمن ضرورة جتنيب األـ الذي يتـ ملقررة مبقتضى الدستور الفيدرايلا أ احلماية القانونية العامةـخيالف مبد

دعاء العام، عندما يقوم حدى الضمانات اهلامة اليت تكفل ذلك تكمن يف وظيفة اإلإساس جدي، و أقائمة على غري  جنائية

العمل قد جرى  أن وهلماأمران: أال إيلطف من صرامة هذه القاعدة ، و ال1ختاذ قرار باملالحقةإبتصفية القضايا اجلنائية قبل 

ن أختاذ قرار بشإجراءات، و ذلك قبل ستعداد اين عليه للمعاونة يف تسيري اإلإن يستوثق املدعي العام من مدى أعلى 

ن أيف عدم املالحقة، ثانيها،  عليهيغلب املدعي العام وجهة نظر اين أن املالحقة، كما جرى ذلك يف القضايا اليسرية، على

  ام الفردي.الزراعية منها، تعرتف تشريعيا يف نطاق ضيق حبق اين عليه يف اإل سيما بعض الواليات ال

يتمتع ، و 2م وحده ادعاء العىل جهاز اإلإام مريكي وظيفة اإلالنظام األ خيول تهامسة االدعاء العام لوظيفة اإلممار أوال: 

ىل طبيعة الوظيفة اليت متارسها و إيرجع ذلك ة، و ظمة القانونية املقارنن كافة األة خاصة متيزه عن غريه يفيهذا اجلهاز بذات

خر جهاز يتمتع مبثل تلك السلطات اليت يتمتع ا آجرائي إي نظام أكثر من ناحية، فال يوجد يف أيلعبها يف دوار اليت األ

ثانيهما ذو طبيعة سياسية، ، و 3وهلما ذو طبيعة شبه قضائية أا بني شقني، مريكي، نظرا لكوا متثل مزجيدعاء العام األاإل

نظرا  –ل مباشرة أنه يسأاجلنائية فحسب، بل  ثال للدولة أو الوالية يف الدعوىدعاء العام ال يعترب ممن عضو اإلأذلك 

دعاء تفسر الطبيعة املزدوجة لوظيفة اإلو  -العام  من خالل صناديق االقرتاعمام هيئة الناخبنيأتخاب نختياره عن طريق اإلإل

                                         

 .59ص  املرجع السابق، ،أمريكي التطبيقات املعاصرة للنظام اإلامي يف القانون األجنلود عوض بالل، أمح 1

ام الفردي لعدم وائل نظام اإلذ مل يتبع املستوطنون األ، إستقاللىل تاريخ سابق عن اإلإمريكي دعاء العام يف النظام األيرجع تنظيم اإل 2

نيط به رفع الدعاوي أمركزي  نشاء جهازإوىل، مث ستيطان األاإل وغداة موجةهلذه الدولة، والسياسية مالءمته، نظرا للظروف اجلغرافية 

  يف املالحقة غري حمدد املالمح. وكان دورهسم نائب امللك أو النائب العام، إاجلنائية يف املستوطنات الثالث عشرة، عرف ب

  راجع يف ذلك:

 .89ص  بالل، املرجع نفسه، ضعو أمحد  -

 .50علي فضل البوعنني، املرجع السابق، ص  3
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مام احملاكم، يكون مطالبا بتطبيق القانون و أذ بوصفه ممثال للوالية إختصاصات العديدة املخولة لعضو اجلهاز العام، اإل

ال فع اىل قيامه بالرقابة الالحقة على كل حاالت القبض اليت تنفذها الشرطة، فضال عن مسامهته بدور باإلضافةالدستور، 

دارة العدالة اجلنائية و بوصفه رجل سياسة منتخبا حمليا، يستمد سلطته من ناخبيه، حيق إوطة بنظام يف مراقبة الوظائف املن

:  مريكي طوائف ثالثة، االوىلظام األدعاء العام يف النصدار قرارات تتعلق بالتوجهات السياسية لدائرته، و ملمثلي اإلإله 

ن أختصاصام عادة بشإدعاء على املستوى احمللي و هؤالء ميارسون ممثلوا اإلالثانية: ،مستوى الواليةدعاء العام على ممثلوا اإل

دعاء دعاء على املستوى الفدرايل و هم الذين يباشرون اإلاجلرائم البسيطة السيما خمالفات اللوائح البلدية، الثالثة: ممثلوا اإل

ما النائب العام الفدرايل فيقوم بتعيينه رئيس اجلمهورية و أحتادية، ة القوانني اإلالناشئة عن خمالف العام يف الدعاوي اجلنائية

تفى إكمنا إختصاصاته تفصيال، و إحتادي  حيدد الدستور اإلملو ،ساسي يف الواليات املتحدة االمريكية يعد رجل القانون األ

ما يتعلق بواجباته فضال عن ممارسة وظيفة  1للرئيس يف كلسداء املنشورة القانونية إن وظيفة النائب العام تتمثل يف أبالقول ب

ختياره و مدة وظيفته و الشروط إن طريقة إما النائب العام احمللي ف، أاملستوى الفدرايل من خالل نوابه علىدعاء العام اإل

 نه يعني بقرارفإعني والية، بأر ثنتني و إنتخاب يف الواجب توافرها فيه ختتلف من والية اىل اخرى، فبينما خيتار عن طريق اإل

  2.خرىأمن احملكمة العليا يف والية و  ،طة التشريعية يف والية واحدةبقرار السلمن حاكم الوالية يف ست واليات و 

ختصاصاته الواسعة سلطة دعاء يف ممارسته إلع عضو اإلتيتمتهام دعاء العام في ممارسة اإلإل: السلطة التقديرية لثانيا

ذلك فيما املرحلة السابقة على احملاكمة، و جراءات اجلنائية، السيما بكل وضوع على مسار اإلثارها آتنعكس تقديرية، 

فات القضايا مللقى دعاء يتممثل اإل ام فاناإلام، أو بالتحديد النهائي لتكليف التهمة، فبالنسبة لتوجيه يتعلق بتوجيه اإل

، بشأاختاذ قراره إجرا الشرطة مث يقوم بأعلى ضوء التحقيقات اليت  صفية هلايقوم بعملية فرز و تمن جهات الشرطة ، و 

ن مثة فرصة كبرية أتبني له ذا ما إ،فاغ الوصف القانوين على التهمةسبإام و ختاذ قرار اإلإيتمتع بسلطة تقديرية واسعة يف و 

لعدم دلة، أو األام لعدم كفاية اإل بإسقاطقام  الإ،و 3ىل احملاكمة إحالة اإلختاذ قرار إدانة، قام بللحصول على حكم اإل

حد أ ختيارإصرف النظر عن الدعوى اجلنائية و دعاء احلق يف اإلن ملمثل إفضال عن ذلك، فعداد ملف  بالتهمة، إجدوى 

 ،الشأنليس للمجين عليه  مثة دور يذكر يف هذا ى ذات طبيعة مدنية لتحل حملها، و خر أجراءات إبدائلها، تدابري عالجية أو 

ي دور رقايب على أن القانون مل خيوله أكما دعاء يف التصرف يف القضية،اإلعرتاض على مسلك ممثل اإلذ ليس من حقه إ

ال ما دعاء، و اإللسلطة الرئاسية  لعضو مكانية مراجعة قرار التصرف من خالل اإمر شيئا األيغري من اليته، و جراءات قضإ

                                         

 .91-90ص التطبيقات املعاصرة للنظام اإلامي يف القانون األجنلوأمريكي، املرجع السابق،  بالل،عوض  أمحد 1

 .257 السابق، صحممد حممود سعيد، املرجع  2

  .58إىل56نني، املرجع السابق، ص ععلي فضل بو  3
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نه حاق أمعني لرفع ما يدعي  بإجراءستصدار قرار بتكليف املدعي عليه مة إلمحكليه يف التوجه للمن حق اين عهو مقرر 

  1ال نادرا.إذ ال يصادف ذلك املسعى جناحا إبه من ظلم، 

ىل املشتبه إام اإلعام ال تنتهي عقب توجيه دعاء الاإلن سلطة أ الشأنفالقاعدة يف هذا ما يتعلق بتكييف النهائي للتهمة،فيو 

ضافية يقدمها اين عليه أو حماميه، كما يظل هناك إدعاء مواصلة البحث عن معلومات اإلذ يظل من السائغ  ملمثل إفيه، 

جترى عمليه تصفية للتهمة  نأ الدقيق للتهمة، لذا حيدث كثريا ختيار الوصفإيف الظروف املشددة أو املخففة و  وقت للنظر

ن الناحية مهذه التسوية  حيدث مبقتضى، ودفاع املتهم حول التهمة، و دعاءاإلفاوض ممثل تذلك عن طريق و هها،جيبعد تو 

ختيار وصف قانوين إبدعاء اإله مذنب، يف مقابل تعهد سلطة أنبالتهمة و يرتافع على عرتاف اإلن يتعهد املتهم بأالعملية 

افق املتهم قد يو ام، و اإل ورقة املتضمنة يفام العديدة اإلوجه أ قل شدة من بنيأ، أو 2صلي هلااألخف من التكييف أللتهمة 

 هكذا ميارسيطلب من احملكمة ختفيف العقاب، و ن أدعاء باإلشد يف مقابل تعهد ضمين من ممثل األعرتاف بالتهمة اإلعلى 

تفاق اإلى بناء علواضحا على املصري النهائي للقضايا اجلنائية، حيث تليب احملاكم غالبا طلباته  تأثريا دعاء العاماإلعضو 

دعاء اإل ألعضاءن هذا الدور اهلام أاجلدير بالذكر ليها، و إحالة القضية إعلى ممثل الدفاع يف الفرتة السابقة  بنيالذي مت بينه و 

اق، لذلك كانت هذه السلطة حمل خالف كبري يف ىل عرف عملي واسع النطإمنا إة، و ىل نصوص تشريعيإالعام، ال يستند 

ر معه تسيري يتيسالسجون احمللية على حنو لعبء عن كاهل احملاكم اجلنائية و ا ختفف اأذ يرى البعض إمريكي، األالفقه 

ذ يضعف إلى نظام العدالة اجلنائية،ضار ع تأثرين هذه املمارسة هلا أخر يرى البعض اآلدارة العدالة اجلنائية، بينما إعجلة 

  3السيما احلق الدستوري يف حماكمة عادلة. األفرادى حقوق خطورة علمعها تظهر حيققه ذلك النظام من ردع عام، و  معها ما

  لجنائية ا ومسار اإلجراءاتالفرع الثاني: المالحقة 

، وخيتلف مريكياألو جنليزي اإلجرائيني اإلالسابقة على احملاكمة يف كل من النظامني  املرحلةجرائية يف اإلتتعدد احللقات 

شخاص ذوي الصفة يف األور اجلهات و ديف مقدمتها جسامة اجلرمية و  عوامل يأيتطبيعة تلك احللقات تبعا لعدة مدى و 

  .املالحقة

 نجليزياإلتحريك الدعوى الجنائية في القانون الفقرة األولى: 

  تتحرك الدعوى اجلنائية عن طريق وسيلتني:

                                         

 .104-103السابق، ص مريكي، املرجع أجنلو األاملعاصرة للنظام اإلهامي يف القانون محد عوض بالل، التطبيقات أ 1

 .61، ص السابق علي فضل بوغنني، املرجع 2

، القاهرةدون طبعة، العربية، مريكي، دار النهضة يف القانون األ والنيابة العامةعرتاف بني املتهم غنام حممد غنام، مفاوضات اإل 3

 وما بعدها. 08، ص 1997
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نه يقوم إوقوع اجلرمية، ف أفعقب تلقي رجل الشرطة نب القضاءق بإذن من تهام عقب القبض غير المسبو اإلتوجيه  أوال:

عتقاد اإلمعقولة حتمل على سبابا أن هناك أمىت تبني له من التحريات ام، و اإلستجماع عناصر الزمة إلالتحريات  ال بإجراء

ذن من القاضي، إدون الشرطة القبض يز لرجل حدى احلاالت اليت جتإا يف اجلرمية، أو توافرت يف حقه ن شخص ما ضالعأب

ىل إملف التحقيق  نتهاء من ذلك، يقوم بإحالةاإلوبعد قواله، أىل قسم الشرطة، و يسمع إنه يلقى القبض عليه، ويقتاده إف

دلة أذا كشف التحقيق عن توافر إرتكاب اجلرمية إاملشتبه فيه رمسيا ب ىلإام اإل ن يوجهأدعاء العام الذي عليه اإلعضو 

ربع و العشرين ساعة األمام تلك احملكمة، يف خالل أن يلتزم باملثول أن يفرج عن املتهم بكفالة، على أما إكافية، وعندئذ 

ىل كاتب إصل ه اىل املتهم، بينما يرسل األصورة من ىتعطم، و ااإلل التهمة يف احلالتني يف سجل تسجتالية للقبض عليه، و ال

  1احملكمة.

ذ مل يتم حتريك الدعوى بالطريقة إ الرسمي عن التهمة متبوعا بصدور إذن بالقبض أو بتكليف الحضور ثانيا: اإلبالغ

ما إ، ىل كاتب احملكمةإىل قضاة حمكمة الصلح، أو إام يقدم اإلبالغ رمسي عن إحينئذ حترك من خالل  فإاالسابقة، 

لى املتهم بعد مر من احملكمة بالقبض عأستصدار إك الدعوى من خالل ن حتر أمن الناحية العملية  يندرو .شفاهةأو كتابة 

عديدة، هذا فضال عن ن سلطة حماكم قضاة الصلح يف إصدار أوامر للقبض حماطة بقيود أىل إبالغ الرمسي، ويرجع ذلك اإل

بالغ الرمسي اإلون يكن أىل القضاء، لذلك يغلب إجراء القبض دون الرجوع إالشرطة يتمتعون بسلطة واسعة  يف ن رجال أ

لزامه إسندة اىل املتهم، و مر وصفا خمتصرا للجرمية املويتضمن هذا األ ،م باحلضورهمر من احملكمة بتكليف املتأمتبوعا بصدور 

 بإحدىمىت مت حتريك الدعوى غلب اجلرائم البسيطة، و أيتم يف هذا ما يف تاريخ حمدد، و قضاة الصلح  حمكمة مامأباملثول 

ىل إحالة اإلما بالفصل أو بالتحقيق و إفيها،  بالنظرتدخل يف حوزة حمكمة قضاة الصلح اليت ختتص  فإالتني، هاتني الوسي

  2بالغ عنها.اإللك تبعا لطبيعة اجلرمية اليت مت ذو اجلنايات،حمكمة 

  

    

                                         

  .122مريكي، املرجع السابق، ص أجنلو األاإلامي يف القانون ظام للبالل، التطبيقات املعاصرة  عوض محدأ 1

  راجع:التفصيل  وملزيد من

نسان يف حقوق اإل اجلنائي، محايةجراءات ما قبل احملاكمة، املؤمتر الثاين للجمعية املصرية للقانون إ ،جورج ج-ب -

  .290ص  ،eres،1989للعلوم اجلنائية،  يلاملعهد الدويل العا ،)وفرنسا والواليات املتحدةجراءات اجلنائية، (مصر اإل

  من:نظر كل أ 2

  .124-113، ص ، املرجع نفسهمحد عوض باللأ -

 .289، ص نفسه املرجع ،ججورج-ب -
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  مريكياألوى العمومية في القانون الدع الثانية: تحريكالفقرة 

جز بقسم الشرطة، نه يقوم بقيد احلالة يف دفرت احلإف -ذنإدون بإذن أو  - على املتهمالقبض  بإلقاءعقب قيام رجل الشرطة 

ب جو قد جيرى تصويره أو تؤخذ بصماته أو يستليه وقت القبض، و إمتضمنا بيانات عن املتهم و مهنته و التهمة املوجهة 

قضية، تعد الشرطة تقرير يشمل وصف اجلرمية ال ويل عناألستجالء الغموض إتش وقائيا يف اجلرائم اخلطرية، وبعد أو يف

ىل مكتب إسلم الشرطة نسخة من ذلك التقرير تحتياطيني، و فادات الشهود وقائمة بالشهود اإلإحقيق و موجزا عن التو 

دعاء العام، ن جديد بناء على طلب من ممثل  اإلليه مإن تعود أن جاز إ، و 1قفال حمضر التحقيق لديهاإالعام، و يتم بذلك 

م قاضي الصلح  عقب ذلك مباشرة، ماأمثول املتهم غري مربر، حىت يتسىن  تأخريدون جل قصري أو أن يتم ذلك يف أويتعني 

امات املوجهة اليه، وحييطه اإلمسيا باملتهم ر  خري بإخطاراألدي، وفيه يقوم القاضي هذا ما يعرف باملثول املبدئي أو التمهيو 

ستعانة اإلن يطبق احلق يف أهم غري قادر ماليا، فعلى القاضي ذا كان املتإفراج عنه مؤقتا و اإلمر أعلما بكافة حقوقه، وينظر يف 

ذلك عن طريق تعيني حمام له على نفقة احلكومة، بعد ذلك يقوم يه يف التعديل السادس للدستور، و املنصوص عل مبحام

يستطيع ولية يف اجلنايات، ففي اجلرائم البسيطة (اجلنح) األالصلح بتحديد تاريخ حملاكمته يف اجلنح، أو جللسة املرافعة قاضي 

نه أبكافة حقوقه الرتافع على ليه و إملنسوبة خطاره بالتهم اإخري بعد األقرر  ول للمتهم، مىتاألالصلح عند املثول  قاضي

ول األزاء التهمة لدى املثول إليه حتديد موقفه إن املقبوض عليه ال يطلب إنايات فاجلما يف أن يفصل يف الدعوى، أمذنب، 

 من حتديد بدالكثر تعقيدا، و أجراءات إرتط لذلك ام حىت هذه اللحظة مل يوجه اليه رمسيا حيث يشاإلن مام احملكمة، ألأ

 سبوعني من تاريخ القبضأولية، وتكون عادة خالل أحيدد يف هذا الغرض جلسة مرافعة  ن القاضيإتاريخ للمحاكمة، ف

  2ستعداد هلا.اإلحىت يتسىن لطريف اخلصومة 

بعيد دورها يف النظام ىل حد إسكسوين يشبه جنلو األيف النظام  ن دور الشرطة يف الدعوى اجلنائيةأ إىلخنلص من ذلك 

دعاء العام يف هذا النظام اإلن دور أيقف عند هذا احلد، كما والتنقيب و التحري  بأعمالذ يقتصر على القيام إالالتيين، 

جنليزي اإلء، مع خالف يف التفاصيل بني القانون مام القضاأام اإلمباشرة طة و الشر يقتصر على التصرف يف حتقيقات 

ساسية أائم اخلطرية (اجلنايات)، بضمانة حاط اجلر أالقانونني السابقني قد ن كال إفضال عن ذلك ف ،األمريكيونظريه 

  . حالةاإلو مقتضاها ضرورة خضوعها ملرحلة التحقيق 

                                         

  راجع كل من:  1

  .131، ص التطبيقات املعاصرة للنظام االامي يف القانون األجنلو أمريكي، املرجع السابق محد عوض بالل،أ -

  .293-292، ص السابقاملرجع ، جورج-ج-ب -

  .140اىل ص 138ص  ، املرجع نفسه،محد عوض باللأ 2
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  حاكمة الم لىإحالة اإلو التحضير : لثالفرع الثا

ىل إنتهى إنه نتيجة التطور أال إالتحقيق السابقة على احملاكمة،  مرحلة- صورته التقليدية يف- جنلوسكسويناألجيهل النظام 

  .والعلنيةوالشفوية القائمة على املواجهة بني احلضوم  امياإلضفى عليها فلسفة النظام أ نولكن بعد أ، املرحلةذه خذ األ

بصورة تكفل له الضمانات  ام جيري فيها التحقيق مع املتهملإلمبثابة حمكمة  األخرياملرحلة وفقا لفلسفة النظام  وتعترب هذه

  املقارنة. األنظمةبقواعد ال مثيل هلا يف الصدد يف هذا  األمريكي وينفرد النظام الكاملة،

  على النحو التايل: واألمريكيجنليزي ة توضيحها يف كل من القانونني اإلالتنظيم القانوين هلذه املرحليقتضي بيان و  

  نجليزياإلالقانون  واإلحالة فيمرحلة التحقيق  األولى:الفقرة 

 دونأو  بإذن- عليهجنليزي كما مت توضيحه يتم مبجرد مثول املتهم عقب القبض اإلن حتريك الدعوى اجلنائية يف النظام إ

على طبيعة هذه  لألخرية والسلطات املخولةمام هذه احملكمة أالدعوى  ويتوقف مصريحمكمة قضاة الصلح،  أمام-ذنإ

  .جنليزياإلللجرائم يف النظام  جرائياإل ن نوضح التقسيمأوال أحمكمة قضاة الصلح، يتعني علينا ختصاصات إاملرحلة و 

جنليزي وفقا للطريقة اليت جترى احملاكمة اإلتنقسم اجلرائم يف القانون نجليزي اإلجرائي للجرائم في القانون اإلالتقسيم أوال: 

التاج مام حمكمة أ امإبناء على الئحة  بشأافقط، جتري احملاكمة  تهاميةإجرائم ، وىلىل طوائف ثالث: األإ بشأا

السرقة و غري املشروع،  تجمعالو  اخلطأالقتل العمد و ضور حملفني، وتشمل هذه الطائفة اجلرائم اخلطرية كالقتل حب(اجلنايات) و 

دون حضور و  مام حماكم قضاة الصلحأبشأا جترى احملاكمة فقط، و  إيجازيهجرائم الثانية ،  .غتصاب،  .اإلو ، باإلكراه

كما تشمل عددا من اجلرائم اخلطرية   هذه الطائفة معظم جرائم املرور، تشملعة وخمتصرة و سرمي إلجراءاتحملفني، وفقا 

تضم من الطريقتني السابقتني، و  أليوفقا  بشأاالثالثة اجلرائم اليت جترى احملاكمة ، و الشرطة واملاسة بالسكينة العامةاملتعلقة ب

و  1978-1968املنصوص عليها يف قانون السرقة لعامي  تلكعددا كبريا من اجلرائم اجلسيمة الشائعة، كهذه الطائفة 

النص التشريعي  حيددتلك اجلرائم اليت ضا أيختضع هلذه الطائفة ، و 1971عام ل املخدرةساءة استعمال العقاقري إقانون 

امية اإلاجلرائم  من قبيل1بدئيا متلك اليت تبدو و جيازيا،إاميا أو إن جترى أح عنها يص احملاكمةن أهلا صراحة ب املنشئ

جلرائم اليت جترى احملاكمة اضحت من قبيل أ 1980من قانون حماكم قضاة الصلح لعام  )17املادة ( ولكنها مبقتضىفقط، 

  2للمتهم. املوافقة الصرحيةال بعد إجيازيا إلكن ال جيوز حملكمة قضاة الصلح النظر يف هذه اجلرائم و اميا، إأو  ياجياز إعنها 

                                         

  أنظر كل من:  1

، األوىل، مصر للطباعة، الطبعةبو اد أالتحقيق على درجتني، دراسة حتليلية مقارنة، دار  أرمضان عبد احلميد، مبد أشرف -

  .144-143، ص 2004

 . 179-178حممد حممود سعيد، املرجع السابق، ص    -

 .147، املرجع السابق، ص للنظام اإلامي يف القانون األجنلوأمريكي محد عوض بالل، التطبيقات املعاصرةأ2
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عد مرور الدعوى مبرحلة ال بإ اميةإحماكمة املتهم جبرمية نه ال جيوز أمهية، مقتضاها األيرتتب على هذا التقسيم نتيجة بالغة و 

ا ىل قاضي احملكمة العليإام اإلجه ستثناء احلالة اليت يطلب فيها مو إحمكمة الصلح، وذلك بحالة من قضاة التحقيق واإل

ثبات، اإلدلة أاليت يقدمها مقرونة مبا لديه من ام اإلىل حمكمة التاج بناء على مسودة ورقة إية حالة الفور اإلاملوافقة على 

دانة اإلعن احملكوم عليه يف حكم ذا ما طإوكذلك  ،مام احملكمةأميني كاذبة يرتكبها شاهد مر جبرمية وتلك اليت يتعلق فيها األ

حيلت للمحاكمة أذا كانت الدعوى قد إخريا يف حالة ما أاحملاكمة، و  بإعادة فيأمرستئناف اإلمام  الدائرة اجلنائية مبحكمة أ

  1الذي خيتص بالتحقيق يف حاالت الوفاة الفجائية أو املشتبه فيها. coronerعن طريق احملقق اجلنائي 

هلم وظيفة ثنائية، فهم  قضاان أختصاص قضائي مزدوج، مبعىن إة هلذه احملكم2ختصاصات محكمة قضاة الصلحإثانيا: 

قضاة هيئة احملاكمة  أخرىمن ناحية امية)، و اإلاخلطرية ( ام موجه ضد شخص يف اجلرائمإي أيف  قضاة حتقيق من ناحية

ن متر يف مرحلة أبد جنليزي الاإلن مجيع اجلرائم يف النظام أ األصل(البسيطة)، و  جيازيةاإل(قضاة احلكم)، للنظر يف اجلرائم 

حتيط املتهم  فإا ،إجيازيةجرمية  رمية املرفوع عنها الدعوى متثلن اجلأ األخريةاحملكمة  رأتمبحكمة قضاة الصلح، و مىت  أوىل

ذا إحتديد موعد للفصل فيها،و و ليها مقبوضا عليه، إذا كان حماال إعنه  اإلفراجمر أتنظر يف الدستورية، و حبقوقه القانونية و علما 

ويل للقضية حتدد أن احملكمة تقوم بفحص إاميا، فإجيازيا أو إطائفة اجلرائم اليت جيوز نظرها ن ضمكانت اجلرمية مما يندرج 

نه ال يكون يف وسعها نظر القضية إف جيازيةاإلختارت طريقة احملاكمة إن إاحملاكمة، ف إلجراءمالءمة كثر األره الطريقة أثعلى 

                                         

 .144ص  السابق،رمضان عبد احلميد، مبدأ التحقيق على درجتني، املرجع  أشرف 1

من أفراد الشعب  قضاة الصلح و قضاة غري خمتصني خيتارونلقضائي املوجز، و ختصاص اتعرف هذه احملاكم أيضا باحملاكم ذات اإل 2

ختيارهم من القطاعات الشعبية إيتم ون مرتبات عن قيامهم بوظائفهم، و ال يتقاضيشرتط فيهم اخلربة  القانونية و  الرجاال و نساء، و 

ي بناء على ترشيح رئيس جيرى تعيينهم بأمر ملكمن ا، و على حفظ األ قدرأكاملة بأمورها و على دراية  ملختلفة يف املناطق اليت يكونون ا

شكيل هذه احملاكم ن يضم تألزم القانون أجل ذلك أمن  وط املتعلقة باإلقامة والنزاهةال يشرتط للتعيني سواء توافر بعض الشر القضاة،و 

خرون آىل جانب هؤالء القضاة يعمل باحملاكم حمل البحث قضاة إصحاب التكوين القانوين،و أشخاص يعني من بني األ مساعدا للقضاة

خيتارون يتم تعيينهم بأمر ملكي، و  stipendiary magistratesهلم مرتبات ثابة يطلق عليهم: نيون ومتفرغون للعمل القضائي، و مه

يتمتع القاضي املهين و  عن سبع سنوات،نونية ملدة تزيد شغال باألعمال القانمن بني وكالء الدعاوى و احملامني الذين سبق هلم اإل

بينما يلزم لصحة  طيع الفصل يف الدعاوي كقاضي فردذ يستإخولة لقضاة الصلح غري املهنيني،وسع من تلك املأاملتخصص بسلطات 

ن إعدا ذلك فيزيد عن سبعة، و فيما نني والإثن يتوافر عدد ال يقل عن أتشكيل حمكمة قضاة الصلح املكونة من القضاة غري املهنيني 

  خرى ميارسها عضو احملكمة تتماثل بالنسبة لطائفيت القضاة.السلطات األ

  :ذلك يف راجع

  .145، ص احلميد، املرجع نفسهرمضان عبد  أشرف   -
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صل النظر يف القضية كجهة توا فإاامية اإلختارت طريق احملاكمة إذا إما أموافقة الصرحية للمتهم،بعد إالقة يذه الطر 

  1امية.اإلهو نفس مسلكها يف اجلرائم ىل حمكمة التاج، و إحالة إحتقيق و 

امية بعد القبض اإلبتدائي يف اجلرائم اإلجلسة التحقيق  تبدأ وإحالةقضاة الصلح كجهة قضاة تحقيق  محكمة: ثالثا

كاتب احملكمة و ل اجللسة عندئذ من القاضي و تشكح)، و قضاة التحقيق (قضاة الصلحمكمة  أمام إحضارهعلى املتهم و 

عند الضرورة مام احملكمة، كما يالزمه و أثول فراد به قبل املناإلن ميثله حمام له حق أاملتهم الذي جيب دعاء العام و اإلممثل 

بتدائي اإلجراءات التحقيق إستدعاء حماميه، فال ختتلف عطاء الوقت الكايف للمتهم إلإمر و األجراءات للوفاء ذا اإلل تؤج

د مثول املتهم نع، ف2الشفوية مرحلة احملاكمة من حيث العلنية واحلضورية و لدعوى يف ا جراءات نظرإحقيق عن التمام قضاة أ

ضده، و بعد دلة املتوافرة يطلع املتهم بصورة جمملة على األ نأجيوز له ليه، و إلتهمة املستندة مام قاضي التحقيق يتلو عليه اأ

نه ليس أن يبلغ املتهم بأه، ولكن يتعني عليه دفاعبداء إيطلب منه غري مذنب و  مأذا كان مذنبا إل املتهم عما أذلك يس

ستدعاء إذا كان يرغب يف إن يديل بشهادته، وما أيف يمني و ن حيلف الأذا كان يرغب يف  إله عما أجمربا على الكالم، مث يس

سلوب الذي تتخذه األهو الذي حيدد  ئلةساألجابة على هذه حماميه من اإلقواهلم، و موقف املتهم و أالشهود لسماع 

تلك  جدوىثبات، و قد يرى عدم دلة اإلأمناقشة  مصلحتهن من أحالة بعد ذلك، فقد يرى املتهم اإلالتحقيق و جراءات إ

  املناقشة.

 ثباتاإلدلة أالة في حالة مناقشة حاإلجراءات التحقيق و إ ) 1

يتم تدوين تلك حلف اليمني، و بعد  بأقواهلم لإلدالء ثباتاإلبدعوة شهود التحقيق يف حالة هذه احلالة،  إجراءات تبدأ

يبدي   أنيتمكن الدفاع من  ألدلتهدعاء اية تقدمي اإل يفنا، و مكتوبة فيجب تالوا عل إفاداتكانت هناك   إذا، و األقوال

يف حالتني:  إالدفاع املتهم هلذا العرض ال يلجأ املتهم للمحاكمة، و  بإحالة لألمرالكافية  باألمهيةليست  اأفيعرض  فيها رأيه

 أمهيتهدعاء ضعيفا جدا، أو فقد عندما يكون دليل اإل ة، الثانيةاجلرمي إلثباتدليل  أيدعاء يف تقدمي ، عندما يفشل اإلاألوىل

  للمحاكمة. أحيلاملتهم فيما لو  إدانةاملناقشة مما ال ميكن معه  أثناء

ام قد دعم اإلموجه  أن رأى فإذامن قبل الدفاع، يقوم القاضي باحلكم بينهما،  املناقشةووقوع  ألدلتهدعاء بعد عرض اإلو 

التهمة غري ثابتة ضد  أن ما تبني له إذاحمكمة التاج، و  إىلنه حييل القضية إهلة فو ألول  اإلدانةوجه  إلظهارقضيته مبا يكفي 

  3سبيله. إخالءاملتهم وجب 

                                         

اململكة العربية السعودية (دراسة مقارنة)، مركز البحوث، اململكة  وتطبيقاا يفمدين عبد الرمحان تاج الدين، أصول التحقيق اجلنائي  1

 .267، ص 2004العربية السعودية، 

2.  Williams (G), op.cit, P 189 

 267، ص نفسهمدين عبد الرمحان تاج الدين، 3
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 إىلاجلرمية  إثباتجديدة تدعم  أدلةظهرت  إذاالتحقيق من جديد  إىلال مينع قرار صرف النظر عن احملاكمة من العودة و 

األدلة التحري عن الواقعة مىت بين هذا القرار على عدم كفاية حث و ر يف البستمرااإلالشرطة من  أيضااملتهم، كما ال مينع 

 يصدر حكما مل ألنه، نفس التهمةزدواج اخلطر على إة بيف هذه احلالحيتج  أن للمتهم سلياحملاكمة، و اإلدانة عند  لرتجيح

  1التحقيق. إعادةيدفع بذلك عند  أنيف الدعوى حىت ميكنه 

 األدلةحالة عدم مناقشة  واإلحالة فيالتحقيق  إجراءات ) 2

 نه يف غريإله من الصحة، ف أساسما قدم ضده ال  أن ام، أواإل أدلةن يثبت عدم كفاية أمل يكن يف مقدور املتهم  إذا

دعاء اإليقوي  أنىل إدعاء، مما قد يؤدي اإلممثل  ستجوابن يكشف عن نوع و طبيعة دفاعه ويعرض نفسه إلأمصلحته 

هذه  تبدأدون مناقشة، و  حالةاإلالتحقيق و  إجراءاتن تتم أحماميه ه احلالة خيتار املتهم و مثل هذفي .ف موقفه يف الدعوى

دلة اليت ورد ذكرها، فادات الشهود املدونة، وصورا من األإ ، وتشملحالةاإل بأوراقاملتهم  بإعالنبقيام املدعي  جراءاتاإل

تب كا  يسلمتهمة على مسمع من املتهم، و ال أاليت حتوزها الشرطة، مث تقر  اديةدلة املبالوثائق واألقائمة وورقة توضيح التهمة، و 

ل أحالة املتهم للمحاكمة، ويسإىل احملكمة إخرى، ويطلب أدلة أىل إة ضافإعالا اىل املتهم، إوراق اليت مت األصول أاجللسة 

ل هذا أذا كان للمتهم مدافع، مث يسإصل مكتوب، ويتحقق مما أثبات املقدمة هلا دلة اإلأذا كانت إكاتب اجللسة عما 

جابة بالنفي، اإلذا كانت إوراق، أو كان يرغب يف تقدمي دليل معني، فاألي من أعلى  اعرتاضذا كان لديه إخري عما األ

  2ىل حمكمة التاج حملاكمته عن التهمة احملالة.إاملتهم  بإحالةيتخذ القاضي قرارا 

التحقيق  إجراءاتمعظم دقائق معدودات من وقت احملكمة، و يف هذه الصورة  حالةاإلتستغرق مرحلة التحقيق و  وهكذا ال

بتدائي اإلنتقد نظام التحقيق أعرتاض من جانب املتهم، لذلك إدون ، و ثباتاإللة أملس دون التعرض البتة لناع حالة تتماإلو 

نه ال جدوى منه لعدم قيام أللوقت، و ومضيعة  لإلجراءاتنه ال ميثل سوى تكرار أ أساسجنليزي على اإلالقائم يف القانون 

طالع على ن هذا النظام يتيح  الفرصة للدفاع لإلأي الغالب يرى ألكن الر بدور يذكر من الناحية العملية، و قضاة الصلح 

ضع نظام التحقيق سائل دحضها، فقد و من مث  حتضري و كمة، و ام تقدميها يف مرحلة احملا اإلممثل  معيز ثبات اليت اإلوسائل 

، ىل احملاكمةإحالته إجراءات إسلوب الذي تتخذه ختيار األإالقانون حق صل لصاحل املتهم، لذلك خوله بتدائي يف األاإل

دلته أاطن الضعف يف ن يتبني قبل  احملاكمة مو أميكنه من  ألنهام نفسه، لإل النظام ليس عدمي الفائدة بالنسبةن هذا أكما 

ن بعض الشهود الذين مسعت أ يساعد على حسن سري العدالة، ذلك النظام هذا نإستفائها، فضال عن ذلك فإفيقوم ب

قواهلم أ ن تعرضأفيحوز عندئذ ، باغيطارئ أو  جنونعند احملاكمة لوفاة أو  ئهم اعدستإاقواهلم يف هذه املرحلة، قد يتعذر 

                                         

 .148-147سابق، ص الرجع املمبدأ التحقيق على درجتني، ، عبد احلميدرمضان  أشرف  1

 .148، ص نفسهرجع امل، عبد احلميد رمضان أشرف 2
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بتدائي ذو وجهني، فمن ناحية حيقق قناعة اإلالتحقيق ن هدف أهكذا جند ، و  1الثابتة يف حماضر التحقيق على احملكمة

قق احلماية الكافية حي أخرى ومن ناحية مام حمكمة اجلنايات.أدلة  الكافية ضد املتهم لتربير حماكمته األدعاء بوجود اإل

خيول اخلصوم حقا عاما يف الطعن على  إجرائينه ال يوجد تنظيم أبالذكر  للمحاكمة، واجلديرمفاجئة  أخذهللدفاع يف عدم 

ن هناك نوعا معينا إف، واإلحالةيف التحقيق  األصيلاحلق  أصحابالصلح  كان قضاة  إذا، و اإلحالة بشأنالصلح  قرار قضاة

  بالكورنري.ختصاص التحقيق فيها ملوظف ذي مؤهل قانوين يعرف إنيط أمن اجلرائم 

القرن الثالث عشر،  إىل نشأته أصلحمكمة الكورنري منوذج اجنليزي عتيق، يرجع التحقيق بمعرفة المحقق الكورنير رابعا:

خيتص ية احلقوق املالية للتاج، و حلما األصليف  أنشئ، فقد 2تعين ممثل التاج  Coronatorأو  Coronerفكلمة 

مصادرة ، و من خالل الغراماتللتاج  تدر دخالقد كانت هذه اجلرائم قدميا يق قضايا الوفاة املشتبه فيها، و الكورنري بتحق

خطر بالعثور على جثة أعليه، وكان يقوم بالتحقيق كلما احملكوم ممتلكات الوفاة و  أحداثكانت سببا يف   اليت األشياء

ستعمال عنف أو بطريقة غري طبيعية أو إن صاحبها قد تويف نتيجة أسباب قوية يف يشتبه ألختصاصه إة شخص يف دائر 

التحري عن سبب وفاته، فيقوم تستوجب  ، أو يكون قد تويف يف السجن أو يف مكان أو ظروفلسبب غري معلوم مفاجئة

هو التحقيق الذي جيرى بواسطة هيئة حملفي الكورنري وف الوفاة، و يف الواقعة أو يف ظر  جراءات التحقيقإ ختاذإثر ذلك بإعلى 

  .أحياناكما يطلق عليه   أو " حمكمة الكورنري" 

  وال يزيد عن "سبعة"اليت ال يقل عدهم عن نعقاد و هو دعوة هيئة حملفيه لإل أعمالالكورنري من  ما يتخذه أوليكون و 

له الشهود بعد حتليفهم اليمني، و  أقواليصدرون قرارهم يف نتيجة التحقيق، ويسمع احملقق جيلسون معه، و  "حد عشرأ"

بالقبض على املشتبه  يأمر أنجيوز للمحقق الوفاة، و ن لديه معلومات عن سبب نه قد تكو أشاهد يعتقد  أيستدعاء إسلطة 

بعد التحقيق يصدر احمللفون ي، و قاضي التحقيق يف القانون الفرنس بإجراءاتالتحقيق على حنو شبيه  إجراءاتجترى فيه، و 

حمكمة  إىلفيها ضالع املتهم ال بإحالةيصدرون قرارا  مإفكانت الوفاة نتيجة جرمية،   فإذاالوفاة،  أسباب متضمناقرارهم 

جل تفادي حتقيقات قد تكون موازية للتحقيق أمن ، و  3امإاملتهم مبثابة قرار  بإحالةيعترب قرار احمللفني التاج حملاكمته، و 

قضاة الصلح  أمامشخص مثل  أين أخطر بأما  إذاحتقيقه  تأجيلوجب عليه أ، 1926ن قانون الكورنري لعام إف بتدائي،اإل

  4حمل التحقيق. امه يف احلادثإل

                                         

1Williams (G), op. cit. P190.191. 

  .539عبد الستار سامل الكبيسي، املرجع السابق، ص  2

 .231اىل ص. 229حممد حممود سعيد، املرجع السابق، من   3

حملفا  23ام، و تتكون من هيئة حملفي اإلحالة، تتمثل يف اإلخرى للتحقيق و أجنليزي كان يعرف جهة النظام اإل أن ىلإشارة جتدر اإل 4

يتم مداوالا يف سرية و كانت تستمع للشاكي أو  اماإلون من بني االشخاص ذوي الشأن ، ومتلك هذه اهليئة سلطات البوليس و خيتار 



 الباب األول: تصنيف النظام اإلجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

91 
 

 إىلذ عهد بوظيفة التحقيق  إالتحقيق فصال واضحا، ام و اإلجنليزي قد فصل بني سلطيت اإلاملشرع  أن إىلخنلص مما تقدم 

التحري عن بني سلطة البحث و نه حال بينه و أام، ومل يكتف بذلك بل اإلسلطة مباشرة   دعاء سوىاإلمل خيول القضاء، و 

بتدائي بضمانات احملاكمة، اإل مرحلة التحقيق إحاطتهستدالالت)، اليت خوهلا لرجال الشرطة، فضال عن اإلاجلرائم (مجع 

جنليزي قد اإلبتدائي يف النظام اإل، فمرحلة التحقيق احملاكمة إىل إحالته إجراءاتخيتار الوسيلة اليت تتم ا  أنمسح للمتهم و 

  إحالتهممن  األبرياء األشخاصحتمي تعد مبثابة مصفاة  إذالدفاع،  لتحقيق احلماية الكافية حلقوق األصلشرعت حبسب 

التوازن بني حقوق الدفاع حد بعيد  إىلجنليزي قد حقق اإلبذلك يكون املشرع محاكمة بناء على دليل غري كاف، و لل

ل بني الفص مبدأعتناقه إ إىلهذا التوازن ال يعود  أناجلدير بالذكر املرحلة السابقة على احملاكمة، و يف  اماإلسلطات و 

ة فكر امي اليت تقوم على اإلفلسفة النظام  إىل األصلحبسب  أيضالكن ام و التحقيق والتحري فقط، و اإلسلطات 

حد أام و التحقيق اإلل بني سلطيت الفص ملبدأجنليزي اإلعتناق املشرع إبعبارة موجزة بعد املساواة بني طريف اخلصومة، و 

  .حتقيق املساواة بني اخلصوم إىلي الوسائل اليت تؤد

  األمريكيالنظام  واإلحالة في: مرحلة التحقيق الفقرة الثانية

، اجلنايات)ذ ال خيضع هلذه املرحلة سوى اجلرائم اجلسيمة (إ، اإلحالةرحلة التحقيق و مب األمريكيال متر كل اجلرائم يف القانون 

جسامة  األقلهي جرائم اجلرائم من ناحية، وجنح و  أخطر هيجنايات و  إىل األمريكيمثة تقسيم مزدوج للجرائم يف النظام و 

ن املعيار الشائع يف هذا الصدد، أ إالالتقسيم،  أساسبالرغم من تباين وجهات النظر بني الواليات حول ، و أخرىمن ناحية 

اجلنح على  وصف خيلعو من سنة،  ألكثرأو السجن  باإلعدامذلك الذي جيعل من قبيل اجلنايات كل جرمية معاقب عليها 

  .ماعدا ذلك من اجلرائم

                                         

لة على املتهم كافية أو مالئمة دن األأام ت هيئة حملفي اإلأذا ر إ، ولكنها مل تكن تستمع للمتهم وال لشهوده، و ثباتاملبلغ وشهود اإل

ام تكفل محاية هكذا كانت هيئة حملفي اإلصدار احلكم فورا،  و إوىل تتهم أمام هيئة  حملفي احلكم اليت لرفع الدعوى فإا تقدم املت

دلة غري كافية، أو ال األن أت أذا ر إامات حالة املتهم اىل احملاكمة، و ترفض كل اإلإدلة اليت تربر احلريات، و تراقب مدى كفاية األ

ختصاص هيئة احمللفني يف جرائم إر صحب 1923لغي جزئيا يف سنة أام قد لكن هذا النظنه من غري املالئم رفع الدعوى، و أساس هلا، أو أ

   . 1948نسبة لكافة اجلرائم يف عام لغي ائيا بالأمعينة، مث 

  راجع يف ذلك:

 مصر،، )دراسة مقارنة) مطبعة املدين، (املؤسسة السعودية(والتطبيق رية حممد عبد الغريب، قضاء اإلحالة بني النظ  -

  .13ص  ،1987
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اجلنائية  اإلجراءات رمسان إف -الذي يتم بعد القبض عليه بوقت قصري -قاضي الصلح أمامللمتهم  األولفعقب املثول 

 بإخطارن القاضي يقوم إاجلرائم شيوعا ف أكثرهي كانت جنحة، و   فإذا: م جنحةأذا كانت اجلرمية جناية إا خيتلف حبسب م

نتقل إنه كذلك، أمل ينازعه يف أو  مذنب،نه أن ترافع على إالتهمة، ف إزاءحيدد موقفه يف الرتافع  أن إليهيطلب املتهم حبقوقه، و 

ن القاضي قد يقرر نظر القضية فورا مىت كان الشاكي إنه غري مذنب، فأترافع على  إذاما أىل حتديد العقوبة، إالقاضي فورا 

 كانتذا  إما .أمن ذلك يقوم بالفصل فيها نتهاءاإلبعد نفي و ال و اإلثبات ألدلة، و ذلك عن طريق مناقشة اخلصوم ار حاض

هذه  متثلذ ال إول، األثول املزاء التهمة لدى إحيث ال يطلب من املقبوض عليه حتديد موقفه مر خيتلف كثريا،األن إجناية ف

الفصل يف تصة، و املختلفة من قبل السلطة املخ هيتم تنبيهه فيها حبقوقجرائية بالنسبة له سوى كوا مرحلة خمتصرة اإلاحللقة 

  1.جراءات بعد ذلك اإلار الذي تسلكه ولية اليت يتحدد على ضوئها املساألمرافعة للحتديد جلسة عنه، و فراج اإلمر أ

يف املرحلة  اليت متر ا الدعوى اإلجرائيةاحللقات  أهمتعترب هذه احللقة من  )األوليالفحص  ( األوليةجلسة المرافعة أوال: 

دعاء، اإلا هاليت حيوز  اإلثبات أدلةمتكني احملكمة من التحقيق من قوة  إىلدف ، و األمريكيالسابقة على احملاكمة يف النظام 

ضمن هذه الوسيلة ته و من عدم اإلجراءاتيف  سمح باملضي قدماما ي األدلةكانت الدولة حتوز من تلك   إذاتقرير ما  أي

 إجراءاتمرحلة احلاكمة منذ فرتة مبكرة، كما جتنب املتهم  إىلضعيفة من الوصول  األدلةستبعاد القضايا ذات إبذلك 

 فوقيت تؤديها عن املتهم دون مربر، و الك، فضال عن توفري النفقات لمناسب لذ أساسايكون هناك  أندون احملاكمة العلنية 

الذي يتمتع بضمانة دستورية  حتجاز املتهمإستمرار ذلك متكن هذه الوسيلة احملكمة من حتديد مدى توافر سبب معقول إل

تبصري  إىلتؤدي هذه الوسيلة  أخرىمن ناحية ،و هذا من ناحية  -سراحه  اطالقأو -تقييد احلرية دون مسوغ قانوين  ضد

ليست  أا إالهذه الوسيلة  أمهيةبالرغم من و  ،دفاعه يف الوقت املالئم دادإعالقائمة ضده حىت يتسىن له  باألدلةاملتهم 

هيئة  إىل اإلحالةيقبل يتنازل عنها و  أنجيوز للمتهم  لذلكىل هيئة احمللفني، إ اإلحالةل قبمفرتضا قانونيا يف مجيع الواليات 

مفرتضا قانونيا لصحة  األوليةبنظام هيئة احمللفني تعد جلسة املرافعة  تأخذنه يف معظم الواليات اليت ال أاحمللفني مباشرة، بيد 

  2.حمكمة اجلنايات إىل اإلحالةقرار 

 فتبدأاحلضورية والشفوية، العلنية و  أوفقا لبد اإلجراءاتمبثابة حماكمة مصغرة، لذلك تباشر فيها  األوليةتعترب جلسة املرافعة و 

مث تتم ، ظاهر احلال ملصاحله إلقامةالذين يرى فيهم ما يكفي  اإلثباتشهود ام و اإل أدلةدعاء اإلبتقدمي ممثل  اإلجراءات

 اآلخذةالواليات  أن إىل اإلشارةدر جت، و اآلخرهما يف سؤال شهود دفاعه، مع حق كل من أوجهعرض و  دعوة شهود املتهم

                                         

 .153-152التحقيق على درجنت، املرجع السابق، ص أ رمضان عبد احلميد، مبد أشرف 1

  نظر يف ذلك كل من:أ 2

  .372 – 371علي فضل البوعينني، املرجع السابق، ص  -

 .163-162، املرجع السابق، ص للنظام اإلامي يف القانون األجنلوأمريكي املعاصرةمحد عوض بالل، التطبيقات أ -
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قبل الشهادة تالواليات هلذه اجللسة، فبعض  اإلجرائيعلى وترية واحدة فيما يتعلق بالتنظيم ال تسري  األوليةبنظام اجللسة 

 ا يف النطاق الذي يتمكن من خاللهكذلك ختتلف فيما بينه، و األخرى، بينما ال جتيزها بعض الواليات النقلية (السماعية)

 املتطلبةت احلضور يف عدد مرا أخرياختتلف دعاء والشهادة لصاحله، و اإلجيابيا وفعاال كمناقشة شهود إر دفاعه يدي أناملتهم 

حيق  األوليةيف ختام جلسة املرافعة و  1.اجللسة إجراءاتنتهاء من القيود الزمنية املتطلبة لإل أي، األوليةيف جلسة املرافعة 

  يصدر واحدا من ثالثة قرارات: أنللقاضي 

  كافية على تعزيز التهمة.  األدلةمل تكن  إذاتهم سراح امل بإطالق: قرار األول

جيوز له الفصل  ومن مثمن نتائج،  األوليةجلسة املرافعة  إليهتقضي الثاين: تعديل الوصف القانوين جبعلها جنحة تبعا ملا 

، باحليلولة دون وصول القضايا غري اجلسيمة األعلىل احملاكم ختفف العبء عن كاه إىلالوسيلة  ودف هذهفيها بنفسه، 

  إليها.

يف قانونيا لصحة عمل هذه اهليئة، و  مفرتضا األوليةكانت جلسة املرافعة   إذاام اإلهيئة حملفي  إىلاملتهم  إحالةالثالث: و 

 تأكدذلك مىت ، و حمكمة اجلنايات املتخصصة إىلاملتهم  بإحالةن القرار يكون إام فاإلبنظام حملفي  تأخذالواليات اليت ال 

مبدئيا يف  اإلذنابتوافر ب –احلذر النسبة لشخص متوسط العناية و ب –عتقاد اإلمن توافر السبب املعقول، الذي حيمل على 

 إجراءتتمثل يف و  ،-اجلناياتيف  –حلقات املرحلة السابقة على احملاكمة  آخر إىلهكذا تنتقل الدعوى و  ،حق املتهم

  2ام.اإلعرفة هيئة حملفي مب اإلحالةالتحقيق و 

ام أو هيئة احمللفني الكربى نظاما اإليعترب نظام حملفي  تهاماإلمحلفي معرفة هيئة بواإلحالة التحقيق  إجراءاتثانيا: 

حيال املتهم للمحاكمة  أنعتبارها ضمانا للمتهمني، فال جيوز إ" بCommon lowجنليزية"اإلمقررا طبقا للشريعة العامة 

ذا كانت هناك إام، لتقرر ما اإلام قبل ذلك على هيئة حملفي اإلذا عرض إ إالامية، إحملفي  احملاكمة يف جرمية   أمام

 يسمح اليف غري حضور املتهم، و هذه اهليئة تتسم بالسرية، و  إجراءاتكانت ، و هاحملاكمة من عدم إىلا إلحالتهتكفي  أدلة

صرف النظر عن باكمة أو ىل احملإاملتهم  بإحالةالتحقيق تصدر قرارا  أعمالنتهاء من اإلبعد للجمهور حبضور جلساا، و 

سواء على  مازالت حتتفظ به األمريكيةن الواليات املتحدة أ، بيد  1948جنلرتا يف عام إلغي هذا النظام يف أقد التهمة، و 

                                         

  من:نظر كل أ 1

  .268 السابق، صمدين عبد احلميد تاج الدين، املرجع  -

 .154التحقيق على درجتني، املرجع السابق، ص  أرمضان عبد احلميد، مبد أشرف -

  من:نظر كل أ2

  .253حممود سعيد، املرجع السابق، ص  حممد  -

 .170-169املرجع السابق، ص  ،للنظام اإلامي يف القانون األجنلوأمريكي املعاصرةد عوض بالل، التطبيقات أمح  -
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بناء  إاللية ال جيوز مساءلة شخص عن جناية اات، فعلى مستوى احملاكم الفيدر على مستوى الوالي أو الفيدرايلاملستوى 

من الدستور،  التعديل اخلامسيعترب هذا النظام من النظم الدستورية اليت قررها  إذ 1.اام صادر من هيئة احمللفنيئحة على ال

حمكمة اجلنايات عن طريق هيئة احمللفني،  اإلحالةإىلتشرتط صدور قرار  وعشرون والية أربعا إنعلى مستوى الواليات، ف أما

من ممثل  ام الصادراإلاملالحقة من خالل قرار  ناحية، وطريقتيار بني هذه الطريق من خاإلثالثني والية جيوز و  ويف ثالث

 اجلرائم اخلطرية والية، ليس من سبيل لبداية احملاكمة يفيف مثاين عشرة ، و أخرىمن ناحية  األوليةعقب جلسة املرافعة دعاء اإل

  2ام.اإلحالة مبعرفة حملفي اإلسوى التحقيق و 

 المحلفين في الدعوى الجنائية:دور هيئة  ) 1

ليها من قبل ممثل إ، أو بتقدميها وليةاألعرفة قاضي جلسة املرافعة اليها مب بإحالتهاما إتدخل الدعوى يف حوزة هيئة احمللفني، 

يها ة احمللفني بالتحقيق يف الدعوى والنظر فختتص هيئ، و أعضائهاحد ألاشرة، أو بناء على العلم الشخصي دعاء العام مباإل

ام بالسرية، فال يسمح اإلمام حملفي أجراءات اإلتتسم عدمه، و حالتها اىل احملاكمة من إتربر  دلة كافيةأذا كانت هناك إ

دعاء باحلفاظ على تلك السرية، اإلحمللفون وممثل يلتزم او حيظر النشر عما دار فيها، أو اجلمهور حبضور جلساا، و   للمتهم

 ألنه ستثناء من قاعدة السريةإيعترب  دعاء الاإلحضور ممثل و كم القانون أو بتصريح احملكمة،حب باإلفشاءمل يكن مصرحا ما

وتبصريهم حبقوقهم  اماإليقوم بتقدمي املنشورة حمللفي جراءاا، و إعداد إ، حيث يتوىل دارة هيئة احمللفنيإيعترب عنصرا مهما يف 

  3حضور مداوالت اهليئة. لكن ال جيوز  لهوسلطام من الناحية القانونية، و 

ىل احملاكمة، مث إاملتهم  إحالةتقرر  أدلةىل تقدمي ما لديه من إدعاء اإلهيئة احمللفني عادة، بدعوة ممثل  أمام اإلجراءات تبدأو 

دعاء، اإلستجواب شهود إال ام، و اإلحملفي  أمامليس للمتهم أو حماميه حق املثول ، و اإلثباتشهود  أقوالتقوم بسماع 

  .األخريةبالقدر الذي حتدده  إالاهليئة  أمامدفاعه  أدلةال جيوز له تقدمي  للشهادة، كماعلى الرغم من جواز استدعائه 

  4اهليئة. أمامستعانة مبحام اإل حق-متهمالو كان بدوره و  حىت-وليس للشاهد 

                                         

ع مرحلة تتوسط جلسة السما  اإلجراءات ووظيفتها متثل، أعضاء، وثالثة وعشرين عضواعدد يرتاوح بني ستة  احمللفني من وتتكون هيئة 1

  .واحملاكمةاألوىل 

  يف ذلك: راجع

  .254، ص السابقحممد حممود سعيد، املرجع   -

 .254، ص نفسهحممد حممود سعيد، املرجع  2

، 1994دون طبعة، القاهرة،مريكي ودروره الرقايب على الدعوى اجلنائية، دار النهضة العربية، محد سند، القضاء اجلنائي األأجنايت سيد  3

 وما بعدها. 274ص 

  نظر كل من:أ 4
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 إلحالةدعاء كافية اإلاملقدمة من  األدلةقدرت  فإذاها، قرار   إلصدارقوم باملداولة التحقيق، ت إجراءاتنتهاء اهليئة من إبعد و  

ىل حمكمة إورقة حقيقية و حتال مع ملف الدعوى  بأادعاء اإلمن ام املقدمة اإلاحملاكمة تؤشر على ورقة  إىلاملتهم 

الكف ام و اإلتصدر قرارا بصرف النظر على ورقة  فإااملتهم،  إلحالةدلة غري كافية ن األأت أر  إذاو اجلنايات املختصة،

خري ال األن الفرض أ الواقعام" وحتفظ  القضية بناء على ذلك، و إيسمى القرار حينئذ " ال جراءات، و اإلعن املضي يف 

هيئة احمللفني ، فضال عن عمليات  التصفية السابقة للقضايا  أماماهلائل من القضايا اليت  تعرض  للعددنظرا  نادرا إالحيدث 

  1.األوليةقاضي جلسة املرافعة العام و دعاء اإلجهات و  الشرطة أمام

  والتأييدهيئة المحلفين بين الرفض  )2

بتدائي التحقيق اإلتكرارا إلجراءات متثل  إجراءاان أ إىلستنادا إ لغائه،إجل أمن تعرض نظام هيئة احمللفني لنقد شديد 

ن الدور الكبري الذي يلعبه أكما ضي،  تعقيد اجراءات التقاو  عة الوقتضاإىل إلية، مما يؤدي و  جلسة املرافعة األالذي مت يف

عة يف يديه أو اخلامت الذي يستخدمه للتصديق على ما يريد ملقيا يداة طبأام، جعل منهم اإلمام حملفي أدعاء اإلممثل 

فراد ساءة األإلضمان عدم  صل،األن هذا النظام مشرع حبسب أىل ذلك إي العام، يضاف أمام الر أالنتائج عليهم  ءبعب

  2ختصاص املدعني العامني.إن يصبح من أقبل ،و لألفرادام معقودا توجيه اإلن كان أوقت ام الفردي حلق اإل

ستعمال القضاة احملققني واملدعني العامني إ إساءةعتباره ضمانا ضد إيدافعون عنه ب أنصاربالرغم من ذلك، ظل هلذا النظام و 

ن أدعاء للنفوذ السياسي، كما وا اإلممثلتخاب، وقد خيضع فيه القضاة و نزم يف نظام يقوم على اإلال أمرهو حلق االام، و 

هم للمحاكمة، ميقدناة و ته السلطات يف البحث عن اجلت هذذا تراخإبة على السلطات العامة، هيئة احمللفني حتقق رقا

تصفية القضايا نتقامية و اإلما يراد منع املالحقات اخلاطئة و ذ يعد درعا عندإنه " درع وسيف " أما يوصف بقل أفهذا النظام 

من سلطات يف البحث و ام دعاء، ويعد سيفا عندما يراد حماربة اجلرمية من خالل ما يتمتع م حلفوا اإلاليت يقدمها اإل

ذ إجراءات هذا النظام، إسرية املزايا العديدة اليت حتققها  دعاء، فضال عندلة خالف تلك اليت قدمها ممثل اإلأالتنقيب عن 

                                         

  .179-178املرجع السابق، ص  ،للنظام اإلامي يف القانون األجنلوأمريكي املعاصرةد عوض بالل، التطبيقات أمح  -

  .254حممد حممود سعيد، املرجع السابق، ص   -

  كل من:   راجع1

  .269-268ص  مدين عبد احلميد تاج الدين، املرجع السابق، -

 .420-419، ص نني، املرجع السابقععلي فضل البو  -

 .182ـ-181، ص نفسه املرجع بالل، محد عوضأ2
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ام والتحقيق تضمن حمللفي اإلنتقام، و دون خوف من اإل بأقواهلمدالء على اإل تشجع الشهودحتول دون هرب املتهم، و 

  1ام يف مواجهته.عالن عن املتهم الذي ال يثبت اإلما تضمن عدم اإل، كالتداول حبرية

ر من الضمانات كرب قدأعلى كفالة  األمريكياملشرع  حرص نقررن أنه تعني علينا إما كانت مزايا وعيوب هذا النظام، ف أياو 

ىل قضاء إن تصل ألكثرية اليت متر ا الدعوى قبل ا يةاإلجرائية ذلك تلك احللقات أبصفة خاصة يف اجلنايات،ـ للمتهم، و 

جراءات سواء املاسة اإلم، تصبح مجيع هفرتة وجيزة من القبض على املتمجيعا يف يد القضاء، فعقب  أودعهااليت احلكم، و 

امي اإل ائية بفلسفة النظاميف تنظيم معظم هذه احللقات االجر  تأثرهالقضاء، فضال عن  ختصاصإم بغريها من أباحلرية  

ن مركز املتهم يف غالبية هذه أاملواجهة بني اخلصوم، كما رية و احلضو حيث العلنية و  -امات حملفي اإلستثناء اجراءإب -

بني وى خصما للمتهم، لذلك حال بينه و خري طوال مراحل الدععترب األأذ إدعاء العام، احللقات يكاد يتساوى مع مركز اإل

  حالة.وظيفة التحقيق و اإل

  مرحلة المحاكمة الجنائيةتهامي و النظام اإلالمطلب الثاني: 

املرحلة يف  وتكتسب هذهتثرب مرحلة احملاكمة اجلنائية عديدا من النقاط القانونية اهلامة اليت تعىن ا الدراسات القانونية، 

ىل إليت تنسب الثابتة امعظم اخلصائص  تضحيف ظلها ت، و والعمليةخاصة من الناحيتني النظرية  مهيةأمريكي أجنلو النظام األ

ذلك من خالل الفرعني املرتبطة باحملاكمة اجلنائية، و  هم العناصرأنحاول من خالل هذا املطلب توضيح سامي، و النظام اإل

 التاليني:

  للمحاكمة الجنائية اإلجرائي: التنظيم األولالفرع 

عقد تتذلك املسار و  أمدفيطول  ،بشأايف هذه املرحلة تبعا جلسامة اجلرمية اليت جتري احملاكمة  اإلجراءاتخيتلف مسار 

ذلك ة، و خطور  األقلبساطة يف اجلرائم  أكثر اإلجراءاتتغدو و  األمدصر ذلك يف اجلرائم اخلطرية، بينما يق اإلجرائيةحلقاته 

  .األمريكيجنليزي و األ اإلجرائيني نظامنييف كل من ال

  نجليزيمة في النظام اإلجرائي اإلالمحاك سير: ىالفقرة األول

ا، ة بشأبدورمها جبسامة اجلرمية اليت جترى احملاكم ي وفقا لنموذجني رئيسيني يرتبطانجنليز اإل اإلجرائيتتم احملاكمة يف النظام 

نائية يربز بعض اخلصائص احملاكم اجل أمام لإلثباتتنظيم حمكم ذه وتلك يرتبط امية، و جيازية واحملاكمة اإلاحملاكمة اإل مها:و 

  2اخلصوم يف الدعوى.اليت يضطلع ا القاضي و  األدواراحلقيقة و  إىلامي يف التوصل ية للنظام اإلالتقليد

                                         

وما  400، ص 1979 مشس،نظام احمللفني يف التشريع اجلنائي املقارن، رسالة دكتوراه، جامعة عني  احلليم،حممد أبو شادي عبد  1

 .بعدها

2A.J .Ashworth, Prosecution and procedure in criminal justice, criminal law 

Review, 1979, P480. 
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دون خمتصرة و  إلجراءات، وفقا 1احملاكم الدنيا أو حماكم قضاة الصلح أمامجترى هي تلك اليت  اإليجازيةالمحاكمة أوال:  

، وفيما عدا جرمية اجلنائية وفقا هلذا النموذج ىالغالبية الساحقة من الدعاو يفصل يف جانب القاضي، و  إىلحضور حملفني 

 .اإلجيازي ريقطاحملاكمة بال إجراءن حماكم قضاة الصلح هي وحدها صاحبة الوالية يف إهانة احملكمة فإ

ذلك على حمكمة التاج، و  أمامقل شكلية من نظرياا أذات طابع  بأا اإلجيازيةاليت تضمنها احملاكمة  اإلجراءاتتتميز و 

  النحو التايل:

دعاء مدير اإلمام احملكمة وفقا للحل التقليدي بواسطة الفرد العادي أو الشرطة أو الشخص املعنوي أو أحترك الدعوى  •

مر بالقبض أو تكليف باحلضور، وللمحكمة سلطة تقديرية أام املتبوع بصدور بالغ الرمسي باإلخل، من خالل اإلإ... 

 .أثناءهام من حتضري دفاعه قبل املرافعة و لتمكني املته اإلجراءات تأجيليف 

ام، وهو الرمسي باإل اإلبالغللمحكمة ان تغض النظر عن جاز ام، شخص ميثل اإل أياحملكمة  أماميتقدم مل  إذا •

 أدلةكانت   إذامتضي قدما يف نظر الدعوى  أنالتالية، كما تستطيع احملكمة  اإلجراءاتيعدل الرباءة يف مواجهة  إجراء

 قد قدمت يف جلسة سابقة. اإلثبات

احملكمة  إىل اإلثبات أدلةهو تقدمي  األساسي فواجبهمثن،  يأب اإلدانةام ليس ملتزما بالسعي حنو ن ممثل اإلأالقاعدة  •

 صورة كانت. بأيعلى قرار احملكمة  للتأثريحماولة من جانبه  أدىندون 

 -قسم على صحتهأوفقا لدليل   -ة يف غيبة املتهم طاملا اقتنعت احملكم -كقاعدة – اإلجيازيةجترى احملاكمة  أنميكن   •

عن التهمة املوجهة  لإلجابةسابقة  جلسةأو كان املتهم قد حضر يف  أمامهاصحيحا باملثول  إعالنااملتهم  إعالننه مت أ

 إذااحملاكمة  بإعادة تأمر أنعشر يوما من تاريخ احلكم الغيايب،  أربعةيف خالل  –نفسها  –تستطيع احملكمة و  ،2إليه

م مفرجا عنه بكفالة كان املته  إذانطاق احملاكمة الغيابية يتحدد عمال تبعا ملا  أنلك، بيد ذالعدالة تقتضي  أنتبني هلا 

تصدر  أن يغلب لكنجترى احملاكمة يف غيابه، و  أن -نظريا–، جيوز للمحكمة األوىلم مل يكن كذلك، ففي احلالة أ

                                         

ناس عاديون غري أن معظم القضاة العاملني يف هذا اال أبيان ذلك وع من احملاكم طابع شعيب واضح، و يربز يف تشكيل هذا الن  1

 جانب هؤالء القضاة الشعبيني يعمل باحملاكم حمل البحث إىل ونية، يطلق عليهم قضاة الصلحغري متخصصني من الناحية القانمتفرغني و 

وسع من تلك اليت ختول أيتمتعون بسلطات  قضاة هذه الطائفة بأمر ملكي، و يعنيخرون مهنيون ومتفرغون للعمل القضائي و آقضاة 

رد بينما يلزم لصحة تشكيل فن يفصلوا يف القضية ، وتتشكل احملكمة حينئذ من قاضي أقضاة الصلح غري املهنيني، فهم يستطيعون 

  .يزيد عن سبعةنني والإثن يتوافر عدد ال يقل عن أاحملكمة قضاة الصلح املكونة من قضاة غري املهنيني 

 .243ىل إ 241مريكي، املرجع السابق، ص أجنلو األ للنظام اإلامي يف القانوناملعاصرة ، التطبيقات عوض باللمحد أ2
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لكنه يتعرض خلطر يلتزم املتهم قانونا باحلضور، و  نظر الدعوى، ويف احلالة الثانية، ال تأجيلبالقبض عليه و  أمراحينئذ 

 يف بعض احلاالت يلزم حضور املتهم شخصيا.و 1غيبته يف اإلدانةاحملاكمة و 

تعد ن العالنية أعتبار إاملختلفة، ب اإلعالم أجهزةاجلمهور و  أمام أيعالنية،  اإلثباتتقدم كافة وسائل احملاكمة و وجترى 

لو"  ن قواعد " الكومونإمع ذلك فالعدالة اجلنائية، و  إدارةحتافظ على ثقة اجلمهور يف ضمانة هامة ضد حتيز القضاة و 

  2مصلحة العدالة تقتضي ذلك. أن قدرت إذاتسمح للمحكمة بعقد اجللسة يف سرية 

نه مذنب أو غري أذا ترافع على إم غائبا، و تبعا ملا أتهم حاضرا ذا كان املإو ترتيبها الزمين تبعا ملا  اإلجراءاتخيتلف مسار و 

وقفه بني طريقيت مليه حتديد إيطلب ام و بالغ الرمسي باإلتتضمن اإلعليه الورقة اليت  أذا كان املتهم حاضرا، تقر إمذنب، ف

ن إليه السؤال، فإالصمت عندما وجه  لتزمإنه مذنب بطريقة غامضة، أو أذا كان غائبا أو ترافع على إيها، و إلالرتافع املشار 

ختيار طريقة إللمتهم مطلق احلرية يف ، و نه غري مذنبأجراءات، كما لو كان املتهم قد ترافع على احملكمة متضي قدما يف اإل

  الدفوع االولية.بداء عدد من الطلبات و إنه له حقا يف أالرتافع، كما 

  جراءات يدور كما يلي:ن النمط املعتاد ملسار اإلإنه غري مذنب، فأترافع املتهم على  إذاو 

 وال.أة احملكمة نه يعطي الفرصة ملخاطبإ(املدعي) فام رغب موجه اإل إذا •

املتهم، مث يعاد فحصهم  مناقشة) بواسطة( وخيضعون لفحص مقابليستدعي املدعي شهوده الذين يفحصون بواسطته،  •

 املعتادة. لإلجراءاتمن جديد بواسطة املدعي وفقا 

 دون حلف اليمني. ويديل بأقوالهخياطب احملكمة  نهإف-القانوينممثله  أو-رغب املتهم  إذا •

 كان مثة حمل لذلك.  إذا، الدفاع والشهوددلة أيقدم املدعي ما يكون  •

 دلة تدحض ادلة الدفاع.أيقدم املدعي ما يكون لديه من  •

 مل يكن قد مارس هذا احلق من قبل. إذا احملكمة-عنهأو املدافع -خياطب املتهم  •

 خياطب املدعي احملكمة. •

 خري.يف املقام األ احملكمة-عنهاملدافع  أو-خياطب املتهم  •

عاقة لسري إي شخص ترى يف وجوده أن القاعة مرج ختن أتوجيهها، وهلا السابقة و  اإلجراءاتتشرف احملكمة على سري و 

خل، و إستجالء الغموض ... إلىل الشهود إسئلة أتوجه ل معني ال تتوافر شروط قبوله، أو جراءات، أو ترفض قبول دلياإل

ن تتدخل أىل ساحة اخلصومة بنفسها، أو إزل ن تنأتتدخل يف مجيع احلاالت حبياد و موضوعية دون  -ي احملكمةأ -لكنها 

                                         

1pénale anglaise a la lumière de la convention : Leigh, la procédure  L. H

européenne de droit de l’homme, Revue de science criminelle, 1988, P 465. 

 .248ىل صإ244السابق، صمريكي، املرجع ألو جناألالقانون  للنظام اإلامي يف محد عوض بالل، التطبيقات املعاصرةأ2
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 فحينئذ ال تكون مثة حاجة لطلب أدلة نه مذنب،أذا ترافع املتهم مسلما بإما أه، تضيدارة اي من اخلصمني لقإيف طريقة 

ام أو ممثله القانوين، عن الوقائع يقدمه اإل مبوجزمع ذلك فقد جرى العمل على مساع احملكمة  ، و بإدانتهجديدة للحكم 

ىل إ طالبا-القانوينهو أو ممثله  - وحينئذ يتدخلخر يقوله، آكان لديه شيء   إذااحملكمة عما ه ألذا كان املتهم حاضرا تسإو 

  عند حتديد العقاب. بالرأفةخذه أاحملكمة 

 أمامذا جرت  احملكمة إال تثور مشكلة ، و أو الرباءة اإلدانةىل قرار حول إالسابقة، ختلص احملكمة  اإلجراءات إكمالبعد و 

ىل إ لة قانونية يف حاجةأما مل تكن مثة مستسبيب، ن يصدر قراره عقب املرافعة دون أيغلب  ألنهقاض فرد متخصص، 

ن ينسحبوا من أعلى قرار معني، وجب  إمجاعهم ينعقد  ملو  خصصنيقضاة صلح غري مت أماممتت احملاكمة  إذا أماذلك، 

ن عجزوا رغم ذلك وجب عليهم تربئة املتهم إ، فباألغلبيةقرار  إصدارة املوضوع و تىل غرفة املداولة باحملكمة ملناقشإاجللسة 

بعد ذلك اىل مرحلة حتديد نتقلت احملكمة إتقررت ادانة املتهم  فإذا، 1أخرىدائرة  أمامحماكمته  بإعادةقرار  إصدارأو 

  2العقوبة.

 إىلمطبوعة تتضمن بيانا عن التهمة املوجهة  جتري بناءا على ورقة مكتوبة أو هي تلك اليت تهاميةالمحاكمة اإلثانيا: 

تعقيدا من  أكثرو  أطول إجرائيوفقا ملسار و  ،3حبضور احمللفنيحمكمة التاج و  مأماام)، و خص بصفة رمسية (ورقة اإلالش

 4اكمة بصورة واضحة.امي يف هذا النمط من احملتظهر فلسفة النظام اإلحاكم قضاة الصلح، و  أمامنظريه 

خلشية من هرية كإخالله بنظام اجللسة أو اعتبارات جو قررت احملكمة غري ذلك إل إالإذاامية حبضور املتهم، تتم احملاكمة اإل

سائر وسائل الصحافة  حبضور اجلمهور أيتتم احملاكمة وفقا لقاعدة العالنية، املتهم حمام و يتم متثيل شهود، و على ال تأثريه

 أنتطلبت املصلحة العامة ذلك، كما جيوز للمحكمة  إذاجبعل اجللسة سرية   تأمر أنمع ذلك جيوز للمحكمة ، و اإلعالمو 

ام و منصة قفص اإل إىلسم للتقدم املتهم باإلستدعاء إجلسات احملاكمة ب تبدأ، و إزعاجاشخص يسبب  أي بإخراج تأمر

يقدمها املتهم اليت  اإلجابةعلى نوع  اإلجراءاتيتوقف مسار ال، و  أمكان مذنبا   إذاسؤاله عما ام عليه، و تالوة ورقة اإل

 يصلحد بعيد، و  إىل اإلجراءاتخيتصر مسار  نه مذنبأقرر املتهم الرتافع على  فإذا، للرتافعختارها إاليت تبني الطريقة اليت و 

                                         

 .248ىل إ 244املرجع السابق، ص  ،للنظام اإلامي يف القانون األجنلوأمريكي عاصرةاملمحد عوض بالل، التطبيقات أ 1

عشر شهرا يف  ثينإىل إو ، وهذا هو الغالب، أشهرىل ستة إاحملاكمة، فقد تصل املدة  اجلرمية حملتنطق احملكمة بالعقوبة تبعا لطبيعة  2

 شد مما هو مسموح هلا بتوقيعه.أن اجلاين يستحق عقابا أذا وجدت إ اىل حمكمة التاج حالة القضيةإاحملكمة  وقد ترىتثنائية، إسحاالت 

القانوين عنصرين يكمل كل  ويتضمن تشكيلها، اجلرائم خطورة أكثرمامها الدعاوي اجلنائية الناشئة عن أهي احملكمة اجلنائية اليت تنظر  3

 .وعنصر احمللفنيخر، عنصر القضاة منهما اآل

4 Leigh, la procédure pénale anglaise, op. Cit, P 468. 
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جديدة على وقوع اجلرمية املعرتف  أدلةال لتقدمي و  ،لن يكون مثة حاجة جللوس احمللفني إذ ىل مرحلة حتديد العقاب،إالقاضي 

  ا.

الذين مت استدعاؤهم و الذين حيلفون حينئذ على ختيار العدد الالزم من احمللفني إ، وجب نه غري مذنبأترافع على  إذا ماأ

 يبدأاحملكمة حيث  أمام لإلجراءاتاملعتاد  املسار يبدأاملقدمة، مث  اإلثبات ألدلةصدق تبعا بجيدا و يفصلوا يف القضية  أن

يعرض ما يكون يف ، وعدد الشهود، و إلثبااالطريقة اليت سيتبعها  إىلمرافعته مربزا وقائع القضية و مشريا دعاء ممثل اإل

احلصول على إيضاحات و  توجيه أسئلة، م شهوده الذين خيضعون لعملية فحصاثل اإليستدعي مممادية، و  أدلةحوزته من 

دفاعه أو يطلب من قبله، مث لعملية فحص مقابل من قبل مدافع املتهم ، مث يأيت دور املدافع عن املتهم الذي يعرض أوجه 

نه إف -هو الغالب وهذا -ن وجه اإلدانة ال يبدو ظاهرا يف القضية، فإذا مل جتبه احملكمة إىل طلبه ألاإلفراج عن موكله 

هذا يربز أمهية قاعدة الشفوية يف النظام  يف كلو ميرون مبراحل الفحص  الذين بدورهم شهود النفي -يستدعي شهوده

يستفاد ذلك من قبوله اإلدالء بشهادته بعد قبل ذلك، و  إالن يستوجب املتهم أ ال جيوز أثناء احملاكمةجنليزي، و األ اإلجرائي

للفحص املقابل من ممثل نه ، و عندئذ خيضع للفحص من جانب املدافع عو  ،قضيته هو يف فيكشاهد ن  حلف اليمني

خيضع ن كل ما يصدر عن هذا األخري ملتهم ألدعاء، وتعد هذه النقطة يف مسار اإلجراءات بالغة األمهية  على مصري ااإل

عندئذ ختاطب احملكمة تهم عدم تعريض نفسه ملخاطرها، و ملالحظة دقيقة من احمللفني و كل احلاضرين يف الس، وقد يؤثر امل

  1أي دون حلف اليمني. وليس كشاهد، مباشرة كمتهم،

لفني احمل إىلام بتوجيه خطابه و يستهلها ممثل اإل، حتني املرافعة النهائية، على النحو السابق بعد تقدمي كل خصم ألدلته

عليهم من  للتأثري أخريةاحمللفني يف حماولة  إىلعن املتهم بتوجيه مرافعته  ، مث يتلوه املدافعاإلدانةتقرير وطالبا موجزا قضيته 

 إىلتلخيص للقضية برمتها، يتوجه به  بإجراء -أو مسجل احملكمة -عقب ذلك يقوم القاضي ، و جل تقرير براءة موكلهأ

الذي ام و يثقل كاهل اإل الذي اإلثباتتقوم عليها التهمة، عبء العناصر اليت  القانونيةاحمللفني شارحا هلم من الناحية 

 اإلشارةلدفاع و اام و اإلثبات املقدمة من اإلئل حتليل وسااملعقول جماال للشك كافة عناصر التهمة مبا ال يدع   إثبات يوجب

  2فيها.الضعف مواطن القوة و  إىل

                                         

 .256اىل  250املرجع السابق، ص  مريكي،أجنلو األاإلامي يف القانون محد عوض بالل، التطبيقات املعاصرة للنظام أ 1

يشرف بني اخلصوم، و دور احلكم احملايد جنليزي، فالقاضي يقوم بامية للنظام اإلجرائي األتتجلى يف هذا الصدد يوضح الطبيعة اإلو  2

له دور مباشر يف ن يكون أشرح املسائل القانونية للمحلفني دون دلة و تقدمي األانونية اليت حتكم سري احملاكمة و على تطبيق القواعد الق

عليه فدور ي، و اماملتصلة باجلذور التارخيية للنظام اإلاليت يقوم عليها النظام برمته و  ساسيةتعد هذه من الركائز األتقصي احلقيقة، و 

ي مصدر سوى ما يتلقاه من اخلصوم، أدلة، فليس له حتري احلقيقة من نه يتسم بالسلبية يف جمال البحث عن األإالقاضي يف هذا النظام ف
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 إعالنهوالرباءة و  اإلدانةن أختاذ قرار بشإور فيما بينهم حول نسحاب للتشااحمللفني اإل إىلوبعد التلخيص يطلب القاضي 

 أما، اإلجرائيحلقات املسار  آخر إىلنصل خيلى سبيله و  ن املتهم غري مذنبأكان القرار ب  فإذامسهم، إبواسطة املتحدث ب

  1كمه.ختيار نوع العقاب و إطة واسعة يف لسبتتمتع احملكمة نه ينطق بالعقوبة املقررة له و إفن املتهم مذنب، أقرر احمللفون  إذا

احملاكم  أمام اإلثباتحتكم قواعد جوهرية  أربعهناك  المحاكم الجنائية أمام اإلثباتالقواعد العامة التي يخضع لها ثالثا: 

املتهم  بإخضاعلة توفري الضمانات الكفي إىل األخرييف  دفمرحلة احملاكمة و ابع الشفوية يف اجلنائية، تربز بوضوح ط

  هي:و  حملاكمة عادلة

العناصر املكونة للجرمية اليت  يدور حول اإلثبات أنخبصوص الوقائع اليت رفعت ا الدعوى مبعىن  إالال جترى احملاكمة  •

 رفعت الدعوى عنها.

نه غري مذنب، وجب أختار املتهم الرتافع على إنه أمؤدى ذلك ام، و عاتق ممثل اإلائما على تقريبا د اإلثباتيقع عبء  •

للشك  االجمكل واقعة من الوقائع موضوع الدعوى مبا ال يدع   إثبات-املتهم إدانةلكي تقرر -ام على ممثل اإل

 املعقول.

 من الوسائل التالية: أكثرواحدة أو  إىللتجاء من خالل اإلعلى توافرها  أدلة الدعوى بتقدميموضوع الوقائع  يتم إثبات •

                                         

رية دلة اليت يتقد ا اخلصوم، حيث يرتك هذا التقدير لسلطته، بناء على حجيابيا يف جمال تقدير قيمة هذه األإن له دورا أولكنا نرى 

هلذا ال تتفق مع الفقه الذي يطلق مسة السلبية على عموم الدور الذي ميارسه القاضي يف هذا النظام، وفقا لقناعته القضائية، و تقييمها، 

دلة، فالسلبية تقتصر على سلطته يف تقدير هذه األدلة و البحث عنها، و مرين مها سلطته يف حتري األأ حيث تقتضي الدقة  التمييز بني

  ول دون الثاين.األ مراأل

ال من خالل إ يصدر حكمه أنفالقاضي ال ميكنه  شفهية،يتسم ا هذا النظام من عالنية و ن طبيعة االجراءات اليت أن نقول أمكننا و 

لتقدير مما يتيح له فرصة جيدة  دلة وتفهمه هلاهذا ما يساعده على الوقوف على سالمة األدلة باجللسة ومناقشتها، و ما يسفر عن طرح األ

دلة الشفهية يكون حائال دون تطبيق  القواعد املقيدة لنظام األ أمبد نأدلة تقديرا سليما حىت يبين قناعته القضائية على ضوئها، كما األ

نستنتج ن أمن هنا ميكننا دلة القانونية، و خذ بنظام األأن هذا النظام أىل خمالفة ما ذهب اليه بعض الفقه، من إهو ما يدعونا القانونية، و 

  متسقا مع هذا النظام االجرائي.لذي يتناسب و يكون وحده صاحلا  و دلة املعنوية هو ان نظام األأ

  يف ذلك:  راجع

 .47خرى، ص أدلة، دراسة مقارنة، دون ذكر بيانات فاضل زيدان حممد، سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األ    -

  أنظر كل من: 1

  .259-258، املرجع السابق، ص للنظام اإلامي يف القانون األجنلوأمريكي محد عوض بالل، التطبيقات املعاصرةأ  -

، والتوزيعبراهيم، احلدود القانونية لسلطة القاضي اجلنائي يف تقدير العقوبة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر إنشأت  أكرم    -      

 .49-48، ص 1996األردن،عمان، 
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 الشفوي. اإلثباتهو ما يطلق عليه ستدعاء الشهود، و إ  •

 .اتر باحملر  اإلثباتيطلق عليه  وهو مامكتوبة،  أوراقو أتقدمي حمررات   •

 العيين. اإلثباتيطلق عليه  وهو مامادية،  أشياءتقدمي   •

يلزم خيضع لشروط  اجلنائي لإلثباتن الدليل الذي يصلح ألقاعدة ا ومفاد هذهدائما لرقابة نوعية،  اإلثباتخيضع  •

 :استيفاؤها

الواقعة طة بني الدليل و توافر الرابمن الناحيتني الواقعية والقانونية، و ل متعلقا بالوقائع موضوع الدعوى يكون الدلي أنجيب  •

 لة تقديرية حيسمها احلس السليم.أمس

 1يكون الدليل حائز القبول. أنمن ناحية ثانية جيب و  •

 .اآلخرخيضع الدليل الشفوي، دائما ملناقشة اخلصم  أنمن ناحية ثالثة يتعني و  •

معينة على احمللفني،  أدلةبعدم عرض  األمر، يتمتع القاضي بسلطة اميةا مقصور على احملاكمة اإلهذومن ناحية رابعة و  •

 أمام اإلثبات أدلةبتلخيص  اإلجراءاتيتكفل يف اية تقرير الرباءة، و  إىليوجه احمللفني  أن له يف بعض احلاالتو 

 .األمهيةبالغ  تأثريا األمرهو ما مينح لتدخله يف واقع و  اإلثباتشرح قواعد احمللفني و 

مقرتنة عنصر  األخريةمل تكن هذه املتهم، ما إلدانةىل شهادة فردية إدعاء ستناد اإلإقد ال يكفي يف بعض احلاالت  •

 2أو تعزيز.عيم تد

  األمريكيالمحاكمة في النظام  سير :الثانيةالفقرة 

دعاء أو ممثل اإل أعدهام الذي احملاكمة بقراءة كاتب (مساعد) احملكمة قرار اإل إجراءات تبدأالمحاكمة  إجراءاتأوال: 

دعاء العام) لتقدمي الدولة (اإل أعدااليت  وشارحا اخلطةام املوجه اإل إىلفتتاحية مشريا مرافعته اإل )دعاء(اإل امحملفو اإل

مهية بالنسبة تاحية بالغة األفتاإل وهذه املرافعةثبات التهمة فيما وراء الشك املعقول، إىل إاليت دف  واألدلة املاديةالشهود 

مهيتها أتفقد  فإاما يف احملاكمات اليت تتم يف غري حضور احمللفني، أ متدهم مبوجز واف عن وقائع القضية، ألاللمحلفني، 

                                         

  .267ىل إ 262، ص السابق املرجع ،النظام اإلامي يف القانون األجنلوأمريكي اصرةاملعمحد عوض بالل، التطبيقات أ 1

  نظر:أالتفصيل  وملزيد من

محد ضياء الدين حممد خليل، مشروعية الدليل يف املواد اجلنائية، دون طبعة، دون ناشر، دون سنة، من منشورات جامعة أ  -

 .90-89 الريموك، ص

  خرى.أل للشهادة، فحينئذ يلزم تقويتها بقرائن أو دالئل أه ىل شهادة صيب غريإام يستند كما لو كان اإل  2

  :يف ذلك نظرأ

 .267إىل 266، ص نفسهمحد عوض بالل، املرجع أ -
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ن أب قناع احمللفنيإىل إمن خالهلا  واليت يسعىرغب يف ذلك،  إذافتتاحية بعد ذلك يقدم بدوره الدفاع مرافعته اإل فعاليتها.و 

 1موكله مل يرتكب اجلرمية املسندة اليه.

هو الذي الشهود، و  أولدعاء حينئذ يستدعي اإلو  اإلثبات أدلةدعاء العام لتقدمي ممثل اإلفتتاحية حيني دور بعد املرافعات اإل

، ومثة طائفة ثانية من 2الشهود املاديون" عناصر اجلرمية ويطلق على مثل هؤالء الشهود " إثباتترد شهادته غالبا على 

ستجواب إ، مث يسمح للدفاع بباشر للشهودستجواب مإدعاء بويقوم ممثل اإل ،3الشهود يطلق عليهم " الشهود اخلرباء" 

ستجوابه إء العام يف  دعاممثل  اإل إليها أشارعلى الوقائع اليت  تهأسئلمبقتضاها يلتزم ممثل الدفاع بقصر و  اإلثباتلشهود مضاد 

القانوين،  اإلثباتبعبء  للوفاءال تكفي  اإلثباتدلة أن أعلى  تأسيسابالرباءة يطلب الدفاع بعد ذلك مباشرة املباشر، و 

بعد احللقة السابقة حبني ام وخيلى سبيل املتهم، و فحينئذ يسقط اإل قبل إذا أما التالية،املرحلة  إىلنتقلنا إب، رفض الطل فإذا

ين وهم الذ ستدعاء طائفة جديدة من الشهود يطلق عليهم شهود الطباع أو الشخصية،إمن خالل  أدلتهدور الدفاع لتقدمي 

املتهم سيتقدم  ذا كانإما يقرر الدفاع يف هذه املرحلة عتقاد يف براءته و من اإل ون على حسن طباع املتهم، مما يقوييشهد

 ألدلةدعاء اإل نيدفتب ، وتبدأاخلصوم ألدلةمرحلة التنفيذ املتبادل  تأيتبعد تدخل الدفاع ، و 4م  ال أيف قضيته نفي  كشاهد 

ستجواب يف اإل اإلجرائييتبع يف ذلك مسار النفي و  أدلةجديدة يقصد ا دحض  أدلةتقدمي  إىل األوليسعى الدفاع حيث 

  دعاء.اإل أدلة فنيدخذ دوره يف تأكل منهما، كما جيوز للدفاع   إعادةو  املضاداملباشر و 

                                         

 .280-279، ص التطبيقات املعاصرة للنظام اإلامي يف القانون األجنلوأمريكي، املرجع السابقمحد عوض بالل، أ 1

ن تكون مباشرة (غري نقلية) ال أشهادم  يتعني  أنالقاعدة مهية يف مصري القضية و أهم االشخاص الذين شاهدوا أو مسعوا شيئا ذا و  2

ليهم من الغري، مبعىن ذلك عدم جواز قبول الشهادة بالتسامع إليس على ما نقل ي ترد على ما عاينوه بأنفسهم، و أي، أبداء لر إتتضمن 

ستثناءات تربرها قواعد العدالة، فمثال جيوز إدخلت عليها أن إلك الشهادة النقلية غري  املباشرة حمظورة كقاعدة، و عن الغري، فمثل ت

ل تامه لشخص القاإتضر واملتضمنة قوال اين عليه احملأوكذلك قبول ، مام احملكمةأعرتاف املكتوب عندما يستحيل مثول املتهم قبول اإل

  .هارغم عدم وجود شهود علي

  :ذلكنظر يف أ

 .92-91ضياء الدين حممد خليل، املرجع السابق، ص  أمحد -

 صابع، واخلطوط ... اخل.سلحة النارية، وبصمات األي فين كخرباء األأوهم الذين يستدعون إلبداء ر 3

ولذا ن يشهد ضد نفسه، أي شخص بألزام إمكان إتضمن كل من الدستور الفيدرايل ودستور سائر الواليات ضمانة هامة، تتعلق بعدم 4

  دعاء العام.ستجواب مضاد من قبل ممثل اإلبأقواله كشاهد، فيخضع حينئذ إل ىل منصة الشهود لإلدالءإن يطلب التقدم أجيوز له 

  ذلك:ظر يف أن

  .92، ص نفسهمحد ضياء الدين حممد خليل، املرجع أ  -
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يتمتعان حبرية واسعة يف هذه املرحلة، احمللفني و  أماماملوجزة من الطرفني  اخلتاميةمرحلة تقدمي املرافعات  تأيتعقب ذلك و 

  1.إليهاميكن التوصل  ستنتاجات اليتواإلاملقدمة  اإلثبات أدلةحيدث خروج عن مل طاملا 

احمللفني جمموعة من التوجيهات خبصوص تعريف اجلرمية، و  إعطاءنتهاء من املرافعات اخلتامية حيني دور القاضي يف بعد اإلو 

قرارهم، و بعد  إلصداراملتبعة  اإلجراءاتقرينة الرباءة تعمل لصاحل املتهم و يقع على عاتق الدولة،و  اإلثباتو عبء  أركاا

توصل احمللفون  فإذاقرار،  إىلا يصلو  أن إىليظلون هكذا داولة خاصة  مبعزل عن اجلميع،و غرفة امل إىلذلك ينصرف احمللفني 

مثل ذلك القرار :  إىلكانوا قد توصلوا   إذاالقاضي عما  ليسأهلمقاعة احملكمة  إىلأو الرباءة، عادوا  اإلدانةجتاه إىل قرار يف إ

القاضي الذي  إىليناوله سم احمللفني و إن املتحدث بميتسلم كاتب احملكمة القرار املكتوب  باإلجياب اإلجيابكانت   فإذا

هذه الضمانة، خيول كل ستفادة من يف تنظيم اإل اناإمعبدوره بصوت مسموع، و  يقرأهالكاتب لكي  إىليطلع عليه مث يعيده 

احملكمة، حيث يقوم القاضي  أمامنفراد شفاهة إكل من احمللفني على   رأيدعاء و الدفاع احلق يف طلب مساع من ممثلي اإل

 هذهدف ، و إعالنهيتفق مع القرار اجلماعي الذي مت الشخصي  يةأر كان   إذابسؤال كل حملف عما  الكاتب) أحيانا(و 

دون ضغط مورس عليه من جانب زمالئه يف قائمة احمللفني، و حبرية و  رأيهكل حملف قد عرب عن   أنمن  التأكد إىلملية الع

يغلق باب الدعوى املقامة ضده، و حتياطي ن املتهم غري مذنب، يطلق سراح املتهم فورا من احلبس اإلأكان قرار احمللفني ب  إذا

قرار احمللفني يف  بإسقاطاحملاكمة أو  بإعادةلتماسا) إيقدم طلبا ( أن األخريفلهذا  تهم مذنبن املأكان قرار احمللفني ب  أماإذا

بقي قرار احمللفني دون لى احملاكمة قبوال من احملكمة، و مل يلق الطلب الالحق ع فإذامن تاريخ القرار،  أيامغضون عشرة 

ار القضائي امللحقون باحملكمة، بختاإل موظفويقوم به  حتقيق تكميلي بإجراءختيار اجلزاء اجلنائي إالقاضي قبل  يأمر تغيري

تقرير  إثرهيقدمون  على و  تأهيلهحتماالت إللمحكوم عليه وظروفه العائلية واملهنية وسوابقه و تاريخ الشخصي يرد على الو 

 2ختيار العقوبة يف مواجهتهاحملكمة إل إىل أخرىبعد عرض تقرير التحقيق التكميلي، يقتاد احملكوم عليه مرة احملكمة، و  إىل

مثة عقوبات و ملدة حمددة، ، وفقا للنص القانوين الذي يقررها، فيتمتع القاضي بسلطة تقديرية فثمة عقوبات سالبة للحرية 

                                         

  راجع كل من: 1

  .283ىل إ 280، صالسابقاملرجع  للنظام اإلامي يف القانون األجنلوأمريكي، د عوض بالل، التطبيقات املعاصرةمحأ  -

مريكي لإلجراءات اجلنائية، املعهد الدويل العايل للعلوم نسان يف مرحلة احملاكمة يف النظام األليونارد ل. كافيس، حقوق اإل -

 . 354ىل إ 349اجلنائية، املرجع السابق، ص 

  أنظر كل من: 2

  .289ىل إ 283، ص نفسه املرجع ل،محد عوض بالأ  -

  .356-355، ص نفسهليونارد ل. كافيس، املرجع  -
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مثة تشريعات تشدد العقاب و  ،2م مل تكن كذلك أ، 1أقصىو  أدىنسالبة للحرية  غري حمددة املدة سواء كانت ذات حدين 

جرائمهم بظروف مشددة كما  متماثلة أو غري متماثلة، أو على الذين تقرتن رتكاب اجلرائم اخلطريةإعلى العائدين على 

اءات جلز ا خرى منأىل جانب السجن، تضع التشريعات صورا إخل، و إد اجلرائم و العقوبات ... واعد خاصة بتعدتوجد ق

  خل.إيداع يف مستشفى حكومي ... اإلختبار القضائي و الوضع حتت اإلة و لغراممهها: اأاجلنائية 

هو اجلرمية املرتكبة،  اإلطالقهم هذه العوامل على أختيار القاضي للعقاب نوعا وكما، و إتتدخل يف حتديد ة عوامل عديدة مثو 

بني حدودها القصوى و الدنيا،  ةحيث يلتزم القاضي بالعقوبات املنصوص عليها قانونا كجزاءات جنائية على تلك اجلرمي

حكوم عليه، ملل اإلجراميةثاين هذه العوامل يتعلق بالسوابق ه لالختبار القضائي و ياحملكوم عل  إخضاع إمكانيةمن حيث و 

ة املختلفة جرائيسلوك احملكوم عليه يف احللقات اإلرابعها يتعلق بلق مبالمح شخصية احملكوم عليه، و وثالث هذه العوامل يتع

  3ئمة عليها.القا ه لعمل السلطاتتاقعإمدى تعاونه أو دارة العدالة اجلنائية و إ يضمها نظام اليت

مام القضاء أثبات عام لوسائل اإل تقسيمعلى  األمريكيدرج الفقه اجلنائي المحاكم الجنائية  أمام اإلثباتقواعد ثانيا: 

  طوائف:  أربعاجلنائي يف 

 أكثر شياء امللموسة اليت تقدم اىل احملكمة أو احمللفني أو هياليت تتمثل يف األاملادي و ات العيين أو ثب: تشمل اإلوىلاأل

  ة...اخل ر الورقة املزو  –حلادة األسلحة ا-الطلقات النارية-ناري: السالح الومن أمثلتهاالوسائل قيمة 

ي وه تفرغ فيه،نها ختتلف عنها يف الشكل الذي لكوىل و هي متاثل الطائفة األثبات الكتايب أو اخلطي، و ائل اإلالثانية: وس

  احملررات.

  احملكمة بعد حلف اليمني. أمام أحياءشهود  أقوال وهذا يشمل بالشهادة، اإلثبات الثالثة:

 أمام إلثباتا ما يثريه همأعامة) ولعل الدليل عليه (اخلربة ال إقامة إىلمبا يفرتض العلم به من غري حاجة  اإلثباتالرابعة: 

 أوهلما أساسيانشرطان  -وفقا للمستقر عليه تشريعيا و فقهيا -ذلكيشرتط لعلق بشروط قبول الدليل و احملاكم اجلنائية ما يت

ن الوسيلة حمل البحث أ: هل من ش اآليتعن السؤال  اإلجابةتتحقق هذه الصفة من خالل و  لإلثباتمالئمة الوسيلة 

                                         

 ن حيكم على الشخص بالسجن لفرتة ترتاوح بني سنتني ومخس سنوات.أك  1

عين حد أقصى، فقد توال أدينوهي اليت يطلق عليها العقوبات غري حمددة املدة باملعىن الدقيق ل، وليس هلا من الناحية النظرية حد   2

 سجن احملكوم عليه ليوم واحد وملدى احلياة.

  .290ىل إ 289، ص التطبيقات املعاصرة للنظام اإلامي يف القانون األجنلوأمريكي، املرجع السابق بالل،محد عوض أ 3

  كذلك:  راجعملزيد من التفصيل و         

  .49-48براهيم، املرجع السابق، ص إنشأت أكرم   -
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، أو هل هي صاحلة م الأ املزعم أو نفيه تأكيدال، أو هل من طبيعتها  أمصها الواقعة اليت قدمت خبصو  إثباتاملساعدة يف 

تكون الوسيلة متعلقة بوقائع  أنيلزم  ، توافر الشرط حمل البحث وثانيهاباإلجياب اإلجابةكانت   فإذا، ال أمالواقعة  إلثبات

متعلقة وثانيها، يلزم ان تكون الوسيلة على السؤال  باإلجياب إجابةالقضية، و ميكن التحقق من توافر هذه الصفة من خالل 

خالل إجابة باإلجياب على السؤال التايل: هل الوسيلة املقدمة  هذه الصفة منبوقائع القضية، وميكن التحقق من توافر 

كان   إذا أمابواسطة املرافعات  أثريتكانت قد   إذاتعد الواقعة كذلك ؟و موجهة مباشرة إلحدى الوقائع  املتعلقة بالقضية 

ة و ن يعد منفصال عن وقائع القضيإ، فيف القضية من تلك املثارة أي خالف أخرىواقعة  إثبات إىلالدليل املقدم يهدف 

تعبريا عن عنصر املواجهة  أكثرهااحملاكم اجلنائية و  يف أمهية األدلة أكثرتعد شهادة الشهود من يكون ذه الصفة غري مقبول و 

  .األمريكيبتنظيم قانون حمكم يف ظل القانون  حظيتفإالذا امي و م اإلالذي مييز النظا

لدليل للتقييم قاضي املوضوع هو الذي حيدد مدى صالحية ا أن، فمن املقرر اإلثبات أدلةعن دور القاضي يف قبول  أما

ينفرد  أمر -ن يتقرر قبولهأبعد  -وزن الدليل أو مدى قوته أماقاعدة رجحان الدليل،  أساسذلك على بواسطة احمللفني و 

ن وزن أقبول الدليل من ناحية، وقرار احمللفني بشرتباط حتمي بني قرار القاضي بإليس مثة دميه و البث فيه و احمللفون بتق

حد أمل يعرتض  إذا أمانتباها، إ احمللفون ل القاضي عرض الدليل بينما ال يعري، فقد يقبأخرىمن ناحية  اإلثباتالدليل يف 

عرتاض على الدليل يعد مبثابة نزول عن اخلصم عن اإل سكوتاملقدمة، و  األدلةنه ميكن قبول كافة أدليل، فالقاعدة على ال

عرتاض من قبل املتهم ميكن وصفه اإل إثارةكان عدم   إذانه أ مؤداهستثناء هام إيرد  األصلعلى هذا و  .عرتاضاحلق يف اإل

احلكم  إللغاءيصلح سندا  املأخذن هذا إيف حماكمة عادلة ف يحرمان املتهم من حقه الدستور  إىل تقاعس جسيم يصل بأنه

ذلك  أنكان من الواضح   يف حني إليهعرتاف نسب إعرتاض ضد إاملتهم عن تقدمي  تقاعسكما لو حمكمة الطعن   أمام

  1نتزع عنوة أقد  افرت عاإل

 األمريكيوردت معظم الضمانات الدستورية يف الدستور  الضمانات الدستورية في مرحلة المحاكمة الجنائية ثالثا:

نت حمال حلماية و كاة يف مرحلة احملاكمة اجلنائية، وقد خضعت لتقييم قضائي مستمر و خاص أمهيةتكتسب حتادي و اإل

تتمثل ، و وضح صورهاأامي يف خصائص النظام اإلجتاه تربز الغالبية العظمى من هذه احلقوق يف ذات اإلو  ين،تطوير متزايد

مام احمللفني، احلق يف حماكمة أيف احملاكمة  ، احلقعلنيةة و عي،احلق يف حماكمة سر ستعانة مبحام اإلهذه احلقوق يف احلق يف 

 اإلذناب إثباتن يتم أ يفرمي النفس  احلق ، احلصانة ضد جتستدعاء الشهود قسراإعادلة، احلق يف مواجهة الشهود، احلق يف 

  2مزدوجة عن ذات اجلرمية. احملاكمةفيما يتجاوز الشك املعقول، احلق يف احلماية ضد 

                                         

 .298ص  ىلإ292مريكي، املرجع السابق، صأجنلو قانون األللنظام اإلامي يف ال التطبيقات املعاصرةمحد عوض بالل، أ 1

 303، ص نفسه، املرجع محد عوض بالل،أ 2
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  الجنائية  األحكامالفرع الثاني: الطعن في 

 أخريةستكمال حلقة إ يلزم لذلك وإمناوية أو بالعق منتهاه مبجرد صدور حكم باإلدانة إىلاجلنائية  اإلجراءاتال يصل مسار 

النظام  أن رأينا أنقد سبق كم(القرار) الصادر والفصل فيه طبقا للقانون. و ي فتح باب الطعن يف احليف مرحلة احملاكمة ه

يكن  ملو  ،آنذاكالسائدة  الشعبيةالسياسية و  األفكار متاشيا مع اإلجرائيةل هذه احللقة امي يف صورته التقليدية كان يغفاإل

، رتقاء باحلقوق الفردية للمتهمنياإل أنذلك  ،يف هذا الصدد يبقى على ذات النموذج القدمي أنامي املعاصر نظام اإللل

كل ذلك كان من لوازمه فتح باب الطعن .القضاء أماماملتتالية لتوفري حماكمة عادلة لكل من ميثل  اإلجرائيةالضمانات  وتقرير

  .اصريناملع األمريكيجنليزي و النظامني اإلجلنائية يف ا األحكاميف 

  نجليزيالجنائية في النظام األ األحكام: الطعن في ولىالفقرة األ

  يتم الطعن يف األحكام اجلنائية يف ظل النظام األجنليزي وفقا ملايلي:

الصادرة عن حماكم قضاة الصلح الطعن  األحكامتقبل  الصادرة عن محاكم قضاة الصلح األحكامالطعن في أوال: 

كل منهما   أمامختتلف القواعد اليت خيضع هلا الطعن املرفوع و  ،1احملكمة العليااح و التجهتني مها: حمكمة  أمامستئناف باإل

الطعن،  أمامهاكمة اليت ينظر سلطات احملاليت يبىن عليها الطعن، و  األسسو  ما من حيث من له احلق يف الطعن،السي

  .االصادرة عنه األحكاموتصحيح ولت حماكم قضاة الصلح سلطة تعديل ذلك خ إىل باإلضافةو 

 :أحكامهاسلطة محاكم قضاة الصلح في تعديل أو تصحيح  ) 1

 أحكامها يحتتحملاكم سلطات واسعة يف تعديل و لتلك ا )142-141املادتان( 1980اكم قضاة الصلح لعام حمقانون  خيول

 على يوما 21عرتاض قبل مضي إشريطة تقدمي اكمة اليت متت يف غيبته عرتاض احملكوم عليه على احملإ: أمههاروض يف عدة ف

حيث  نه غري مذنب،أترافعه على دانة املتهم رغم إىل إاحملكمة قد خلصت  علم احملكوم عليه بصدور احلكم، عندما تكون

وكذا عندما  ،و التشديدأو تعدل فيها بالتخفيف أالعقوبة  ن تلغيأيوما من صدور احلكم  28يف خالل  جيوز للمحكمة

العقوبة لن يكون هلا  أو اإلدانة أن رر قت أنللمحكمة عندئذ  يسوغباطلة، حيث  آلخرالعقوبة املقضي ا لسبب أو  تكون

سواء من كمة قرارها يف احلاالت السابقة تتخذ احملالنظر فيها قبل بدئها، و  أرجئتعامل القضية كما لو كان قد و ثر قانوين،أ

  .2الدفاع دعاء أو من اإل أيبناء على  طلب  أمتلقاء نفسها 

  

                                         

ة يستئنافالدائرة اإل دانة أو العقوبة هيحكام اإلأيشمل هذا النوع من احملكمة العليا عدة جهات قضائية تنظر الطعون املقدمة ضد  1

 .وجملس اللورداتستئناف (الدائرة اجلنائية) منصة امللكة، وحمكمة اإل مبحكمة

 .330، 329، ص التطبيقات املعاصرة للنظام اإلامي يف القانون األجنلوأمريكي، املرجع السابق محد عوض بالل،أ 2
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 :ستئنافإن أمام محكمة التاج كجهة الطع ) 2

احملكوم عليه بواسطة حمكمة قضاة الصلح حق الطعن يف  1980من قانون حماكم قضاة الصلح لعام  108ختول املادة 

يلزم  إمناحلصول مسبقا على تصريح بالطعن، و حمكمة التاج، وال يشرتط لذلك ا أمام األخريةاحلكم الصادر عن هذه 

للمحكوم عليه دون  هذا الطريق مفتوحا على صدور احلكم املطعون فيه، و يوم 21ستئناف قبل مضي برفع اإل اإلخطار

  كان وجه الطعن الذي يبديه.  أياالصلح حكم أو قرار يصدره قاضي  أيالذي ال يسمح له بالطعن يف  دعاءممثل اإل

من قضاة  األقلقاضيني على  إىل إضافةالقضاة املهنيني باحملكمة،  أحدحمكمة التاج الطعن بتشكيل يتكون من  ظروتن

املعتاد للمحاكمة العادية،  احملاكمة وفقا للمسار إعادة، تعقد جلسات اإلدانة كان الطعن وارد على قرار  إذاالصلح، و 

تدور على غرار نظرياا  اإلجراءاتن إف العقوبة شقكان الطعن وارد على   إذاستئناف، و ال يوجد حملفون يف اإل نهأستثناء إب

  .يف مرحلة حتديد العقاب

على العقوبة، ففي احلالة  أم اإلدانةستئناف واردا على كان اإل  إذاخيتلف نطاق سلطة حمكمة التاج كمحكمة طعن تبعا ملا و 

احلد تشدد العقاب فيما وراء  أنتستطيع احملكمة ال األخرىيف احلالة ، و إلغائهاأو  اإلدانة تأييد، جيوز للمحكمة األوىل

  1.إليهالصعود  الصلحالذي كان جيوز حملكمة قضاة  األقصى

 2 ستئنافية بمحكمة منصة الملكةاإل الدائرة أمامالطعن  ) 3

ختصاصا يف نظر الطعون املقدمة ضد إامللكة  مبحكمة منصة خاصةدائرة  1980خيول قانون حماكم قضاة الصلح لعام 

 الطعن على ىنيباإلحالة، و  إجراءاتسبيل املتهم عقب  بإخالءأو بالرباءة أو  باإلدانة حماكم قضاة الصلح الصادرة أحكام

  وجهني: أحد

توافر فيه سليم للقانون، أو قبول دليل ال ت احملاكمة، كتفسري خاطئ أو غري إجراءات، قد شاب يف تطبيق القانون أخط أن  -أ

 عنصر من عناصر اجلرمية. أي إفتقاد شروط القبول، أو

فاعلها وفقا ن حياكم أ يف دعوى عن جرمية يلزمختصاص احملكمة، كما لو تصدت حمكمة قضاة الصلح للفصل إعدم      -ب

 ملا كان مسموحا هلا به. األقصىقضت بعقوبة جتاوزت احلد  أو امي،للنمط اإل

لكل و  اإلجراءاتلكل طرف يف  خمول-وحدهاحملكوم عليه  أمامحمكمة التاج املفتوح  أماملنظريه  خالفا-هذا الطريق للطعن و 

  .برباءة املتهمبالتعويض فحكم  أمراستصدر إمن دعاء والدفاع، و بضرر نتيجة احلكم، ويشمل ذلك اإل إصابتهمن يدعي 

                                         

 .331-330، ص ، املرجع السابقعوض باللمحد أ 1

 ختصاصاإوأوسعها مهية أالدوائر  وأكثر تلكالشهرية اليت تتكون منها حمكمة العدل العليا،  حدى الدوائر الثالثإدائرة منصة امللكة هي  2

  حوال الشخصية.مها: دائرة العدالة ودائرة األ خريانوالدائرتان األمن الناحية العملية، 
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تقتصر رغبوا يف ذلك، و  إذاحبضور اخلصوم ستئناف، و مة العليا أو حمكمة اإلني من قضاة احملكقاض أمامستئناف ينظر يف اإلو 

حمكمة قضاة  إىلالدائرة القضية  لحتييف اية اجللسة ، و إضافية أدلةيسمح بتقدمي الاملثارة، و  القانونيةاملناقشة على النقاط 

ستخدام سلطتها التقديرية إ إىلالدائرة  أقد تلج يف بعض احلاالتلتلك احملكمة، و  القانوين امللزم رأيهاالصلح مرفقا ا 

  .أما شابه من خط إصالحاحلكم، أو تعديله، أو  إللغاءالواسعة 

  األحكام الصادرة عن محكمة التاجالطعن في ثانيا: 

 يتم الطعن يف األحكام الصادرة عن حمكمة التاج كمايلي:

تعدل أو تلغي  أنيوما من تاريخ النطق بالعقوبة،  28نه جيوز حملكمة التاج قبل مضي أمن املقرر  محكمة التاج: إلىالعودة  )1

كانت حمكمة   إذالتحديد العقوبة، و  إليهاالقضية  إحالةبعد  أماحملاكمة،  إجراءاتالعقوبة اليت قررا، سواء حدث ذلك بعد 

جيوز هلا مبقتضى تلك السلطة تعديل العقاب يف  إذنطاقا،  أوسعسلطة حمكمة التاج تبدو  أن إال الصلح تتمتع بسلطة مماثلة

 1.دشديتالجتاه إ

 آخرعندما تنعقد حمكمة التاج بوصف  ستئنافية لمحكمة منصة الملكة:الدائرة اإل أماممحكمة التاج  أحكامالطعن في  ) 2

أو  إجراءاااملتضررين من  األطرافن إامية، فإلا، كجهة حماكمة يف اجلرائم األصيلختصاصها إخالف ذلك الناجم عن 

  طريقني: أحدستئنافية مبحكمة منصة امللكة بسلوك الدائرة اإل أمامهلم حق الطعن عليها  اآلخرقراراا ذا الوصف 

 تلك احملكمة بطلب املراجعة القضائية. إىلالتوجه   -أ

 .إليهاالدائرة املشار  إىلاملوضوع املثار  إلحالةعرض القضية متهيدا  حمكمة التاج بطلب إىلالتوجه   -ب

ستئنافية اجلنائية مبحكمة الدائرة اإل تعد 2ستئناف:الدائرة الجنائية بمحكمة اإل أماممحكمة التاج  أحكامالطعن في  ) 3

 اليت وختتلف القواعدامية" إالصادرة من حمكمة التاج بوصفها جهة حماكمة " األحكامستئناف جهة الطعن يف مواجهة اإل

ضد شق  أم، اإلدانة كان الطعن موجها ضد شق  إذاحمكمة التاج تبعا ملا  أحكامستئناف يف طريق الطعن باإلخيضع هلا 

  العقوبة.

                                         

 .336، 332، ص السابقالتطبيقات املعاصرة للنظام اإلامي يف القانون األجنلوأمريكي، املرجع محد عوض بالل، أ 1

كان موجها ضد الشق املتعلق بالعقاب،   إذا ثننيإومن دانة، ستئناف موجها ضد اإلكان اإل  إذاتتشكل هذه الدائرة من ثالث قضاة  2

يضم  ما تشكيالإو عاديني خمتارين من حمكمة العدل العليا،  ما قضاةإو ستئناف فقط، إما مستشاري إيضم تشكيل احملكمة  نأوجيوز 

 عنصرين معا. ال
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 إىليسمح للمتهم بالطعن يف هذا الشق دون حاجة ، و احمللفنيقرار  وينص على، اإلدانةفقد يوجه الطاعن طعنه ضد شق 

مثة و  قانونية حبتة، أسبابكان الطعن مبنيا على   إذاستئناف حصول على تصريح مسبق من حمكمة التاج أو من حمكمة اإل

  هي:و  باإلدانةستئناف ضد الشق اخلاص على سبيل احلصر هي اليت جيوز فيها اإلحاالت حمددة 

 .القضية كل ظروف  إىلطمئنان أو غري مرضية بالنظر ال تبعث على اإل اإلدانةكانت   إذا •

 إلغاءها.قانوين يوجب  أد شاا خطق اإلدانةكانت   إذا •

 سري احملاكمة. أثناءيف شكل مادي  أقد شاا خط اإلجراءاتكانت   إذا •

قد يوجد  كما  مذنب،نه غري أعليه قد ترافع على كان احملكوم   إذا إالستئناف ال يكون مثة حمل لإل يف مجيع هذه احلاالتو 

ستئناف من حمكمة يف هذه احلالة يلزم احلصول على تصريح مسبق باإل، و ستئناف ضد الشق املتعلق بالعقابإلالطعن با

يوما على صدور  28على الطاعن تقدمي طلب مكتوب قبل مضي بالعقوبة و  صدر احلكمأستئناف أو من القاضي الذي اإل

  ستئناف.سجل حمكمة اإلمىل إيوجه الطعن و  سانيدأالقرار أو احلكم املطعون فيه، يوضح فيه 

  .األحوالاحملاكمة حسب  بإعادة األمرتتمتع حمكمة الطعن بسلطات واسعة، فتجوز هلا قبول االستئناف أو رفضه أو و  

 هو السماحول العدالة اجلنائية عرب عنه حديثا يف عدة مشروعات قوانني متالحقة ح قوي جتاهإمثة  مما تقد إىل باإلضافةو  

  1ستئناف ضد احلكم الصادر بالعقوبة.بالطعن باإلام لسلطة اإل

بمحكمة منصة  ستئنافيةوالدائرة اإلستئناف الصادرة عن محكمة اإل األحكام اللوردات فيمجلس  أمامالطعن : ثالثا 

 ئيمة التنظيم القضالذلك الس على ق ستئنافيةاإلممثال على وجه التحديد يف اللجنة  يرتبع جملس اللوردات2 الملكة

الصادرة  األحكامالضيق سوى  الطريق ال تقبل الطعن ذاو  الطاعن أمام األخريذه الصفة ميثل الس املالذ جنليزي، و اإل

  ستئنافية حملكمة منصة امللكة.اإلأو عن الدائرة  )الدائرة اجلنائيةستئناف (عن حمكمة اإل

القضية تثري نقطة قانونية  أنعلى  تأسيساتصرح احملكمة املطعون يف حكمها للطاعن بذلك،  أنيلزم لقبول الطعن شكال و 

 إىلالتوجه  الشأنلصاحب  أمكنمثل ذلك التصريح،  إصداررفضت احملكمة  فإذاالطعن،  تربر األمهيةتربز قدرا كافيا من 

حصرها و  جهة قضائية أعلى أمامحلد من الطعون ا إىلدف هذه القيود و ، إصداره األخريهذا  إىلجملس اللوردات طالبا 

جملس اللوردات بعدد يرتاوح  أمام متوسط الطعون اليت تنظر يقدرعامة، و  أمهيةيف دائرة القضايا اليت تثري نقاطا قانونية هلا 

                                         

 .342-338، ص التطبيقات املعاصرة للنظام اإلامي يف القانون األجنلوأمريكي، املرجع السابقمحد عوض بالل، أ 1

 القضاة.قل ثالث من كبار ن يضم على األألتشكيل اللجنة ينبغي  دىنواحلد األستئنافية داخل الس اللجنة اإل واملقصود هنا 2
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يقدم كل عضو حكما منفصال، منزلة، و و  خربةالقضاة  أعظمجيلس للفصل يف ثالثة من طعون سنويا، و  10 إىل 8بني 

  1.غلبيةباأليصدر القرار النهائي  أنعلى 

  مريكيحكام الجنائية في النظام األفي األ الثانية: الطعنالفقرة 

من درجات  األقلالنظام الفيدرايل ذاته، درجة واحدة على  إىل إضافة، األمريكيةيف كل الواليات  اإلجرائييعرف النظام 

ف بعض الواليات، وكذا التنظيم الفيدرايل، عدة درجات من ر تع، و أصدرتهالطعن يف احلكم فوق حمكمة املوضوع الذي 

الصادرة  األحكامتنظر الطعون ضد اليت ال 3حتادية احملكمة العليا اإل،و 2هي احملاكم العليا يف تلك الواليات أعالهاستئناف اإل

لصادر ضده، يف احلكم ا األخطاءوسائل معاجلة ستنفذ مسبقا كل طرق الطعن و إكان احملكوم عليه قد   إذا إاليف الواليات 

قد يف حاالت ضئيلة للغاية، و  إالاجلنائية  األحكامستئناف بوجه عام يرفع يف مواجهة قبل عقود قليلة مضت، مل يكن اإلو 

نة مبدافع لكل ستعاكرس حق اإل  الذيو  1963حتادية عام كمة العليا االاحمل أصدرتهتبدل الوضع جذريا بعد احلكم الذي 

ما يعرف بالطعن املوازي  أيضاقد شاع بعد هذا احلكم ستئنافية، و الطعون اإل موجة من إىلضى ذلك فأاملتهمني، وقد 

ة هي ممارسو  حماكم الوالية أمامالقضاء الفيدرايل، بينما تكون القضية ال تزال منظورة  أمامستئناف (التكميلي) أو الطعن باإل

مد أطالة إستثنائية و احملاكم اإل قد ترتب على كل ذلك ضخامة العبء امللقى على عاتقمل تكن معروفة قبل الستينات، و 

  صفة اليقني يف اجلزاء اجلنائي. وإضعاف النزاع

  ستئنافنطاق الطعن باإلأوال: 

 وأوجه الطعن، وشروط قبوله، وهو ماسيتم توضيحه فيمايلي:ث صفة الطاعن، يستئناف من حإلبا نيتحدد نطاق الطع

يت ينحصر حقها يف لدعاء الصاحل احملكوم عليه دون سلطة اإل أساساطريق الطعن يفتح  أنالقاعدة العامة  صفة الطاعن: )1

ال يتم بقوة ستئناف اإل أن أيستئناف يف معظم القضايا، وليس للمحكوم عليه حق تلقائي يف اإل الطعن يف دائرة ضيقة.

، ومع ذلك جترى بعض الواليات على تقرير حق تلقائي للمحكوم الشأنمن قبل صاحب  يلزم التقدم بالطعن إمناالقانون و 

  أو السجن املؤبد. اإلعدامكانت العقوبة احملكوم ا هي   إذاعليه يف الطعن 

                                         

 .343، ص املرجع السابق، محد عوض باللأ 1

النقاط  بشأندىن درجة يف سلم التنظيم القضائي يف الوالية، وذلك خرى األحكام احملاكم األأ الطعون املقدمة ضدختتص بالفصل يف  2

القضاة  بشأنطول مما هو مقرر أنتخاب قضاا يف الغالبية العظمى من الواليات ملدة إ، وجيرى الناحية القانونيةذات األمهية اخلاصة من 

 ىل عشر سنوات يف معظم الواليات).إ(من ست الوالية اآلخرين يف 

حتادي، وتتشكل من تسعة قضاة يعينون مدى احلياة بقرار من الرئيس األمريكي بعد تقع هذه احملكمة على قمة التنظيم القضائي اإل 3

 ساتذة يف القانون.أشتغال يف احملاماة، ومن ختيارهم ممن سبق له اإلإ جملس الشيوخ، ويتمستشارة وموافقة إ
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حمكمة املوضوع قد  أنيبىن عليها الطعن بوجه عام حول زعم الطاعن  اليت األسس الطعن، أو أوجه تدور الطعن: أوجه )2

فال تثار  وقائع القضية أمايف تطبيق القانون، أو يف تفسريه خبصوص القضية حمل البحث،  آخرعلى حنو أو على  أخطأت

ستنادا إ وحتديد نطاقهلطعن ستئناف اليت تلتزم مبا قررته حمكمة املوضوع يف هذا الصدد، ويتم نظر احمكمة اإل أماممن جديد 

 درجة. أولالسجل املكتوب املثبت ملا دار يف جلسات حمكمة  إىل

 أمام األويلاملثول يف تطبيق القانون أو تفسريه: القبض و  اخلطأحتمال إ بشأنتدخل فيها احلكمة تاملراحل اليت  أهممن و 

على وجه وحتديد العقاب و  ضوع، واحملاكمةحمكمة املو  أماممرة  األولاملثول ام رمسيا يف احملكمة، و رير اإلحتصلح، و قاضي ال

ختيار احمللفني حىت إن أكثر أوجه الطعن شيوعا تتعلق باحللقة اإلجرائية املرتبطة بإجراءات احملاكمة منذ حلظة إأكثر حتديدا ف

  1م.الفصل يف مسأليت اإلذناب والرباءة، السيما ما يتعلق منها باإلدانة املقدمة ضد املته

ستئناف املستوى الفيدرايل قبول الطعن باإلعلى املستوى الواليات و  األمريكي اإلجرائيخيضع التنظيم : شروط قبول الطعن )3

ستئناف يضيق نطاق الطعن كلما صعدت درجات اإلستبعاد الطعون غري اجلدية، و إ إىللشروط حمددة، يهدف من ورائها 

  حتادية العليا.احملكمة اإل إىلاملتعددة حىت الوصول 

عرتض عليه إأو  أثري أنستئنافه قد سبق إقوم عليه يالطعن الذي  أوجه أنيثبت الطاعن  أن-كقاعدة-فمن ناحية يلزم 

  احملاكمة. أثناء

ثري سليب على حسن أت احلد الذي حدث معه إىلا  تحقوقه قد مس أنيقدم الطاعن ما يثبت  أنيلزم ، من ناحية ثانيةو 

  . وحمصلتها النهائية سري احملاكمة

ستنفذ أمام حمكمة املوضوع كل ما هو متاح له من طرق قانونية أخرى لعالج إأن يكون الطاعن قد  من ناحية ثالثة يلزمو 

اخلطأ، أو إثارة الدفع مسبقا أمام احملكمة عقب مباشرة اإلجراء  ستصدار أمر من احملكمة بإصالحإما يدعيه من خمالفات، ك

  .أالذي شابه خط

 ، فمعظم الطعون املقدمة ضد أحكاممر حبكم صادر عن حمكمة أعلىمن ناحية رابعة، تضيق دائرة الطعون كلما تعلق األو 

عدد والية، و قليل منها يصل إىل احملكمة العليا يف التعدى مرحلة االستئناف الوسطية، و ت 2ختصاص العامذات اإل احملاكم

                                         

  أنظر كل من: 1

  .349إىل  346املرجع السابق، ص  التطبيقات املعاصرة للنظام اإلامي يف القانون األجنلوأمريكي، بالل،محد عوض أ -

 .449إىل  446، ص السابقستيفن، ج، شوهلوفر، مرحلة ما بعد احملاكمة يف القضاء اجلنائي األمريكي، املرجع  -

احملاكم صاحبة الوالية  وتعد تلكاجلرائم وهي اجلنايات،  أخطرختصاص الرئيسي هلذا النوع من احملاكم الدعاوي اجلنائية عن يشمل اإل 2

هذه احملاكم حينما ينتهي  ختصاصإويبدأ رتكاب جرائم منصوص عليها يف تشريع الوالية، إاجلنائية النامجة عن  ىظر كافة الدعاو بنالعامة 

 تصاص احملاكم الدنيا.خإ
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ية إذ تشدد حماكم الواليات عادة يف التصريح للطاعن بالتوجه إىل تلك احملكمة، قل بكثري يصل إىل احملكمة العليا الفيدرالأ

  كما أن معظم الطعون اليت تقدم اليها ترد باعتبارها ال تثري أمهية تكفي لنظرها أماماحملكمة تبعا لسلطتها التقديرية.

 إىل احملكمة العليا يطلب إليها م به الطاعنمن الناحية الشكلية، يبدأ مسار الطعن عادة أمام احملكمة العليا بطلب يتقدو 

أن يتضمن بيانا عن طبيعة ينبغي حكمها بعرض ملف القضية عليها، و  أمر توجهه إىل احملكمة املطعون يف إصدار مبوجبه

إىل ستجابة يصدر األمر من احملكمة العليا باإلاحملكمة من القضايا املماثلة، و  مواقفطبيعة األخطاء املدعاة، و و  القضية

ليس للطاعن طلب تتعلق مبصلحة عامة أو تستحق النظر فيها، و الطلب إذا قدر أربعة من قضاا أن النقاط اليت يثريها ال

  إمنا خيضع ذلك للسلطة التقديرية للمحكمة العليا.بتداء، و إحق مكتسب يف قبول طعنه 

  ل رئيس السلطة التنفيذية.إىل ما تقدم، مثة طريق خاص إلعادة النظر يف العقوبة من خال باإلضافةو 

القاعدة العامة أن سلطة حمكمة الطعن تنحصر يف النقاط القانونية املثارة يف الطعن، وال  ستئنافسلطات محاكم اإل ثانيا:

فعات تسمع املراملف القضية، وما يقدمه اخلصوم من مذكرات و  إمنا يتم فحصستئناف، و أمام حكمة اإل تعاد احملاكمة

مة قضاة ختصاص حمدود (حمكإا كان احلكم صادرا عن حمكمة ذات مع ذلك، إذثر ذلك، و إالشفوية مث يصدر احلكم على 

املة أمامها، بإعادة احملاكمة ك تأمر ن هذه األخريةإختصاص عام، فإطعن فيه أمام حمكمة ذات الصلح أو حمكمة بلدية) و 

املوضوع مع اكمة أمام قضاة بإعادة احمل تأمرإذا تيقنت من جدية الطعن و ن فيه جيوز للمحكمة أن تنقض احلكم املطعو و 

قانونيا ليس له  أكان اخلطأ مما ال يتولد عنه ضرر أي كان خط  إذا اإلجرائية السابقة ، أما  األخطاءيفتوجيه احملكمة إىل تال

اف على أي ستئنليس يف سلطة حمكمة اإلمة، و حمل لإلحالة و إعادة احملاكعلى العقوبة، فلن تكون مثة  أو تأثري على األدلة

 يعد من صميم عمل قضاة املوضوعحتكم بالرباءة، أو تعيد فرض العقوبة على احملكوم عليه، فهذا حال أن تنقض اإلدانة و 

  ن هلا به.أوال ش

القوة من حيث  تسري تلكلزامية أمام حماكم الواليات، و إ بقوة-الدستور مبقتضى-تتمتع أحكام احملكمة العليا الفيدرالية و 

تبعا لسلطتها لظروف جوهرية، و  حملكمة غري ذلكإذا قررت ا إال رجعي على القضايا املماثلة ودون أثراملبدأ منذ تاريخ احلكم 

  1التقديرية.

  

  

  

  

                                         

 .354-350، املرجع السابق، ص ة للنظام اإلامي يف القانون األجنلو أمريكيمحد عوض بالل، التطبيقات املعاصر أ 1
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  التطبيق  والتنقيب فينظام التحري  لثاني:المبحث ا

 وظائفها أخصن من إتبعا لذلك فيف اتمع، و  النظامرتبط نشوء هذا النظام بقيام الدولة كسلطة مركزية حترص على فرض إ

  1النظام. حرتامإواألمن بستقرار لتحقيق اإل األمثل األسلوبعتباره إب ام)(توجيه اإل

 إدانة إثباتاليت تستهدف  اإلجراءاتمباشرة و  مامسها اإلإستحداث هيئة متثل الدولة، وتوجه بإوقد ترتب على هذا النظام 

توافرها ضد ملتهم،  مدىوتقدير  األدلةمجع  التحقيق يتوىلالتحقيق لقاضي  وظيفةسند أالعامة، و هم، متثلت يف النيابة املت

خيتص قاضي احلكم بالبحث عن احلقيقة املطلقة  إذقضاء احلكم،  أمامقابليتها للنظر فيها  وحتديد مدى وحتضري الدعوى

 إليهتسرب  إذاأو بالرباءة  لديه اليقني القضائي ما توافر إذا باإلدانة، فيقضي إليهالدعوى يف ضوء ما توصل  والفصل يف

  الشك.

  التاليني:املطلبني  إىلما تقدم، سيتم تقسيم هذا البحث  ضوء وعلى

  املرحلة السابقة على احملاكمة.و  ييبقالنظام التن :األولالمطلب 

  مرحلة احملاكمة.ظام التنقييب و : النالمطلب الثاني

  المرحلة السابقة على المحاكمةلمطلب األول: النظام التنقيبي و ا

بد هلا من إذ ال اىل التنفيذ املباشرأيع ان تلجلكن الدولة ال تستطحق الدولة يف عقاب مرتكبيها، و  أبوقوع اجلرمية ينش

هي "الدعوى اجلنائية" والنيابة  القضاء أمامليؤكد هلا حقها يف العقاب، ووسيلتها يف املطالبة بالعقوبة القضاء  إىللتجاء اإل

  قتضاء حقها يف العقاب.إ إجراءاتالدولة صالحية مباشرة  إليهالذي وكلت  يالرئيس اإلجرائيالعامة هي الشخص 

 األصلقتضاء حقه يف العقاب من مرتكب اجلرمية هو يف اتمع إل نتنوب ع العامة، كهيئةنظام النيابة  أن وليس خباف

يف الدعوى  مرحلة التحقيق االبتدائي مل تتضح كمرحلة مستقلة أن عشر، كماحبت ظهر يف مستهل القرن الرابع  نظام فرنسي

نظام التحري  إىل اءات اجلنائيةاإلجر امي يف حتول من النظام اإل أولالذي كان  يف ظل القانون الكنسي إالاجلنائية 

  .والتنقيب

  

  

                                         

دىن يف تنظيم ىل احللقة الدراسية مشروع قواعد احلد األإالتحري، تقرير مقدم التنقيب و م نظام أامي نطوان فهمي عبده، النظام اإلأ 1

فاق احلديثة يف تنظيم ، منشور يف األ1970مايو  5-4لة اجلنائية اليت عقدها املركز القومي للبحوث االجتماعية يف القاهرة من العدا

  .269، ص 1971هرام التجارية، القاهرة، مطابع األ اجلنائية،العدالة 
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   اوخصائصهالنيابة العامة  نشأة: األولالفرع 

يف التبعية تتمثل اهليئات القضائية، و ا من التارخيي على النيابة العامة بعض السمات اليت متيزها عن غريه األصل أضفى

رتباطها إيف  األمهيةدورا بالغ -قبل الثورة-لك فرنسا العامة مب ، كما كان لعالقة النيابةأعضائهاالتجزئة وعدم ردلتدرجيية وعدم ا

العوامل اليت صاحبت متخضت عن الظروف و هذه اخلصائص قد  أن بالرغم منو .بالسلطة التنفيذية بعد قيام الثورة الفرنسية 

ليس فقط  يابة العامة بعد ذلكظام النبن أخذتقوانني مجيع الدول اليت  إىلنتقلت إ أا إال النيابة العامة يف فرنسا نشأة

  رز مساا.أب ضحتو ألوسكسوين و جنيت تتبىن النظام األا الدول الضأيلكن ول اليت تتبىن النظام الالتيين و الد

ن لعملة واحدة، فمعرفة التارخيية، فهما وجها نشأاالعامة ال تنفك عن دراسة ن دراسة خصائص النيابة إف ،على ذلكو 

  .يكشف عن اخلصائص املميزة هلا أننه أالنيابة العامة من ش نشأة أحاطتالظروف اليت العوامل و 

  التاليتني:الفقرتني  يف حتليل هذا العنصر تقدم سيتمعلى ضوء ما و  

  النيابة العامةتطور و  نشأة: ولىالفقرة األ

من خالل تارخيه،  إالتقييمه على الوجه الصحيح فهما جيدا و نظام  أينه ال ميكن فهم أ إالة املدرسة التارخيي أنصاريذهب 

وتكشف عن كافة  نشأا أصلتتيح التعرف على  أا إذالنيابة العامة،  نشأةعلى  التارخيية اإلطالةهذه  أمهيةتبدو  من هنا

 نه قدأفكرة النيابة العامة هي من نتاج القانون الفرنسي، بيد  نأستقر الفقه على إالعوامل اليت أدت اىل ظهورها، وقد 

   .النيابة العامة أصلن نتعرض للخالف الفقهي حول أ هذه الفكرة، لذا كان من الضروري أصل ختلف حولإ

   النيابة العامة أصلالخالف الفقهي حول أوال: 

  النيابة العامة كالتايل: فيمايلي األراء الفقهية املختلفة اليت قيلت يف أصل نينب

القرن التاسع عشر  أرباعحاول جانب من الفقه الفرنسي القدمي خالل ثالثة : ل الروماني لنظام النيابة العامةنظرية األص )1

من القانون الروماين  أنظمةعند مخسة الفقهاء  أغلبيةالنيابة العامة، وقد توقف  أصلالعصر الروماين للبحث عن  إىلالرجوع 

، املستدمية األموررؤساء  البوليس،ضباط  املدن،املدافعون عن  الرقباء،نظام  وهي: إليهاالنيابة العامة  أصل إرجاعحاولوا 

  القيصر. مدعو

 ألنهذلك وماين عن نظام النيابة العامة، و يبحث يف تاريخ القانون الر  أن اخلطأنه من أفقهاء الفقه الفرنسي  رأىلكن و 

نسا من فر يف  أة نشالفرنسية، فنظام النيابة العامو  الرومانيةمرارية بني التنظيمات القضائية و ستإت و ليست هناك مثة صال

  1جتماعية.حتياجات اإلستجابة لإلخالل املمارسة العملية، وكنتيجة لإل

                                         

 وما بعدها. 20، ص 1979حممد عبد الغريب، املركز القانوين للنيابة العامة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  1
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عرتفوا إلكنهم و رابع عشر، ظهور النيابة العامة ببداية القرن الهذه النظرية  أرجعت : النيابة أصلالنظرية الكالسيكية في     )2

ة هذا املذهب أن ميالد النيابة العام أنصارعترب بعض أقد و ، فة متاما و يف ذلك الوقت غري حمددة أو معر  نشأا أسبابن أب

نشأة النيابة العامة كانت  ر هذا املذهب بتقرير أن ميالد أوتفى البعض اآلخر من أنصاإكيعد معجزة من املعجزات، بينما 

لكن ته كانت طويلة مؤملة و مضطربة، و فهذا النظام مل يظهر تلقائيا إىل النور بل أن بداي، مبثابة عملية والدة صعبة أو متعثرة 

ال توجد  إذ"FHLIPPE LEBEL" أن النيابة العامة كانت موجودة يف عهد "فيليب لوبال" إىلينتهي أغلب الفقهاء 

النيابة العامة  إىلأشار الذي خاصة بوجود النيابة العامة قبل القرن الرابع عشر، فأول نص تشريعي أي نصوص أو بيانات 

ض عليهم حلف فر و باشرة العمل القضائي، م، الذي كلف فيه نواب امللك مب1303مارس  23بال" يف هو أمر "فيليب لو 

  فراد أمام القضاء.منعهم من متكني األميني رجال القضاء، و 

أن النيابة واب امللك أي قبل هذا  التاريخ و أن حمامي امللك كانوا موجودين قبل مدعي أو ن إىلقد ذهب الفقه الكالسيكي و 

نظمتها وقد برر هذا أقرا و  إمناها و ليت صدرت بشأا فيما بعد مل ختلقأن األوامر اختصاصاا و إعامة قد ظهرت أوال بال

نفصلت إ إذيعد حيكم بني الناس بنفسه،  أن امللك مل إىل،باملعىن الدقيق  فقه ظهور أو أصل النيابة العامةالاجلانب من 

بالتايل كان يتعني على امللك أن يكون لدى احملاكم شخص سياسيا مستقال و جهازا قضائيا و  احملاكم عن قضاة امللك لتكون

ن بعد لكيف البداية و من بني زمالئهم دون أي متييز عن اآلخرين  احملامنياب و ختيار هؤالء النو إحمام للدفاع، وكان يتم ميثله و 

  1أصبحوا رجال امللك فقط. و تركوا  مجيع موكليهموا ألعمال امللك و غذلك تفر 

ها املعروف خاصة وأا تنظيم إىلان لكي تصل النيابة العامة ة إىل أنه جيب مضي قرنني من الزمذهبت النظرية الكالسيكيو 

حمام و احملاكم األخرى أمام احملاكم العليا املدعي العام واحملامني  العامني، و كانت تضم أمام تكونت قبل القرن السادس و 

كانت نيابات احملاكم الصغرى أحد املدعني فقط، و  شرافاألأمام حماكم و ، وكالء املدعي العام  مدعي امللك الذين كانا

ثة أنواع من األعضاء: مدع النيابة العامة لدى احملاكم الكربى كانت تتكون من ثالمد على نيابات احملاكم الكربى، و تعت

لقد ذهب أنصار املذهب ختصاصام اليوم، و إيابة هي ذات ختصاصات أعضاء النإكانت عام، وحمامني عامني و وكالء، و 

صفة القرن السادس عشر فيما عدى بعض التعديالت الطفيفة املتعلقة ب منذأن النيابة العامة ظلت كما هي  إىلالكالسيكي 

فرنسا ومل يفعل يف القانون القدمي يف حمافظة على األسس نفسها اليت كانت مقررة هلا بقيت أساسية بالبوليس القضائي، و 

  2أكثر من وضع النظام بالتوافق مع احملاكم اجلديدة يف النظام الفرنسي.التشريع اجلديد 

                                         

 .93، ص املرجع السابقحممد عبد اللطيف فرج،  1

 .24-23علي فضل البوعنني، املرجع السابق، ص  2
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نشأة حمامي امللك يف  إىليرى الفقه احلديث أن ظهور النيابة العامة يرجع أوال : ة الحديثة في أصل النيابة العامةلنظريا )3

على وجه اخلصوص املدنية دون القضائية و  واختص باالختصاصات من بني احملامني العاديني هاختيار و القرن الرابع عشر 

عشر  الرابعنه يف القرن أ إالبصفته رجل احلكومة  أخرى أمساءحتت سواها، أما مدعي امللك فقد ظهر قبل ذلك بكثري 

الذي يف اال اجلنائي، و  أساسيةكتسب الدور القضائي الذي مارسه بصفة إمبمارسة الوظائف املالية للمشرفني امللكيني او 

 1ه احلكومي.دور  أضافهإىل

اجلنائية بصفة عامة، وللنيابة العامة بصفة  لإلجراءاتمر التنظيم القانوين  نيابة العامة في القانون الفرنسيتطور الثانيا: 

  متعددة، ميكن إمجاهلا يف مرحلتني: مبراحل-فرنسا يف-خاصة 

اجلنائية يف ظل احلكم امللكي مزجيا من  اإلجراءاتكانت : انوني للنيابة العامة قبل الثورة: التنظيم القاألولىالمرحلة  )1

 أمام اإلجراءاتامي حيكم فقد ظل النظام اإلالعائدات السائدة يف تلك الفرتة، و  األعرافالكنيسية و القوانني الرومانية و 

رثته يف حالة ذ كانت الدعوى اجلنائية حقا خالصا للمجين عليه أو لو إحماكم املقاطعات حىت اية القرن الثالث عشر، 

احملاكم،  أمامقيام الدعوى اجلنائية، فرغم وجود نواب امللك ميثلونه ستحال إام مل يوجد من حيق له مباشرة اإل فإذاوفاته، 

 أالقرن الرابع عشر بد يفو و املضرور من اجلرمية،  للمحين عليهظل هذا احلق  إذنه مل يكن هلم احلق يف حتريك الدعوى أ إال

 ،وعليه فهل كان لنظام الفرنسي بنظم القانون الكنسياملشرع  لتأثرنظرا  ام العامالفردي و يفسح اخلطى لإل اميزول اإل

  النيابة العامة إرهاصات يف القانون الكنسي؟            

ستعارت يف بادئ إعلى رجال الدين، وقد  عتداءاجلنائي على كل املهتمني باإلختصاص كانت احملاكم الكنسية تنهض باإل

مل ، و امي) نفس مالحمها يف القانون الروماين (النظام اإلاحملاكم العادية العلمانية (غري الدينية)، فكان للدعوى نظام  األمر

ذ مسحت للقاضي إام يف يدها، اإلحماوالا لرتكيز سلطة  أوىلالكنيسة  بدأتيدم هذا اال كثريا فمنذ بداية القرن التاسع 

الدعوى و نظرها من تلقاء  إقامةمن سلطة حماكم الكنيسة  فأصبحاحلكم، ام و جلرائم امللتبس ا اجلمع بني سلطيت اإليف ا

 اإلجراءاتتسمت إف اتصلت الكنيسة بالشعوب اجلرمانية أن إىلسم بالعالنية احملاكمة تت إجراءاتنفسها، كذلك كانت 

شكلت  أن إىل األمرتطور ا، و اليت ترفع فيها الدعوى اجلنائية من تلقاء نفسه األحوالالتدوين و توسعت يف نائية بالسرية و اجل

ام.هيئة حملفني تركزت يف يدها سلطة اإلامع ا2  

                                         

 .32-31حممد عبد الغريب، املرجع السابق، ص   1

دار النهضة العربية، الطبعة  )،املرحلة السابقة على احملاكمة (دراسة حتليلية مقارنة ودورها يفد، النيابة العامة شرف رمضان عبد احلميأ 2

 .36-35، ص 2004وىل، القاهرة، األ
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ام من تلقاء نفسها، و قد ام الذايت الذي مبقتضاه توجه احملكمة اإلاإل خذ بنظامأتقوية سلطة احملاكم الكنسية  ملزيد منو 

 1التحقيق الذي يسبق احملاكمةفكرة  األفقتظهر يف  بدأتحملكمة سلطة التحري و التنقيب، و ختويل ا إىلهذا التطور  أدى

ق خاص جيرى يف مواجهة حتقيو  عدمه،رتكاب اجلرمية من إالتحقيق من  إىلحتقيق عام يهدف  إىلفكان التحقيق ينقسم 

دالئل توافرت ضد املتهم  مىت التعذيبمتعددة من القسوة و  أساليب األخريعادة ما يصحب هذا التحقيق شخص حمدد و 

حىت  رويدا رويداام الذايت توجيه اإل إجراءختفاءإقد صاحب نظام التحقيق على هذا النحو و  ،رتكاب اجلرميةإعلى  قوية

 اإلجراءاتطرفا يف يظل  أنمبلغ لل يزأجو  القاضي،كافيا لبدء التحقيق مبعرفة   اإلجراءالتبليغ فكان هذا  إجراءزال وحل حمله 

  ضد املتهم. األدلةيقدم و 

حتول القانون الكنسي  أن بعد ام يف الدعوى العموميةمباشرة وظيفة اإل إجرائيفكرة قيام شخص  األفقيف  وبدأت تلوح

  .التنقيبىل نظام التحري و إنائية اجل اإلجراءاتامي يف من النظام اإل

القرن الثالث عشر توىل مباشرة الدعوى اجلنائية أمام احملاكم الكنسية حمرك، يراقب سري الدعوى بعد حتريكها  ومنذ بداية

اين عليه على جمرد  قتصر دورإو ستئناف حمل، ستئنافا للحكم الكنسي حيث يكون لإلإيقدم العقاب و  ويطلب توقيع

  2التبليغ عن اجلرمية اليت وقعت.

القضاء العادي، فمنذ القرن الثالث  إىلتقلت إنكانت نظم القانون الكنسي قد و  إالالقرن الرابع عشر  منتصف يأت ومل

حيث 3على جرمية التلبس األمرقتصر تطبيقه يف بادئ إالتنقيب، ففرنسي تدرجييا حنو نظام التحري و عشر حنا املشرع ال

 إىلمتد التطبيق إمث  ،ام حمددإ لو مل يوجه ضدهو  اجلرميةرتكابه إحال  اجلاينزت حماكمة املتهم بناء على مشاهدة جيأ

                                         

هامة يف الدعوى  مهيته كمرحلةأو ختصاص الدولة إن مهمة التحقيق من أىل إنظار ىل القانون الكنسي يف توجيه األإيرجع الفضل  1

 اجلنائية.

  أنظر كل من:  2

  16صاملرجع السابق،  ،العامدعاء سان مجيل الوسواسي، اإلغ -

  25علي فضل البوعنني، املرجع السابق، ص -

ىل مدع يقوم إفورا دون حاجة  واحلكم عليهامه إيف حالة ضبط ارم متلبسا جبرميته، يتوىل القاضي بنفسه  ويقصد احالة التلبس:  3

ام، باشرة اإلملن يتحرك بأي لتزاما على عائق القاضي اجلنائإتنشئ  قتمبلغ فحالة التلبس، وفقا للقانون الفرنسي يف ذلك الو ام أو اإل

  .على املتهم وتوقيع العقاباحملاكمة  وكذا إجراءات

  92املرجع السابق، ص اجلنائية،حممد عبد اللطيف فرج، سلطة القضاء يف حتريك الدعوى  -
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كافيا للبدء يف 1جمرد التبليغ أصبحبواسطة شهود معروفني للكافة، و  إثباا أمكن إذااجلرائم اليت ال تتوافر فيها حالة التلبس 

شتباهه يف إمبجرد كما كان القاضي يقوم يف بعض احلاالت ،ام بواسطة شخص معني ىل توجيه اإلإالتحقيق دون حاجة 

يقيم بعمل حتقيق و يسمع فيه الشهود، و ستدالالت سرية، مث يقوم إهي جبمع االستدالالت عنها، و  معينةرتكاب جرمية إ

القضائية  عمالاألقد توىل كافة على ذلك يكون القاضي ، و  أقامهام  الذي يف اإل أخرياقدر ذلك ، مث يفصل   إذاام اإل

ام والتحقيق ائف اإلظكان جيمع بني و   ألنهته مما جعله يفقد حيد2ام و احلكمىل اإلإ التحقيق إىلستدالل الالزمة من اإل

  .3همعند التناقض بني مقتضيات كل منو  احلكمو 

صبح ال أو القضايا املدنية،ي امللك على قتصر دور حمامإوهلا، أمرين: أحبلول القرن السادس عشر، حدث تطورا هام يف و 

ذ نصت إان العقاب عليها،شامال نطاق كافة اجلرائم  أيا ك ام فيها بيد نائب امللكاليت صار اإلجمال له يف القضايا اجلنائية 

ن يكون طرفا يف مجيع أعلى نائب امللك جيب  1539"، الصادر يف سنة Villers- cotteretsمر "أمن  145املادة 

لكن كان للقاضي يف ام، و يعرض على القاضي ما يراه جديرا باإلفحصها و لنائب امللك تلقي البالغات و  كانالدعاوي، ف

ن أامللك، لذلك ميكن القول بي مبادرة من جانب نائب أنتظار إدون  ت مباشرة التحقيق من تلقاء نفسهكثري من احلاال

  4ام.دور موجه اإل ثر منهأكة يف تلك الفرتة كان دور املبلغ دور النيابة العام

صالحات على النظام القضائي، إخال إدبقصد  1670سنة  الصادرمر صدر لويس الرابع عشر األأيف القرن السابع عشر و 

ن تالحق من تلقاء نفسها املشتبه فيهم، أمباشرة الدعوى بالعقاب، و مر النيابة العامة سلطات واسعة يف قد خول هذا األو 

                                         

ام اإلدون القيام مبأل البيانات الشكلية لورقة  ،ومرتكبهاالقاضي بأمر اجلرمية االفراد بإبالغ  أحدالطريق يف قيام  يتمثل هذاو  بالغ:اإل 1

 ويسانده مثام ذلك دور القاضي الذي يقيم اإل ويبدأ بعدوذا اإلبالغ ينتهي دور املبلغ  املالحقة والقيام ا،مر رعاية أللقضاة  تاركا

  .ضاأي يتوىل الفصل فيه بنفسه

 92ص  نفسه،حممد عبد اللطيف فرح، املرجع   -

  ن املتهم ال يكون يف حالة تلبس.أمن مبلغ، كما  خطارإوال دعاء من املضرور، إشتباه ال يكون هناك مثة شتباه: يف حالة اإلحالة اإل 2

  92ص  نفسهحممد عبد اللطيف فرح، املرجع  -

ذ مل تظهر سوى خالل النصف الثاين من القرن الثامن إبني السلطات القضاء اجلنائي فكرة حديثة نسبيا فكرة الفصل  نأوالواقع  3

ستقالهلا إن يعلن عن أخذت يف الظهور تدرجييا دون أ والتحقيق واحلكم قدام وهلما ان وظائف اإلأ سببني،ىل إ ويرجع ذلكعشر، 

الفصل بني أ مبد نأخر، ثانيهما آجانب  والتحقيق واحلكم منجانب،  من والتحقيقام لوجود تداخالت بني وظيفة اإل صراحة

  ال بعد قيام الثورة الفرنسية.إ، التشريعية، القضائية) مل يتبلور بكل مميزاته (التنفيذيةالسلطات 

  نظر يف ذلك:أ    

  38رمضان عبد احلميد، النيابة العامة، املرجع السابق، ص  أشرف    -

 .40-39، صملرجع نفسها ميد،رمضان عبد احل أشرف4
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عتبار ان الشعب كله جمين عليه فيها، ولعضو النيابة العامة سواء إمعاقب عليها بعقوبات بدنية، بواملتهمني جبرائم جسيمة 

جراء التحقيقات و إنه يطلب إيف سبيل ذلك فهو وحده الذي يطالب بالعقوبة، و  م نائب املالية العامةأكان نائب امللك،أ

الفعال للنيابة العامة يف اهليمنة  على ا برز الدور احلقيقي و يه" ومن هنأ" خبالصة ر يقدم طلباته فيما يعرف يعني الشهود، و 

ن أظهر أف، موميةعن الدعوى الع غريهااملدنية املرتتبة على اجلرمية و  مر نظرية الدعوىسى هذا األأر الدعوى العمومية، كما 

  1ميارسها الطرف العام.و  نية  توقيع العقوبات ملصلحة عامةالضرر، يف حني تستهدف الثاتعويض العطل و  تستهدفوىل األ

هدار إدى نظام التحري والتنقيب بكل ما كرسه من عيوب و أ: انوني للنيابة العامة بعد الثورةالتنظيم القالمرحلة الثانية:  )2

جنليزي، لذلك ستياء رجال القانون من النظام االجرائي السائد يف فرنسا و ميلهم للنظام األإىل إ لكافة ضمانات املتهم

يعود الفضل يف هذا و  مام حمكمة حمايدة،أىل جنب إنبا دعاء و املتهم جيتواجد اإل امي الذي مبوجبهبالنظام اإلهتموا إ

ستصحاب حماميه إجازت تشريعات الثورة للمتهم أجل ذلك أمن ، و 1789نسان الصادر سنة عالن حقوق اإلإىل إالتطور 

 1798يف عام جواب واحملاكمة، و ستاإل أثناء نسانيةحقوقه اإلمع كفالة  خرىاألثناء التحقيق وكافة مراحل الدعوى أ

  ذيب.عكتوبر بتجرمي مجيع صور التأ 19-8ديكريتو (مرسوم)  التأسيسيةصدرت اجلمعية أ

ر من الضمانات املمكنة كرب قدأجنليزي، دف حتقيق ة النظام اإلن حتاكي بتشريعاا اجلديدأرادت الثورة الفرنسية أو 

ذلك يف التحقيق عالنية يف احملاكمة و جراءات سرية مع كون اإلاحملاكمة ام و ام احمللفني يف مرحليت اإلنظ دخلتأللمتهم، ف

قرتاع تارون طريق اإل خينية حملفام تتكون من مثانيكانت هيئة حملفي اإل، و 1791سبتمرب  29-16الصادر يف  بالقانون

 de juryle directeur2سم" مدير احمللفنيإطلق عليه أي حمقق سها قاضأبني قائمة تتضمن ثالثني ناخبا، وكان ير من 

 1790غسطس أ 24-16يف نفس السنة صدر مرسوم اجعة التحقيق يف مواد اجلنايات و ليهم بسلطة مر إقد عهد القانون و 

اليت سم وظائف النيابة العامة قكما   " juge de paixام و التحقيق من حق قاضي السالم"الذي جعل وظيفيت اإل

يعينه امللك و  " commissaire du roiول وكيل امللك" ثنني، األإل الثورة الفرنسية بني كان يتوالها نائب امللك قب

  احملاكم. أحكامالطعن يف على تنفيذ االحكام و ى تطبيق القانون و تنحصر مهمته يف السهر علال يقبل العزل، و 

ام اإل تنحصر مهمته يف محل مقاليد"وهو منتخب من قبل الشعب، و  l’accusateur publicالثاين، املدعي العام"  

فكيف نظم عمل النيابة العامة يف تلك  .1796العقوبات سنة مث صدر بعد ذلك قانون اجلرائم و  3مام احملاكم اجلنائيةأ

  الفرتة؟

                                         

 .95 ، صالسابقحتريك الدعوى اجلنائية، املرجع  القضاء يفحممد عبد اللطيف فرح، سلطة  1

 .41، ص السابق عرمضان عبد احلميد، النيابة العامة، املرج أشرف 2

 .101حممد عبد اللطيف فرح، سلطة القضاء يف حتريك الدعوى اجلنائية، املرجع السابق، ص  3
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بالغ إطريق شكوى أو  وذلك عنا كل املواطنني شهودهمن اجلرمية، و  باملضروركان احلق يف حتريك الدعوى اجلنائية يتعلق 

، كما مل يكن هلا حق مل يكن للنيابة العامة هذا احلق ذإالذي يستطيع حتريك الدعوى تلقائيا،  ىل قاضي السالمإيقدم 

بعد البدء يف املرافعات بعد ذلك يستطيع املدعي العام ن متثل يف اجللسة احلضورية، و أل طالع على ملف الدعوى قباإل

  .ثبات واملرافعةشهود اإلن يقدم أاملتنخب 

سم وظيفيت ه قأنهم تعديالته أ كانتتاسعة، و للسنة ال بلوفيور 7 نظل دور النيابة العامة ينحصر يف ذلك حىت صدور قانو و 

 ة،تحريك الدعوى العمومية اجلنائيمن) بصت النيابة العامة (قاضي األختإقضاة التحقيق فو  النيابة العامة بنيالتحقيق ام و اإل

ثر إوعلى  ،1كما هوواحلكم  ام ظل نظام حملفي اإلو  وظائف كل منهما، ببنيمع فصل واضح  اضي التحقيق بالتحقيققو 

ئيا مزج بني النظامني جراإنظاما  1808عدت جلنة مشروع قانون حتقيق اجلنايات أتواىل صدور القوانني هذه الثورة التشريعية و 

د القدمي سوى نظام النيابة على ما كان عليه يف العه بشأنن قوانني الثورة مل تزد شيئا أاجلدير بالذكر و  .امي والتنقييباإل

صبحت متارسها نيابة أ عماهلا نيابة عن امللكأن كانت متارس أتغيري صفة النيابة يف ممارستها فبدال من وظائفها السياسية و 

مقاليد التشريع الفرنسي، فنصوص نابليون  ىل حني توىل نابليونإخيصها عام  بتشكيلمل تظفر النيابة العامة عن الدولة. و 

ام يف الدعوى اجلنائية و ظل الطابع املميز هلا صبحت هي اليت تتوىل سلطة اإلأسم و ت النيابة العامة ذا اإلأشأنهي اليت 

سار على هذا النهج ل النيابة يف الربملان، و ة عن عمتكون احلكومة مسؤولو ،  العدلهو اخلضوع للرؤساء الذين يعلوهم وزير 

تكليف عضو  حينما يتصل علمه باجلرمية فلقد كان ملدعي اجلمهورية ،19582اجلنائية الصادر سنة  اإلجراءاتقانون 

وذلك تبعا خلطورة  الت اليت تفيد القاضي التحقيقستدالمع اإلأو جي نتداباإلبناء على  ما بفتح حتقيق إالضبط القضائي 

يقوم بالبحث عن  األخريوجد نوعا من ممارسة التحريات فقد كان أكان العمل التلقائي لرجل الضبط القضائي قد و  ،اجلرمية

املعاينة  إجراءاليت كانت تتضمن  "بالتحريات غري الرمسية"ما يعرف  أ، فنشبشأاحد و يدون احملضر أيكلفه  أناجلرمية دون 

حبدود اء صاحب املنزل و التفتيش الذي يتم برض إىل باإلضافة، باإلجابة األخريو مساع الشهود و املشتبه فيه من غري التزام 

حرتام الذي تفرضه ال حيكمها غري اإللطات معينة و دون سمن القاضي و  إذندون  اإلجراءاتكانت متارس هذه معينه، و 

  3.الشأنذات  لألطراف احلسنة ةاإلدار طبيعة الوظيفة و 

  

                                         

  من: نظر كل أ 1

  .43-42، صنفسهاملرجع  ،رمضان عبد احلميد أشرف -

 .25ل بوعنني، املرجع السابق، ص ضعلي ف -

 .17-16سان مجيل الوسواسي، املرجع السابق، صغ 2

 .266، املرجع السابق، ص الكيسيعبد الستار سامل 3
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  الفقرة الثانية: خصائص النيابة العامة

التنفيذية، حيث كان نواب امللك هم النواة اليت ا ولدت من رحم السلطة أ النيابة العامة نشأةخالل دراسة  يتضح من

ذ ظل الطابع املميز هلا إاخلصائص العامة هلا، ثر بالغ يف حتديد أصل م النيابة العامة، وقد كان هلذا األمتخض عنها نظا

 ألعضائهاساسية متنح أن نظام النيابة العامة يقوم على قواعد أمن هنا يتضح و ،رؤساء الذين يعلوهم وزير العدل اخلضوع لل

اخلصائص هي: التبعية التدرجيية وعدم التجزئة ختتلف عن هيئة القضاء اجلالس، هذه ها لجت صفات خاصةخصائص أو 

  داء وظيفتها.أها فضال عن استقالهلا  التام يف ضائأعجواز رد  عدموعدم املسؤولية، و 

تصال بالدعوى إام عن غريها من له سلطة إساسية اليت متيز النيابة العامة كسلطة لعل اخلاصية األ عية التدريجيةالتبأوال:  

عليهم وتوجيه  باإلشرافعضائها خاضعني لسلطة رئاسية خصها املشرع أاجلنائية، هي كوا ذات تدرج رئاسي جيعل 

ال تعرض من إطاعتها مادامت مطابقة للقانون، و إتعليمات جيب عليهم وامر و أصدار إعن طريق  مراجعتهاتصرفام و 

دارية منها باهليئات القضائية، شبه باهليئات االأجهة  من النيابةن هذه الصفة جتعل إمن مث ف، و 1التأديبيةللمسؤولية  خالفها

ىل الفرتة اليت تلت قيام إترجع هذه الطبيعة املزدوجة للنيابة العامة و  حتت رقابة السلطة التنفيذية. جتعلهاخرى أمن جهة و 

هو عضاء النيابة العامة أ أنعلى  1790من  غسطسأ) 24-16الثورة الفرنسية، حيث نص املرسوم الصادر بتاريخ (

عضاء النيابة العامة أالدستور الصادر يف السنة الثامنة للثورة على تبعية  أكدقد لدى احملاكم، و  التنفيذية مندوبو السلطة

  2احلكومة. ويعزلون بواسطةم يعينون أ للسلطة التنفيذية، حيث نص على

 1958لسنة  1270مر املنظم للسلطة القضائية هذا رقم احلايل، حيث نص األالوقت  سائدا حىتقد ظل الوضع و 

عضاء النيابة أيتكون من رجال القضاء اجلالس و  ن اجلهاز القضائيأعلى  وىليف مادته األ ديسمرب 22بتاريخ  والصادر

النيابة العامة يف فرنسا مصطلح  ويطلق علىوىل، األ وحماكم الدرجة وحماكم االستئنافالنقض العامة لدى كل من حمكمة 

                                         

 .53املرجع السابق، ص  النيابة العامة، رمضان عبد احلميد، أشرف 1
2   Rassat (M.L), le ministère public, entre son passe et son avenir, thèse Paris, 

1967, P 61. 

 Rassat(M.L), Trait de procédure pénale, Presse universitaire de France, 2001, PP 

82.      
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ن " رجال النيابة العامة" أضا على يأاخلامسة منه  ونصت املادة القضاء الواقف لتميزها عن القضاء اجلالس يف احملكمة.

  1.وزير العدل وخاضعون لسلطةاسية، جيية الرئالتدر  ورقابة السلطاتخيضعون لتوجيه 

ن أالنائب العام، فمن جهة جند ة مزدوجة لوزير العدل و لرئاس اء النيابة العامة خاضعونن اعضأيتضح من هذه النصوص، و 

للنيابة، فضال عن  األعلىهو يباشر عليهم  بصفته الرئيس دارية لوزير العدل، و الناحية اإلعضاء النيابة تابعون من أمجيع 

ما من الناحية أحسن قيامهم بواجبام الوظيفية يف حدود القانون، من  للتأكد اإلشراف، سلطة الرقابة و التأديبيةسلطته 

ن يكون عضو يف النيابة العامة، فمن سلطة أول بعض سلطات الدعوى اجلنائية دون ن وزير العدل قد خإف املوضوعية

ذلك عن طريق النائب العام لدى حمكمة ختاذها، و إمتناع عن معينة أو اإل إجراءاتختاذ إالنيابة ب ألعضاء أوامر إصدار

  الفرنسي احلايل. اإلجراءاتقانون  من 36هذا ما نصت عليه املادة ستئناف، و كم اإلا النواب العموميني لدى  حمالنقض و 

 أعضاءمجيع  على باإلشرافستئناف يف فرنسا يقوم بدوره إالنائب العام لدى نيابة كل حمكمة  أنجند  أخرىمن جهة و 

الذين ميارسون وظائفهم يف دائرة  –رؤساء النيابة  أي –مني العامني و املدعني اجلمهوريني النيابة العامة مبن فيهم احملا

) 44ذاته، كما نصت املادة (أ/) من القانون  /37هذا ما نصت عليه املادة (ستئناف" و اإلنيابة دائرة حمكمة " ختصاص اإل

على ممثليها لدى النيابة و  أعضاءعلى  اإلشرافاجلنائية الفرنسي على منح مدعي اجلمهورية حق  اإلجراءاتمن قانون 

  2بتدائية .يف نيابة احملكمة اإليعملون يف دائرة اختصاصه الذين  حماكم البوليس

النيابة يتصرفون  أعضاء أنيقصد ا " بوحدة النيابة العامة " و  أحيانايعرب عن عدم التجزئة : عدم التجزئةالوحدة و  ثانيا: 

ه ينوب بعضهم يف ممارسته لعملية، و فتذوب شخصيتهم يف صفتهم النيابيف جسد واحد هو "النيابة العامة "  أعضاء كأم

  صادر عن النيابة العامة يف جمموعها. كأنهيعترب العمل الصادر عن عضو النيابة  خر، و البعض اآل عن

ن أال جيوز  أنه دارة العدالة، حىتإمتيزها عن غريها عن اهليئات اليت هلا دور يف فرد ا النيابة العامة، و ن هذه القاعدة تنأو 

الذي يرتكز عليه  األساسالصفة تعرب يف الواقع عن املعىن أو ن هذه ألذكر هذه الصفة املميزة، ن نأيذكر هذا اجلهاز دون 

  3حىت الوقت احلاضر.ته أنشنظام النيابة العامة منذ 

 أساس أنو  ،اجلنايات القدمي امللغىخذ هذه القاعدة من قانون حتقيق أن القانون الفرنسي احلايل أفقه الفرنسي غلب الأيرى و 

مصاحله ميثلون هيئة واحدة نوبون عن امللك يف رعاية شؤونه و الذين ي األشخاصعتبار مجيع إكان الرغبة يف   هذه القاعدة

ي أبينهم، تفاق تام فيما إو منا يعرب عن ج مرسوم إ قوال أو تصرفاتأن ما يصدر منهم من أو  يتجزأي كل ال أمتكاملة 

                                         

 .1958أكتوبر  14والدستور الفرنسي الصادر يف  1970) أغسطس، سنة 24-16نص على نفس القاعدة أيضا مرسوم (1

2Merle ⁽Roger⁾  Et Vitu ⁽André ⁾, Traité de droit criminelle, T .2. Procédure pénal, 2 

ed, Paris, cujas, 1979, P200.  
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 1دائما شخصا واحدا، هو امللك. وامنا ميثلونمن وظائف،  إليهمال يعملون بصفتهم الشخصية فيما خول م ال يتكلمون و أ

 األضرارجيوز مساءلتهم جنائيا أو مدنيا عن ال النيابة العامة أعضاءن أ، املبدأ مسؤولية أعضاء النيابة العامةعدم ثالثا: 

حكم ائي بالرباءة، أو بقرار  عقبهاألو ام أو التحقيق أو احملاكمة حىت و اإل إجراءاتاليت قد تصيب املتهم نتيجة ملمارسته 

ال يهدف من ورائها ياه القانون وليس له مصلحة يف ذلك، و إميارس سلطة خوهلا  ألنهالدعوى ذلك  إلقامةن ال وجه أب

 أعماهلمو  ،األشخاصتوقيف يش ودخول املساكن و التفتالتحري و  إجراءاتختاذ إقتضي وظيفتهم تو  حتقيق مآرب شخصية.

القانون محاهم من املسؤولية، وهم غري  أن إالضدهم  ىالدعاو  إقامةقد تسبب ، و األشخاصحرية مما حتد  هذه كلها

 2.أخطائهمضباطيا على إنخطأوا قد حياسبون أ إذا، و أعمالمسؤولني عما يقومون به من 

خصوم للمتهم،  أوالعتبارهم إن كما يرد احلكام بيردو النيابة العامة ال أعضاء :رد أعضاء النيابة العامةعدم جواز  رابعا: 

ن احملاكم غري ملزمة أثالثا ليست هلم صفة احلكام، و املدعون العامون و  باحلكام صان الرد جاء خاأ اثانييرد، و واخلصم ال

  فليس لطلبام قوة احلكم حىت يشك يف حتيزهم. بطلبام

ثانيا، فهي مستقلة  اإلدارةعن و  أوالعن احملاكم  بأعماهلاتكون مستقلة  أن أيضا من خصائص اليت تتميز ا النيابة العامةو  

تستقل عن وجيهها يف الدعوى توجيها خاصا، و تحبرية جتاهها، وال متلك احملكمة السيطرة عليها و  رأيها إبداءعن احملاكم يف 

  3.بأعماهلادخل ليس لإلدارة أن تتو  ا وحدها التحري منوطةالتعقيب و  فأعمال، اإلدارة

وظائفهم دون مقابل بناء على رغبته الشخصية، حملامني العامني يف االفرنسي القدمي يعني املدعني و  امللك يف النظام قد كانو 

  لتزام امللك بتعيينهم من ثالثة مرشحني يقدمهم الربملان.إمث 

سرتد سلطة إن أمن نه ما لبث امللك شارل الثاأال إتخام من الربملان مباشرة إن، مت 1400بصدور مرسوم يناير سنة و 

الذي ، و 1351سنة  أكتوبرمنظما باملرسوم الصادر يف  اآلخرينالعامة النيابة  أعضاءالتعيني مبعرفته مباشرة، كما ظل تعيني 

فقد سلب منهم حق  غبتهمر ختيارهم بناء على حمض إكان   إننه و أ إالالوكالء الذين يدفعون مثنا هلم،  إحلاقللمدعني  أباح

من هؤالء الوكالء رجال  جعل 1586سنة الثالث أمرا يف الثالث من مايو  صدر هنريأمن حق امللك، مث  أصبحعزهلم، و 

 أمرحىت صدر  نوا يعينون مبعرفة املدعي العامالذين كا األدىنحمامي امللك لدى احملاكم بالنسبة ملدعي و  األمركذلك امللك، و 

وكالئهم وظائف املدعني واحملامني و  أصبحتاية القرن السادس عشر يف لذي جعلهم رجال البالط امللكي، و ا األولفرنسوا 

م مبواجهة ستقالهلورثتهم، ضمانا إلهذه املناصب و ممن يدفعون مثنا باهظا للحصول على  الثورة أصحابمقصورة على 

                                         

1Mangin, Traite de l’action publique et de l’action civile en matiére criminelle, 

Paris, 1988, P 147. 
 .31-30، ص 1951بغداد،  الطبعة األوىل، اجلامعة،، مطبعة برتو، أصول احملاكمات اجلزائية عبد اجلليل 2

 .30، ص نفسهعبد اجلليل برتو، املرجع  3
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اىل إستقالل القضاء الذي يرمي إال يتفق مع جوهر  ألنه عرتاف بهفظهر ما يسمى بقضاء الطبقة الذي ال ميكن اإل امللك

جته اىل إبعضها نتخاب و بطريقة اإلختيار النيابة العامة إجتاهات يف طريقة وقد تعددت اإل عدم خضوع القضاة لغري القانون.

م ن حتكأعن املبادئ اليت جيب  التأسيسيةيف فرنسا، حبثت اجلمعية عيني بواسطة السلطة التنفيذية، و بطريقة الت ختيارهمإ

  هل تتم مبعرفة امللك أو مبعرفة الشعب؟عضاء النيابة العامة، و أني تعي

 أعضاءنتخاب إبتطبيق نظام  األغلبيةطالبت و  1790مايو  08جلسات اجلمعية يف  إحدىهذه املشكلة يف  أثريتقد و 

املهمة  مباشرة هذه ال يستطيعنفيذ القانون، و ن امللك يسهر على تأقرتاح حبجة النيابة العامة، و قد رفض البعض هذا اإل

موافقة اجلمعية  الرأيقد نال هذا ، و حسن وجهأعلى فسه حىت يقوم بالعمل ن خيتار معاونيه بنأيلزم دون معاونيه يف العمل، و 

الثامنة بسبب جرمية الغدر، فنصت املادة  إالال جيوز عزهلم النيابة يعينون مدى احلياة، و  أعضاءن أالبعض  أضافو  التأسيسية

   .النيابة العامة أعضاءذي خيتص بتعيني ىل أن امللك هو الإ 1790أغسطس ) 24-16الثاين من قانون رقم ( من الفصل

قرتاح من إالنيابة العامة بقرار من رئيس اجلمهورية، وبناء على  أعضاءفينص على تعيني  ملتبع حاليا يف فرنسا،النظام ا أما

) الصادر يف 1270-58التنظيم القضائي رقم (من قانون  28للقضاء وفقا للمادة  األعلىوزير العدل دون تدخل الس 

  1958.1ديسمرب  22

  اإلحالةبتدائي و ثاني: مرحلة التحقيق اإلالفرع ال

 إىلتقدمي املتهم  جدوىىل حتديد مدى إيف العقاب، يهدف  حق الدولة إلثبات األوىلبتدائي املرحلة يعترب التحقيق اإل

ىل نوع معني من القضاء، هو قضاء التحقيق إهذا احلق أو نفيه يعهد وإلثبات ، هذا احلق يف مواجهته إلقراراحملاكمة اجلنائية 

  امي.مر يف النظام اإلكما كان األ  بدال من ترك ذلك ملشيئة اخلصوم األدلةبالبحث عن 

 اإلجراءاتاذ بعض ختإىل إالتوازن بني حق الدولة يف العقاب الذي يدعو  تأكيدىل إيف هذه املرحلة تبدو احلاجة ملحة و 

ل بضمانات تكف إجراءاتما يتعرض له من حاطة إ قتضيالذي ي يف احلرية الفردية األخريحق هذا املاسة حبرية املتهم، و 

ىل جهة تتوافر فيها احليدة و إبالتحقيق  يعهد أنيف الدفاع كل ذلك يقتضي  هكفالة حقعدم التحكم يف املساس حبريته، و 

وله القانون لقضاء التحقيق من مر يتوقف على ما خيأهو التحقيق و ن يكفل القانون سرعة أو ، هي القضاء و  طمئناناإل

بل جيب  عند هذا احلد األمرال يتوقف ستقالل تام، و إقة حبرية كاملة و جل حتقيق مهمته يف البحث عن احلقيأسلطات من 

ق من التحقىل احملاكمة، و إاملتهم  إحالةاليت تربر  األدلةمراقبة تقدير قضاء التحقيق ملدى كفاية  أخرىئية ن تتوىل جهة قضاأ

اجلنائية ، سواء  اإلجراءاتن الرقابة القضائية على مجيع .إ كفلها القانون للحرية الشخصيةجراءات للضمانات اليتمراعاة اإل

                                         

 .278إىل 275حسن يوسف مقابلة، املرجع السابق، ص  1
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درجة التقاضي  زدواجإ مبدألذلك تقرر  ضروريا أمراتلك اليت باشرها القاضي، أو تلك اليت باشرها غري ذلك من اجلهات يعد 

  .ائيةناجل اإلجراءاتيف جمال 

لفعالية نصوص  أكيدايعد ضمانا  إجراءاتبتدائي من ن وجود رقابة على ما تباشره سلطة التحقيق اإلإ، فاملبدأتطبيقا هلذا و 

يباشر دوره يف  أنالتحقيق االبتدائي، ومن خالل هذه الرقابة ميكن للقضاء  إجراءاتالذي يكفل مشروعية  األمرانون، الق

اضي الذي يباشر درجة من الق أعلىوجود جهة قضائية  أمهيةوضمان احلقوق الفردية للمتهم. وهنا تربز محاية اتمع 

 السابقة على احملاكمة.  اإلجراءاتاهلامة من ذه الوظيفة يف تلك املرحلة التحقيق للنهوض  

  قضاء التحقيق أمامبتدائي التحقيق اإل إجراءات: ولىالفقرة األ

 بأياملتهم  إذناب إلظهاركشف احلقيقة   إىلالتنقيب الذي يهدف بتدائي يف ظل نظام التحري و ق اإلمرحلة التحقي نشأت

نتهاك إمعينا، بل مسحت ب حنو ال يقيم حلرية املتهم وزنا لكشف احلقيقة على اإلجراءاتتنظيم  إىلذلك  أدىقد وسيلة، و 

، األولية األدلةجيمع هو الذي جيري املعاينات بنفسه، و  كان املختص بالتحقيق اجلنائيحقوقه يف الدفاع و  إهدارحريته و 

  .كل هذا ما جيري يف سرية تامةومساع اين عليه والشهود و 

 وبعددون حضور حماميه، ن يقول احلقيقة و أفه اليمني بيلبعد حت ن القاضي يستوجب املتهمإف جسيمة القضية أنتضح إ إذاو 

ن تؤدي اىل احلكم بعقوبات ماسة باحلرية أو بالكرامة أا أن القضية من شأتبني له  إذامدعي امللك، و إىل  لك يرسل امللفذ

  بتدائي.اإلتوىل قاضي التحقيق البدء يف املرحلة الثانية للتحقيق 

ستعانة مبحام، ، مث جترى مواجهته به يف غيبة حماميه ودون متكينه من اإليتم مساع الشهود يف غيبة املتهم يف هذه املرحلة كانو 

عرتاف اإلقصد محله على ب قتضاءبتعذيب املتهم عند اإل األمرحيوز يف هذه املرحلة ، و ستجواب املتهم من جديدإمث يعاد 

  1مرحلة احلكم تبدأنتهاء التحقيق إبعد ليه، و إ ع املسنسوبةبالوقائ

عدم التوازن بينه  تمع، فضال عنممثل ا أمامعزل أام، بينما املتهم هكذا مل يكن يتضمن هذا النظام سوى ضمانات اإل

  ستعانة مبحام يف حني رفض هذا احلق على املتهم.له اإل يزأجالذي  يالشاكبني الطرف و 

 األوقاتغلب أاملواجهات مل تكن كافية يف املعاينات و  أنذلك  ،القانونية األدلةخيضع لنظام  ثباتاإلكان   أخرىمن ناحية و 

يكن يقيم  ن هذا النظام ملأفضال عن 2التعذيب للحصول على الدليل إىلاء لتجاإل يزأجيف تكوين عقيدة القاضي لذلك 

بناء على عليه و  ن حيكمأيدان قبل املتخذة حنوه، بل  اإلجراءاترتاض الرباءة يف كافة فإاملذنب، لعدم ي تفرقة بني املتهم و أ

                                         

، ص 1987املؤسسة االسعودية مبصر، دراسة مقارنة)، مطبعة املدين، والتطبيق (حممد عبد الغريب، قضاء اإلحالة بني النظرية  1

152-153. 

 .44-43، املرجع السابق ص،سامل الكيسيعبد الستار  2
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حقوق الدفاع. لذلك  أهدرتىل هذا اهلدف إنه للوصول أال إ رتكز هذا النظام يف هذه املرحلة على فكرة احلقيقة،إذلك 

 .مظاهر التعسف أحداليت كانت تشكل ، والتخلي عن اإلجراءات ة فكرة احملافظة على حقوق الدفاعمع الثورة الفرنسيظهر 

ال  أخرىيف عبارة و  ،اميإ بآخرستبدال حتقيقي تنقييب حمض إتصور قا فقد كان من غري املن الفصل مل يكن مطلأغري 

  حضور اخلصوم معا.العالنية و وى اجلنائية على مبادئ الشفهية و ن يقوم حتضري الدعأميكن 

حتفظ يف إلكنه و عشر امليالدي، القرن الثامن فالسفة  أعلنهارع الثورة الفرنسية معاجلة بعض العيوب اليت شفقد حاول م

ن أحرتام حقوقه يف الدفاع إض الضمانات ملصلحة اتمع. فلم يكن من املتصور بدعوى محاية الفرد و مرحلة التحقيق ببع

يف العصر امللكي، فقد شهد مة يف الدعوى و تطور العدالة اجلزائية مع تدخل السلطة العاو  ،در سلطة الدولة يف العقاب 

 حتياطياإلنتشار النظام التحقيقي على تطور مفهوم التوقيف إساعد اجلزائية، و  اإلجراءاتالقرن اخلامس عشر حتوال جذريا يف 

ذلك بواسطة توقيفه، وضعه حتت تصرف القاضي و  عرتاف املدعي عليه هوإح طريقة للحصول على أجنن أعتقاد بساد اإلو ،

يف اجلرائم اخلطرية كاملخلة بالشرف  إالتوقيف الشخص  يتقررال التوقيف من السلطة القضائية، و  أمرلكن يشرتط صدور و 

  1التحقيق. إجراءاتشردين و املتخلفني عن تضد امل أيضاالتوقيف  أمرأو املعاقب عليها بعقوبات بدنية، كما يصدر 

يف  اإلجراءات قتضتإوقد  1670و 1539و 1498متعاقبة يف السنوات  أوامرقد صدرت يف ظل هذا النظام ثالثة و 

املادة (ونصت  بكفالة، اإلفراجعرف نظام يه لضمان حضوره مراحل التحقيق، و املدعي عل والثاين توقيف األول األمرين

 أمرستئناف إوابه يف مدة قصرية و ستجإعلى بعض الضمانات املمنوحة للموقوف ك 1498الصادر سنة  األمرمن  )107

ختضع القاضي و  بإذن إالتصال باملوقوف اإل ظرحين النظام الداخلي للسجون إالتحقيق ف إجراءاتمني سري أتلتوقيفه، و 

  مجيع املراسالت للمراقبة.

 أسبابمعرفة  و املساجني أحوالذ التوقيف فيتفقد القضاة السجن للوقوف على كما عرف نظام الرقابة القضائية على تنفي

  2مدته لوضع حد حلاالت التوقيف الالشرعي.التوقيف و 

صدور  األمريتضمن هذا و  1670واحد صدر سنة  أمرمت جتميع القواعد القانونية باقرتاح من لويس الرابع عشر يف قد و 

 ثانيا أمراي صدر القاضأاضي، فإذا رفض املثول الق أمامتكليف املدعي عليه باحلضور  األول :من القاضي أوامرثالثة 

 أمرالثالث هو  األمرن الشخص املطلوب موظفا عموميا، و كا  إذااحلرمان من ممارسة الوظيفة العمومية  أثارهمن باحلضور، و 

تكون اجلرمية معاقبا عليها بعقوبة بدنية أو  أنيشرتط يف هذه احلالة حتياطيا، و إتوقيف  املدعي عليه  يرتتب عليهالقبض ، و 

القبض دون توافر الشرطني السابقني  إصدار أمرلكن جيوز رتكاب اجلرمية، و إالئل قوية على دكذلك توافر بالشرف، و خملة 

                                         

1 Esmein(A), Histoire de la procédure criminelle en France, Paris, 1882, P 135. 
2Allard(A), Histoire de la justice criminelle aux XXVI siècle, Paris, 1968, P 200. 
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جتماعي، مركزه اإلالقبض ضد كل شخص بصرف النظر عن  أمرنه يصدر أاملتشردين، على  األشخاصضد فئة معينة من 

نفس الضمانات  إبقاءعلى  باإلضافة األمربكفالة على هذا  اإلفراجبقي نظام س ا، و ه يصدر يف حالة اجلرائم امللتبأن كما

    1املخولة للمدعي عليه.

الصادر  األمرخذ  بكثري من نصوص  أالذي  1789سنة  أكتوبر 9-8صدر املشرع الفرنسي مرسوم أعتبارات هلذه اإل

 إجراءاتطالع املتهم على مجيع إ أجازنه أاملعقدة اليت نص عليها، غري املكتوبة و  اإلجراءاتمن تضح هذا إقد ، و 1670

ستعانة للمتهم حق اإلوثائق، و كل ما تلقاه من شكوى و ستجوابه بالإقبل   خيطر املتهمن أبالتحقيق  يبدأالتحقيق، فالقاضي 

نه كان يتم إف غري عادية، إجراءاتالقضية تقتضي  أناتضح  إذا، و اإلجابةيتداول معه قبل  أنوجيوز له التحقيق  أثناءمبحام 

يف و جيوز حضور حماميه، و ة محضور املتهيف كانت تتم عالنية، و   اإلجراءاتكل هذه بالتهم، و مواجهتهم مساع الشهود و 

يف حضور القضاة التحقيق يف عالنية، و  إجراءمرسوما نص على وجوب  التأسيسيةاجلمعية  أصدرت 1791يناير سنة  05

    2ام.حملفي اإل إىلنتهاء من هذا التحقيق يرسل امللف بعد اإلكتابة، و   اإلجراءاتتتم  أنو  ،حملفي االامو 

ستلزم إ، الذي 1791سبتمرب سنة  19-16حضور اخلصوم قد توقف بصدور قانون  مببدأ األخذهذا التطور حنو  أنغري 

اجلديد محاية كاملة حلقوق املتهم، فلم  اإلجرائيذلك مل يكفل النظام  رغماعند مساع الشهود، و  مقبوضا عليهحضور املتهم 

تتم يف غري عالنية،  كانت اإلجراءات  فضال عن ذلك  يكن ممثال،الذي ملشهود النفي أو املتهم  إىليكن احمللفون يستمعون 

  .هيئة احمللفني أمامام باحلضور ملمثل اإل إالمل يكن يسمح دون االستعانة مبحام، و خلصوم، و ويف غري حضور ا

منا يرجع أساسا إ، و ن قررهاأسبق له املبادئ اليت املشرع حلقوق الدفاع، أو ختليا عن  داءعمرجعه  يكن ذلك مل، األمرواقع و  

هيئة  أن، هذا فضال على القائمة ضد املتهم فحسب األدلةكان دورها ينحصر يف تقدير ختصاصات هيئة احمللفني اليت  إىل إ

يف  اإلجراءاتاحلكم يفرتض مباشرة ام و من مث كان التمييز الضروري بني اإلام مل تكن قضاء حكم حقيقي، و إلحملفي ا

  غري اخلصوم يف مرحلة التحقيق االبتدائي.

                                         

1Garraud(R), traite théorique et pratique l’instruction criminelle, Paris, 1912, P 54. 

  راجع كذلك: 

، ص 2010، لبنان الطبعة الثانية،احلليب احلقوقية،  )، منشوراتحتياطي (دراسة مقارنةعمر واصف الشريف، التوقيف اإل -

159-161 .  
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السابقة، لذلك كان املتهم يسمع قل حتررا من القوانني أيكون  أنكان جيب بلوفواز السنة التاسعة، و  7انون ق، صدر أخريا

الرد عليها، فضال عن ذلك مل يتغري وضع  بعد، وجيوز له حينئذ، لكنه حياط علما ا فيما باألدلةخيطر  أنيستوجب دون و 

هذا ما كان يدل ، و األوراقطالع على كان جيب عليهم الفصل بعد اإل  اآلخرينؤالء ه أن، غري اماإلمام حملفي أالدفاع 

 1ية.التنقيب اإلجراءاتعلى قوة 

ثابتة مستقرة هلا معامل حمدودة مل يتخذ صورة تحقيق بالتنافر و ن التشريع الوسيط يف فرنسا، متيز يف مرحلة الأهكذا يتضح و 

مر مل ن األأ، غري 1789كثر حتررا بالنسبة للمتهم كان هو مرسوم سنة التشريع األن أستمر يف التطور و يبدو إمع  ذلك و 

ىل جانب العديد إ ، الذي كان يتضمن1670مر الصادر سنة نفصاال عن املاضي، بل هو تعديل و حتديد نسيب لألإيكن 

باال على حىت ال تنقلب السرية و  حقيقيةة جاهينشاء و إساسي كان يف كن التوسع األلنكارها، و إمزايا ال ميكن  ساوئمن امل

ن أكما سبق   نه من املمكن مع ذلكأال إعتداء واضح حول هذه املسالة، إذا كانت النصوص الالحقة تدل على إاملتهم، و 

لألخطاء لغيت هذه اهليئة أن سرعان ما أعلى كان يعوض عدم حضور اخلصوم   اماإل نشاء هيئة حملفيإن أعتبار إذكرنا 

  1808 2ام وفقا لقانون حتقيق اجلنايات الذي صدر سنة ت غرفة اإلنشئأو  قعت فيهااليت و 

ال بتفويض إستجواب املتهم إيس ستطاعة البولإصبح يف غري أسلطة التحقيق السري يف يد قاضي التحقيق و  هتركزت يف ظلو 

امات اإلار بخطإحلراسة خالل فرتة التحقيق بال يظل حتت اتهم كان املو كان نطاق هذا التفويض حمدودا، من القاضي، و 

ستجواب املتهم من إحالة اىل حمكمة اجلنح أو بعد مر اإلأال بعد إق يف حمامي للدفاع عنه ن يكون له حأدون ليه إاملوجهة 

بذلك مال، و احملامي على ملف القضية كاطالع مل يكن الوقت احملدد إلليه الدعوى، و إاجلنايات احملالة قبل رئيس حمكمة 

  براءته . إلظهارداءه اثناء التحقيق آيفقدان دورمها الفعال الذي ميكن ن املتهم و حماميه كانا إف

ليه معاقب عليها باحلبس أو إندة سأو حبس املتهم مىت كانت اجلرمية امل بإيداعمره أصدار إلقاضي التحقيق حقا يف  أصبحو 

  3شد.أ

، حيث 1670الصادر يف سنة  لألمرجرائي بالتنظيم اإل1808القانون الفرنسي لسنة ي يف بتدائخذ التحقيق اإلأهكذا و 

سمع شهادة كل شاهد على ن تألو كان حمبوسا، على حىت و  يف غيبة املتهمو  فيما يتعلق بسماع الشهود سرياتالقى معه 

، مل تكن تتم مواجهتهم الشرعيني أو غريهم كاألطباءستعانة باخلرباء  ما فيما يتعلق باإلأالكاتب، اد، ويف حضور القاضي و نفر إ

                                         

  .154ص  السابق،حممد عبد الغريب، املرجع  1

  .155-154، ص املرجع نفسه الغريب،حممد عبد 2

  .52-51الكبيسى، املرجع السابق، ص عبد الستار سامل 3
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يف  الشأنكذلك خر لتقدير اعمال غريه، و آخبريا  ختيارهإبري، أو للخختيار القاضي إمل يكن للدفاع حق املنازعة يف باملتهم و 

  ر االفراج املؤقت عن املتهم.أم

حتقيق جنائي)  93ول (املادة األستجواب اإل ن يباشر خالهلاأب املتهم، فقد حدد املشرع فرتة جيب ستجواإما فيما يتعلق بأ

قد كان املتهم و ، 1ن ذلك كله كان يتم يف سريةأال إحرتام هذه الشكلية كانت الضمانة الوحيدة للدفاع يف هذا اال إو 

قد كان لقاضي ضيق احلدود، و أات هذا القاضي يف ستئناف قرار إن القانون منحه حق أ إال مام القاضيأيقف مبفرده 

  2طالع املتهم على التحقيق أو عدم اطالعه عليه.إالتحقيق سلطة تقديرية يف 

طالع لكنه قابل لإلصوم، و يتم يف حضور اخلي الأن التحقيق االبتدائي يتصف بالسرية، أيف ضوء ما تقدم ميكن القول و 

الذي خول املتهم  1897ديسمرب سنة  8قانون  أصدرن أب ذه السريةه وطأةن املشرع الفرنسي قد خفف من أعليه، غري 

  ستجوابه.إطالع حمامي املتهم على التحقيق قبل إوجوب  ونص على ستعانة مبدافعحق اإل

  3.ملان الفرنسيرب يف السرية التحقيق بعد مناقشات طويلة  أجراءات اجلنائية الفرنسي صراحة مبدقانون اإل أكدقد و 

  حالةجراءات قضاء اإلإالفقرة الثانية: 

كانت غرفة املنشورة و  بتدائي،اإلختص القاضي بالتحقيق إ ،والتحريأ نظام التنقيب نش نأوبعد من التاريخ،  تاليةيف مرحلة 

"Chambre du conseil ىل املتهم تشكل إكانت الواقعة املنسوبة   إذاتتوىل حبث ما  تدائيبالتحقيق اإل عندما ينتهي

   "règlement a l’extra ordinaireجراءات غري عادية "إىل إام كانت ختضع اإلجياب،  اإل ويف حالة م ال،أناية ج

 األوىل(املادة اجلديدة  األدلةجترى بينهم مواجهة، كما كانت تقدم كل و  ستجواب الشهودإ، كان يعاد اإلجراءاتطبقا هلذه و 

توىل مراقبة الوصف القانوين للفعل املسند تكانت غرفة املنشورة ) و 1670سنة من املرسوم اجلنائي الصادر يف فرنسا  15ج 

الناجتة من التحقيق  األدلةتقدر قيمة  أننه مل يكن هلا أال، غري  أمة للجرمية ددكانت تتوافر ظروف مش  إذاما املتهم، و  إىل

 أنن ، فوظيفتها كانت قاصرة فحسب على التحقيق ماألدلةجسامة تلك تقدر وزن و  أنبالتايل مل يكن هلا بتدائي و اإل

ن تصدر من عدمها، وكان يكفي أل أدلةكانت توجد   إذاالبحث عما املتهم يشكل جناية، و  إىلالوصف القانوين املسند 

  4جديدة. أدلةيظهر فيما بعد  أنميكن  إذلو كانت بسيطة،  و حىت األدلةاالام جمرد توافر  بإحالةقرارها 

 قتبست منهإو جنليزي، بالنظام األيف فرنسا  التأسيسيةسرتشدت اجلمعية إ 1790بريل أ 30الصادر يف  ومبوجب املرسوم

 وكانت هذه، 1791سبتمرب -16-29ام بالقانون الصادر يف هيئة حملفي اإل إنشاء وأعقب ذلكام، حملفي اإل مبدأ
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 أطلق قاضي حمقق وكان يرأسهابني قائمة تتضمن ثالثني ناخبا،  قرتاع منخيتارون بطريق اإل لفنياهليئة تتكون من مثانية حم

كان جيوز له مساع الشهود الذين مل و  ،قاضي السلممبعرفة  أتكملة التحقيق الذي بد وكان يتوىلعليه "مدير هيئة احمللفني" 

هيئة احمللفني، فقد كانت  أمام املؤقت اإلفراجبالفصل يف طلبات  كان يقوم  ذلك، وفضال عن األولالقاضي  أمامحيضروا 

 ومل يكنكان حاضرا،   إذاالشاكي أو املبلغ  وكذلك الطرف شفاهةالشهود يتعني عليها مساع سرية برئاسة مديرها، و ساا جل

وبرئاسة دون حضور مديرها،   نفرادإجتري هيئة احمللفني مداولتها على  وبعد ذلكهذه اهليئة،  أمامللمتهم احلق يف احلضور 

 باإلحضارا مر أيصدر مديرها  هامىل املوافقة على اإلإاهليئة  تهتإنوإذا ، باألغلبية ريصد وكان القرارسنا،  األعضاء أكرب

  مقبوضا عليه.كان   إذاالعكسية يفرج عن املتهم  ويف احلالةحملفي احلكم، هيئة  ىلإوإحالته اجلسدي للمتهم 

ام مام غرفة اإلأوكانت اإلجراءات ، 1تليس جمرد شبهاو بناء على قرائن قوية،  إالام مل يكن يصدر ن قرار اإلأيالحظ و 

أي خضعت لنظام التحري والتنقيب، وبناء على ذلك نظمت  مام قاضي التحقيقأالطريقة اليت كانت تتم ا  بذاتتتم 

دف مام غرفة إحالة االام على حنو يسمح بإهدار حقوق الدفاع، وحىت حتقق هذه الغرف اهلدف اليت كانت أاإلجراءات 

و ،2مد االجراءاتأن تقوم اإلجراءات على أساس ال يسمح باملتهم إطالة أكان جيب   اية اجلماعة من  اجلرميةليه وهي محإ

عدل بتدائي بالكامل، و عاد تنظيم التحقيق اإلأالذي  9يف السنة لفواز ب 7ستمر احلال على ذلك حىت صدر قانون إ

مام أن " ال يسمع الطرف الشاكي أالقانون على من هذا  21ام، و نصت  املادة مام هيئة حملفي اإلأاملتبعة  اإلجراءات

و ام"،املؤيدة لقرار اإل األوراقو  اتستجواب، بل تقدم شهادام مع اإلأمامهاال يستدعي الشهود ام،و هيئة حملفي اإل

حرره مفوض احلكومة، الذي كان يتابع ام الذي قرار اإل أساسام تتم على على ذلك كانت مداوالت هيئة حملفي اإل

دون مساع  اليت تعرض عليهااملكتوبة  األدلةتصدر هيئة احمللفني قراراا بناء على لذي باشره مدير هيئة احمللفني، و التحقيق ا

  الطرف الشاكي أو الشهود.

ليت قررها القانون الصادر يف ا الفرنسيةيف ضوء الفلسفة السياسية للحكومة ام، هيئة حملفي اإل إلغاءجتاه حنو قد ظهر اإلو 

من الشهر السابع من  7حيث شكلت جلنة يف  ،3نتقادام لإلستهدفت هيئة حملفي اإلإمن السنة الثامنة نوفمرب  19

                                         

  .14، ص السابقحممد عبد الغريب، املرجع  1

ن تسود أن"السرية املطلقة جيب أيضاحية للباب الثاين من الكتاب الثاين من قانون التحقيق اجلنائي الفرنسي وقد جاء يف املذكرة اإل 2

 .مداوالت احملكمة اإلمرباطورية لغرفة إحالة املتهم كل القضايا اخلاضعة هلا"

الدعوى كما لو كانت  وتصرفها يفن احلاالت، ام، لتجاوز سلطاا يف كثري مظهر اجلهاز القضائي ذاته العداء هليئة حملفي اإلأوقد  3

  .حالة املتهم اىل احملاكمةإحيانا، بدال من أحكام بالرباءة أذ كانت تصدر إحمكمة حقيقية، 

  راجع يف ذلك:
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ناقش جملس الدولة الفرنسي املشروع يف مشروع القانون اجلنائي، و  بإعداد إليهاالتقومي اجلمهوري يف السنة التاسعة، عهد 

 لإللغاءاملعارض  الرأي أن إال)، 1804مايو  22( –السنة الثانية عشرة  –من الشهر التاسع من التقومي اجلمهوري  اينالث

  ازدواج هيئة احمللفني. مبدأقر الس أنتصرت حجته و بقيت هيئة احمللفني و إو  قوة أكثركان 

وضع كثري من مشروعات من مرة مبناسبة  أكثر أثريتبل  حدمل تقف عند ام هيئة حملفي اإل إلغاءأو  إبقاءمشكلة  أنعلى 

  1ام يف فرنسا.بقيت هيئة حملفي اإل اإللغاءجتاه إرغم كل احملاوالت حنو القوانني، و 

ثالثة  إىلقدم و  1808فرباير  20-16-13يف  جلسات جملس الدولة الفرنسي يف أخرىاجلدل مرة  أثري أن مث ما لبث

 إىلاملتهم  إحالةدرجة، بناء على اتفاق القاضي احملقق و النيابة العامة على  أولحماكم  إىلسند االام أ األولمشروعات، 

املشروع الثاين، كان ينص على ، و األمرستئناف لتفصل يف حمكمة اإل إىل األمرحيال يف احلالة العكسية حمكمة اجلنايات، و 

 بإجراء تأمر أنستئناف العامة، فانه جيوز لدائرة من دوائر حمكمة اإل النيابةبني القاضي احملقق و االتفاق نه حىت يف حالة أ

 1808فرباير  27الفرنسي جبلسة  فهو الذي وافق عليه جملس الدولة ع الثالثو املشر  أما،ام تقرر مباشرة اإلالتحقيقات، و 

ام ختصت هذه الدائرة باإلإائيا، و  ألغيتالستئناف حمل هيئة حملفي االام، اليت ادوائر حمكمة  إحدىبناء عليه حلت و 

ثة قضاة، ، وكانت هذه الغرفة تتكون من ثاليف جمال اجلنايات فحسب، بينما اجلنح كانت من اختصاص  غرفة املشورة

 ذا عرض على غرفة املشورةإوكان قاضي التحقيق عضوا ا ، ويشرتك يف مداوالا ، وتصدر القرارات بأغلبية األصوات ، و 

دوائر حمكمة  إحدى إىل األوراق إحالةاملتهم اىل حمكمة اجلنايات بل كان يتعني عليها  إحالةناية، مل يكن جيوز هلا ج

  هذه الدائرة. إىل اإلحالةقرار  إلصداركان يكفي صوت واحد، ستئناف، و اإل

 إجراءااو   جدوى منهوسيط العتربت كجهاز أاليت كانت معقودة عليها، فقد  اآلمالمل حتقق غرفة املشورة  أنالواقع و 

تحقيق قاضي ال إىلالذي عهد  1856 يوليه 17بالقانون الصادر يف  ألغيتلذلك  اإلجراءاتكانت تؤدي اىل تعطيل سري 

  ت ختتص ا.بالسلطات القضائية اليت كان

نه مل حيقق أ إال 1811حىت  1791ستمر خالل الفرتة من أام يف فرنسا قد نظام هيئة حملفي اإل أنرغم وجتدر املالحظة 

نه من السهل أاملوضوعية، و  األدلةصعوبة من تقدير  أكثرالقرائن كان و  األدلةتقدير  أنثبت أكل ما كان مطلوبا منه، فقد 

يف حضور اخلصوم عن و  ر بناء على املرافعات الشفهيةاذ القراختإنه من السهل أالشفهية،و ختاذ القرار بناء على املرافعات إ

دائما كما لو  أنفسهمعتربوا أو  ىل التمحيص القانوينإن احمللفني قد جلئوا إمكتوبة، لذلك ف إجراءاتخاذه بناء على حمض إا

ام نقال عن بتجربة هيئة حملفي اإل األخذ أرادكان قد   ن املشرع الفرنسيأليسوا قضاة حتقيق غري كانوا قضاة حكم و 

                                         

- Gagne (Marcel) , la chambre d’accusation in la chambre criminelle sa 

jurisprudence, Paris, 1964, P 527. 
  .15، صالسابق حممد عبد الغريب، املرجع 1
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دون املتهم أو شهود  شهودهو  الشاكيضعفها، لذلك خوهلا حق مساع  أوجه خشييف نفس الوقت و  جنليزيالنموذج اإل

  ختالل توازن النظام.إىل إ أدىمما  احمللفني أماممل تكن تتضح  األمور أن إالالنفي، 

مرافعة مل تكن تستوجبها  إجراء إىلذلك  أدىقد مسح حبضور املدعي واملتهم وكذلك شهودمها، و ، اإلصالحيف حماولة و 

  1كبرية على قرار احمللفني.  أمهية إضفاءكان من شان ذلك و  ورةاهليئة اليت تنعقد يف غرفة املش عادة

 اإلجراءاتعتماد احمللفني على إبلوفوار السنة التاسعة و  7در يف بالقانون الصا ستبعاد املرافعةإ، بأخرىنه من ناحية أغري  

املوافقة  ماإ: حتماالتإثالثة  إالهيئة احمللفني  أمامهتمام احمللفني لذلك مل يكن إال تلقي  اءاتاإلجر كانت هذه   املكتوبة

ال قرائن، إمل تكن حتتوي  إجراءاتدلة يف أالطريق الذي رمسه هلا مدير هيئة احمللفني، أو البحث عن  إتباعام، أو على اإل

  .أساسىل إنه قد يستند أام رغم دها كانت ترفض اإلجتمل وإذا

تب عليه املساس مما تر  وغري متوقعةقراراا كانت غري مؤكدة ، و آخرىل إام تنتقل من جتاوز هكذا كانت هيئة حملفي اإل

  ام.هيئة حملفي اإل إلغاء إىلن يؤدي أ ن جيبا، كل ذلك كومبقتضيات العقاب باحلريات الشخصية

جنلرتا أو الواليات إكما يف   ا أخذتنشائها يف التشريعات اليت إالغاية من  يام مل تؤدن هيئة حملفي اإلأيضا أيالحظ و 

وسيلة ضغط بني  أصبحتا أشهوده، حبيث بني املدعي و  التواطؤنتيجة  امات تعسفيةإىل إ األمرتهى إن، فقد األمريكية

  املوطنني. ألمنليست ضمانا و  املتقاضني اخلصوم

  حتفظ ا يف كثري من الواليات االمريكية.ألكن ، و 1933جنلرتا سنة إ لغيت يفأقد  املإل ن هيئة احمللفني الكربىأكما 

ضرورة وجود جهة  إنكارن ذلك مل يكن يعين أ إالام، هيئة حملفي اإل إىلجتاه حنو العودة إي أيظهر يف فرنسا، فلم  ماأ

ىل إاملتهم  بإحالةتبىن قراراا عروضة، و امل األدلةالبحث يف قيمة لتقدير نتائج التحقيق و  التحقيقمن سلطة  أعلىقضائية 

  2.اإلدانةقوية ترجح صدور حكم  أدلةحمكمة اجلنايات على 

  مرحلة المحاكمةلنظام التنقيبي و المطلب الثاني: ا

بصدور حكم  نتهاءإاحملكمة، و  أمامبدءا بدعوة املتهم للمثول  اإلجرائية األعمالتتحدد هذه املرحلة اخلطرية مبجموعة من 

  سلطة الدولة يف العقاب. إقرارو  كشف احلقيقة املطلقة  إىليهدف للقاضي دورا إجيابيا و  وبات، حاسم ائي

  :هم هذه اإلجراءات ضمن الفروع التاليةأوسيتم حتديد 

  

  

                                         

 .18ىل ص إ16ص من  حممد عبد الغريب، املرجع السابق،1
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  جنائيةللمحاكمة ال اإلجرائيالفرع األول: التنظيم 

بقرار  إماعليها واجب الفصل فيها،  أنتضع احملكمة يدها على القضية عندما تعرض عليها وجتد نفسها ذات حق بل جتد 

احلقيقي لتطبيق النظام  النموذج-عتبار إيف القانون الفرنسي القدمي بقتضاء، و ختصاص عند اإلار عدم اإليف موضوعها أو بقر 

على كيفية سيتم البحث يف هذا الفرع  األساسعلى هذا و . نفسها على الدعوى ها من تلقاءال تضع احملكمة يد-التنقييب

ثبات املعتمدة يف هذه املرحلة، وسلطة القاضي يف ظل هذا النظام حول تقدير امام احملكمة وقواعد اإلأ اإلجراءاتمباشرة 

  .دلةاأل

  ولى: سير المحاكمةالفقرة األ

ها على الدعوى يد كانت احملكمة حمكمة خمالفات، فتضع احملكمة  فإذاختالف احملاكم، إب اإلجراءاتخيتلف شكل مباشرة 

قد تضع يدها عاء الطرف املتضرر من اجلرمية، و ستدإالعام، أو بناء على  دعاءاإلصدره بناء على طلب بطريق اجللب اليت ت

ن إذلك امية و من اهليئة اإل والةستثناء حبإا طلبا بسيطا أو تضع يدهذلك  وطلبهااحملكمة  أمامختياري اإل مبثول الطرفني

الدائرة التحقيقية قرارها  فأصدرتخمالفة  أابعد التحقيق ظهر على حمكمة اجلنايات و  األصلكانت القضية معروضة يف 

  حبوالتها على احملكمة اجلزئية.

ن تضع يدها على القضية بطريقة أحمكمة اجلنح  لذلك يف وسع ختياريإتحقيق فيها ن الأ إىل بالنظريف قضايا اجلنح و  أما

جيوز للمحكمة و  اإلامية.ناء على قرار اهليئة ستدعاء الطرف املدين او بإدعاء العام، أو اإلستدعاء إاجللب املباشر بناء على 

الطرفني  مبثولقد تضع يدها  أاتضع يدها على الدعوى فورا بطريقة الدعوى الشفهية عند وقوع اجلرم املشهود كما  أن

   1ختباري.اإل

ام، ار اإلامية مبوجب قر من قبل اهليئة اإل إليهان تقدم أبعد  إاليات، ال تضع احملكمة يدها على الدعوى احمكمة اجلن أما

  .ذن من الضروريات لكل تعقيب يف حماكم اجلناياتإالقرار من الدوائر التحقيقية مها فالتحقيق التحضريي و 

القاضي  أماميفرتض فيها حضور الطرفني يف املرافعات و ضطرارا،إوجاهية حتما و ن الدعوى اجلزائية هي دعوى أباعتبار و 

دعاء العام)، العام من ميثله (اإل قن حيضر عن احلأظم املواجهة بني الطرفني، أوال بنمتساوية و ت بأسلحةعلى مستوى واحد و 

مية و يقف رتكاب اجلر إليسمع كل ما يدور حول حقا من حقوقه  تارةاملرافعة يكون  أثناءحضوره ر املتهم، و و ضحبثانيا و 

ام و ذلك ليكون املتهم حتت يد القضاء ضمانا تصاله ا، و تارة يكون حضوره من حق اإلإ على كل ما يقال عنه وعن

ن يبين أاملتهم، فليس للحاكم  مبواجهةضورية حاملرافعة  إجراءاتون كافة تك أنعلى  لتنفيذ احلكم الذي قد يصدر عليه

                                         

 .173ىل صإ170 السابق، صعبد اجلليل برتو، املرجع  1
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مل يعط و  عليها، مل يطلع املتهم أوراقن يستند احلكم على أال جيوز ،و  مل تصل لعلم املتهمختذت و أ إجراءاتحكمه على 

  .الفرصة ملناقشتها 

تنعقد لتفصل يف مة مؤقتة تؤلف يف مواعيد معينة و حمكمة اجلنايات بداية من تكوينها فهي حمك أمام اإلجراءاتتتميز و  

نعقادية فتتاح الدورة اإلإال منذ إتنحل مبجرد ختام هذه القضايا، و ليس هلا وجود قانوين مث تنقض و  املعدة للقضاء القضايا

يف كل  تتألفو كاتب، دعاء العام و ثين عشر حملفا و ممثل لإلإمن رئيس و قاضيني مساعدين و  تتألف هيحىت ختامها، و 

يعني رئيس وهي جتتمع مرة كل ثالثة شهر، و  ستئناف الواليةإائية خاصة جتتمع يف قصر حمكمة والية فرنسية حمكمة جن

ستئناف، اإلحمكمة عتيادي جيب تقرير ذلك من قبل هيئة نعقادها يف غري حملها اإلإقتضى إ إذاو نعقادها، إستئناف الوالية يوم إ

أو ستئنافية اخلاصة بالوالية رئيسها من بني حكام احملكمة اإلحكامها و نتهاء القضايا احملالة اليها، ويعني إعقادها بإنينتهي و 

 إداراله السلطة الكاملة يف ثناء اجللسة و أو املتكلم الوحيد تدار احملكمة من قبل الرئيس فه 1بتدائية.احملكمة اإل أعضاءمن 

ليحصلوا  اإلصغاءمهمتهم عبارة عن و  املرافعة سليبناء أث وقفهمن مإف 2احمللفني أمايف ارى املنطقي القانوين،  إجراءهاو 

هاء املرافعة إنتبعد قرارهم النهائي و  إصدارحني  إىل بأحد لوايتص أنليس هلم ن املرافعات، و يستخرجوا معلى القناعة و 

ارم؟ ن املتهم هو أكانت مسموعة مسموعة فهل   مسموعة؟ وإذايتعني على احملكمة حل ثالث نقط: هل الدعوى العامة 

  ما هي هذه العقوبة؟، فهل تطبق عليه العقوبة؟ و كان جمرما  إذا

ن يقرروا كون املتهم جمرما بالفعل أب قطعلى احمللفني تقرير النقطة الثانية فوىل والثانية، و احملكمة تقرر النقطتني األ قد كانتو   

عليهم  وال يدخل أحدن يقرروا ما يطلب منهم خيتلون يف غرفة ال يشاركهم فيها أكان احمللفون قبل و .3أو غري جمرم بهاملتهم 

يطلق سراحه  مث متهميبلغه للرئيس احملكمة قرارا بالرباءة و  ن املتهم غري جمرم فيحررأقرروا  إذاكان و  ا قرارهمغريهم حىت يصدرو 

ن قرارهم أن كان وجد إو  له العقوبة الالزمةن تقدر أاجلرم املتهم به فعلى احملكمة  رتكبإوقد نه جمرم أ وإذا قررواحاال، 

                                         

 .197، ص السابقعبد اجلليل برتو، املرجع  1

 وبالعوامل السياسيةي العام أبتيار الر  هذه يتأثرون عادة من العامة ممن ليس هلم دراية يف القوانني، وهم بصفام نيينتخب احمللف 2

والسبعني لرتا إجنسن الستني يف  ومل يتجاوزجنلرتا إالعمر يف  واحلادية والعشرين منبلغوا سن الثالثني يف فرنسا  وينتخبون إذا، جتماعيةواإل

 فرنسا. يف

 .198-197ص  نفسه،عبد اجلليل برتو، املرجع  3
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 وإذا انتهواىل غرفهم ليصدروا قرارا غريه، إ عادة احمللفنيإو طاله إأو مبهم أو ناقص أو متناقض فللرئيس  لألصولخمالف 

  ىل اقوال إبعد السماع و  ،1املرافعة حول تقرير العقوبة أتبدمث تنتهي مهمة احمللفني، و  واملستمعون ويتلى القرارفيحضر املتهم 

                                         

قسام: أىل ثالثة إنظام العقوبات التحكمية، الذي قسم العقوبات  1789ساد يف فرنسا منذ القرن السادس عشر حىت قيام ثورة سنة  1

يا للجرائم املعينة هي عقوبات ثابتة نسبو  les ordonnaces royalesوامر امللكية ول: العقوبات املقررة مبقتضى األالقسم األ

  ختالف الظروف.و ختفيف تلك العقوبات تبعا إلأكان يباح للقاضي تشديد عتربة كقوانني يف ذلك العهد، و باألوامر املذكورة، امل

 .Les peines fondées sur l’usage de tribunaux القسم الثاين: العقوبات املؤسسة على عرف احملاكم.

حكام الصادرة من احملكمة القضائية قضائية، و كانت مقصورة على العقوبات احملددة جلرائم معينة يف األي املقررة مبقتضى السوابق الأ

هي قسم من برملان باريس، اليت كان هلا قضاء ثابت تقريبا، يلتزم القضاة ، و    le chambre de la tournelleالعليا املسماة  

ن احملكمة أكان القانون العام الفرنسي يتضمن فقط السوابق القضائية للمحكمة العليا املتفرعة من برملان باريس، كما تباعه، و إخرون باآل

لعرف حرص على رعاية اأ اليت كانت جنليزيةبالقواعد العرفية املقررة يف اتمع من احملاكم األ حكامهاألتزاما يف إقل أالعليا الفرنسية كانت 

فعال، ومن العقوبات اليت كانت مقررة على هذا النحو، عقوبة قطع اليد مث و حتديدها لعقوبات تلك األ ها لألفعالالسائد يف جترمي

باحلرق للجرائم عدام عقوبة اإلاملؤقتة جلرمية تعدد الزوجات، و  شغال الشاقةعدام وحرق اجلثة لقتل الزوج، و عقوبة النفي املؤقت أو األاإل

ن إمية لسلطة احملكمة العليا املطلقة يف فرضها، و عند توقيعها ألول مرة عقوبات حتكعتبار هذه العقوبات إف يف ال خالاملاسة باإلله، و 

ديرها مع ختويلهم سلطة نسبية يف تق على مرتكيب اجلرائم املقررة هلالتزام القضاة بتوقيعها إل بح بعد ذلك كالعقوبات القانونيةكانت تص

  ختيار عقوبة واحدة من بني عقوبتني مقررتني.إدون تغيري طبيعتها، أو  من حيث ختفيفها أو تشديدها

نواع القسمني السابقني يف فرنسا آنذاك، وهي طائفتان: أعددا من  أكثرالقسم الثالث: العقوبات التحكمية مبعناها الدقيق، وقد كانت  أما

منصوص عليها وعلى عقوباا األساسية يف أمر ملكي، مع  ينةن حيددها جلرائم معأالطائفة األوىل: تنحصر يف العقوبات اليت للقاضي 

ن تكون ضمن العقوبات املقررة مبوجب األوامر امللكية أو مبقتضى أشد على أي عقوبة أمنح القاضي يف ذات األمر سلطة مطلقة لتوقيع 

فإا تشمل مجيع العقوبات  بالعقوبات التحكميةعلى تسميتها  Jousseقتصر جوس إما الطائفة الثانية: و هي اليت أالسوابق القضائية. 

لسوابق القضائية ن يسبق جترمي تلك األفعال مبقتضى األوامر امللكية أو اأدون  فعال اليت يرون جترميهااليت يوقعها القضاة على مرتكيب األ

العقوبات  املقررة حينذاك هي: التمزيق  ن تكون هذه العقوبات ضمن العقوبات املقررة يف اململكة ،و قد كانتأبشرط  للمحكمة العليا

شغال الشاقة األس، الشنق، و أقطع الر ى الدوالب حىت املوت، واحلرق، و الدوالب بقطع أطراف احملكوم عليه و تركه علأجزاء، و  ألربعة

نه مل أيث ميكن القول حبق، و هكذا كان العقاب مرتوكا لسلطة احملاكم املطلقة حب ،املؤبدة أو املؤقت و السجن و احلبس، و املصادرة...

 تكن اجلرائم و العقوبات حمددة يف القانون نفسه حتديدا حامسا، كما ملالقدمي، قانون عقوبات حقيقي، و  يوجد يف فرنسا خالل النظام

لتناسب بني اجلسامة املادية منا اتبعوا معايري متمثلة يف رعاية اإستمرار، و إن القضاة مل يلتزموا باتباع معايري  ثابتة ألحكامهم بأيضا أيظهر 

حكام ظروفه، فنجم عن ذلك كله عدم مساواة صارخ يف األىل تكوين ارم وحالته و إلتفات للجرمية و اجلسامة املادية للعقوبة دون اإل

طة القضائية املقيدة ن برز يف قوانني الثوة الفرنسية نظام السلأال إ حكام من القسوة و اجلور.تصفت به تلك األإىل جانب ما إالقضائية، 

 جرائم أو يف حتديد العقوبات، ويلتزم النطق بنوع فعال اليت تعتربان ذلك يف تعيني األأكلقاضي من كل سلطة تقديرية، سواء الذي جيرد ا
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  احملاكمة. وبذلك ختتمالقاضي بالعقوبة اليت يراها  واملدعي حيكمكل من املتهم 

  ثبات: قواعد اإلالفقرة الثانية

نه يعد النموذج أهي الشريعة الالتينية، كما ال و أصلية، حدى الشرائع القانونية األإنه ميثل أيتميز النظام القانوين الفرنسي ب

السياسية اليت  لألوضاعن النظام القانوين الفرنسي مر بعدة مراحل تبعا نظرا ألحا على تبنيه النظام التنقييب، و كثر وضو األ

دورا  لعبالوسطى كانت القرائن القانونية تففي القرون  .ثباتعلى نظام اإلثر ذلك بشكل واضح أمرت ا فرنسا فقد 

، mérovingienneثبات عند  نظر الدعوى اجلنائية وظهور هذا الدور بوضوح يف عصر رئيسيا يف تطبيق قواعد اإل

كان املشهور يف ذلك الوقت ختبار، و إجراء جتربة أو إىل إ نأو يلجفعندما كان يوجد شك يف موضوع القضية، كان القضاة 

ختبار املاء، فكان الكاهن يتلو بعض الصلوات على املياه، و يطلب تدخل السماء، مث يغمس املتهم ذراعه يف املاء إهو 

ذا إما أدانته، إثرا فهذا دليل على ذنب املتهم و أذا تركت إخراجها من املاء، فإلفرتة من الوقت، مث تفحص يده بعد  املغلي

ن أ هو  ميثل احلق نفسه ال ميكنهن اهللا و أذ إيعترب دليل على ثبوت براءته، ثر فان ذلك كان أي أوجدت يده خالية من 

حيث كان املدعي  هو املعركة أو املبارزة القضائية نكنوع من القرائ  1.آخربرهان  أيضاقد ساد يرتك املذنب دون عقاب، و 

كانت و  فورا، بإدانتهما املغلوب فكان يقضي أ.ان حيكم لصاحل الغالب يف املعركةمام القاضي الذي كأيقاتل املدعي عليه 

  ىل املشنقة.إهزم يرسل على الفور ن املنأمن قوة هذه القرينة 

رتكاب إالدليل الوحيد على و  عند القضاة لإلثباتصبحت املبارزة القضائية هي الوسيلة الوحيدة أعتبارا من القرن العاشر إو 

ال بعد تطور العدالة امللكية، حيث قامت إحيان للقوة املادية هذه الظاهرة اليت ختضع احلكم يف غالب األ يفتمل ختو  اجلرمية.

ستجواب عن ىل تطور اإلإجراءات السرية، و اإل ىل قيامإأدى هي التحقيق الذي و  ثباتنوعية جديدة من قواعد اإلمكاا 

عرتاف هو عرتافه حيث كان اإلإىل ضرورة احلصول على إضد املتهم  لإلدانةكافية دلة  أدت ندرة توافر أقد ب و طريق التعذي

 عرتاف يف مثل تلك الظروف كاناإلن أمن املسلم . و 2هذا الدليل بصفة خاصة صدقنظرا ل ستجواباهلدف الوحيد من اإل

                                         

دت أكوالذي الثابتة العقوبات القانونية هو مبثابة الوجه القضائي لنظام للجرمية املعينة يف القانون، و قدار العقوبة اليت حددها املشرع مو 

  العقوبات.قانونية للجرائم و  علن امليالد الفعلي لقاعدةأذا و نسان عليه نص املادة الثامنة من بيان حقوق اإل

  ظر يف ذلك:أن 

- Josse, Traite de la justice criminelle de France. Tome II, Paris, 1771, P 598-

599. 
 راجع يف ذلك: 1

  59ثبات اجلنائي يف التشريع املصري واملقارن املرجع السابق، صخليفة، النظرية العامة للقرائن يف اإلحممد عبد العزيز  -

  .22-21نشأت إبراهيم، احلدود القانونية لسلطة القاضي اجلنائي يف تقدير العقوبة، املرجع السابق، ص  أكرم -

 نظر كل من:أ 2
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ال يشعر  تهم الربيءن املأعتقاد السائد يف ذلك الوقت كان اإلسوة، و قنه كان وليد تعذيب و أقرائن ذلك  قرينة من العتربي

كان املتهم مذنبا بالفعل ختلت عنه تلك   إذاما ، أحيث حتميه عناية السماء طالق من جراء ذلك التعذيبعلى اإل بأمل

  .عرتافىل اإلإمل مما يدعوه فيشعر مبرارة األ هليةالعناية اإل

جراء التعذيب كان إالتعذيب، و  أعلى مبد مع املوافقةحكام القضاة أجبمع  1670لعام  املرسوم اجلنائي امللكي إكتفىقدو 

فقد كان يتطلب بفضل  جراء حتقيقاإستجواب حبسب طبيعته ملا كان اإلو ،ستجواب ىل درجة تسميته باإلإيا طبيع بدوي

ن حيكم على املتهم أيستطيع ن القاضي الإدلة القانونية فنظرية األ نشأتطبيعته هذه مقابال له لصاحل الدفاع ومن هنا 

 باإلدانةدلة كافيا حيث حيكم القاضي يف القضية كان توافر هذه األدلة احملددة من قبل، و مع بعض األذا قام جبإال إ باإلدانة

ذا إىل حد كبري الوتر الذي يستجيب بالضرورة إن دور القاضي يف ذلك يشبه أي أعتقاده الشخصي، إبصرف النظر عن 

   يقتنع.ملنع أو قتإذا وجد الدليل القانوين عليها سواء إ انةباإلدن القاضي ملزم باحلكم أي أ 1ما ملس

السابع عشر، حيث ال يوجد قانون يسمح بعقاب ال يف القرن السادس عشر و إائية دلة القانونية بصفة األ مل تتقرر نظريةو 

 ن يكونأثبات ال بد اإل يقتضي النطق ذه العقوبة، وهذا ملثبات كاإعدام، فال بد من وجود بالنسبة لعقوبة اإلو الربيء.

لو كان املتهم و ن ينعت بالظلم حىت أميكن سفيا، و تع باإلدانةخبالف ذلك يكون احلكم يف الشكل الذي حيدده القانون و 

  .2مذنبا بالفعل

 ىلإفقد مت تقسيمها  بالنسبة للقرائنثبات، و اإليف وذلك حبسب قوا  لألدلةثبات على ترتيب منظم شتمل نظام اإلإقد و 

  الدالئل البعدية.قسام: الدالئل الالزمة والضرورية والدالئل املباشرة، و أثالثة 

ا تكفي مبفردها للنطق أىل حد إاملتصلة باجلرمية  تطلق على الوقائعالدالئل كانت هذه  الضروريةالالزمة و  الدالئل أوال: 

ن أ يشرتط لذلكو  ضمن جمموعة القرائن القاطعة لالعكس بدليل مضاد، هذه الدالئل تدخثبات إال تقبل  وأا، باإلعدام

 دليل كتايب.عن طريق تكون عن طريق شاهدي رؤية أو 

ختبارات إال صلة هلا باخلرافات أو املعتقدات الدينية أو احلكم التعسفي، مثل  الضروريةن هذه القرائن الالزمة و أمن البديهي و 

ثبات كشفت عنه القرينة حىت يصبح اإلتناع العقل مبا  إق إىلليت تنتهي ا التجربةتقوم على املالحظة و  أة، ذلكاحملنة أو املبارز 

  ضروريا.و مرا الزما أهلا 

                                         

  .60-59، ص السابقحممود عبد العزيز خليفة، املرجع   -

 .75-74محد ضياء الدين حممد خليل، املرجع السابق، ص أ  -      
1p265  cit ,op A.Esmein, histoire de la procédure criminelle, 

  .61، صنفسهحممود عبد العزيز خليفة، املرجع   2
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 ن تتفقأميكن  أا بالرغم مندلة، و أغري التامة أو نصف  باألدلةيضا أهي املسماة و  ةينو القر أ الدالئل المباشرةثانيا:  

ثبات الناجتان عن الدالئل الالزمة أو الضرورية، و قوة اإل التأكيدنه مل يكن هلا نفس أال إحيان، مع احلقيقة يف بعض األ

حيانا ألكنها كانت ،و دانةإطبيعتها ال تسفر كقاعدة عن كانت بالعكس بالدليل املضاد، و  ثباتإكانت تقبل   فإالذلك و 

هو السماح بتطبيق باشرة عنه هذه القرائن املسفرت أكرب ما أمعها عدم فرض عقوبة على املتهم،و  لدرجة يستحيلمن القوة 

 ة  خمالفة للنظام العام.أيمل يكن يف هذا و  من تلقاء نفسهذا مل يعرتف إعرتاف رغام املتهم على اإلإو  ستجواباإل

قد حيان، و يف بعض األ باإلعدامىل احلكم إيؤدي  أنىل بعض  ميكن إضافة بعضها إكان مجع هذه الدالئل املباشرة و و 

ذ يقبل إع برملان تولوز طريقة غريبة ... بائال: " يتق Calasمن ذلك خالل مرافعته لصاحل كاالس Voltaireشتكى إ

وز يقبلون ربع دليل أو مثن يف تول لكنصاف حقيقة، و أننه ال توجد أنعلم  ألننا دلة مشكوك فيهاأدلة هي يف الواقع أنصف 

دليال كامال، تكون يف النهاية مثاين ضائعات غري واقعية  حبيث قل كثمن دليلأشائعة كربع دليل، و شائعة فقد يعتربون  دليل

نسان إي أاإلجراءات،و ي رجل ال تفزعه هذه أ... مث يتساءل قائال: "  باإلعدام حكم على كاالستقريبا  املبدأعلى هذا و 

  ؟"ه مبنأى عنهاأن متأكد

  1القضاء قام ذه املهمة على قدر كبري من الدقة.لكن حتديد هلذه الدالئل املباشرة، و  مل ينص املشرع علىو 

كانت تسمح بشك بسيط،   األكثرعلى ، و قليلةة باتيإثمل يكن هلا سوى قيمة الدالئل البعدية هذه   الدالئل البعديةثالثا: 

هذا النوع و ة رتعاش صوته، أو قلقإو تردده، أو كانت تشتمل على سبيل املثال على عدم ترابط الكالم الصادر من املتهم أو 

 وخباصة ما، اإلجرامعنه دراسات علم  أسفرتصادرا عما  غلبهاأوكان  باإلدانةللحكم  أساسايصلح من القرائن مل يكن 

 إضافتهان هو هذه القرائ تؤديه أنكان ميكن   وكل ماارم"  اإلنسانكتابه "   وأشار إليها يفمربوزو العامل لو  أحباث إليهتهت إن

  2لصاحل الدفاع عن املتهم. أمام كانت لصاحل اإل  وتعزيزها سواءللقرائن من النوعني السابقني لتقويتها 

 الرأي أثارتاليت  اإلنسانيةسم العقالنية و إالفلسفية ب قامت احلركة أينغاية القرن الثامن عشر  إىلو بقي احلال على ذلك 

يف التعديالت اليت مت وضعها يف  أساسهاالقانونية، هذه احلركة جتد  األدلةاجلنائية و خاصة نظام  اإلجراءاتالعام ضد هذه 

سبتمرب  29-16، 1789سنة  أكتوبر 9-8يف قانوين  التأسيسيةعهد لويس السادس عشر، و وافقت عليها اجلمعية 

ستعانة يف حقه يف اإلنية احملاكمة، و متهم يف ضرورة عللل 1789مرسوم  أكدهاو تتلخص الضمانات اليت ، 1791سنة 

 عند مناقشة الإىل هذا املوضوع بصفة مباشرة إفلم يتطرق  دلة القانونية،األ ن كان هذا املرسوم مل يتعرض ملصريإمبحام، و 

                                         

 .63-62حممود عبد العزيز خليفة، املرجع السابق، ص 1
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كن اجلمع بني الثقة اليت أنه مي Robespierreبعض املتكلمني و من بينهم " روبسبري   رأى، و 1791نصوص قانون 

  قتناع الشخصي للقاضي.و الثقة اليت يتطلبها اإل دلة القانونيةاألتعطيها 

دلة أال ميكن احلكم عليه مبوجب مذنبا يف حالة عدم وجود قرائن، و عتباره إاملتهم ال ميكن  أن قرتحواإ، ومن هذا املنطلق

 أمبد ن هذا النظام يتعارض معأيرون  دلة القانونيةن املعارضني لنظام األأذلك  قتناع القضاة.إكانت تتعارض مع   إذاقانونية 

  دلة.حريته يف تقدير األو  ع الشخصي للقاضيقتنا اإل

ديب الدليل املعنوي أو األ أقيق اجلنائي مبدقانون التح ) من342 املادة( ونقل يفخريا هذا املوقف املعارض، أقر الس أوقد 

 1791اكتوبر  21املوقف يف التعليمات الصادرة يف  ويتحدد هذامن الباب السادس للقانون،  )24املادة (كدته أالذي 

ية قواعد ليسريوا عليها عند احلكم على الدليل، أال تضع هلم بدا كيفية اقتناعهم، و أن القضاة " ال يطلب القانون م بقوهلا:

دلة تركته تلك األثر الذي يف قرارة ضمائرهم عن األ يبحثوان أو ، وخشوعيف سكون  أنفسهم يسألوان أفقط هو يطلب منهم 

  .وطرق دفاعهضد املتهم  واليت سيقت على تفكريهم

مما يدل على  اجلنائية اإلجراءاتمن قانون  353يف املادة  بأكمله أخرىدخل مرة أ، 19411عام  ألغيوهذا النظام الذي 

  .قتناع الشخصي يف القانون الوضعياإل مبدأرسوخ 

  تقدير األدلة في النظام التحقيقي: سلطة القاضي الجنائي في الفقرة الثالثة

يرتتب على ، و الشأناليقني القضائي، طبقا لقواعد قانونية ينص عليها ذا بتنظيم القناعة و  يف هذا النظام يقوم املشرع نفسه

الالزمة  جتمعت تلك الشروطإو ذا توافر هذا الدليل، أإال إالواقعة  بإثباتىل قناعته إن يصل أن القاضي ال ميكنه أ هذا النظام

القانونية، هو الذي حيدد  األدلةن حقيقتها، فاملشرع يف نظام أمهما كانت قناعته بش باإلدانةه احلكم مىت توافرت أوج له

ما  فإذاذلك وفق معايري خاصة به، و  حيث حيدد القيمة املقنعة هلا )األدلةمسبقا ويضع ما يسمى (بتسعرية  األدلةحجية 

  2عه من معيار.يض حسبمانسبية  توافرت منحها حجية كاملة أو

حيث صنفت فيه  ة القانونيةالذي أصدره لويس الرابع عشر منوذجا لنظام األدلو  1670انون الفرنسي القدمي لعام ميثل القو 

  األدلة طبقا لقوا املقنعة إىل أربعة أصناف:

ها، القانون مىت توافرت احلكم مبقتضايلزمه القاضي و ية بذاا لتكوين قناعة الكاف األدلةهي و  :)الكاملة (التامة األدلة أوهلا

  .اإلعدام أحكامجيب توافرها يف  األدلةهذه و  قناعته القضائيةن تعارضت مع إي حىت و أبصرف النظر عن قناعته، 

                                         

1L.Hugueney, la loi du 25 novembre 1941 sur le jury, études de sciences 

criminelles et de droit pénal comparé, Paris, 1945, P 15-36. 
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تكون شهادما مساعية،  وأال بشاهدين، نصاا توافر إذا إالوفقا هلذا النظام  تكون دليال كامالبالشهادة، ال فيما يتعلقو 

دليال كامال يكون  واحملرر لكيجازما بشهادته،  وأن يكون، وعدالالشاهد مستقيما  وأن يكونالواقعة مباشرة  كاأدر  إمناو 

  رتكاب اجلرمية.إيكون منصبا على  أنالثاين و رمسيا يكون  أنهما: جيب توافر شرطني في

عرتاف فال يكفي وحده دليال كامال اإل أمارتكاب اجلرمية إ وتفيد بالضرورةكانت واضحة   إذاتكون القرينة دليال كامال، و 

 واليت القل خطورة أغري مقيد ذه القاعدة فيما يتعلق باجلرائم  ولكن القاضينصف دليل  إليه أضيف إذا ويكون كذلك

  .باإلعداميعاقب عليها 

 اإلدانة ألحكام األدلة، فال تكفي هذه املتهمعرتاف إفتتمثل يف الشهادة الواحدة أو  :)الناقصة (نصف الدليل األدلة أما

ما توافرت  إذا فيجوز للقاضي ومع ذلكما قامت لديه،  إذا، أخفيصدر عقوبة  أنميكن للقاضي  إمنا، و باإلعدامالصادرة 

  1يقضي بالعقوبة املقررة قانونا. أننتيجة تعذيب  أمطوعيا  وسواء كانتاملتهم  عرتافإقرتنت بإو  لديه شهادة واحدة

، أخرى أدلةتملت إك إذا إال لإلدانةغري كافية  أدلةهي ، و الحقيقية باألدلةيطلق عليه  األدلةمن  آخركما يوجد نوع 

 املتهم يكون وإمناال تسمح بالرباءة  أاالتعذيب، كما  وذلك لتطبيقالناقصة  لألدلةيف كوا جمرد قرينة  وتنحصر قيمتها

  عنه. باإلفراج أمراشتباه فيصدر القاضي إموضوع 

، أو الرباءة، باإلدانةيقضي  أنمل يكن يسمح للقاضي  األدلةهذا النوع من و  الضعيفة، األدلةهي  األدلةمن اآلخر نوع أما ال

 إعادةمع جواز  سراح املتهمطالق إلقاضي يقضي بوقف الدعوى مؤقتا، و ن اإف األدلةالشك الذي تسببه هذه  ألجل إمناو 

  2.األدلةهذه  إىلجديدة تضاف  أدلةاستجدت  إذاالتحقيق 

ىل إويبدو لنا من خالل هذا التحديد لألدلة القانونية اليت يتسم ا هذا النظام أن سلطة القاضي يف تقدير األدلة مقيدة 

 حد كبري يف ظل هذا النظام.

  الجنائية األحكامالفرع الثاني: الطعن في 

الطعن صالحيةاحملكوم عليه)  –دعاء العام القرارات اجلنائية، فان القانون خول ملن له مصلحة (اإلو  األحكامنظرا خلطورة 

يكون الطعن يف قرارام ، و اخلطأغري معصومني عن بشر احلكام  أن إىليعود ذلك جل ضمان مطابقتها للقانون، و أمن فيها 

 إلعادةملصلحة القانون أو  املتهم أوالقضائية سواء ملصلحة  األخطاء، دف تصحيح )التمييزالنقض ( أمستئناف سواء باإل

  الصادرة بالعقوبة. األحكامالنظر يف 

                                         

1Pierre Bouzat et Jean pinatel, Procédure penal, Tome 2, Dalloz, Paris, 1963, P 

918-919. 
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  ستئنافاإل ولى:األالفقرة 

هو طريق احلكم، و  أصدرتاليت تعترب درجة عليا للمحكمة  أخرىحمكمة  أمامالنظر يف الدعوى  إعادةستئناف هو طلب اإل

 أحكامال يشتمل املخالفات واجلنح و  أحكامستئناف على يقتصر اإل أنتفقت قوانني احلكومة الفرنسية إقد عتيادي،و إطعن 

كثرية   أهليةقرارات التجرمي يف اجلنايات تصدر من هيئة حملفني خيتارون بطريقة  أنيف ذلك هو  األساسيالسبب اجلنايات و 

ذلك  أنكما   نية ،مث عرض املوضوع عليها ثا  عددا أكثرمن تلك اهليئة و  أعلىختيار هيئة إمن الصعب لذلك  التقيدات

عرض املوضوع و  نيةنقضاء املدد الطويلة جلمعها ثاإهذه اهليئات و  أفرادو غايات  آراءالعقاب بارم لتشعب  إنزاللو مت يبعد 

  عليها.

من حمكمة  أدىنحمكمة  إىلبتداء إستئناف تقدم حمكمة اإل أمامفان الدعاوي اليت تعرض بالدرجة الثانية  أخرىمن جهة و 

ستئنافية تؤلف احملكمة اإل أنبتدائية تؤلف عادة من حاكم واحد يف حني احملاكم اإل أن إذمن الوجهة العددية،  ستئنافاإل

جتربة من حكام  أكثر، األكثرستئنافية يكونون على حكام احملاكم اإل أن إذمن جهة العلمية ، و األقلمن ثالث حكام على 

بتدائية نكون قد طلبنا إحماكم  إىلعرتضنا على عدم تقدمي قضايا اجلنايات إ إذالذلك  مرتبة منهم أعلىو  األوىلالدرجة 

ه إنفقضايا اجلنايات  أمهيةبناء على احملاكم اليت تعرض عليها فعال، و عددا من قل كفاية و أحماكم  إىلعرض قضايا اجلنايات 

جوب حسم القضايا اجلنائية و و  السبب املتقدم إىلضممنا هذا السبب  إذاو بتدائية،إمرة على حمكمة  ألوليتم عرضها 

حكام و  أوال قضايا اجلنايات متر على حكام التحقيق  أنما ميكن من السرعة، هذا عدا  بأقصىالعام  الرأياليت تشغل 

تكون نظرية الدرجة الواحدة مقبولة و ، دعاوي اجلنايات بدرجتنيال موجب لرؤية  أنلنا  يتأكد م، ثانيااهيئة اإلأو  اإلحالة

  1علميا.

ضاء، فالقضاء مستلزمات نظرية الدرجتني يف القستئناف فهو من قضايا املخالفات على حمكمة اإلرض قضايا اجلنح و ع أما

ضطر امللوك إ تعددت املدنو  ىكثرة الدعاو   أعقبتهاو  املعامالت وملا كثرتكان من حق امللك وحده، بدرجة واحدة، و  أنش

  كان هؤالء القضاة يقضون يف الدعاوي بدرجة ثانية.قضاة يف املدن، و ينيبوا عنهم  أن

  التمييز (الطعن بالنقض)الفقرة الثانية: 

جتهدت كل حمكمة إستئناف تقريبا، فإيف كل والية يف فرنسا حمكمة  أصبحتمتعددة، حىت  ستئنافيةإحماكم ظهرت  أنبعد 

 إجياد إىلجتهاد يف املواضيع املتماثلة فمست احلاجة تكاثر هذا التباين يف اإلتهادا خاصا يف املوضوع الواحد، و جإستئناف إ

جتهاد لتضمن وحدة كاملة للبالد اليت كانت وحدة يف اإل تأسيس إىلالفرنسية  التأسيسيةهيئة عليا واحدة، فسعت اجلمعية 

حلمل املؤسسات القضائية املختلفة على تنفيذ القانون فيما  الرأي مطلقةة حمكمة عليا واحد فأنشئتلتحقيقها،  أسستقد 
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مجيع األراضي الفرنسية فقررت اهليئة  تطبيقها تطبيقا مطردا يفه، و للسهر على حراسة القوانني و حنراف عناإل رادتألو 

قضائية لفت دائرة أبطريقة التمييز، و  األخريةالدرجة  أحكامعرتاض على اإل إمكان 1790 يفالتأسيسية مبرسوم أصدرته 

القضية  أساستنظر يف  أنهذه احملكمة ال جتوز  أنفرضه على كافة البالد، مث قررت جتهاد واحد و إ إلقرار ثابتةوحيدة و 

  .وجه من الوجوهب

ينتهي قيقي ن حق التقاضي احلإاجلنح، ف حمكمة التمييز ليست بدرجة ثابتة للتقاضي يف اجلنايات أو درجة ثالثة يف نإ

 األحكامتنحصر وظيفة حمكمة التمييز يف مراقبة  إمنا، ستئناف اجلنحإبصدور احلكم من حمكمة اجلنايات أو من حمكمة 

قانونية صحيحة و صدرت طبقا للقانون، فهي  إجراءاتبنيت على  أافقط من  للتأكدالنهائية الصادرة من هذه احملاكم 

كمة يف كانت احمل  إذاكانت ثابتة أو غري ثابتة، بل تبحث عما   إنال تعيد النظر يف موضوع الدعوى و ال تدخل يف وقائعها 

الثابتة  يف تطبيق القانون على الواقعة أخطأتاحملكمة  أن رأت فإذاأم خالفته تبعت القانون إقد  نظر الدعوى و احلكم فيها

 أثناءاليت يقضى ا القانون  باإلجراءات لتخأاحملكمة قد  أن رأت إذاو تطبق القانون، و  اخلطأتصحح  فإا يف احلكم

وتقرر إحالة الدعوى على  اليت بين على تلك اإلجراءاتاحلكم  تنظر املوضوع، فتلغي أنأو هي ليس هلا  نظر الدعوى

ستثناء اإلبطريق حتكم يف القضية  أنلكن هلا نظرها يئة جديدة وبالطرق القانونية، و  إلعادةاحملكمة اليت أصدرت احلكم 

و اإلحالة  تتكررن حمكمة التمييز تفصل حينئذ يف نفس املوضوع حىت ال إف ميز قرارهاو  أيضااهليئة اجلديدة  أخطأت إذا

  ما ال اية. إىلالطعن 

على عمل القاضي الذي فصل يف اخلصومة، وهل  ليست حمكمة للفصل يف اخلصومة بل للحكم أيضاحمكمة التمييز  إن

خالفت القانون  بأااحلكم  أصدرتمتييز احلكم هو يف احلقيقة شكوى ضد احملكمة اليت و م ال؟ أفصل فيها طبقا للقانون 

حمكمة اجلنايات  أمامالدعوى اليت نظرت  ليس هو زيميأمام حمكمة التالذي يطرح احلكم، و  إصداريف نظر الدعوى أو يف 

  1وظيفتها احلكم على هذا احلكمبل هو احلكم الذي صدر و  ف اجلنحستئناإحمكمة  أمامأو 

شعبة  أخرياختصت إقد ستدعاء وشعبة للقضايا احلقوقية، وشعبة اجلزاء، و ز من ثالث شعب، شعبة لإلحمكمة التميي تتألفو 

من  كانوإن  قضاة حمكمة التمييز  أنلشعبة اجلزاء مث  رأساالقضايا اجلزائية فتقدم  أمااحلقوقية فقط، ستدعاء يف القضايا اإل

هذا خيالف و  وتغريهجتهاد اإلتبدل  إىلنتقال يؤدي ن هذا اإلأل نه غري معمول به فعالأ إال أخرى إىلاجلائز تنقلهم من شعبة 

  .وثبوتهجتهاد وحدة اإل إىلحمكمة التمييز اليت ترمي  تأسيسالغاية من 

 أحدشرتاك إال بد من ستة عشر عضوا مبا فيهم الرئيس، و اجلزائية من حمكمة التمييز كغريها من الغرف من  وتتألف الغرفة

  احملامني.عدد من  يعاونههلا مدع عام خاص املدنية أو اجلزائية، و  األمورحكم يف  إصدارعشر عضوا ليمكن 
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  من ثالثة وجوه: إليهاق حمكمة التمييز احلكم املرفوع قتد

ختصاص للنظر يف إقانونيا و هل هي ذات  تأليفااحملكمة فتنظر هل كانت احملكمة مؤلفة  تأليفمن حيث  األولالوجه 

منها احملاكمات و خاصة الضرورية  أصولكانت احملكمة قد راعت   إذادفق ما فت األصولالوجه الثاين من حيث و الدعوى، 

بتفسريه، و يف هذه احلالة  أصابتتطبيق القانون و  أحسنتكانت احملكمة قد   إذاالحظ ما تالوجه الثالث اجلوهرية، و و 

بل حتقق عن قرار التجرمي و تقرب بينه و بني القضية  أساسفال تدخل حمكمة التمييز يف  التجرميكان احلكم يتضمن   إذا

فعال الثابتة مربرة ذلك كانت األ  إذايز يعدم املسؤولية فتحقق حمكمه التم وأة كان احلكم يتضمن الرباء  إذاقانون اجلزاء، و 

على الشخص الذي  مفعوله ذلك النقض اليسري نإال أ  األحكامتنقض تلك  أناحلكم من حيث التطبيق القانوين و هلا 

ذلك  أصدرتعلى احملاكمة اليت  األخطاءلتسجيل ين الصحيح و اكم للتطبيق القانو احمل إلرشادصدر ينه أ إالمة احملك برأته

  .إالالقرار ليس 

يف الدعوى يف سبيل مصاحلهما اخلاصة، و  فان الداخالن: التمييز الذي يقدمه الطر أسبابقدم طلبات التمييز بثالث تو  

 األعمالكل   إلغاءو  إبطالوزير العدلية بقصد  بأمريقدمه مدعي التمييز العام  يالتمييز الذتمييز الذي يقدم نفعا للقانون، و ال

القرارات الصادرة بالدرجة و  األحكامضد  إالالثاين و  األولعني وز تقدمي النو جيال ا للقانون، و القضائية اليت عملت خالف

 أوالتقدمي التمييز  أصولتتم فيجوز تقدميه ضد كل عمل قضائي، و النوع الثالث  أما، ةالفاصلة و احلامسة للخصوم األخرية

نه مبطل أظهر أ إذاعزامة خيسرها املميز  سلفا،مبلغ من املال لصندوق احملكمة  إبداعثانيا و  تمييز و تدوينهالتصريح بطلب ال

يستسلم احملكوم عليه لتنفيذ احلكم  أن اثالثاجلنايات و املوظفون الرمسيون، و احملكوم عليه ب الغرامةيف متييزه و يعفى من هذه 

  1.ليهع

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

 .297-296 السابق، ص برتو، املرجععبد اجلليل  1



 الباب األول: تصنيف النظام اإلجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

145 
 

   التطبيق المختلط فيالنظام  الثالث:المبحث 

ىل إذلك بالنظر ئية احلديثة يف خمتلف دول العامل، و جرانظمة اإلغلب األأيعترب النظام املختلط هو النظام املعمول به يف 

هم أربز تنظمة السابقة و  تنطوي عليها األنظرا لتفاديه العيوب اليت، و خرىميزة له عن غريه من النظم األخصائصه امل

قد برز ذلك بشكل و  ،خرمن النظام التحقيقيالبعض اآلو  ،اميقتباس بعض قواعده من النظام اإلإخصائصه من خالل 

  خرى.أخر يف مرحلة دون على اآل أحدمهاغلبت مظاهر ن إو ، ح من خالل مراحل الدعوى اجلنائيةواض

دعاء صبحت سلطة اإلأام فعلى مستوى مرحلة اإل ،ىل ثالث مراحلإفقد قسمت الدعوى اجلنائية يف ظل هذا النظام  

وهو  من اجلرمية يف حتريك الدعوى اجلنائية، حيانا املضرورأكها بل يشار  ام،ثر وحدها بدور اإلأالعام (النيابة العامة) ال تست

سند التحقيق فيها لقاضي أالتحقيق فما مرحلة أدعاء العام ،طراف الدعوى فيما خيص اإلأاملوازنة بني  أما تقوم على مبد

ىل احلقيقة حتت رقابة غرفة إ توصالمتحيصها دلة و خالل البحث عن األجيابيا يف الدعوى من إالتحقيق الذي ميارس دورا 

يصدر قضاة ، و حبضور اخلصومتم بطريقة شفوية و ت،و عالنية جراءات الدعوى بسمة الإى احملاكمة  تتسم على مستو و ام،اإل

رتكب إمامها قد أن الشخص املاثل أشك لديهم من الحبيث ال يثور عة دلة مقنأما جيمع لديهم من احلكم القرار حسب 

  الفعل املعاقب عليه.

ذلك من و  فيه التحقيقي غالبان كان النظام إو  خذ بالنظام املختلطسي كنموذج لألىل القانون الفرنإسيتم التطرق عليه و 

  الثالثة التالية: خالل املطالب 

  املرحلة السابقة على حتريك الدعوى العموميةالمطلب األول: 

  التحقيق يقاضم ماأالدعوى  المطلب الثاني:

  مرحلة احملاكمة المطلب الثالث:

  المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية :االولالمطلب 

حتريك الدعوى  علىجرائية السابقة املرحلة اإل الفرنسي،جراءات قانون اإلستدالالت يف مجع اإلة التحري و تعد مرحل

بقصد التثبت من وقوع  دلة املادية الالزمةاألستدالالت و مجع اإلفهي متهد هلذه الدعوى عن طريق  مباشرا،اجلنائية و 

جراءات تص ذه اإلخيو  ها حتريك الدعوى،ئستطيع على ضو تكي   تقدميها للنيابة العامة،تكاا و إر معرفة املشتبه يف اجلرمية و 

نتهاء هذه املرحلة احلق يف تقرير إهلذه االخرية وحدها بعد و  العامة، شراف النيابةإو رجال البوليس القضائي حتت رقابة 

على ن يمن على املرحلة السابقة أام املقرر للنيابة العامة مالءمة اإل أقتضى مبدإفقد  السري يف الدعوى من عدمه.

ىل حرية التصرف يف إ ضافةولية، باإلاأليف مباشرة التحقيقات  ةا سلطات كثري هلولت خحتريك الدعوى اجلنائية لذلك 

  هذا ما سيتم توضيحه من خالل الفرعني التاليني:و  نتهاء من هذه التحقيقات.التهمة بعد اإل
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  1)ستدالالتسلطة التحري في فرنسا (مرحلة اإل :ولاألالفرع 

  :فيمايلينوجزها  وإستثنائيةية صلأنوعني من السلطات 2ميارس البوليس القضائي 

   صلية: سلطة التحري األلىو لفقرة األا 

  سيتم تناول سلطة التحري األصلية يف ظل القانون القدمي واحلايل على النحو التايل:

 3جيوز هلم ضبط املشتبهو  جراءات التحري،إالبوليس القضائي يف فرنسا ب يقومالقديم سلطة التحري في القانون أوال: 

  ليه.إسئلة وتوجيه األ

                                         

كتشاف إو عن اجلرمية واملعلومات ولية ىل مجع التحريات األإ اجلنائية، يهدفللدعوى  والتمهيديحضريي التجراء اإلستدالل يقصد باإل1

  جراءات الدعوى اجلنائية.إعن  وهي سابقة مرتكبها

  .125ص  السابق،املرجع  ،عننيو البعلي فضل  -

 وأتلقائيا، ور الضبط القضائي أمستدالالت من قبل مري مجع اإلجيحيث  ستدالالت يف فرنسا باملرحلة الشرطية،تعرف مرحلة مجع اإلو 

  و قاضي التحقيق.أبناء على تعليمات النيابة العامة 

  .318املرجع السابق ، ،مقابله حسن يوسف -

من مث فإن نشاطها الحقا رتكبت و أعلى جرمية  ستداللاإلعمال او كما يطلق عليه الضبطية القضائية ختتص بأالبوليس القضائي  2

  اجلرمية.رتكاب إمن مث نشاطها سابقا على رتكاب اجلرمية و إءات املانعة من جراختاذ اإلإدارية فوظيفتها ما الضبطية اإلأ للجرمية،

تتمثل يف جوهرها م و من العااحملافظة على األستقرار و قيق اإلحتحرتام القانون و إاحملافظة على  دارية مهمتها تنحصر يفالضبطية اإلف عليهو 

جهزة الضبطية القضائية فتعترب من األ، أما دارييعترب مجيع رجال الشرطة من الضبط اإلو  .ة للقوانني واللوائحنفيذيعمال التعة األيف جممو 

  تعقبهم. ها و يالبحث عن مرتكبستقصاء عن اجلرائم و اإل ، فمنوط امهمتهاداء أاملساعدة للسلطة القضائية يف 

  :كل من  نظرأ

  .132، ص جع نفسهعلي فضل البوعنني، املر  -

، 35السنة األول،  عددال ، جملة احلقوق،دراسة مقارنة)والقضاء (التشريع ستيقاف بني اإل مساعيل رضوان،إرضا عبد احلكيم  -

  .377و 375، ص الكويت ،2011مارس 

مل يعرفا 1897الصادر يف عام ت و القانون ،فقانون حتقيق اجلناياو وضع تعريف لهأمل يعن املشرع الفرنسي بتحديد مفهوم املشتبه فيه  3

 1903احة يف املرسوم الصادر سنة ن كان املشرع الفرنسي مل مييز صر إو تمييز بني املشتبه فيه و املتهم املشتبه فيه،كما مل يضعا ضابطا لل

لكل شخص يشتبه يف   l’inculpéستخدام لفظ إن املشرع قد قصد التعبري عن املشتبه فيه بأا نعتقد ننأ إالبني املشتبه فيه و املتهم 

رتكابه إعتباره متهما بإجراءات بللتعبري عن كل شخص تتخذ ضده اإل  le prèvenuستخدام لفظ إنه قد ارتكب خمالفة او جناية و أ

  رتكاب جنحه.إعتباره متهما بإجراءات بعلى كل شخص تتخذ ضده اإل l inculpطلق تعبري أجنحة و 
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والعرف ن العمل أ الإ)، امللغى( يف قانون حتقيق اجلنايات الفرنسيليها منصوص عليها إتكن ممارسة التحريات املشار  ومل

يكن مسموحا للبوليس  فلماحلايل، جراءات اجلنائية إن حيتويها قانون أىل إالفرنسي ذلك هو الذي دعا  قرار القضاءإو 

  .نتدابواإلحصر يف حالتني التلبس نتجراءات ال بنوعني من اإلإلقضائي ا

نتداب إ ما بفتح حتقيق بناء علىإحينما يتصل علمه باجلرمية تكليف عضو الضبط القضائي فلقد كان ملدعي اجلمهورية 

العمل التلقائي  اله،أعشرنا أو لكن كما ،وذلك تبعا خلطورة اجلرمية قاضي التحقيق   تفيدستدالالت اليت مع اإلجبو أ

حد أن يكلفه أخري يقوم بالبحث عن اجلرمية دون وجد نوعا من ممارسة التحريات،فقد كان األألرجل الضبط  القضائي 

و مساع الشهود و املشتبه جراء املعاينة إا ،فنشأ ما يعرف بالتحريات غري الرمسية اليت كانت تتضمن أدون احملضر بشيو 

حيكمها الو  نةحبدود معيصاحب املنزل و  الذي يتم برضا 1ىل التفتيش إضافة جابة، و باإلخري باإللتزام األإفيه من غري 

  طراف ذات الشأن.دارة احلسنة لألاإلرتام الذي تفرضه طبيعة الوظيفة و حغري اإل

جراءات إثناء مباشرة أستعانة املشتبه فيه مبحاميه إيكن مسموحا يف تلك الفرتة السابقة على قانون اجلراءات اجلنائية ب ملو 

ظهور  ىلإى أدمما  الشخصي قناعاإل حرية ملبدأمهية يف تكوين عقيدة القاضي وفقا ن هلا األأالتحري بالرغم من 

قد حرمت على  1897ن ضمانات قانون سنة أعلمنا  إذايف تلك الفرتة السيما  عرتافاتوحصول اإلساءات اإل

بوليس القضائي ن الأ وهكذا جنذ .نقييبعرتاف من املتهم عنوة كما كان سائدا يف النظام التنتزاع اإلإقاضي التحقيق 

ووجهت ستدالالت ة اإلثناء مرحلأستعانة املشتبه فيه مبحاميه إثريت مشكلة أولقد  ساءات،كان ثغرة حلصول اإل

  عالجها.وجدها القانون دون أىل الثغرة اليت إ نتقاداتاإل

ستدالل جراءات اإلإنه ال ضرر من ذلك مادامت أستعانة املشتبه فيه مبحاميه، مث ن الوقت ال يتسع إلأفالبعض يرى 

 عدأملف القضية قد  وبالتايل سيكونمبحاميه،  االستعانةخالهلا للمتهم بتدائي الذي يتاح ستعاد يف مرحلة التحقيق اإل

  . 2ن احملاكمة ستكون من خالل امللفأىل إا يؤدي بالنهاية مم ماليو  رحلة يعتمد عليها قضاة التحقيقمتاما يف م

                                         

ام وبني املرحلة السابقة على اإل املتهم،و املشتبه فيه  بنيمييز فيه صراحة مرسوما جديدا املشرع  أصدر 1958اغسطس سنة  22ويف 

 وصاف السابقنطبق عليه وصف من األالذي ال ي لشخصأي افيه، الشخص فيها باملشتبه  شتباه، وصفاإل وأطلق عليها امومرحلة اإل

  و مساهم فيها.أرتكاب جرمية إبه فيه بستدالالت كمشتحمضر مجع اإل ، ويرد يف1903 تشريعذكرها يف 

  نظر يف ذلك: أ

  88-87ص  حممد علي كومان، املرجع السابق، /سامة عبد اهللا قايد أ -

 24ص ، 1972،القاهرة دون طبعة، العربية،النهضة  واملقارن، دارالعامة للتفتيش يف القانون املصري  ، النظريةاحلسيينسامي حسين 1

  .27ىل ص إ

  .267املرجع السابق، ص  ،عبد الستار سامل الكيسي 2
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مال أجراءات احلايل عدة مواد للتحريات غري الرمسية لقد خصص قانون اإل :سلطة التحري في القانون الحالي ثانيا:

سلوب أدخال إعادة إساءات بسبب واع اإلنأا فتحت السبيل لكل أنتقادا مفاده إلقيت  اأال إ ،ساءاتيف جتنب اإل

البوليس حرية التصرف  ومنح ضابطحماميه دون مساعدة ترك الفرد  الفرنسي، حيثالتحقيق السري يف القضاء اجلنائي 

  .يروالتقد

و  ، رضائياد يف الدليل تفتيشا فياملواد اليت قد تشياء و فلقد رخص القانون للبوليس القضائي تفتيش املنزل وضبط األ

خيول القانون الفرنسي و تعليماته التنفيذية )و 76(املادة املنزل قق شرط املوافقة الكتابية لصاحب حقق الرضائية بتحتت

ي شخص أو النظارة أن يضع حتت الرقابة أملقتضيات التحري غري الرمسي و  بوليس القضائي يف حاالت الضرورةالعامة لل

عند وضعه حتت ة و تشخصي حبقيقةن يقنع البوليس أالذي ال يستطيع يكون موجودا على مسرح اجلرمية و  نأ فيتصاد

ع ن يضأمينح نظام الرقابة حقا لضابط البوليس القضائي يف ) و 77القضائي من تفتيشه(املادة  يتمكن البوليس 1الرقابة 

الدالئل اليت تشري  تضحت بعدسؤالهإذا ما إف رد احلصول على معلومات منه،صد مراقبته و مالحظته او بقالشخص 

 نبغيو ي سئلة للمشتبه فيهتوجب على ضابط البوليس الكف عن توجيه األ رتكب اجلرميةإن الشخص املذكور قد أب

نه سيتمكن أجراء ضمان املشتبه فيه يتجلى يف يف هذا اإلو 2جراءات الفرنسي) إمن القانون  105تقدميه للقاضي (املادة 

  ستعانته مبحام.إمن ممارسة حقه يف 

خرى أالفرنسي ضمانة  ويضع القانون ،لتزام الصمتإاليت يقررها القانون الفرنسي للمشتبه فيه حقه يف  ومن الضمانات

ما  يدون فيهعداد حمضر إ لزامهإوذلك بعرتافات احلصول على اإل كراه يفواإل ىل القسوة إ التجاء البوليسدرء تكفل 

 ،ول للشخص املراقباأل وقت احلضور احملضر ىل ملف الدعوى ويتضمن هذاإ فرتة الرقابة ليضم وحيدث خاللحدث 

 يضاأويشرتط ىل القاضي إو تقدميه أفراج عنه مث وقت اإل ،فرتات الراحة بينهماو  ،خذ اقوالهأ ووقت بدء ،وسبب ذلك

  3تصديق الشخص املوضوع حتت الرقابة على ذلك احملضر.

جراء الفحص الطيب عليه، إيطلبوا  نأقربائه أو أن يتيح للشخص أمة بثناء فرتة الرقابة ضمانة هاأكما يوفر القانون 

فسحت اال أنه يتضمن ثغرة أال إ ضمانات ما يف نظام الرقابة من ومع ،ضمانة ضد قسوة البوليس جراءوهذا اإل

 4ساعة) 24فقد حدد القانون مدة بقاء الشخص حتت الرقابة مبدئيا ب ( ،رغاباتههوائه و أها لصاحل ستغلن يأللبوليس 

                                         

  .119،120ص  السابق،حممد علي كومان، املرجع  /سامة عبد اهللا قايد أ  1

2 Maurice ɢarcon, la Protection de la liberté Individuelle pendant LKKinstruction, 

Revu international de Proit Pénal 1953, P 171. 
  . 269- 268ص  ،السابقعبد الستار سامل الكيسي، املرجع  3

  .129ص  نفسه،املرجع  كونان،حممد علي   /سامة عبد اهللا قايد أ 4
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التحقيق ولقاضي أخرى، ) ساعة 24يا متديد الفرتة ب(كتاب  ىل وكيل النيابة ليقررإقتياده إذا مل تتم التحريات وجب إف

 أيضا.هذه السلطة 

اليت تقع ضمن صالحيته دون  ) ساعة24الرقابة ملدة تزيد على (ن يضع املشتبه فيه حتت أيستطيع البوليس القضائي و 

على  وذلك بالتحايل خرى،أعشرين ساعة ربع و على متديد فرتة الرقابة أل مر من وكيل النيابة باملوافقةأىل إالرجوع 

 وعشرين ساعةربع ىل وضعه حتت الرقابة جمددا ألإ ويعود بعدهاله،  القانون بأن خيلى سبيله قبل انتهاء املدة احملددة

ضد  واجلنح املرتكبة ىل مخسة عشر يوما يف قضايا اجلناياتإجاز متديد الرقابة أصدر مرسوم  1962 خرى.ويف سنةأ

  .1963فرباير  25به يف  وتوقف العمل من الدولةأ

 وموافقة للنيابة، جيوز مضاعفتها حتت رقابة ) ساعة48وجعلها (متديد الرقابة ن الدولة العليا مث أمستثناء حمكمة إبو 

) 37-13ح يف املادتني (فهو مين خرىأضمانات  ويقرر القانون.وقاضي التحقيقمن الدول العليا أالعامة يف حمكمة 

) سلطة 330-224ني (املادت إطاريف  يضاأومينح  ،العام على رجال الضبطية القضائيةرقابية للنائب  منه سلطات

  .1امرقابية لغرفة اإل

   ستثنائيةالتحري اإلسلطة  :الثانيةالفقرة 

رة ة املباشتتتحدد سلطانتداب ،و و بناء على اإلأستثنائية بنص القانون مباشرة إارس البوليس القضائي سلطات حتقيق مي

امة فورا ار النيابة العخطإعليه  البوليس القضائيىل علم ضابط إيصل خرب جرمية التلبس فحني  ،يف حالة التلبس باجلرم

رتكاب إدوات و األأسلحة دلة االثبات بقدر املستطاع و ضبظ األأقل ملعاينة مسرح احلادث للمحافظة على نتمث ي

 ملشهودة جنحه يعاقب عليها باحلبسذا كانت اجلرمية اإالفرنسي)، و اإلجراءات اجلنائية  من قانون  54اجلرمية (املادة 

مر أصدار إن يطلب من النيابة أذا كانت جناية فعليه إما أ على املتلبس باجلرمية،2جاز للبوليس القضائي القبض 

خري من مع حماميه وجب متكني األ باجلرمية تلبسذا ما حضر املإ) و 70مامه حاال (املادة أحضار املتلبس باجلرمية إب

                                         

سنة ل نيهيو  15عليه رقم  وحقوق ايناملشتبه فيه حبقوق مبقتضى قانون تدعيم قرينة الرباءة على إخطار املشرع الفرنسي  أكدكما 

  .1فقرة  / 63يف نص املادة  2000

Voir : Buissonn jaeques, la garde a Vue dans la loi du 15 juin 2000.r sc, 2001, No 

janvier, Mars 2001, P 25-42. 
  .270،271ص  ،ع السابقاملرج الكيسي،عبد الستار سامل  1

  من:نظر كل أ 2

شخاص (دراسة مقارنة)، شركة ناس على األمور الضبط القضائي يف القبض أم اليف، سلطةاملخمحد حممد النويه أحممد   -

  .22، ص 2007، القاهرة الطبعة األوىل، للطباعة،

  .181ص  السابق،املرجع  احلسيين،سامي حسن  -
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قوال حيتجز املشتبه فيه حجزا حتفظيا و حتت خذ األأ) و بعد 70دة قواله(املاأخذ أستمرار يف مالزمة موكله طيلة اإل

نع مغادرة مين أجيز لضابط البوليس القضائي يف حالة التلبس أ)  و 71جراءات التالية (املادة إلنتظارا لإالطلب 

اليت جيوز له للبوليس القضائي يف حالة التلبس و .) 61شخاص احلاضرين مسرح اجلرمية حىت اية حتقيقاته (املادة األ

ىل مسكن املتهم إنتقال له اإلثبات،و ن يفتشه بقصد ضبط كل ما يفيد يف اإلألقاء القبض على املشتبه فيه إ مبوجبها

و أن يكون موجودا بنفسه أثناء تفتيش مسكنه أمن الضمانات املقررة للمتهم يف اجلرمية املتلبس ا،و دلة لينقب عن األ

ا ما بني الساعة السادسة جراء التفتيش حمددإن يكون وقت أ) على 66 -57ثنني من الشهود (املادتان إو أمن ميثله 

دلة األالسابقة جيعل من سس لألمباشرة التفتيش خالفا من القانون) و  59ة الساعة التاسعة مساءا(املادصباحا و 

  .1ستبعادهاإاملتحصلة منه غري قانونية و يستدعي 

  اآلتية:البدائل الثالث  أحداذ إخت فيها النيابة العامة تقرراللحظة اليت  القضائي يفجراءات البوليس إتنتهي و 

مر عضو النيابة العامة أيمل ما وأ ،ين شكوى مباشرة لقاضي التحقيقمل يقدم املدعي املدفظ الدعوى ماحب مراأل االول: 

  ام.اإلرؤسائه بتوجيه 

دد احملله يف الوقت ثو بتكليف املتهم مل مراأواملخالفات ويصدر حالة الدعوى مباشرة للمحاكم يف جرائم اجلنح إ الثاني: 

يام يف اجلنح ضمانا أ) 3) ساعة يف املخالفات و (24خري مبا ال يقل عن (ىل علم األإمر قد وصل ن يكون األأ على

  ستعداده للقضية.إللمتهم يف 

  ،القانون الفرنسي ) من80– 79قضائي الرمسي املادتان (جراء التحقيق القاضي التحقيق إل إىل حالة القضيةإ الثالث: 

ن لقاضي إف )، وهلذاجراءات فرنسيإ 155-151 (املوادكما يسمح القانون لقاضي التحقيق بالتفويض يف التحقيق 

  ة.واضحالتفويض بعبارات  صاغن يأعلى فوض ضابط البوليس القضائي بذاته ن يأالتحقيق 

ستثناء إن ميارسها ضابط البوليس احملدد بالتفويض بأن كل السلطات املمنوحة لقاضي التحقيق ميكن إوعليه ف

قبوله مر ال ميكن أن منح البوليس حق ممارسة كل السلطات قاضي التحقيق أجدير باملالحظة .و والقبضستجواب اإل

ضمانات املتهم السيما قوق و حلهدار إيف ذلك و  البوليسيدي أيف  بوجه عامىل تركيز التحقيق إن ذلك سيؤدي أ إذ

ن أودة يف قاضي التحقيق فضال عن املعهباحليدة يتصف وال  بالضمانات اليت ميتلكها القاضي البوليس ال يتمتعوأن 

  .التحقيق يف فرنسا يتصف بالطابع السري

                                         

  .182ص  ،السابق املرجع احلسيين،سامي حسن  1
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ثناء توجيه أعليه  هالقضائي سلطته التفويضية ما يوجبثناء مباشرة ضابط البوليس أمن الضمانات اليت يوفرها القانون و 

ن يقدم للقاضي ما مل يتنازل أن له احلق يف أن يعلمه بأعليه و ، سئلةيه من الكف عن املزيد من األسئلة للمشتبه فاأل

  .1يةسئلة طواعفق على االجابة على األيواو  املتهم عن ذلك،

  تهام: سلطة اإلالفرع الثاني

العام يف النظام اإلجرائي الفرنسي كنموذج  ءمبباشرة اإلدعاىل اجلهات املختصة إن نتطرق أسنحاول من خالل هذا الفرع 

  التحقيقات األولية، وذلك من خالل الفقرتني التاليتني: للنظام املختلط، مث نوضح دور النيابة العامة يف

  جرائي الفرنسي)  العام (في النظام اإلدعاء المختصة بمباشرة اإل : الجهاتولىالفقرة األ

 وهي تتممحاية النظام العام، ىل معاقبة املذنب و إاليت توجه  ا الدعوىأعرف البعض من الفقه الفرنسي الدعوى العمومية ب

  سبب فيه العمل غري املشروع.تجتماعي الذي لل اإلصالح اخلإدف من خالل توقيع عقوبة 

″ L’action publique et l’action tendant à pénaliser le coupable et à protéger 

l’ordre public. Elle et misse en mouvement pour l’application d une peine 

a pour objet de réparer le trouble social causé par un acte illicite″2 

 غري معلقة على شرط. ابأالثانية ا عامة و أوىل بعلق األصيتان تتن للدعوى العمومية خاأفمن خالل هذا التعريف يتضح 

ن يتم بواسطة النيابة أن حتريك الدعوى اجلنائية ميكن أحني  يفالعام دعاء ختتص النيابة العامة وحدها مباشرة اإل ويف فرنسا

وحاالت  جرائم اجللسات وذلك يفحالة بواسطة احملاكم عن طريق اإلو أ ن يتم بواسطة اين عليه،أالعامة كما ميكن 

الغابات  وملياه أئم معينة كاجلرائم اليت تتعلق باكما ميكن لبعض اجلهات العامة حتريك الدعوى العمومية يف جرا  التصدي،

جراءات اجلزائية الصادرة مبقتضى القانون سم جملة اإلإجراءات اجلزائية يف جملة واحدة تعرف بقد مت تنظيم اإلو  و الصيد.أ

التعديالت خلت عليها العديد من التنقيحات و دأن هذه االخرية قد أال إ 1957ديسمرب  31املؤرخ يف  1426 – 57

  يت:دعاء العام يف فرنسا هي كاآلمتلك حق اإل اليت جلهاتاو .اليةتتامل

 وممثلة لههي شعب السلطة القضائية تنوب عن اتمع النيابة هي مؤسسة قضائية و  وقاضي التحقيقالنيابة العامة أوال:  

وىل من قانون عليه املادة األ نصت وهذا ما غريها ومباشرا دونالدعوى العمومية  وختتص بتحريك ،يف املصاحل العامة

  جراءات اجلنائية الفرنسي بقوهلا:اإل

                                         

  .274، 273ص  السابق،املرجع  الكيسي،عبد الستار سامل  1

2  Berri Gand .j.et Als, Droit pénal et procédure pénale ,2éme édition, Dalloz, paris, 

2000, P 11.   
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 "Làction publique pour l’application des peines et mise en mouvement et 

exercèe par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confieè 

par la loi"                                                                                                          

طرح الدعوى ىل احملكمة و إلتجاء مباشرة من خالل اإل وىلاأل بوسيلتني:تستطيع النيابة العامة حتريك الدعوى اجلنائية و 

ستعالم عن اإلقيق فتح ملف التحقيق يف الدعوى و من خالل طلبها من قاضي التحالثانية قضاء احلكم مباشرة، و  مامأ

لتثبت من دخال قضاء التحقيق يف الدعوى حىت يتمكن قاضي التحقيق من اإذلك دف و غري حمدد و أمتهم حمدد 

و نظرا لطبيعتها اخلاصة اليت يتطلب عرضها على قضاء التحقيق أ ا قد يعرتي الدعوى من صعوباتشخصية املتهم نظرا مل

  1مام القضاء املختص.أن حيركها أدابه لتحقيق دعوى ما إنتكما حيق لقاضي التحقيق عند 

جراءات اجلنائية الفرنسي على حق من قانون اإل وىلنصت الفقرة الثانية من املادة األ الجريمةمن  المضرور ثانيا:

  ىل القضاء لتحريك الدعوى العامة.إاملضرور من اجلرمية يف اللجوء مباشرة 

ذا مل إذلك الشروط احملددة يف هذا القانون و يضا حتريكها عن طريق املضرور من اجلرمية بأكن ميعليه فالدعوى العامة و 

ىل احملكمة املختصة إلتجاء مباشرة اجلنح حيث حيق له اإلة يف مواد املخالفات و وى اجلنائيحترك النيابة العامة الدع

و من خالل شكوى يقدمها املضرور من اجلرمية لقاضي التحقيق يف مواد اجلنايات أ ،لتحريك الدعوى اجلنائية ضد املتهم

العامة بتحريك الدعوى اجلنائية فال حيق للمضرور ذا قامت النيابة إما أ ،2اجلنائيةيضا الدعوى أ حترك النيابة العامة ملذا إ

  من اجلرمية حينئذ حتريكها.

للمحاكم اجلنائية حتريك الدعوى اجلنائية يف حاالت التصدي كما حيق للمحاكم بصفة عامة  حيق المحاكمثالثا: 

  و مدنية حتريك الدعوى اجلنائية يف حاالت جرائم اجللسات.أجنائية كانت 

  جرائية اجلنائية الفرنسي على:من قانون اإل 520 تنص املادة التصديلحاالت  بالنسبةف

Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes 

prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond 

(code de procedure Penal-Dalloz, 1982) 

                                         

  .93 – 92ص املرجع السابق،  دعاء العامبكري حممد، اإلبكري يوسف  1

   من:ظر كل أن 2

  .93ص  نفسه،املرجع  حممد،بكري يوسف بكري  -

  .203ص  السابق، ة، املرجعبلمقاحسن يوسف   -
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حق التصدي ن احملكمة تتصدى وحتكم يف موضوع الدعوى،و إف كة الشكل احملدد قانونارت و لأاحلكم ملخالفته  نقضفعندما ي

اليت حيق حمكمة ثاين درجة ها عتبار إستئناف بق مقرر حملكمة اإلجراءات اجلنائية الفرنسي يف هذه احلالة هو حيف قانون اإل

سم ستئناف غري متضمن إلكة الشكل احملدد  قانونا (كأن يكون قرار حمكمة اإلرت و لأهلا عندما تنقض احلكم ملخالفته 

صدرت أىل احملكمة اليت إن تعيدها أن تتصدى ملوضوع الدعوى باحلكم فيه كما هلا أصدر احلكم...) أالقاضي الذي 

رتباط ال إالخر اخرى ،كما حيق للمحاكم التصدي للجرائم املرتطبة بعضها بالبعض أاحلكم لتفصل فيها من جديد يئة 

جرائم ما أ .ية حملكمة النقص و حمكمة اجلناياتئام الدائرة اجلناأمرة الثانية للمو كذلك عند عرض الدعوى  ،ئةيقبل التجز 

اجللسات تباعها يف جرائم إراءات الواجب جاإل ،جراءات اجلنائية الفرنسيمن قانون اإل 677فقد بينت املادة  الجلسات

، املتهمهود ودفاع الشقوال النيابة و أينطق بالعقوبة بعد مساع مة الدعوى على املتهم يف احلال و قاإمر رئيس احملكمة بيأحيث 

 إذاما أ ،قواعد العامة يف القانونالمباشرة الدعوى للنيابة العامة اليت تباشرها حسب  رمأن ترتك أحيق للمحكمة  كما

ىل النائب العام للتصرف فيها إن حييل الدعوى أ و البوليس فعلى رئيس احملكمةأمام حمكمة الشرطة أكانت اجلرمية مرتكبة 

  .1وفقا للقانون

احملاكم حتريك خرى غري النيابة العامة واملضرور من اجلرمية و هات األميكن لبعض اجل :األخرىبعض الجهات رابعا: 

  من هذه احلاالت:الفرنسي و جراءات اجلنائية ون اإلنص عليها قانى اجلنائية يف بعض احلاالت اليت الدعو 

ختصاصهم إحق رجال السلطة العامة باجلمارك يف حتريك الدعوى العامة خبصوص اجلرائم اليت تقع يف دائرة  •

ال إاحلالة ال تستطيع النيابة العامة حتريك الدعوى اجلنائية  ويف هذه ،توقيع العقوبات املالية ويقصد منها

  بصفة تبعية.

حق رجال االدارة العامة يف مواد املسابقات يف حتريك الدعوى اجلنائية عن املخالفات اليت تقع خالل تلك  •

  املسابقات.

  تنظيم النيابة العامة في فرنسا الثانية:الفقرة 

 5املادة وزير العدل (ومراقبتهم ولسلطة  وخيضعون لتوجيههمم تسلسال وامر ممن يعلو النيابة العامة يتلقون اال أعضاء

جراءات اجلنائية الفرنسي طبقا لقانون اإلو  2اخلاص بالئحة القضاء) 1958ديسمرب  22الصادر  127 – 58مر أمن 

                                         

  .96إىل 94، ص السابقبكري يوسف حممد بكري، املرجع  1

  راجع:التفصيل  وملزيد من       

  .202إىل  197ص  ،السابق حسن يوسف مقابلة، املرجع -

  .125 إىل 121ص من  السابق،املرجع  اجلنائية،سلطة القضاء يف حتريك الدعوى  فرح،حممد عبد اللطيف  -

2  Jean Pradel, Droit Penal, quaterieme edition, Gujas, 1987, P 124. 
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ستئناف وحماكم حماكم اإلالنقض و شكيل النيابة العمومية يف حمكمة حتدد ت 1958ديسمرب  23اجلديد الصادر يف 

احملكمة درجة ) وخيتلف هذا التشكيل وفقا لنوع و 37- 15ستثنائية يف املواد (اكم اإلاحملاجلنح واحملاكم البوليسية و 

  :على النحو التايل

) 18(ول أ وحمام عامهذه احملكمة متثل النيابة العامة النائب العام لدى حمكمة النقض  أمامالنقض في محكمة  أوال:

لدى  والنائب العام) 1972فرباير  10املعدل مبرسوم  1962ديسمرب  22من املرسوم  12 املادة(عموميا حماميا 

العامني اخلاضعني  بتخصيص احملامنيحمكمة النقض هو الذي يؤدي شخصيا وظائف النيابة العامة فهو املختص 

اجلنائية  ىن يباشروا الدعاو أدى حمكمة النقض النيابة العامة ل عضاءوليس أللسلطته لكل غرفة من غرف احملكمة 

  باملعىن الصحيح.

ستئناف تتكون النيابة العامة من النائب العام و من عدد خيتلف يف كل حمكمة اإل :ستئناففي محاكم اإل ثانيا: 

من قانون  2فقرة  150 – 192 – 24كالء النائب العام ( املواد و القضائية من احملامني العامني و مهية اجلهة أحسب 

ستئناف هو الذي يباشر شخصيا وظائف النيابة العامة على النائب العام لدى حمكمة اإلو  1جراءات الفرنسي )اإل

ن ألتزام وكيل اجلمهورية بإستئناف و يراقب تطبيق القانون اجلنائي بصورة عملية تتمثل يف ختصاص حمكمة اإلإمدى 

ستئناف و بواسطة وكالئه النيابة العامة لدى حمكمة اإلأختصاصه فهو ميثل شخصيا إيوافيه شهريا حبالة املواد الداخلة يف 

ذي ستئناف يتبع النيابة النائب العمومي اليف كل دائرة حمكمة اإلو  ،ستئنافلدى حماكم اجلنايات يف دائرة حمكمة اإلو 

 .قابةشراف و الر يباشر قبلهم حق اإل

احملكمة نواب  ألمهيةق وف يساعده النيابة العامة ىف حماكم اجلنح من وكيل اجلمهورية تتكون في محاكم الجنح ثالثا:

والعديد من وكيل نيابة ، و )1956غسطس أمن  14من القانون  55( واملادة )1953كتوبرأ16مساعدون (مرسوم 

تكن هناك نيابة ىف املكان الذي تقع فيه احملكمة يعني النائب  وإذا ملجراءات) إ 2/ 398- 39املادتان (الوكالء  من

وظائف النيابة العامة  وذلك ملباشرةختصاص حمكمة الدرجة العليا إ يفلشرطة الواقعة لو رئيسا أو مفتشا أفوضا مالعام 

  ) 1972ديسمرب  29اجراءات قانون  48 (املادة

من قانون  )48 – 45لبوليس قد حددته املواد (لدي حماكم ا ن تشكيل النيابة العموميةإ محاكم البوليس رابعا:

و بواسطة نوابه أالنيابة العامة شخصيا  الذي ميثلفوكيل اجلمهورية لدي حمكمة اجلنح هو ، جراءات اجلنائية الفرنسياإل

مر مبخالفات يعاقب عليها بعقوبة تتجاوز يتعلق األ جباريا حنيإيف هذه احملاكم يكون ه حضور البوليس، و م مام حماكأ

                                         

1, P 122.op.citJean Pradel,    
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مور أن حيل حمله فيها مأميكن خرى و يف املخالفات األ ختيارياإحضوره يكون و  ،ربعمائة فرنكأو أيام حبسا أعشرة 

  .1توجد بدائرته حمكمة البوليس املكان الذيالبوليس يف 

  وتتكون من: ستثنائيةاإلالمحاكم  خامسا:

مام أهذا امة من حق رفع الدعوى العمومية و حيانا النيابة العأيف بعض احملاكم تتجرد  :المحكمة العليا  )1

الوزراء بسبب اجلرائم اليت يرتكبوها مهورية يف حالة اخليانة العظمى و اجلمة العليا املختصة حملاكمة رئيس احملك

قرتاع عام و إو الس الوطين ب الشيوخال بقرار من جملس إيتم حتريك الدعوى م والثناء ممارسة وظائفهأ

 1958توبر سنة أك 14كمة العليا اليت شكلها دستور وظائف النائب العمومي لدى احملو  ،غلبية املطلقة باأل

ثناء أاملرتكبة يف  و اجلنحأعضاء احلكومة عن اجلنايات أو ،حملاكمة رئيس اجلمهوية يف حالة اخليانة العظمى

ن احملامني ثنان مإو أول ئب العام لدى حمكمة النقض يعاوينه احملامي العام األمباشرم لوظائفهم يؤديها النا

 جطعرفته.مبالعامني يتم حتديدها 

بعض الوكالء يعاونه احلكومة و  دوبمامها منأمتثل النيابة العمومية  :المسلحةالمحاكم الدائمة للقوات   )2

  العسكري.ىل هيئة القضاء إاملختارين من رجال القانون املنتمني 

  : دور النيابة العامة في التحقيقات األوليةالفقرة الثالثة

له احلق ويل و دارة التحقيق األإجراءات اجلنائية الفرنسي خيتص رئيس النيابة بمن قانون اإل 41،و  12وفقا للمادتني 

ي وقت لتوجيه نشاط أرئيس النيابة العامة التدخل يف لن أ) مقتضى ذلك   من نفس القانون 75يف حتريكه (املادة 

بالغ النيابة العامة إكما يلتزم البوليس القضائي ب،ستقصاءات تكميلية إحتريات و راء إجويطلب منهم القضائي،البوليس 

عضاء أنه ليس من أجراء التحقيقات بالرغم من إن يشارك يف أبتطور التحقيق فضال عن ذلك ميكن لرئيس النيابة 

مباشرة  -ذا ما رغب إ -ذن إجراءات فرنسي)  فيمكنه إ 4/  41نه حيتفظ بكل سلطاته (م أ إالالبوليس القضائي 

فيجوز له مساع ، البوليس القضائي عادة عمال اليت يقوم ا القيام ببعض األحد وكالئه و أىل إو يسنده أالتحقيق بنفسه 

شخاص بناء األماكن و متكنه تفتيش األو  ،م ستفساراإال ميتنعون عن الرد على ذين قوال الشهود و املشتبه فيهم الأ

ىل إضافة اإلبستئناف جيوز للنائب العام لدى حمكمة اإلجراءات فرنسي) و إ 77صحاا (م أمن صرحية  على موافقة

ا أاملعلومات اليت يقدر عضاء البوليس القضائي جبمع أموري و أن يكلف مأشراف على البوليس القضائي مهمته يف اإل

خول املشرع الفرنسي للنيابة العامة يف حالة التلبس جرءات فرنسي) كماإ 38 املادةدارة احلسنة لسري العدالة (لإلالزمة 

دة دلة فوفقا للمافله احلق يف مباشرة البحث عن األ،ن تباشرها يف احلاالت العادية أجراءات ما كان هلا إسلطة مباشرة 

                                         

  .68-67، صالسابقاملرجع  ،البوعننيعلي فضل  1
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عضاء البوليس القضائي فيجوز له أماكن اجلرمية صفة وصوله ألمثل النيابة عند ملفرنسي يكون إجراءات  1/  68

على كل شيئ ختفاء و احملافظة على معامل اجلرمية القابلة لإلجراءات فرنسي ) و إ 54/1املعاينات املفيدة ( م كل جراء  إ

ص الفنية و و الفحلني للقيام باملعاينات و هشخاص املؤ ستعانة باأل) و ميكنه اإل54/2ظهار احلقيقة ( م إيساعده يف 

شخاص من مغادرة مكان اجلرمية كنه منع كل األميجراءات فرنسي ) كذلك إ 60/1خري ( م أالعلمية اليت ال حتتمل الت

مساع مجيع االشخاص الذين ستدعاء و إله كذلك جراءات فرنسي) و إ 61جراء هذه العمليات ( م إنتهي من يحىت 

حيتفظ رئيس جراءات فرنسي) و إ 62/2و املستندات املضبوطة ( م أ م ميكنهم تقدمي معلومات عن الوقائعأيرى 

لزام ستخدام القوة العامة إلإفمن ناحية متكنه  ،النيابة العامة فصال عن ذلك ببعض السلطات اليت ختصه وحده

ي ذا كان قاضإخرى متكنه أمن ناحية جراءات فرنسي) و إ 2 /62قواهلم باحلضور ( م أشخاص املستدعني لسماع األ

 1/ 70نه شارك يف اجلرمية ( م أحضار ضد كل شخص يعتقد اإلمرا بالضبط و أن يصدر أخيتص بعد مل التحقيق 

  1جراءات فرنسي)إ 70/2سؤاله يف احلال (م جراءات فرنسي) و إ

  وليةتصرف النيابة العامة في التحقيقات األ ابعة:الر الفقرة 

متلك النيابة و  ،يرسله لرئيس النيابة للتصرف فيه نأويل فعليه األعمال التحقيق أمور الضبط القضائي من أنتهى مإمىت 

املشرع الفرنسي وقد حرص .نائيةمباشرة الدعوى اجلاملنوط ا يف هذه التحقيقات بوصفها السلطة العامة حرية التصرف 

جراءات من قانون اإل 1/  40حد فوفقا للمادة أدارة إرتباط بو اإلأهذه السلطة دون التقيد ن تباشر النيابة العامة أعلى 

  2يقرر ما يتخذ بشأا.و  والشكاوىرئيس النيابة العامة البالغات  اجلنائية الفرنسي يتلقى

                                         

  .157اىل  152ص  السابق،، املرجع النيابة العامة احلميد،شرف رمضان عبد أ 1

العامة  عرتاف للنيابةاإليف شقه اخلاص بتحريك الدعوى اجلنائية  و هو يعين  مالئمة تحريك الدعوى العموميةو هو مايعرف بنظام   2

نشوء املسؤلية عنها ركان اجلرمية و أن متتنع عن توجيهه على الرغم من توافر مجيع أفيكون هلا ،حفظه أو ام بالسلطة التقديرية يف توجيه اإل

ة العامة ابن النيأستعمال الدعوى اجلنائية إكما يعين هذا النظام يف شقه املتعلق ب،جرائية حتول دون حتريك الدعوى إنتقاء أي عقبة إو ،

ة القضاء حوز من ن تسحبها أذلك بىل القضاء و إحالتها إن تنهيها حىت بعد أحركت الدعوى اجلنائية ضد املتهم ن تكون قد أحىت بعد 

عالن ن ذا اإلحالة ألعالنه باإلإال يكون املتهم قد مت أيشرتط يف هذه احلالة و  ،درت مالءمة ذلك لصاحل اتمعقذا إمامه أاملطروحة 

  ل الدعوى يف حوزة احملكمة و ال متلك النيابة العامة سحبها.تدخ

  .169ص  السابق،املرجع  اجلنائية،القضاء يف حتريك الدعوى  فرج، سلطةعبد اللطيف  حممد-أنظر يف ذلك:  

بالتايل يتعني على النيابة ل العنصر القضائي و دخال بتإن الشرعية ال تتحقق أ هويقصد ب المالحقة يةنظام شرعهو بذلك خيتلف عن و 

انتقاء مجيع العقبات إهم معني و متىل إ نسبتها دالئلققت من وجود عناصرها القانونية و مر واقعة جمرمة حتأىل علمها إذا ما بلغ إالعامة 

خراج الدعوى من إالنيابة ه متتنع على أنيضا أيعين ذلك و  ،ىل القضاءإ حالتهإا تلتزم بإف، جرائية اليت حتول دون حتريك الدعوى ضده اإل

ذلك من خالل الصيغة قانون التحقيق اجلنائي الفرنسي و لقد عرفت مالمح هلذا النظام يف ظل و ،ليه إحالتها إذا ما متت إة القضاء حوز 



 الباب األول: تصنيف النظام اإلجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

157 
 

حالة املتهم إصدار قرار بإباألول : مور ثالثةأالتحقيقات لن خيرج عن صرف النيابة العامة يف هذه تن أاجلدير بالذكر و 

ىل قاضي إتوجيه طلب  الثاين ،يف اجلنح و املخالفات)ثبات اجلرمية يف حقه (كافيا إل  يلو ن التحقيق األأت أذا ر إ

وراق دون تعقيب األر حبفظ أمصدار إ الثالث اجلنائية،تتحرك بذلك الدعوى و  ،ق بفتح باب التحقيق يف الواقعةالتحقي

ن ال حمل للسري يف الدعوى أعت ستدالالت اليت مجت يف ضوء اإلأر  إذا، ىل املتهمإمور منسوبة أفيها من  على ما ورد

  ما متلكه النيابة العامة يف هذه املرحلة لذلك نعرضه بشيئ من التفصيل. أخطرخري من يعد التصرف األو 

داري ال جيوز الطعن فيه تصدره النيابة العامة بناء على إجراء إنه حمض أميكن تعريفه ب مر بالحفظتعريف األ أوال:

 نتهاء املدةإي وقت قبل أعنه يف  ي حجة لذلك جيوز هلا العدولأيكتسب الو  ،دعوىولية قبل حتريك الات األالتحقيق

  لو مل تظهر دالئل جديدة.املقررة لسقوط الدعوى اجلنائية و 

قبل حتريك ستدالالت و نتهاء مرحلة مجع اإلإال من النيابة العامة عقب إمر احلفظ ال يصدر أن أيتضح من ذلك 

مر القضية أثارة ي وقت إلأ تستطيع النيابة العدول عنه يفو  ي حجةأوز داري حبت ال حيإمر  أهو و ،الدعوى العمومية 

يباح للشاكي من اجلرمية التعقيب على قرار احلفظ وال ،احملفوظة من جديد مادامت الدعوى مل تنقضي بعد مبضي املدة

 ،مرليه من هذا األإ تظلمكي يار  ر القىل الرئيس التابع له مصدر إلتجاء ال ميلك سوى اإل ذإ ة،قضائي ةي جهأ مماأ

قاضي التحقيق ىل إقدم تن يرفض طلبه فيأما إو  ،جراءات من جديدفتح باب اإلب طلبه إىلاب جين أما إعندئذ و 

و بالسبب الذي بين أ ،مر احلفظ الصادر من النيابةأال يتقيد قاضي التحقيق بو  ،ببالغ يقيم نفسه فيه مدعيا مدنيا

حكام القضاء كذلك ال يلزم من احلجية الثابتة ألو فهو جمرد من الصفة القضائية  إدارية مر احلفظ ذو طبعية فأ.عليه 

 سبابه.أن يكون مصحوبا بذكر أ

 ي نص يف قانونأن هذه السلطة مل يرد عنها إلوفا يف فرنسا، فأمرا أمفظ صارت احلن سلطة النيابة العامة يف أرغم و  

تقدمي كان مالئما   إذاسلطة النيابة يف تقدير ما  أستقر على مبدإن العمل قد أال إ ،الفرنسي احلايلجراءات اجلنائية اإل

 .1مر حبفظ القضيةو صرف النظر عن ذلك واألأللمحاكمة  املتهم يف كل قضية

                                         

) 70 - 64 -47سباب غري قانونية ( املواد قامة الدعوى اجلنائية ألإمتناع عن على النيابة العامة اإلحتظر  مرة لعبارات القانون اليتاآل

  أنظر كل من:

- Garrraud, Traite de la législation criminelle de France ,3 ed, par Duvergier, T 

I, Paris 1830, P 102. 

- L’auvant (J .ch), le classement Sans Suite, Recueil de droit Pénal, Paris, 

no98, 1948, P97.   
  من: أنظر كل 1

  .170- 169ص  السابق، املرجع العامة،النيابة  ،شرف رمضان عبد احلميدأ -
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ن ممكموضوعية و  سباباأو أونية سبابا قانأمر احلفظ قد تكون أسباب اليت يبىن عليها األ إنبالحفظ أسباب األمر  ثانيا:

و قانون االجراءات اجلزائية، أبات سباب القانونية قد يكون مصدرها قانون العقو األو  الئمة،هو املضافة سبب ثالث و إ

احلفظ اليت بمر سباب األأممكن رد و  1و ماديات اجلرمية ذااأسباب املوضوعية فهي اليت يكون مصدرها الواقع ما األأ

  :سباب هيأاىل مخسة  لعمل يف فرنساقر عليها اإست

 كان اجلرميةأر احلفظ لعدم توافر  -1

 دارية إي جهة أخذ ر أاحلفظ بعد  -2

 احلفظ لعدم معرفة فاعل اجلرمية -3

 احلفظ لعدم مالئمة احملاكمة -4

 .2احلفظ لسحب الشكوى -5

  بتدائيمرحلة التحقيق اإل: ثانيالمطلب ال

ىل إمدى جدوى تقدمي املتهم  ديدىل حتإدف يهثبات حق الدولة يف العقاب وىل إلاملرحلة األ تدائيبيعترب التحقيق اإل

ىل نوع معني من القضاء هو قضاء التحقيق إو نفيه يعهد أثبات هذا احلق إلو ،رار هذا احلق يف مواجهته قاحملاكمة اجلنائية إل

يف هذه املرحلة تبدو احلاجة و ،امي مر يف النظام اإلكما كان األذلك ملشيئة اخلصوم  دلة بدال من ترك بالبحث عن األ

حق هذا و  ،جراءات املاسة حبرية املتهمختاذ بعض اإلإى إلكيد التوازن بني حق الدولة يف العقاب الذي يدعو تأىل إملحة 

مانات تكفل عدم التحكم يف جراءات بضإله من  ا يتعرضنظرا ملحاطة املتهم إالذي يقتضي  خري يف احلرية الفرديةاأل

  وهي القضاء  طمئنانىل جهة تتوافر فيها اإلإق ن يعهد التحقيأذلك يقتضي كل .كفالة حقه يف الدفاع يته  و حبر  املساس

جل حتقيق مهمته ألقضاء التحقيق من سلطات من مر يتوقف على ما خيوله القانون أهو رعة التحقيق و ن يكفل القانون سأو 

  ستقالل تام.إالبحث عن احلقيقة حبرية كاملة و  يف

عطى أفقد  ،هذا النظام مهد التحقيق نظرا لكونه اليت تطبق نظام قاضي للتشريعات  مثلاأل النموذجالفرنسي يعد القانون و 

بتدائي من اإل التحقيق ام  اليت تتوىل الرقابة على ما تباشره سلطة وظيفة التحقيق لقاضي التحقيق حتت رقابة غرفة اإل

من و ،بتدائيجراءات التحقيق اإلإمر الذي يكفل مشروعية األ،لفاعلية نصوص القانونكيدا أهذا يعد ضمانا و  جرءاتإ

مهية وجود جهة أهنا تربز ن يباشر دوره يف محاية اتمع وضمان احلقوق الفردية للمتهم و أخالل هذه الرقابة ميكن للقضاء 

                                         

  .149ص  ، املرجع السابق،البوعنني علي فضل -

  .168ص  ،نفسه، املرجع البوعننيعلي فضل  1

  .176ىل ص إ 171، ص نفسهاملرجع  العامة،النيابة  ،رمضان عبد احلميد أشرف 2
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جراءات السابقة تلك املرحلة اهلامة من اإل على درجة من القاضي الذي يباشر التحقيق للنهوض ذه الوظيفة يفأقضائية 

  التالية:ىل الفروع إيتم تقسيم هذا املطلب  ما تقدم وعلى ضوء .على احملاكمة

  مام قاضي التحقيقأالدعوى  ول:األالفرع 

اجلنائية يف ن تدخل الدعوى أ، ال جيوز لقاضي التحقيق ممارسة مهامه قبل 1التحقيقام و الفصل بني سلطيت اإل أقا ملبدوف 

ن تطلب من قاضي التحقيق البدء فيه أعليها ف ،جراء التحقيق فيهاإقضية تستوجب ن الأت النيابة العامة أفمىت ر  .حوزته

                                         

ن وظائف القضاء اجلنائي أوالمها أىل سببني إيرجع ذلك ال بعد قيام الثورة الفرنسية و إالتحقيق ام و الفصل بني سلطيت اإل أمل يتبلور مبد 1

ستقالهلا صراحة، فقد مسح إيعلن تدرجييا دون أن خذت يف الظهور أ أا ذإ بعد،ن قد عرفت تك) ذاا مل حكم-حتقيق  –ام إ(

الفصل بني  أن مبدأثانيهما  بينهم.بسبب التعارض يدته الوظائف رغم ما ترتب على هذا اجلمع من فقده حلللقضاء باجلمع بني هذه 

 يكن ملفصل بني وظائف القضاء اجلنائي ال أنبثق عنه مبدإم الذي األ أعتباره املبدإ) بالقضائية-التنفيذية -سلطات الدولة (التشريعية 

يف مؤلفه الشهري سم الفيلسوف الفرنسي موتسيكيو إرتبط بأ إفهذا املبد الفرنسية)،الثورة  (قبلمية طالق يف نظم احلكم القدمعروفا على اإل

 –تنفيذية  – (تشريعيةىل ثالث وظائف إوىل تقسيم وظائف الدولة األ ساسيتني:أيتلخص جوهره يف دعامتني  إذ" روح القوانني" 

  جور.و احدة ملا يؤدي ذلك من تعسف يد و الثانية عدم اجلمع بني هذه الوظائف يف  قضائية)،

قد و ،خرياألأ عتنقت املبدإفقد  ستبداد على الشعب الفرنسياإلالظلم و الطغيان و فع جل ر ألثورة الفرنسية قد قامت من ملا كانت او 

ء النيابة العامة شانإعادت ا أالية تتصدرت جمموعة من القوانني املأولية اليت كانت تفرض نفسها فصالحات األاإلحققت الثورة الفرنسية 

احلكم بني النيابة ام والتحقيق و السنة التاسعة الذي قسم وظائف اإل رمث صدر قانون بلوفيو  ،وى العموميةحتريك الدعومنحها سلطة 

ني ه والقضاء الفرنسيالفق هقضاء اجلنائي الذي قدمالالفصل بني وظائف  أا ما يعرب عنه مببدهذ،و التحقيق و قضاة احلكم العامة و قضاة 

  نظرمها لكفالة حقوق الدفاع و احلرية الفردية. بوجهة خذ املشرع الفرنسي أمث  جراءات اجلنائيةساسي يف اإلأ أكمبد

التحقيق ن كانت عبارات نصوص قانون إذ ال يوجد نص يقره صراحة و إ ني،القضاء الفرنسييف احلقيقة من عمل الفقه و أ فهذا املبد 

ختصاصات كل من إحيث حدد  1958جراءات اجلنائية  تكريسه بشكل واضح يف ظل قانون اإلمتو  بذلك،توحي  1808 اجلنايات

  التحقيق.و ام الفصل بني وظيفيت اإل أمبدضمنية بذلك يكون قد قرر بصورة التحقيق، و قاضي النيابة العامة و 

  ثالث:قواعد  أهذا املبدعن يعرب بتدائي و التحقيق اإلام جهة غري اجلهة اليت تتوىل ن يتوىل اإلأ أقصد ذا املبديو 

ثر من وظيفة من الوظائف أكيباشر يف نفس الدعوى وبالتتابع ن أنه ال جيوز لنفس الشخص أمؤدى هذه القاعدة  :قاعدة التشكيل

ضي التحقيق الذي حيقق فيها يرجع ن يكون هو قاأدعوى ام يف ة العامة الذي باشر اإل، فال جيوز لعضو النيابيختلفة للقضاء اجلنائامل

ن ميارس على التوايل هاتني الوظيفتني أبالتايل ال جيوز للقاضي و  التحقيق،ن الوظائف النيابة العامة بطبيعنها تتعارض مع وظيفة أىل إذلك 

  يف نفس الدعوى.

ن يباشر أن واحد فال جيوز آكثر من اختصاص يف أن ميارس أال جيوز لنفس الشخص  نهالقاعدة أمقتضى هذه  :خصصالتقاعدة 

و شكوى مصحوبة أال بعد طلب النيابة العامة إ، كما ال جيوز ان خيتص قاضي التحقيق من تلقاء نفسه النيابة العامة مبعرفةالتحقيق 

  دعاء املدين.باإل



 الباب األول: تصنيف النظام اإلجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

160 
 

مبصاحل ضارا نعكاسا إن حتمل أالقرارات بالغة اخلطورة متكن عمال و من األه طائفة داء مهمتأخوله القانون يف سبيل وقد 

هذا ما يؤثر شياء حمل التحقيق و األشخاص و فصال عن بعض السلطات اهلامة سواء يف مواجهة األ ،الدعوى اجلنائية طرافأ

  درجاته.و نواعه أتالف إخمام قضاء احلكم على أتتابع مراحلها عية على توجيه الدعوى اجلنائية و بالتب

  :م توضيحه من خالل النقاط التاليةهو ماسيتو 

يتصل قاضي التحقيق بالدعوى اجلنائية  مامهأحدودها بالدعوى الجنائية و 1قاضي التحقيقتصال إ: ولىالفقرة األ

  بإحدى الطرق التالية:

                                         

ن تباشر كل سلطة من هاتني أالتحقيق يقتضي م و االفصل بني سلطيت اإل أن مبدإفيما يتعلق ذه القاعدة ف العمل:ستقالل إقاعدة 

رس ن متاأكما جيب   للتحقيقات،دارته إلقاضي املختص بالتحقيق مستقال عن النيابة العامة يف ان يكون أ تام، فينبغيالسلطتني باستقالل 

ام إعتبارها سلطة إثناء التحقيق بأت هلا من طلبا بداء ماإن يقيد حريتها يف أفال جيوز له  إستقالل،مامه بكل أ خرية وظيفتهاهذه األ

  حقوق الدفاع.به النظام و  يضما يقإال  وال حيد من تلك احلرية اجلنائية،باشرة الدعوى مبخمتصة 

  من:نظر كل أ

-  Philipe (N), les garanties dimparatialité de juge répressif, J.C.P, 1978, P 05. 

-  Michaud (J), le juge dinstruction devant l’inculpe, revue de science criminelle, n1, 

janvier. mars, 1974, P 148. 

- Tulkens (F) et Kerchove (M)، introduction au droit pénal، Aspects juridiques et 

criminologiques، paris , 1999، P 553. 

-  Délestée (P) , l’instruction préparatoire après la réforme judicaire، paris,1959، P 

29  
بتدائية و يصدر قرار تعيينه من حد قضاة احملكمة اإلأهو ،و وىل من قضاة التحقيقيعترب قاضي التحقيق يف النظام الفرنسي الدرجة األ 1

جراءات إ 1/  50ملدة ثالث سنوات وفقا للمادة (  ءعلى للقضاي الس األأخذ ر أبعد العدل قرتاح من وزير إرئيس اجلمهورية بناء على 

ا أعتبار إنتقد الفقه الفرنسي هذه الطريقة على إقد و .جراءاتذلك بذات اإلنتهائها و إلو قبل لغاء و جنائية ) تكون قابلة للتجديد و اإل

ن يكون أنتهاء تلك املدة دون إمهمته قبل عفائه من إمكان إو ،ستقالل قاضي التحقيق نظرا لتحديد مدة توليه وظيفة التحقيق إحتد من 

ال يلتزم به رئيس اجلمهورية لذلك فضل الفقه ستشاري و ه إختيار إعلى يف ور جملس القضاء األن دأكما ،عرتاض على ذلك له حق اإل

ختيار قاضي التحقيق للجمعية العامة لقضاة احملكمة إن يرتك ،أو أعدم حتديد مدة معينة عفاء و اإلتعيني و العلى  شراط موافقة هذا السإ

قتضى التعديل الدستوري الصادر مبو  بيا.ديأو نتيجة ملساءلته تأعفاؤه من منصبه كقاضي حتقيق بناء على طلبه إن يكون أو ،االبتدائية 

ستثناء قضاة إن تعيني مجيع القضاة بأعلى للقضاء بشصبح رئيس اجلمهورية ملزما باحلصول على موافقة الس األأ 1999يوليو  27يف 

للقضاء، على قرتاح الس األإبتدائية الذين يتم تعيينهم بناء على رؤساء احملاكم اإلستئناف و ول حملكمة اإلالرؤساء األحمكمة النقض و 

  على للقضاء.صبح تعيينه يتم بناء على موافقة الس األأبتدائية فحد قضاة احملكمة اإلأملا كان قاضي التحقيق هو و 

  أنظر كل من:
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ختصاص إ نه ال ينعقدأجراءات اجلنائية الفرنسي من قانون اإل 1/ 51املادة  وضحتأ تصاله بالدعوى الجنائيةإأوال: 

  دعاء املدين.اجلرمية املصحوبة باإلشكوى املضرور من و أفتتاح التحقيق إ ناء على طلبال بإقاضي التحقيق 

جرائي الفرنسي اليت ينعقد حدى الطرق املقررة يف التشريع اإلإعد هذا الطلب ي طلب الفاتح  للتحقيق:ال   )1

من قانون  1/  80البدء يف حتقيقها ، فقد نصت املادة تصاص قاضي التحقيق بفحص الدعوى و خإا 

 "،فتتاحية لرئيس النيابةال مبوجب الطلبات اإلإقاضي التحقيق ال ميكنه البدء فيه :"ن أجراءات اجلنائية على اإل

خري األ طالبا فيه مننب رئيس النيابة لقاضي التحقيق مرسال من جاو ن يكون هذا الطلب مكتوبا أو جيب 

ن يكون هذا أز جيو ختاذ الالزم فيها ، و و وقائع معينة إلأه املنصب على واقعة إامالبدء يف التحقيق بشأن 

 1جراءات).إ 2/ 80و غري معلوم ( املادة أالطلب ضد شخص معلوم 

حق يف  شرع الفرنسي للمدعي املدينجاز املأ:دعاء المدنية المقترنة باإلشكوى المضرور من الجريم   )2

على رتب و 2دعاء باحلق  املدين مام قاضي التحقيق عن طريق الشكوى املصحوبة باإلأحتريك الدعوى اجلنائية 

قد و 3التحقيقوجبها القانون لقبول الشكوى دخول الدعوى حوزة قاضي أجراء مىت توافرت الشروط اليت هذا اإل

                                         

- Ramadan (M), la séparation entre la fonction de poursuite et les fonctions 

d’instruction de jugement en matière pénale , thèse Nice , 1985 , P 75. 

-   Bouloc(B) , l’acte d’instruction , these , paris , 1965 , P 351. 

-Levasseur (G) et  Bouloc (B), procédure pénale, 16 ed, Dalloz, paris, 1996, P 102. 
1 Voir : 

- Michaud (J) : la portée du réquisitoire nominatif ou Contrex, revu de science 

criminelle, 1972, P 180. 

- Josserand (S) , l’impartilité du magistrate en procédure pénale préface de francillon 

(j) paris, 1998, No 44, P 451. 

  . 247 –246ص  السابق،املرجع  التحقيق،قاضي  ،شرف رمضان عبد احلميدأ -

  .يف العديد من القواننيو  يةنسكسو جنلو زال مطبقا يف القوانني األام الشخصي الذي ساد قدميا وماىل نظام اإلإيعود هذا احلق و  2

  كل من:  ظر يف ذلكأن

  .204ص  السابق،املرجع  مقابلة،حسن يوسف    -

  .103 ،102ص  السابق،املرجع  ،جفر حممد عبد اللطيف     -

 150 (املادةمانة على سبيل نفاقات الدعوى أيداع إلتزام املدعي املدين بإوهلما أ ساسني لقبول الشكوى،أوجب القانون تواتر شرطني أ 3

ذا إختصاص احملكمة اليت يتم فيها التحقيق إختيار عنوان له يف دائرة إلتزام املدعي بإهما ) ثاني1947يوليو  26ادر يف من القانون الص

  .جنائية)جراءات إ 89 (املادةمل يكن مقيما فيها 

  ذلك:نظر يف أ     
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ن أو جنحة أجراءات اجلنائية على ذلك بقوهلا :" ملن حلقه ضرر يف جناية من قانون اإل) 85 (نصت املادة 

ي نص أجراءات اجلنائية يف حيدد قانون اإل ملمام قاضي التحقيق " و أيتقدم بشكوى يدعي فيها باحلق املدين 

خري كالطلب الفاتح للتحقيق من حيث ن األأبيد ا للشكوى املصحوبة باحلق املدين من نصوصه شكال معين

،  وصفها القانوينام و مؤرخة و ممهورة بتوقيع الشاكي متضمنة الوقائع حمل اإلن تكون مكتوبة و أها جيب أ

 نه ميكنأىل شخص غري معلوم مع مالحظة إن توجه أه ميكن غري أنمكن أن إىل الشخص املتهم إن تشري أو 

فصال عن ذلك ينبغي على  ،شفهية لقاضي التحقيق مباشرة فيحرر ا حمضرا يضمنه هذه البيانات ن تكونأ

صابه من هذه اجلرمية و انه يطلب أن الضرر قد أب  شكواه صفة املدعي باحلق املدينن يتخذ يفأالشاكي 

  .مام قاضي التحقيقأحتريك الدعوى  عليها تبير كانت شكواه جمرد بالغ ال  إالو  بالتعويض له احلكم

ن سلطته يف التحقيق إفلت الدعوى يف حوزة قاضي التحقيق مىت دخمام قاضي التحقيق أنطاق الدعوى  انيا:ث

ال يف نطاق الوقائع إن يباشر التحقيق أفليس له  عينية واليتهن أذ إو الوقائع املطلوب منه حتقيقها أتنحصر يف الواقعة 

ىل إن يتطرق أفال جيوز له دعاء املدين،يها يف الشكوى املصحوبة باإلإلو املشار أفاتح للتحقيق لالواردة يف طلب النيابة ا

من النيابة العامة لتحقيق هذه الوقائع ( املادة إضايف ال بناء على طلب إ بيف الطلحبث وقائع جديدة خبالف الواردة 

ن الوقائع اجلديدة ال تدخل يف حوزة قاضي أعلى  ستقر القضاء الفرنسيإقد ) و 1958لعام  جراءات جنائيةإ 4/ 80

 حيتمل خرى اليتن مهمته ال تتسع لبحث اجلرائم األألاء على تبليغ املدعي املدين ا م بنأالتحقيق سواء كشفها بنفسه 

مل تطلب ايف حتقيقها مأ ن يبدأدون ا مث تبليغ النيابة العامة هلا أهو تلقي املعلومات بشوقوعها من املتهم و كل ماله 

الشكوى املصحوبة و أالفاتح للتحقيق الواقعة الواردة يف طلب النيابة قاضي التحقيق ب ن تقيدأ غريالنيابة العامة ذلك ، 

كانت أختص ا سواء إن تصاحب الوقائع اليت أعن حتقيق الظروف اليت ميكن يعوقه ن أنه أليس من شدعاء املدين باإل

ن أن من واجب القاضي ن متنع املسؤولية ألأا أم من شأ هباحة الفعل املدعي بإا أم من شأهذه الظروف مشددة 

لو كان خبالف الوصف و  الصحيح هلا ىل احلل القانوينإن يتناوهلا يف حتقيقه حىت يصل بالواقعة أو  يتحرى هذه الظروف

ن قاضي التحقيق ملزم بالبحث عن أذلك  .دعاء املدينو يف الشكوى املصحوبة باإلأليه يف طلب النيابة العامة إاملشار 

  ام غالبا.اليت يبدو فيها وجه اإلال الوقائع إىل احملكمة إو ضده حىت ال حيال أاحلقيقة سواء لصاحل املتهم 

يف  إليهم يشار مل ذه الواقعة اليتهلو الشركاء أق لكي يشمل الفاعلني لقاضي التحقيق التصدي بالتحقيكن ميكما 

   1 .دعاء مدينو الشكوى املصحوبة باإلأطلب النيابة 

                                         

  .248ص  ،السابقاملرجع  التحقيق، قاضي احلميد،شرف رمضان عبد أ  -

   من:نظر كل أ 1
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  سلطات قاضي التحقيق في الدعوى الجنائية  :الثانيةالفقرة 

  تتوضح سلطات قاضي التحقيق يف الدعوى اجلنائية فيمايلي:

سلطات  ثانيهما التحقيق،وهلما سلطات أ، ىل نوعنيإقسم هذه السلطات نت :ثناء التحقيقأسلطات القاضي  أوال:

  القضاء.

ن يتخذ أمنا ترك له إ، و اءات اليت يقوم ا قاضي التحقيقجر حيدد املشرع الفرنسي كافة اإل : ملالتحقيقسلطات  )1

 ) علىمن قانون االجراءات اجلنائية الفرنسي 81(املادة سا على ذلك نصت يسأت ظهار احلقيقةالزما إل ما يراه

ظهار إظهار احلقيقة" فا مفيدة إلأعمال التحري اليت يعتقد أ" يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون جبميع  :نأ

  مايلي:جيريه ن يشمل التحقيق الذي أينبغي بتدائي لذلك جراء التحقيق اإلإاحلقيقة يعد الغاية من 

  على السواء ةدلة الرباءأام و دلة اإلأمجع  •

 دراسة شخصية ارم.مجع الوقائع املادية و  •

غة بصدار قرارات هلا صإكنة من متىل جانب سلطات التحقيق منح لقاضي التحقيق سلطات إ سلطات القضاء: )2

ن يقضي أعن ذلك يتعني على قاضي التحقيق  التحقيق، فضالثناء أليه إقدم تجل الفصل يف الدفوع اليت أية من قضائ

املختصة، مام جهة القضاء أدلة كافية قبل املتهم حىت يربر تقدمي الدعوى من عدمه للفصل فيها أبعدم وجود  أو بوجود

  درجة.ول أخرية يعترب جهة حتقيق ذه الصفة األ وهو

 1قامة الدعوىإل وجهن الأمر بأم بأحالة مر اإلأء بوان التصرف فيه سأفبخالف القرارات اليت يصدرها قاضي التحقيق بش 

ن يصدر قرارا أجراءاته إلسري يف من ناحية ، يستطيع قاضي التحقيق قبل ات أخرى .فن يصدر قرارا أمتكنه منذ بداية التحقيق 

 86وراق للنيابة العامة ( املادة حالة األإب ،جراءات فرنسي)إ 87دعاء املدين ( املادة رفض السري يف التحقيق ، بعدم قبول اإلب

 99شياء املوجودة على ذمة التحقيق ( املادة بتسليم األو أجراءات فرنسي) إ 90ختصاص ( املادة بعدم اإل،جراءات فرنسي ) إ

 جراءات فرنسي)، فضال عن ذلك قرارات التصرف يف التحقيق.إ

 

 

  

                                         

  .145-144ص  السابق،رجع ملا ،جفر حممد عبد اللطيف  -

  .254-253قاضي التحقيق، املرجع السابق، ص ، رمضان عبد احلميد أشرف   -

  .263 إىل 260ص  ،املرجع نفسه احلميد،شرف رمضان عبد أ 1
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 ل قاضي التحقيق في مباشرة سلطاتهستقالإثانيا: 

  يتحدد إستقالل قاضي التحقيق يف كيفية مباشرة سلطاته من جهة، ويف إختيار وسائل التحقيق من جهة أخرى كالتايل: 

جراءات يف كل إن قاضي التحقيق ميلك سلطة تقدير ما يتبع من أىل إالقضاء الفرنسيني جته الفقه و إ :التحقيقجراء إطريقة  )1

فمىت دخلت  مباشرة،ىل هدفه إن تقوده أا أاليت من ش وسائلن يتبع الأن من حقه دائما إمث ف ومن ،قضية يقوم بتحقيقها

 ن يوجهها الوجهة اليت يراها.أن له إالدعوى حبوزته ف

نائية حيدد بصورة جمردة جرءات اجلن قانون اإلأذلك  يةآ،فقد ترك املشرع الفرنسي لقضاة التحقيق السلطة التقديرية يف العمل

مع ذلك مل يشر جمرد و  ربة،عمال اخلأتجواب املتهم و الشهود والتفتيش واحلجز و سإعمال التحقيق كأشكل كل عمل من 

ا القاضي وال  من يلتز أال على املدة اليت جيب عمال يف ظرف معني و حمدد و ذه األي عمل من هأجراء إىل ضرورة إشارة إ

وامر صدار األإيف و ،ستجوابجراءات اإلإال خيرج عن ذلك سوى ما يتعلق برتتيب تتابع و ،كيفية تتابعها على وصفها و 

جراءات اجلنائية و ما بعده من قانون اإل 122و كلها قواعد حمددة بطريقة ملزمة يف املواد ،املدة احملددة للقيام ا القضائية و 

اإلجراءات ) و  145ستجواب ( املادة ال بعد اإلإصداره إمر باحلبس املؤقت ال جيوز ن األإو على سبيل املثال ف. الفرنسي

مر أو أ، حضاراإلمر بالضبط و ستجواب املتهم مباشرة عقب القبض عليه مبوجب األإن يقوم بأيتعني على قاضي التحقيق 

عشرين ساعة من وقت القبض على املتهم ( ربع و أستجواب خالل ن يكون اإلأجراءات فرنسي)،و إ 125( املادة التكليف

  جراءات فرنسي)إ 133املادة 

ستخدام الوسائل اليت وضعها القانون حتت تصرفه مثل إاحلرية الكاملة يف  التحقيق ميلك قاضي :ختيار وسائل التحقيق إ )2

شكال املنصوص عليها األ ن يراعيأىل ذلك شريطة إما ستخدام اخلرباء و إىل الشهود و طلب إستماع ستجواب املتهم و اإلإ

صدار  إاحلجز و  خوهلا له املشرع مثل التفتيش و جبار اليتاإلو  وسائل القهر إىل لتجاءكما يستطيع اإل،ن أقانونا يف هذا الش

ختيار الوسائل إطلق يده يف أن القانون قد إفضال عن ذلك ف، الشروط القانونية احملددة هلا  وامر القضائية بشرط مراعاةاأل

و غش ال تكون وليدة الألكن بشرط حىت و لو كانت غري منصوص عليها يف القانون و ف احلقيقة كتشاإتساعده على  اليت

البحث عن  ن يتقيد يف كل ذلك مببدأـ النزاهة يفأ،لذا عليه نزاهة القاضيو  تتفقهذه الطريقة ال  نأ اخلداع ، فضال عن

  .  1دلةاأل

 ،قرارات قضائية باملعىن الدقيق ارصدإنتهى قاضي التحقيق من التحقيق كان له احلق يف إذا إ التصرف في التحقيق ثالثا:

ن إف ن االدلة كافيةأى أما اذا ر أقامة الدعوى،ن ال وجه إلأبله ان يصدر قرار  قبل املتهمني دلة غري كافية ا كانت األذإف

حالة  إصدر قرارا بأخرية ذا كانت األإم جنحة فأاية شكل جنتذا كانت الوقائع املنسوبة للمتهمني إمر خيتلف حبسب ما األ

                                         

  .258 إىل 256ص  السابق،املرجع  التحقيق،قاضي ، شرف رمضان عبد احلميدأ 1
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ن يصدر قرارا أو  لها مباشرة اىل حمكمة اجلناياتن حييأوىل فال يستطيع ذا كانت األإما أ،حمكمة اجلنح املختصة ىل إاملتهمني 

  1امحالتها لغرفة اإلتوطئة إل ائب العام عن طريق رئيس النيابةىل النإبتحويل املستندات 

افية دلة كن األأو ،جنحة و أالواقعة حمل التحقيق تعد خمالفة  أن ققيحقاضي الت رأىمىت حالة الجنح والمخالفات باإل مراأل  )1

ن أعن ذلك  ضاليتعني عليه فاملخالفات املختصة ، و  ة اجلنح ىل حمكمإمر برفع الدعوى أنه يإفدانته إعلى املتهم لرتجيح 

حد املتهمني الذين أذا كان إنه أجراءات فرنسي) مع مالحظة إ 179 – 178لة احلبس املؤقت ( املادة أيفصل يف مس

ىل حمكمة إحالته إمر بأمام احملاكم العادية بل يأحالته إنه ال جيوز إفدث مل يتجاوز سنه الثامنية عشرة تناوهلم التحقيق ح

و اجلنح ينبغي أىل حمكمة املخالفات إحالة الدعوى إالصادر ب مرن األإفمر يصدر من قاضي التحقيق أمثل كل حداث و األ

مر الصادر من و يرتتب على األ ن يكون مؤرخاأفضال عن ضرورة  ،يعد كأن مل يكن إالموقعا عليه منه و ن يكون مكتوبا و أ

يف خروج الدعوى من جرائي يتمثل إر قانوين أثاملخالفات واد اجلنح و ىل احملكمة املختصة يف مإحالة قاضي التحقيق باإل

ن أفال يكون يف مقدوره  ،سلطته القضائية يف الدعوى بذلك تنتهيو ،ىل والية احملكمة املختصة إوالية القاضي التحقيق 

حالة مر الصادر باإلاألو  ،سلبه سلطته يف الدعوى فتزول واليته بالتحقيق فيهايحالة مر اإلأن أل قيقا فيها بعد ذلكحتجيري 

نع احملكمة من ميفال ،ختصاصيعترب حكما ائيا ذا اإلنه الأال إ احملكمة اليت تعترب خمتصة بنظر الدعوى نين كان يبإو 

  ن الواقعة جناية.أت أذا ر إختصاص احلكم بعدم اإل

ىل املتهم إن الوقائع املنسوبة أذا تبني لقاضي التحقيق إ الجناياتتهام في مواد لى غرفة اإلإمر بتحويل المستندات األ )2

ىل النائب العام عن طريق رئيس إمر بتحويل املستندات أنه يأىل حمكمة اجلنايات بل إحالة املتهم إنه ال ميكنه إفتشكل جناية 

ستقباله للمستندات إبعون ساعة من أر عام يئة الدعوى يف خالل مثان و و على النائب ال،اجراءات فرنسي)  181النيابة (املادة 

ام خيضع الدعوى مرفقا ا طلباته لغرفة اإلو  األخرى.يام يف احلاالت أ 10يف خالل و ذا كان املتهم حمبوسا مؤقتا إيف حالة ما 

ت أمىت ر نتهائها من التحقيق و إعند ام فحص املوضوع من جديد و عقب ذلك تتوىل غرفة اإل)، و جراءات فرنسيإ 194 (املادة

  2جراءات فرنسي).إ 214 (املادةىل حمكمة اجلنايات إحالة ا تصدر قرارها باإلإية فىل املتهم تشكل جناإن الوقائع املنسوبة أ

قامة الدعوى يف مجيع التحقيقات  اليت جيريها ن ال وجه إلأب رأمصدار إلقاضي التحقيق قامة الدعوى مر بأن ال وجه إلاأل )3

دانة ( دلة غري كافية على ترجيح اإلاألن أو أ ،ال يعاقب عليها القانون  ةن الواقعأى أم جناية مىت ر أم جنحه أسواء يف خمالفة 

قامة إل ىمر قضائي تصدره سلطة التحقيق لتقرر عدم وجود مقتضأنه أكن تعريفه بميجراءات فرنسي) و إ 1/  177ادة امل

                                         

  .294ص  السابق،املرجع  ،بوعننبالعلي فضل  1

  من: أنظر كل2

  .397-396ص  السابق،املرجع  مقابلة،حسن يوسف أ -

  .277ىل إ 272ص السابق، املرجع  التحقيق،قاضي  احلميد،شرف رمضان عبد أ  -
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حجية جيوز موضوعي و  أو قانوينمر الذي يصدر بناء على سبب هو ذلك األو أ، سباب اليت بينها القانونالدعوى لسبب من األ

سباب أىل إما إقامة الدعوى إلوجه ن الأمر بصداره األإبدرجة كافية و يستند قاضي التحقيق عند مسببا ن يكون أجيب و  ،مؤقتة

  سباب قانونية .أىل إو أموضوعية 

بالنسبة و  ،1دلةو عدم كفاية األأعل او عدم معرفة الفأسباب عن عدم صحة الواقعة هذه األفال خترج ما االسباب املوضوعية أ 

وال شكل خمالفة تي ال أ ي وصفأن الواقعة ال يعاقب عليها القانون حتت أ ققى احملأذا ما ر إا تتوافر إفة سباب القانونيلأل

   يت:اآليتسع هذا السبب ليشمل جناية و وال  جنحة

  نقضاء الدعوى اجلنائية.إ  •

 باحة.اإلسباب أتوافر سبب من   •

  ة.يتوافر مانع من موانع املسؤول  •

ذا ما إو أدلة جديدة أذا ما ظهرت إقضاء الدعوى "حبالتها" فإنفال يرتتب عليه  ،قامة الدعوىن ال وجه إلبأمر ما عن حجية األأ

فمىت ، جراءاا إجاز العودة اىل السري يف حالة الدعوى و غريت ت -امغرفة اإل -مر من اجلهة املختصة بنظر الطعن فيهلغي األأ

جراء حتقيق تتخذه إ أي نأذلك  ىمؤد ،و رفعهاأىل الدعوى إلغ قانونا ميتنع على السلطة التحقيق العودة  مل يمر قائما و كان األ

قامة الدعوى على ذات الواقعة اليت صدر إكما ميتنع عليها بالضرورة باطال،د يعمر صدارها األإبتدائي بعد سلطة التحقيق اإل

و بالنقض يف القرار أام غرفة اإل مماأستئناف ما باإلإقامة الدعوى وجه إلن الأمر الصادر بعن يف األوز الطحيو ،مراألا أبش

  2ام .الصادر من غرفة اإل

  المتهم في مرحلة التحقيق  : ضماناتالثالثةالفقرة 

  التايل:خرى خاصة على النحو أل مرحلة التحقيق بضمانات عامة و يتمتع املتهم خال

  :اليت البدمن توافرها فيمايلي هم الضمانات العامةأتتمثل   نات العامة للمتهم امالض أوال:

جراءات التحقيق إلس منظم ساأاخلاص على العام و  اية للصاحلمحيقق القانون الفرنسي احل مختصة:تولي التحقيق من جهة  )1

نفصاال له قوة إام خمتصة متخصصة و متميزة عن جهة اإل ىل جهةإجراءات ذلك بعهدته تويل القيام ذه اإلو ،املفصلة 

ما كان نفس الشخص هو  إذابأن كل مواطن له اخلوف  ،1810سنة  قانون غا من صعتقاد وضعه إيقينية قائما على 

قالل قاضي ستإجراءات اجلنائية الفرنسي يؤكد قانون اإلو .امه إل ثبات املربرالوقت يباشر سلطة اإليف نفس و ،ام سلطة اإل

 قانون حتقيقاليت كان يتصف ا يف مور الضبط القضائي عن قاضي التحقيق أالتحقيق عن النيابة العامة برفعه صفة م

                                         

  .210-209ص  السابق،املرجع  نني،البوععلي فضل  1

  .282ىل إ 279ص  ، مناملرجع السابق التحقيق،قاضي  احلميد،شرف رمضان عبد أ 2
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ار قاضي التحقيق لرئيس احملكمة ختيإناط مهمة أنه أكما ،ة العامة بايهذه الناحية للنمن ال يكون تابعا  ىتح مللغىنايات ااجل

يداع التحقيق يف يد سلطة متخصصة فيه الضمان إن أشك فيه ومما ال،ليس للنيابة العامة كما كانت عليه احلال سابقا و 

  1.وىف للمتهماأل

وقد جراءات التحقيق إهم وجوب تدوين تالضمانات العامة اليت يقررها القانون الفرنسي للم منالتحقيق: تدوين اجراءات  )2

ذلك  وغري ،واملعاينةنتقال جراء اإلإثناء مباشرة أصطحاب الكاتب لقاضي التحقيق إبذلك يف مواقع متفرقة كوجوبه  أشار

  )2 /81 (املادةجمموعة يف ملف و  ن تكون ثابتة بالكتابةأن مجيع القرارات اليت تتخذ جيب أ جراءات، كمااإلمن 

عمال أجراءات اجلنائي الفرنسي العلنية باجتاهه حنو احلضورية يف هتم ا قانون اإلإهم ضمانة عامة أ :علنية التحقيق )3

عالنه باليوم إوجب أو  املتهم،ه بشهود تمواجهقوال املدعي املدين و أثناء مساع أجاز حملامي املتهم احلضور أالتحقيق فلقد 

ع على امللف يف اليوم السابق من كل طالجازة القانون الفرنسي حملامي املتهم اإلإجراءات التحقيقية بالسابق ملباشرة هذه اإل

 املتهم. ةو مواجهأستجواب إ

جراءاته تتسم بالطابع السري املطلق الذي إمييل حنو العلنية يف التحقيق بعدما كانت  أن القانون الفرنسي بدأهكذا يتضح و 

ة نين العالأعلى و  خالله،سرية ما يدور باحلفاظ على  نكني يف التحقيق ملزمو رت ن املشأعلى نقييب حد مسات النظام التأهو 

وال ال تعرض حماضر التحقيق لكي يطلع عليها العامة و  2ا ليست كذلك للجمهورإوكالئهم فطراف املتقاضني و املتاحة لأل

 3و نشرها يف الصحف.أذاعتها إ جيوز

األدلة، وضمانات يف مواجهة جرارات مجع إجهة واىل ضمانات يف مإوتنقسم هذه الضمانات  الخاصة الضمانات ثانيا:

  وهي كالتايل: اإلجراءات اإلحتياطية

 :الضمانات مايليهذه ومن بني  :دلةاألجراءات جمع إضمانات المتهم في مواجهة  )1

من القانون الفرنسي زيارة مسرح  )92ول ما يفعله قاضي التحقيق حسب نص املادة (أن إ :المعاينةو  اإلنتقال-أ

ول ما أو  ،الشخصيةو دواعي املعاينة أخلطورة اجلرمية حوال الضرورة و أذلك يف الكاتب املختص و مية مصطحبا معه ر اجل

 شاهدموجزا مبا مسع و  ين ميلأو  دلة من العبثن يصدر قاضي التحقيق تعليماته للمحافظة على األأالقانون هو  فرضهي

  ضر. احمل يف

                                         

  .470- 469ص  السابق،املرجع  سي،بيالكعبد الستار سامل  1

  . 299 إىل 297ص  السابق،املرجع  نني،بوعالعلي فضل  2

  .49ص  السابق،املرجع  العام،دعاء اإل حممد،بكري يوسف بكري  3
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ثناء أعلمية و أفنية  ةمسأل بذوي اخلربة للفصل يف ستعانةمر باإلقد يتطلب األ :في الخبرةالمتهم  ضمانات-ب

 )، وقد169- 156 (املوادتلقائيا  جراءقاضي التحقيق مباشرة هذه اإللذلك يسمح القانون الفرنسي ل التحقيق

و تتضمن فحص جسدي على املتهم كالنظر أو موافقة القاضي أسئلة للمتهم بناء على موافقته تتضمن اخلربة توجيه األ

  رتكاا.إثناء أثار ضارة جبسده أاجلرمية من ترتكه  قدىل ما إ

حلق املتهم  نكارهإال فإو ال جيوز للقاضي رفض طلبه ما مل يقم السبب املربر لذلك جراء اخلربة و إللمتهم احلق يف طلب و 

جيب  ، كماالفرنسي) اإلجراءات اجلنائية من قانون 3/  156املواد ام (مام غرفة اإلأستئناف اإلقراره للطعن ب يعرض

  بتقرير اخلربة.عالن املتهم بصفة اخلبري وموضوع اخلربة و إ

يناقش عادة كل الشهود املهمني الذي يرى يقابل قاضي التحقيق و  :قوال الشهودأالمتهم في سماع  ضمانات-ج

قواله فال يستطيع رفض ذلك أداء بن القانون الفرنسي يلزم الشاهد باإلإلذلك فو  ،قواهلم نفعا يف كشف احلقيقةأيف 

  .تعرض لفرض غرامة عليه عند الرفض الإالذات و  جترميمتياز ضد إنه يتمتع بأساس أعلى 

  هي:هم الضمانات اليت يوفرها القانون الفرنسي يف هذا اال ألعل و 

  نفرادياإحتصيل الشهادة  •

  متكن املتهم من دعوة شهوده •

 عدم قبول الشهادة التطوعية •

  على الشهاداتطالع اإل حق •

راء جنسي لقاضي التحقيق سلطة واسعة إلخيول القانون الفر  ضبط:في مواجهة التفتيش و المتهم  ضمانات-د

ا ما يفيد يف الكشف عن احلقيقة ن فيهأشياء اليت جيد كل األ  ماكن، وضبطاألكل فله تفتيش املتهم و  ،الضبطالتفتيش و 

جراء حفاظا على يضع القانون الفرنسي قيودا على ممارسة هذا اإل) و 97- 94 (املوادليها إو مصلحة يف الوصول أ

  فيمايلي:مهها أحقوق املتهم نذكر 

  الضبط تلقائيا.جراء التفتيش و مباشرة البوليس إلعدم  •

  .ماكن املراد تفتيشهااألملبحوث عنها و حتديد طبيعة املواد ا •

  .ثناء التفتيشأو ممثله أحضور املتهم  •

من قانون اإلجراءات  59املادة صباحا (السادسة و التاسعة مساء،  ما بني الساعةجراء التفتيش حتديد فرتة إل •

  .)اجلنائية الفرنسي

  .شياء املضبوطةبداء مالحظاته حول حيازته لألإمتكني املتهم من  •
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  .1الربقيةة و ربيديالضبط املراسالت خضوع تفتيش و  •

اإلجراءات اجلنائية  من قانون 96ه (املادة حماميبني املتهم و ملستندات املتبادلة او  رتام سرية املراسالتإح •

  ).الفرنسي

جراء حتقيق يهدف إستجواب خالفا لسابقيه مل يعترب اإلن القانون الفرنسي احلايل أمع  والمواجهة: اإلستجواب-و

قضاء النقض يدعمه الفقه الفرنسي قد  فإن القولية،دلة جراء للبحث عن األإىل كونه إضافة إ ،ىل حتقيق دفاع املتهمإ

   جوهري.جراء دفاع إه أنستقر على إ

 يسمى كذلكو  الحضور األول ستجوابإ ويطلق عليه ألولا ستجوابمن اإل نقانون الفرنسي نوعايعرف الو 

الركن فتقاره إلبا حقيقيا باملعىن القانوين هلا ستجواإوهو ليس ام ستجواب اإلإمن الشخصية و د كأستجواب التإ

  :ول تتمثل فيمايليستجواب احلضور األإيتمتع املتهم بضمانات عند ستجواب وهو املناقشة التفصيلية و ساسي لإلاأل

  .التحقق من شخصية املتهم •

  حاطة املتهم بطبيعة التهمة.إ •

  .جراءات فرنسي)إ 2/  214 (املادةستجوابه موضوعيا إتناع القاضي عن إم •

  الدفاعية.ىل حقوقه إتنبيه املتهم  •

ملتهم يف الوقائع اويتضمن املناقشة واحملادثة بني القاضي و  ستجواب الموضوعيباإلجواب الثاين فيعرف ستما اإلأ  

  :تتمثل ضماناته فيمايليئمة ضده و دلة القااألليه و إاملسندة 

  منح املتهم فرصة قبل مباشرته. •

  ستجواب.ثناء اإلأوجوب حضور حمامي املتهم  •

  طالع على ملف القضية.اإل متكني الدفاع من •

  جبار املتهم على التكلم.إعدم  •

ختالف يف الرواية، سباب اإلأستجالء خر إلاملتهم بعضهم مع البعض اآلبني الشهود و  ةىل مواجهإقد يلجأ القاضي و 

و أو املتهمني عندما ختتلف أستجوام من الشهود إشخاص السابق سؤاهلم و األواجهة مقابلة حتري بني املتهم و فامل

زالة هذا التعارض بقدر إىل إدف املواجهة ، و الظروف اهلامة املتصلة بالدعوىو قواهلم مع بعضها يف الوقائع أتتعارض 

   2دحضها. وأثبات التهمة دلة سواء إلمكان لتتولد بالتايل عناصر قوية يف األاإل

                                         

  .479ىل إ 472املرجع السابق، ص  الكبيسي،عبد الستار  - 1

  من:نظر كل أ 2
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  وتتمثل هذه الضمانات فيمايلي: حتياطية:اإلجراءات ضمانات المتهم في مواجهة اإل  )2 

، حتياطيةجراءات اإلصور من اإل دةعمر القبض يف فرنسا أ بقسي جراءات القبض:إضمانات المتهم في مواجهة   -أ

جابته إمكان معينني بغية ام القاضي يف وقت و مأستدعاء املتهم للمثول إىل إيهدف الذي  مر الحضورأ ولفاأل

ستخدامه حىت بالنسبة جلرمية اخلطرية إميكن و حجزا و أفهو ال يعترب قبضا  ا، ىمدع شأن مةسئلة يف عن األ

ابه عند ستجو إنه جيب إكضمانة للمتهم فو  ،ستدعاءن الشخص سيحضر بناء على هذا اإلأقتنع القاضي بإمىت 

حضار شخص معني إليوجه لرجل البوليس  الذي حضارمر باإلاألهو  مر الثاينواأل، )1/  125حضوره ( املادة 

 ،ب املتهمو هر  من شيةاخلو يف حالة أجراء يف اجلرائم اخلطرية و يتخذ هذا اإلستجوابه،إلمام قاضي التحقيق فورا أ

ذا مل يتسىن ذلك إو ،جراءات ضده فوراحضاره فيوجب مباشرة اإلإو يقرر القانون الفرنسي ضمانة للمتهم عند 

على و  ،يعرض على القاضي يعترب تعسفا نأ كثر من هذه الفرتة دونبقائه ألإال فإو ساعة  24بقاؤه ملدة إجيوز 

ذا تعذر ذلك ينبغي إخر يعينه هلذا الغرض فآو من قبل قاضي أساعة من وصوله  24تجوابه خالل إسالقاضي 

ىل إال يلجأ مام القاضي و أذلك حبجز املتهم حتفظا حلني سؤاله و   يداعاألمر باإل هو مر الثالثاألو طالق سراحه.إ

بض تتمثل يف القت يف مواجهة للمتهم ضماناو 1شد.أو أال يف حالة ما تكون عقوبة اجلرمية احلبس إجراء هذا اإل

  :مايلي

مر من قاضي التحقيق أال بناء على إن القبض ال جيوز مباشرته أيف القانون الفرنسي  فاألصل إذن،جراء بناء على مباشرة اإل •

القبض على بيان لطبيعة  رأمحتواء إيقرر القانون الفرنسي وجوب جراءات الفرنسي) و من قانون اإل 122 – 70 (املادة

 ).123املادة القانونية الواجب تطبيقها (املادة التهمة و 

ما نحيو الفار من العدالة و أمر وفقا للقانون الفرنسي حبثا عن املتهم اهلارب يصدر هذا األو  مر بالقبضحوال األأحتديد  •

 شد.أو أليه احلبس إتكون عقوبة التهمة املنسوبة 

 التالية للحظة القبض عليه. الثماين األربعونمام قاضي التحقيق خالل أحضار املقبوض عليه إسرعة  •

 مامه.أحضاره إساعة من  48ستجواب املقبوض عليه يف غضون إمباشرة  •

                                         

- Jean  Robert, Procedure pénal, revue de science criminelle et de  droit compare, 

no1, 1974, P 121. 

 .488 إىل484 ص السابق،املرجع  الكيبسي،ستار عبد ال -

  .934ص  ،نفسه املرجععبد الستار الكيسيب ـ  1
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 1ه.الغ ذوي املقبوض عليه حبالإب •

ن أىل إمام قاضي التحقيق أمرة  ألولقد ينتهي مثول املتهم  :حتياطيالحبس اإلواجهة مضمانات المتهم ل   -ب

ستخدم عادة يف اجلرائم اخلطرية نه يإجراء فستثنائي هلذا اإلللطابع اإلو  ،حتياطياإاملتهم مرا حببس أخري يصدر األ

صدار إيلتزم ا القاضي عند  قيوداالقانون الفرنسي  يفرضالفرنسي) و اإلجراءات اجلنائيةمن قانون  137ملادة ا(

  يت:كاآلتهم  للمتعترب يف املقابل ضمانات حتياطي و مر باحلبس اإلاأل

باحلبس  مراأل جراءات الفرنسي)من قانون اإل 138 املادة (جتريال حيث  ،مدتهحتياطي و مر باحلبس اإلحتديد حاالت األ •

 تية:اآلحوال ام يف األأيكثر من مخسة حتياطي ألاإل

 املتهم مقيما يف فرنسا.ذا كان إ-

 ل.أق وأكانت التهمة معاقبا عليها باحلبس سنتني و -

 شهر.أاحلبس عن جنحة ملدة ثالثة و أ يسبق احلكم عليه احلبس عن جناية ملو -

تكن مل رنسي) مالفمن القانون ا 139 (املادةشهر أربعة أحتياطي ال ينبغي جتاوزها على ن مدة احلبس اإلإفيما عدا ذلك فو 

خذ تعليقات أخرى بعد أشهر أربعة فيجوز حبس املتهم أل ،و مببادرة قاضي التحقيقأسباب وجيهة بناء على طلب النيابة أ

  املتهم.النيابة و 

سباب الكافية لقراره باحلبس ن يعطي قاضي التحقيق األأفمن املقرر يف القانون الفرنسي ، حتياطيمر باحلبس اإلاأل تسبيب •

 حتياطي.اإل

 ستجواب املتهم.إحتياطي بعد باحلبس اإل مرصدور األ •

 ).186و 2/ 145ستئنافه (املادتان إذ جيوز إحتياطي مر احلبس اإلأصدار إالرقابة على  •

 .فراج املؤقت عن املتهماإل •

ذا إستفادة املتهم من هذا النظام إيقرر القاضي ة القضائية)، و حتياطي (الرقابإلحق املتهم يف االستفادة من بديل احلبس ا •

 2منيا.أو بوصفه تدبريا أى ضرورة ذلك للتحقيق أما ر 

 

  

 

                                         

1(A).Dumont et (O.)Van de Meulebroche, le contrôle juridictionnel de la détention 

Préventive, Revue de droit pénal et de criminologie, no 2, nov 1970, P 153.  
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  حالة مام قضاء اإلأ: الدعوى الفرع الثاني

ن خيضع لنوع من الرقابة القضائية على ما أ قاضي التحقيق يف الدعوى اجلنائيةخطورة الدور الذي يلعبه ية و أمهقتضت إ 

يضا لوقاية ألكن و  ،و حتكم قد يصدر عنه فحسبأي تعسف أالدعوى من  أطرافيباشره من سلطات ليس دف محاية 

مر الذي يتعذر عدم مالئمة األ وجهأو أخطاء أيجة ما يقع فيه من نتسريه ثار ضارة حبسن أمرفق التحقيق مما قد يرتتب من 

  ثاره.احيان تدارك معه بل يستحيل يف بعض األ

ن تتوىل أمنا جيب إو  ، احملكمة خاصة يف اجلناياتىلإحالة اإلن متنح شخص واحد سلطة التحقيق و أنه من اخلطورة أذ إ 

ق من مراعاة التحقالة املتهم اىل احملاكمة و حإدلة اليت تربر خرى مراقبة تقدير سلطة التحقيق ملدى كفاية األأجهة القضائية 

  .يت كفلها القانون للحرية الشخصيةجراءات للضمانات الاإل

 1808انون التحقيق اجلنائي سنة ام يف قخذ بنظام غرفة اإلىل األإقد ذهب املشرع الفرنسي يف القرن التاسع عشر و  

سم إ التحقيق اجلنائيطلق عليه يف ظل قانون أ قدنه خضع لتعديالت هامة و أغري  ،ستمر هذا النظام حىت الوقت احلاضرإو 

خرية متثل هذه األهام و سم غرفة اإلإجراءات اجلنائية عليها قانون اإلطلق أحيث  1958حىت سنة "ام حالة اإلإغرفة "

  الثانية لقضاء التحقيق.الدرجة 

  مامهاأحدودها الجنائية و  1تهام بالدعوىتصال غرفة اإلإ :ولىالفقرة األ

  أمامها كمايلي:ام بالدعوى اجلنائية، ونبني فيمايلي حدود هذه الدعوى هذه الفقرة كيفية إتصال غرفة اإل نوضح يف

وامر الصادرة من ستئناف لألإما لكوا جهة إام بالدعوى قد تتصل غرفة اإل تهام بالدعوى :تصال غرفة اإلإوال: أ 

ال عن طريق الطعن إام ال تتصل بالدعوى ن غرفة اإلإوىل فتعلق باحلالة األيفيما و ،حالة إو لكوا قضاء أ،قاضي التحقيق

جراءات جاز هلا قانون اإلأخري قد يكون النيابة العامة حيث هذا األو ،ستئنافالصفة يف اإلو أاملقدم من صاحب املصلحة 

                                         

ام على كل حمكمة تتضمن غرفة اإلو ،ستئناف جراءات اجلنائية الفرنسي هي دائرة من دوائر حمكمة اإلام يف ظل قانون اإلغرفة اإل 1

ما العمل يف أي دائرة ن يناط أجيوز ني من مستشاري احملكمة و ثنإغرفة من ال تشكلو  ،فرنسي جنائية جراءاتإ )191املادة ( قلاأل

ن يباشر أجيوز عند الضرورة و ته ،غرفغري ناط به العمل يف يالأ نه من حيث املبدإما رئيس الغرفة فأ ،دوائر احملكمة عند الضرورةخرى من أ

جراءات إ 191املادة  (كثراأل على ع دوائربر أاحملكمة و ذلك يف احملاكم اليت تتضمن بذات خرى أستثنائية يف دائرة إالرئيس العمل بصفة 

ام ، اليت يتعني نعقاد جلسات غرفة اإلإال يوجد تغريات ملحوظة فيما يتعلق بنظام و ،  1960فرباير سنة  12باملرسوم معدلة فرنسي 

  .)جراءات فرنسيإ 193(و طلب املدعي العام عند الضرورة املادة أالقل بناء على طلب رئيسها سبوع على ان تنعقد مرة يف األأ

 أنظر كل من:

- chambon( P  ) ,la chambre daccussation,no12,dalloz,1978,p10.                       

                     



 الباب األول: تصنيف النظام اإلجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

173 
 

قد يكون املدعي باحلق املدين او و  )، 185 (ستئناف كافة القرارات الصادرة من قاضي التحقيق املادةإالفرنسي اجلنائية 

تصال إبالنسبة للحالة الثانية و  اليت جييز هلما القانون فيها الطعن يف القرارات الصادرة من قاضي التحقيق.حوال املتهم يف األ

ن الوقائع املنسوبة أ ذا راى قاضي التحقيقإو  تملت وقائع التحقيقإكفمىت  ،حالةام بالدعوى بوصفها قضاء اإلغرفة اإل

ىل حمكمة إحالتها مباشرة إنه ال يستطيع إدلة على املتهم كافية فن األأو  تشكل جرمية وصفها القانوين جناية،ىل املتهم إ

 1.)جراءات فرنسيإ 1/  181(نائب العام عن طريق رئيس النيابة املادة الىل إمر بتحويل املستندات أنه يأبل  اجلنايات

جراءات إ 183( لصدوره املادة العشرين ساعة التاليةربع و مر خالل األذا األوموكليهم طراف الدعوى أ خيطر نأ يهعلو 

يومني من  2جل سريعأذلك يف الدعوى و يهيأ ن أملف الدعوى عليه ب تلقي النائب العام للمستندات و عقفرنسي)، و 

خيضع خرى و يام يف احلاالت األأ وعشرة مؤقتا،ذا كان املتهم حمبوسا إما حالة  يفالدعوى ملف ستندات و للمستقباله إوقت 

  ).جراءاتإ 1/  194(املادة ام طلباته لغرفة اإلالدعوى مرفقا ا 

اته خضاع الدعوى مرفقا ا طلبإيتعني على النائب العام عقب ام دخول الدعوى يف حوزة غرفة اإلراء إجحىت يكتمل و  

يتضمن ن يودع ملف الدعوى الذي أباجللسة احملددة لنظر الدعوى و هم يلعالن اخلصوم و موكإن يقوم من جانبه بأللغرفة 

 عن فضالجراءات) إ 1/  197( املادة  طلبات النائب العام قلم كتاب احملكمة حتت تصرف موكلي املتهم و املدعي املدين

ذلك يف حالة ظهور الدالئل اجلديدة عقب صدور و الوسيلتني السابقتني  بغري صل بالدعوىتتن أام كن لغرفة اإلمي اذه

ذا إ نهأوصاف فيما يتعلق بظهور الدالئل اجلديدة من املقرر حالة طلبات تعديل األيف و ،قامة الدعوى وجه إلن الأمر باأل

جاز للجهة ،نتهاء املدة املقررة لسقوط الدعوى إقامة للدعوى دالئل جديدة قبل مر بأن  ال وجه إلعقب صدور األ تتوافر 

ام كانت هي املختصة وحدها من غرفة اإلعلى ذلك مىت كان هذا القرار صادرا و .العودة للتحقيق لغائه و إه صدرتأاليت 

                                         

                         .45ص  السابق،املرجع  الغريب،حممد عبد   1

صنع التشريعات املعاصرة بل له جذور  ليس مفهوما حديثا من أفهذا املبد،حماكمة املتهم خالل مدة معقولة  أيعرب عنه مببدوهو ما 2

ك صدرها امللأاليت   magnacartaعظم    صوله تعود اىل وثيقة العهد األأن أسنة ذلك  780كثر من أىل إتارخيية عميقة تعود 

 أنتقل هذا املبدإو قد ، و العدالةأ احلق ريخأتزام امللك عدم تإلمنه على  40حيث نصت املادة  1215جنليزي جون لرعاياه عام اإل

على و  ،ريكيممنها الدستور األة و نيجنلوسكسو ىل املواثيق و التشريعات ذات االصل األمبكرا إ.common lawالذي عرفته الشريعة 

صدرت أن أىل إ أخذ ذا املبدخرت يف األأا إف  1789احلماية الالزمة منذ عام قررت هلا نسان و عرتفت حبقوق اإلإن فرنسا أالرغم من 

  .أدت على هذا املبدأكالذي من خالله  2000 /6/  15نون قا

   :يف ذلكنظر أ

، جملة الالتيين)مريكي و أجنلو األدراسة مقارنة يف النظامني (املتهم يف احملاكمة خالل مدة معقولة  قوراري، حقفتيحة حممد  -

  .256 إىل 254ص  ،2006، سبتمربالكويت  الثالثون،السنة  ،الثالثالعدد  احلقوق،
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جراء مثل هذا التحقيق الذي قاضي التحقيق إلو أعضائها أحد أ دبن تنأهلا وفقا للقواعد العامة ىل التحقيق و إبتقرير العودة 

نه ملا أ جراءات فرنسي )، بيدإ 196ن يكون هلا سلطة التصرف فيه ( املادة أعلى ليه لظهور الدالئل اجلديدة إرر العودة تق

و ،ن يكون ذلك بناء على طلب من النيابة العامة أنه يتعني إبتدا فإىل التحقيق يف هذه احلالة مبثابة التحقيق إكانت العودة 

كرة  مبذ  خطارهجراءات فرنسي)، فقد يرى النائب العام بناء على إإ 195وصاف ( املادة فيما يتعلق حبالة طلبات تعديل األ

من ذلك الذي جسامة كثر أو املخالفات تشكل وصفا أكمة اجلنح حمىل إلت حيأن بعض الوقائع اليت أ من رئيس النيابة 

نتزاع القضية من إام مرفقا ا طلباته و ذلك بعد وراق لغرفة اإلمر بتقدمي األأن يأبه ، فيجوز له يف هذه احلالة  حيلتأ

  .1طالقاإنه من الناحية العملية مل تطبق هذه احلالة أاقع و الو  ،و املخالفات قبل البدء يف املرافعاتأحمكمة اجلنح 

خرية متتلك سلطات ن األإام ، فمىت دخلت الدعوى يف حوزة غرفة اإلتهام مام غرفة اإلأحدود الدعوى الجنائية ثانيا: 

ضافة الظروف إام احلق يف لغرفة اإل) فرنسي جنائية جراءات إ 201 (واسعة عند فحصها هلذه الدعوى وفقا للمادة

ضروري ه جراءإن أت أن جتري التحقيق التكميلي يف كل احلاالت مىت ر أهلا مامها ،و أاملشددة اليت تثبت من التحقيق 

الذي مبوجبه و )،فرنسيجنائية جراءات إ 204 – 202 (فضال عن حق التصدي املخول هلا صراحة تقتضي املادتني،مفيدو 

من ملف الدعوى املعروضة  ناجتاخرين مىت كان ذلك آشخاصا أخرى و أن تدخل يف الدعوى وقائع أام تستطيع غرفة اإل

  .2ذلك وفقا لشروط معينة حددا املادتان املذكورتان مامها و أ

  تهاماإلغرفة  ختصاصاتإالثانية: الفقرة 

ا جهة إحالة للجنايات من جهة، ومن جهة أخرى كجهة رقابة قضائية وهو ما أيف ام هم إختصاصات غرفة اإلأتتمثل 

  :فيمايلييضاحه إسنحاول 

                                         

  من:كل نظر  أ 1

  .107- 106ص  ،2004، وىلة األبعالط مقارنة)،حتليلية  (دراسة التحقيق على درجتني أمبد، شرف رمضان عبد احلميدأ  -

  .49 ،48، ص د الغريب، املرجع السابقيحممد ع -

  .111 إىل 109، ص نفسهاملرجع  احلميد،شرف رمضان عبد أ 2

  وملزيد من التفصيل راجع كل من:

- Brouchot (J), la chambre d’accusation, revue de science criminelle, paris, 1959, P 

341, 342. 

- Guyénot, le pouvoir de révision et le droit d’évocation de la chambre     

d’accusation, revue de science criminelle, 1964, P271.                                 

- Chambon(p), la chambre d’accusation, op .cit, P190.           
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ساسية لغرفة حالة املتهمني يف جناية اىل حمكمة اجلنايات الوظيفة األإ عتربت في الجنايات 1حالةإتهام كجهة اإل وال: غرفةأ

جراءات ا تعيد فحص كل اإلفإ ام من سلطة التحقيقىل غرفة اإلإحيلت الدعوى أ ذاإف .تجلها أنشئأام واليت من اإل

منا جزءا إام جزءا من قضاء احلكم و تعد غرفة اإلوال،القانوين  ييفهاصحة تكو دلة لتحديد مدى خطورا و تقدير كل األ

ا إمن فحص الدعوى فنتهت إمىت و ،لكنها جتعلها صاحلة للحكم فيها و  ا ال حتكم يف الدعوىأذ إمن قضاء التحقيق 

ىل املتهم تشكل جرمية وصفها إن الوقائع املنسوبة أذا قدرت إف ،شكال املنصوص عليها يف القانونتتصرف فيها طبقا لأل

 جراءات جنائيةإ1/  214 (اجلنايات املادة كمةىل حمإ -امحالة اإلإقرارا ب-حالة مرا باإلأا تصدر إالقانوين جناية ف

يتعني على غرفة و  ) جراءات فرنسيإ 2/  214 (حالة املتهمني يف اجلرائم املرتبطة باجلناية املادةإيضا بأكما ختتص   فرنسي)

فراج عن املتهم اإلال وجب إو  مر بتحويل املستنداتن تفصل يف الوقائع املعروضة عليها خالل شهرين من صدور األأام اإل

 يعادنه ال يرتتب على عدم مراعاة هذا املأال إ، 1981سنة ل 82قم بالقانون ر مضافة  )جراءات فرنسيإ 3/  214 (املادة

جراءات إ 1/  268املادة (عالن املتهم به إام حالة من غرفة اإلوجب القانون مبجرد صدور قرار اإلأو لقد  ،جزاء البطالن

فنظرا خلصوصية املشاكل اليت يثريها  ،حداثحالة جنايات األإن هذه القواعد ال تسري على أىل إو جتدر االشارة )،فرنسي 

ىل وضع قواعد خاصة إحداث اجلاحنني بشأن األ 1945مر الصادر يف فرباير جته املشرع الفرنسي مبقتضى األإجرام احلدث إ

  2ىل قضاء املوضوع.إحالة اجلنايات اليت تقع منهم إب

حمكمة اجلنايات على بيان واضح  ىلإحالة ام باإلن حيتوي القرار الصادر من غرفة اإلأحالة فيجب مر اإلأبيانات ما عن أ

مر بالقبض على أحالة على ن يشتمل قرار اإلأفضال عن ذلك يتعني و  ،الوصف القانوين هلا وحمدد للوقائع املنسوبة للمتهم و 

ام غرفة اإل.و كمثل كل القرارات )جراءات فرنسي إ 215املادة  (البطالنك يستوجب اذ وأغفال هذا البيان إ واملتهم 

                                         

يف اجلناية  فالتحقيق تقاضي،الزدواج درجة إ أىل مبدإوهلما ترجع أ للمتهمساسيتني أا تكفل ضمانتني أحالة يف مهية مرحلة اإلأتربز  1

حالة تعد ن جهة اإلأىل إالضمانة الثانية ترجع و  التحقيق.و القصور يف أ أالوقوع يف اخلط صمكن من فر ألل ما جيري على درجتني مما يق

كي تكفل مزيدا من يف وجود هذه اجلهة ما يكفي لالتحقيق، و على درجة من القاضي الذي يباشر أداخل التنظيم القضائي جهة 

من التحيز  مينعهاذلك ملا يتوافر يف هذه اجلهة من حياد تام يف مباشرا مهامها ىل حمكمة اجلنايات و إحالته إللمتهم عند  اتالضمان

  التحقيق.جراءات اليت باشرا سلطة لإل

 ذلك:ظر يف أن    

  .42ص  السابق،املرجع  الغريب،حممد عبد    -

  نظر كل من:أ 2

دون  للنشر،اجلامعة اجلديدة  احلكم، دارىل قضاء إحالة الدعوى اجلنائية من سلطة التحقيق إ ـسليمان عبد املنعم  -

  .هاومابعد 255ص  ،1999طبعة،

  .383ص  السابق،املرجع  مقابلة،حسن يوسف  -
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قضاة  مساءأشارا فيه مىل حمكمة اجلنايات مكتوبا و موقعا عليه من رئيس الغرفة و إحالة ن يكون قرارها الصادر باإلأيتعني 

يعد كأن مل يكن فضال عن ذلك ينبغي  إالو  )فرنسي جنائية جراءاتإ 216املادة (و مؤرخا ،توقيع كاتب الغرفة الغرفة ،و 

نه ال سباب غري كافية ألذا كانت األإو أسباب ذا صدر خاليا من األإيعد باطال و ،سباب اليت بين عليها ن حيتوي على األأ

  .)فرنسي جنائية جراءاتإ 593املادة  (داء وظيفتها يف مراقبة صحة تطبيق القانونأميكن حمكمة النقض من 

جراءات إ 567املادة  (ىل حمكمة اجلناياتإحالة ام باإلجيوز للنيابة العامة الطعن بالنقض يف القرار الصادر من غرفة اإلو  

الفرنسيني القضاء ستقر الفقه و إقد و ، ينص القانون الفرنسي على حق املتهم يف الطعن يف هذا القرار ملو  ،)فرنسيجنائية 

ما املدعي أ ،ضررنه يلحق به عن بالنقض يف مثل هذا القرار ألطعتباره صاحب مصلحة يف الإويل املتهم هذا احلق بعلى خت

ىل حمكمة اجلنايات مصحوبة بالدعوى املدنية إن الدعوى حتال أباحلق املدين فال يضار بطبيعة احلال من هذا القرار ذلك 

بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ صدور أ ن هذا امليعاد يبدأيام مع مالحظة أن يتم الطعن يف خالل مخسة أيتعني و  ،بالتبعية

ثر قانوين أقرار ائيا ترتب عليه الصبح أمىت و  ،حالةاإلعالنه بقرار إبالنسبة للمتهمني من تاريخ  أيبدالغرفة و  حالة منقرار اإل

ام تنتهي بذلك سلطة غرفة اإلكمة اجلنايات و حمدخوهلا حوزة ام و من حوزة غرفة اإل ىجرائي يتمثل يف خروج الدعو إ

ن أله  أذا بدإلرئيس حمكمة اجلنايات وحده و  .قا تكمليا فيما بعد ذلكري حتقين جتأفال يكون يف وسعها ،على الدعوى 

جراء حتقيق تكميلي إام ما يستوجب حالة من غرفة اإلبعد صدور قرار اإل أنه قد طر أو أبتدائي غري مكتمل التحقيق اإل

 283املادة (ب لذلك قاضيا للتحقيق دو ينأعضاء احملكمة أحد أم عن طريق أجراء هذا التحقيق سواء بنفسه إر بأمن يأ1

ال جيوز هلذه احملكمة  ة النهائيلحابدخول الدعوى يف حوزة حمكمة اجلنايات بناء على قرار اإلو  )فرنسي جنائية جراءاتإ

حمكمة اجلنايات  تستطيعفالختصاص ا لإلماحنو أحالة النهائي مكسبا ذ يعترب قرار اإلإختصاصها بنظرها ، إن حتكم بعد أ

ن تقضي يف كل الوقائع اليت حتال أن الواقعة  احملالة تعد جنحة حيث يتعني عليها ختصاصها ألإم ن تقضي بعدأبعد ذلك 

  ثر بقوهلا :" حملكمة اجلنايات الوالية العامة" .هذا األ )جراءات فرنسي إ 231املادة (وضحت ألقد و ،ليها إ

  رقابة قضائية تهام كجهة رفة اإلغثانيا:  

 م إختصاصات غرفة اإلام كجهة رقابة قضائية فيمايلي:هتتمثل أ

                                         

  أنظر كل من:1

  .124ص  ىلإ 121ص  السابق،املرجع  درجتني،التحقيق على أ مبد احلميد،شرف رمضان عبد أ -

  .59ص  السابق،املرجع  الغريب،حممد عبد    -
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بتدائي من حيث مساسها جراءات التحقيق اإلإنظرا خلطورة :  1بتدائيجراءات التحقيق اإلإالرقابة على صحة  )1

حمايدة عن مستقلة و بة قضائية تتوالها سلطة جراءات لرقاضع هذه اإلختن أنه يتعني إف ،املباشر باحلرية الشخصية

شرها حتت رقابة غرفة ام ذه الرقابة تباىل غرفة اإلإلذلك عهد املشرع الفرنسي  ،تلك اليت باشرت التحقيق

جرائي للمخالفات اليت إترجع احلكمة من تقرير البطالن كجزاء البطالن و  صورةتتخذ هذه الرقابة و حمكمة النقض،

ذلك عن طريق حرتام حقوق الدفاع و إفضال عن دارة العدالة إحسن الفردية و  ىل محاية احلريةإثناء التحقيق أترتكب 

اجلنائية الفرنسي بني جراءات قد ميز قانون اإلو  .لضمانات اليت كفلها القانون هلذا الغرضلجراءات مراعاة اإل

جراءات اإلبطالن القانوين املنصوص عليه صراحة يف قانون الهو ول و األجراءات التحقيق،إبطالن نوعني من 

كما يف حالة خمالفة القواعد املنصوص عليها يف التفتيش و ضبط   حد القواعد املقررة فيهأاجلنائية لعدم مراعاة 

 – 95املادة(و اجلنحة املتلبس ا أجراءات التحقيق يف اجلنايات و عدم مراعاة الشكيالت اجلوهرية إلأ ،شياء األ

 172املادة (املنصوص عليه يف لذايت الناتج من تفسري القانون و ا وأالثاين البطالن اجلوهري و  )،159- 96

حرتام حقوق الدفاع حىت إثانيهما دارة العدالة و إ نوهلما حسأو املؤسس على معيارين ،  )فرنسي جنائية جراءاتإ

 نتهاكات ال ختالف نصوص القانون ما دامت تصطدم مع مبادئه العامة.لو كانت هذه اإلو 

كن ميستبعاده من ملف الدعوى ، و إيتم خري كأن مل يكن و عتبار  األإجراء ببطالن اإل يرتتب على احلكمو  

ما  هذاختاذه و إعادة إمكن أذا إو أ ،جراء من جديدذ هذا اإلاختإذا مل يكن من الضروري إستمرار يف الدعوى اإل

جراءات الالحقة له مجيع اإلجراء الباطل ليشمل لكن قد يتعدى البطالن اإلو ،شياءاأل حجزينطبق على التفتيش و 

بشأن  118و  114صال يتعلق باملادتني أجراء الباطل ذا كان اإلإ )جراءات فرنسيإ 1/  170املادة (وفقا لنص 

ذا كان إو حتدد ما أ ام مىت قررت البطالنلذلك يتعني على غرفة اإلي بطالن جوهر بو أاملواجهة ستجواب و اإل

يف و )من نفس القانون  2/  172املادة(جراءات الالحقة ىل اإلإيتعداه أم ل جراء الباطالبطالن يقتصر على اإل

ستمرار التحقيق إمر بأن تأام جيوز لغرفة اإل جراءات الالحقةو بعض اإلأطالن كل ببم كاحلالة اليت يشمل فيها احل

عضائها أحد أتكلف ن ختتص بنفسها بالدعوى و أ وأ خرآبه  و تكلفأ،عرفة نفس قاضي التحقيق الذي قام بهمب

 2 إجراءات) 206املادة (بتكملة التحقيق 

                                         

 1897ديسمرب سنة  8ال بعد صدور قانون إهتمام ا اإل أنه مل يبدأال إبتدائي اإل جراءات التحقيقإمهية الرقابة على صحة أرغم  1

  تدائي.بايات الفرنسي اخلاصة بالتحقيق اإلبتعديل بعض قواعد قانون حتقيق اجلن

  أنظر كل من: 2

  .130ىل ص إ 125ص  السابق،املرجع  درجتني،التحقيق على  أمبد احلميد،شرف رمضان عبد أ -

  .431ص  السابق،املرجع  اجلنائية،القضاء يف حتريك الدعوى  ، سلطةفرجعبد اللطيف حممد  -



 الباب األول: تصنيف النظام اإلجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

178 
 

قاضي التحقيق ذات الطابع القضائي  ختضع قرارات :قرارات الصادرة من قاضي التحقيق ستئناف الإالنظر في  )2

ام بالنظر يف ىل غرفة اإلإام فقد عهد املشرع الفرنسي جراءات التحقيق لرقابة غرفة اإلإبشأا يف ذلك شأن 

ستئناف للنيابة العامة و املتهم و املدعي قد منح حق اإلو  ،وامر قاضي التحقيق بصفة عامةأستئناف املقدم ضد اإل

ستئناف بينما قصرت حق اإل 1قاضي التحقيقلعامة حق الطعن يف مجيع قرارات ذ خولت النيابة اإباحلق املدين 

ما ميزت بني النيابة العامة و باقي اخلصوم فيما يتعلق ك  ،املخول للمتهم و املدعي باحلق املدين يف بعض القرارات

عشرين ساعة من تاريخ صدور القرار ربع و أخري بالنسبة النيابة العامة بذ يتحدد هذا األإستئناف مبيعاد تقدمي اإل

 حددبينما يت يام من تاريخ صدور القرارأيف ظرف عشرة  ستئنافالعام وحده حق تقدمي اإل ن للنائبأمع مالحظة 

ستئناف ال يرتتب على اإلو  .2عالن القرارإيام من تاريخ أهذا امليعاد بالنسبة للمتهم و املدعي باحلق املدين بثالثة 

ام ت غرفة اإلأاذا ر إ إالتحقيق جراءات الإيقاف السري يف إاملرفوع ضد القرارات الصادرة من قاضي التحقيق 

خرى ينحصر أطرافه و بعبارة أكما تتقيد ب  ،نصب عليهاإوقائع اليت ستئناف بالام عند نظر اإلغرفة اإل تتقيدو  ذلك

ام يف موضوع الطعن ن تفصل غرفة اإلأقبل و  ،ستئنافاحلدود اليت وردت بتقرير اإلبستئناف ثر الناقل يف اإلاأل

ما إمث تصدر قرارها  ىل فحصه موضوعاإقل بعد ذلك تتنو  ستئناف شكالن تقدر مدى قبول اإلأوال أيتعني عليها 

التحقيق مل خيطئ يف ن قاضي أت أمىت ر  مامهاأمر املطعون فيه ييد األأتستئناف موضوعا و ن يكون برفض اإلأ

  .3سباب جدية تعتقد كفايتها أستناده على إت أستئناف موضوعا مىت ر ن تؤيد اإلأما إ و،صدار القرارإ

  : مرحلة المحاكمة المطلب الثالث

تصاهلا ا إجراءات من حلظة جمموعة من اإل طابعها وتتخذ يفمراحل الدعوى اجلزائية  أخطرتعترب مرحلة احملاكمة من 

اكمة يف مواجهة فيندرج فيها ضرورة التحقيق النهائي الذي جتريه احملكمة جبلسة احمل، خروجها من حوزا وحىت حلظة

حكام اليت تصدرها سواء كذلك األ  فيها لنفيها، وتتدرجم أثبات التهمة اخلرباء سواء إلفيه الشهود و وتسمع  اخلصوم

  كانت سابقة على الفصل يف موضوعها.  أمكانت يف موضوع الدعوى 

                                         

1 Chambon (Pierre) : le juge d’instruction Théorie et pratique de la procèdure, 4 

édition, Dalloz, paris, 1997, P 99. 
2 Pradel (J), l’instruction préparatoire, Dalloz, no63, 1990, P 725. 

  نظر كل من:أ 3

  .433- 432ص  السابق،املرجع  فرج،حممد عبد اللطيف   -

  .133اىل ص  131ص  السابق،املرجع  أ التحقيق على درجتني،احلميد، مبدرمضان عبد  أشرف   -
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دانة باإل ليه، فتقضيإالفصل يف الدعوى اجلنائية يف ضوء ما تتوصل قيقة املطلقة و كمة بالبحث عن احلاحملا  وتقوم سلطة

  .الشك إليها ذا تسربإتقتضي بالرباءة و  قضائيذا توافر لديها اليقني الإ

  الفروع التالية: حتليل هذا املطلب ضمن يتمضوء ما تقدم وعلى  

  ضمانات المحاكمة العادلة  :ولاألالفرع 

  :التاليتني فقرتنيال نوضحها يفاصة أخرى خضمانات العامة و تنقسم ضمانات احملاكمة العادلة إىل 

   العامةالضمانات  ولى:األالفقرة 

ب يتسبجراءاا وتدوينها و وشفوية إة عالنية احملاكمو  مام قضائه الطبيعيأتهم يف مثوله تتجلى الضمانات العامة للم

  احلكم.

عتباره إب )17املادة ( 1790يف الدستور الفرنسي سنة  ألقد نشأ هذا املبد :مام القضاء الطبيعيأمثول المتهم : أوال 

ختصاصات إنتزاع إمن هنا كان و  .نتهاكاتإعن احلرية الفردية ما يقع عليها من تدرأ لبنة يف كيان الدولة القانونية 

 ،حيادهقالل القضاء و إساثري على ساسية للمتهم بصورة غري مباشرة ملا يف ذلك من تأهدارا لضمانة إالقاضي الطبيعي 

بصفة دائمة  أن يكون منشأذلك باء الطبيعي يتحدد بوجود عناصره و فوجود القض الطبيعية،ه فتصإفتقاده بالتايل و 

نتزاعات إن هناك أ أم فهل للقضاء الطبيعي سيادة الوجود يف النظام الفرنسي .ختصاصه قبل وقوع اجلرميةإلوحمددا 

   الوالئي؟ختصاصه إل

مع  و الذي عليه النظام القانوين الفرنسي أاملبد هو،ة بقانون سابق على وقوع اجلرميةختصاص احملكمإحتديد نشاء و إ نإ

كمة ختصاص احملإا تنتزع أثر مباشر لو أختصاص اجلديدة بعمال قواعد اإلإن القضاء الفرنسي القدمي درج على إذلك ف

ختصاص نظر إو يقر النظام القانوين الفرنسي نقل  ،ستثنائيةإحالتها على احملكمة إالعادية يف نظر دعوى معينة و 

خيول هيئات حمكمة  1989 /3/  1فالقانون الصادر يف  ،ثر ضمانا للمتهم أكذا كان القضاء اجلديد إالدعوى 

ذا كان النظام القانوين إو 1ختصاص اهليئة اجلنائية إعادة النظر اليت كانت من إ ىيف دعاو  لختصاصا مبوجبه تفصإالنقض 

فذلك حمدد بنوع معني من اجلرائم اليت تعرف باجلرائم  اجلرائم اجلنائيةن تنظر احملاكم اجلنائية العادية أالفرنسي يقرر ب

 ،من نوع خمتلف خرآن هناك قضاء إف ،اليت يتمثل فيها القضاء الطبيعيدية و ىل جانب احملاكم اجلنائية العاإذ إ ،العادية

 رينظو 2رتكاا إشخصية املتهم بلو أتتحدد تبعا لطبيعة اجلرمية  اليت ختتص بنظر قضايا معينةفهناك احملاكم اخلاصة و 

صيل بالنسبة للقضايا أختصاص إن تكون ذات أا إماحملاكم هذه و  .هذه اجلرائم قضاة خمتصون هلم االستعداد الفين

                                         

  .695- 694ص  السابق،املرجع  الكبيسي،عبد الستار سامل  1

2 (P)Bouzat et(J) Pinatel, Trait de droit Penal et de criminiel, T II, paris, 1970, P 

1099.                                                                                                         



 الباب األول: تصنيف النظام اإلجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

180 
 

ون املؤرخ املعدل بالقان 1945فرباير سنة  2مر الصادر يف اليت ينظمها األحداث و ما يف احملاكم اخلاصة باألاجلنائية ك

ن أوإما  ،يف احملاكم اخلاصة بالقوات املسلحة بصفة دائمة أو 22/12/1958مر الصادر يف األو  24/5/1951يف 

  .19/7/1939التجارية املعاد تشكيلها بالقانون املؤرخ يف اص تبعا كما يف احملاكم البحرية ختصيكون هلا اإل

) 12املادة ( 2/7/1975و  )9 (املادة24/2/1975حديثا بالقوانني الدستورية يف  ةمن احملاكم اخلاصة املنشأو  

  واجبام.داء أثناء أالوزراء عن اجلرائم املرتكبة يانة العظمى و اخلرئيس اجلمهورية عن جرمية  حملاكمة

مل ع و اءات اجلنائية يف كثري من املواضجر جراءاا عن قواعد قانون اإلإن غالبية هذه احملاكم تبتعد يف أاجلدير بالذكر و  

نواعه ملا فيه أسيما القضاء السياسي بكل القضاء الطبيعي ال أعتبارها خروجا عن مبدبإالسلطة القضائية  حابحتظ برت 

  1القضاء.ن يتصف ما أستقالل الذين جيب اإلي احليدة و أحنراف عن مبدإمن 

ال إذلك ال يتحقق و  ،ايداحميكون مستقال و  نأيقتضي األفضل على الوجه  هالطبيعي واجب داء القضاءضمانا ألو  

لدرء حاطتهم بالضمانات الالزمة إعية و يشر تو الأالسلطة التنفيذية  ثريأىل مناصبهم بصورة ينتفي معها تإل القضاة و بوص

  جسيم.يبهم من غري مربر أدو تأعزهلم 

فلقد كان ،ستقاللمفهوم اإل مناصبهم  ال يتفق و إىلسلوبا لوصول القضاة ألقد عرفت فرنسا يف عهدها املاضي و  

ن القاضي يتم تعيينه إفما يف الوقت احلاضر أ ،ثرياء الذين يتمكنون من شراءه من امللكاأل بقةمن نصيب طء القضا

حاط النظام القانوين الفرنسي ألقد كما و   ه،رتاحقإو أعلى ستشارة جملس القضاة األإئيس اجلمهورية بعد ر من قبل 

ستقرارهم يف عدالة إبالتايل عدم و ،خطار تعريضهم لسبل التنكيل م أمن من أالقضاة حبصانة كافية الزمة جلعلهم يف م

على برئاسة رئيس حمكمة ىل جملس القضاء األإخطائه أو أساءته إناطة مهمة مساءلة القاضي عن إقر بأذ إ ،حكامهمأ

شي يحكومة فالثالثة و وىل واجلمهورية مرباطورية األمع ذلك فقد تعرضت حصانة القضاء مرارا من عهد اإل. و النقض

بدا يف دستوري فرنسا كد هذا املأتو  1945مايو سنة  15 مر الصادر يفنتهاكها باألإن توقف أىل إكومة املؤقتة احلو 

هة مستقلة عن يداعه جلإذلك بو  ،حياده يدعمه ملالل ماستقاإل نيظل القضاء موهو  1958.2، 1946لعامي 

يف وقت  أقر قضاء النقض هذا املبدأسلطات احلكم ، فقد ام و اإلالتحقيق و و الفصل بني سلطات أالسلطة التنفيذية 

حتوى إجراءات احلايل فقد ما قانون اإلأ ،الذي كان قانون التحقيق اجلنايات امللغى حاليا من نص معني ذا الصدد

ىل خروج القانون املذكور إة شار نه جتدر اإلأعلى ،)منه  235املادة (ستقر عليه قضاء النقض املذكور يف إالذي  أاملبد

                                         

  كل من:أنظر   1

  .697ص  ،السابق املرجع الكبيسي،د الستار سامل عب  -

- Robert chervin, justice et politique, paris, 1968, P 258-265.                         
  .698، ص نفسهاملرجع  الكبيسي،د الستار سامل عب 2
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ستقالل قضاء كضمانة إلو  ) 321املادة (نظام جلسات حمكمة اجلنايات بل أخيف حالة حماكمة من  أعن هذا املبد

جراءات اجلنائية احلايل يقرر عدم جواز نظر الدعوى سواء من قبل من قام بتحريك قانون اإلن إحياده فاحلكم و 

ن ستثنائية اليت خصها القانو إال يف حاالت إ )257 ،2/  29املادتان (و من قبل قاضي التحقيق أعوى دجراءات الإ

ذلك حينما يكون قاضي التحقيق قد قام بالتحقيق يف دعوى خاصة مبتهم قاصر و  1945فرباير سنة  2الصادر يف 

  1منه.) 8املادة (حداث و عندما يكون رئيسا حملكمة األأ

من قانون  535املادة (قرره تهذا ما ظام القانون الفرنسي بالعالنية و التحقيق النهائي يف ن يتصف العالنية ثانيا: 

جراءات حمكمة اجلنح بالنسبة إل )400املادة (جراءات احملاكمة يف حمكمة البوليس وبالنسبة إل )جراءات اجلنائيةاإل

الفقه الفرنسي  ويقرر .بالنسبة حملكمة اجلنايات )306 املادة(وفة أنبالنسبة لدائرة اجلنح املستمنه  )512املادة (و

  القضاة.عدم حتيز ستقالل و إيدة يف منا لتضمن احلماية احلإو  ،نية ليس بوصفها ضمانا للمتهم فقطالعال

عمال التحقيق النهائي أاخلصومة مجيع  أطرافالصحافة فضال عن جراءات احملاكمة حبضور اجلمهور و إعالنية تتحقق و  

 2القاعة مفتوحة.وأبواب جراءات احملاكمة إن على القضاة اجللوس ملباشرة إهلذا فو  ،مبا فيها النطق باحلكميف اجللسة 

بناء احملكمة و من ذلك بقرار و جزئيا و أعلنية اجللسات كليا ب مر حبجأطالقها فقد يإن العالنية ليست على أعلى 

 ذا كانت احملاكمة متعلقة حبدث وفقاإو أ، خالقاألو أطرة على النظام العام العلنية خ كونسباب تكمن يف  أعلى 

ذا كان نطاق السرية بالنسبة إو  ،)1945مر الصادر يف فرباير لسنة خرية من األالفقرة األ 14 ،8/ 8 للمادتني(

/  306(ال علنا املادة إحكام ن تصدر األأحوال ال جيوز نه يف كل األإحالة فتالوة قرار اإلجراءات احملاكمة شامال إل

 ذاعيو النقل اإلألة تسجيل آستخدام إمنع  1954ديسمرب سنة  6ن قانون إىل مسرح فإحىت ال تتحول العالنية و  .)4

  .)اجلنائية قانون اإلجراءاتمن  408 – 303 املواد( كما قررت ذلك  ،و السينمائيأو التلفزيوين أ

ن الغرض من أ مباو ،مقررة يف القانون الفرنسيجراءات قاعدة شفوية اإل تدوينها ات المحاكمة و جراءإشفوية ثالثا: 

الت احملكمة وفقا لسلطتها التقديرية اليت أمن ختضع لتأدلة جيب مناط األأيع ن مجإكتشاف احلقيقة فإاحملاكمات اجلنائية هو 

جراءات من قانون اإل 2/  310املادة  (هلذا فانو ،الوجه الصحيح للقضية  ظهارجراءات الضرورية إلختاذ كل اإلإختوهلا 

                                         

  من:نظر كل أ 1

(G) .Stefani  et (G) Levasseur, droit pénal Général et procédure pénale, T II, 1975, 

P 40.                                                                   

   .67ىل إ53ص  القاهرة، ،األوىل العربية، الطبعةدار النهضة  اجلنائي،القضاء  ، حياداحلميدشرف رمضان عبد أ -

د لا سعود،جامعة امللك ، جملة تقيمية) دراسة(احلق يف حماكمة العادلة يف اململكة العربية السعودية  احلرقان،عبد احلميد عبد اهللا   2

  .287ص  ،2010يوليو  الرياض، والعلوم السياسية،ظمة ناأل العشرون،و الثاين 
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ن يستمع أله و ،يف قائمة الشهودن غري املدرجني خريحضار الشهود اآلإمر بو األأستدعاء إئيس احملكمة ر متكن  )اجلنائية

سيس أن تإعليه فو ،ستدعاء قاضي التحقيق لتقدمي معلوماتهإن له أكما ،على سبيل املعلومات و  ميني لبعضهم من غري

مباشرة بعد خضوعها للمناقشة اليت يثريها ن يكون شفويا و أمامهم جيب أدلة املقدمة لعقيدم للحكم على األالقضاة 

و أليس مما دون يف ملف البوليس ليه من خالل اجللسات و إن تقرر احملكمة ما تريد الوصول أهذا يقتضي و ،اخلصوم حوهلم 

املرحلة السابقة على خالل  م الأقواهلم أدلوا بأهود شفويا سواء ىل الشإستماع نه جيب اإلإلذلك فو بتدائي،التحقيق اإل

ىل احملكمة إن حيضروا أثبات لإل ةعلى حمرري احملاضر املقدمىل احملكمة و إاخلرباء بتقاريرهم شفويا  يديل نأكما جيب ،احملاكمة 

  1.وراق الدالة على عقيدم تقدمي األلعرض ظروف حتريرها و 

  :فيمايليضمانات الشفوية تتمثل و 

ذ ليس لرئيس حمكمة اجلنايات تالوة الشهادة احملررة يف ملف إ :لى الشاهد قبل تالوة ملف التحقيقإستماع اإل ) 1

  .لتالوة يتجلى يف كونه جمرد رقابةثر اأو ، قوال الشاهد شفوياأىل إتماع سنتهائه من اإلإال بعد إبتدائي التحقيق اإل

فلقد ،ال بوجود املتهمإجراءات احملاكمة ال  تتم إكضمانة يقررها القانون الفرنسي للمتهم فان   حضور المتهم : ) 2

مام أان احلضور أكسواء )منه  544 – 410املادتني(وجوب احلضور الشخصي يف جراءات اجلنائية قر قانون اإلأ

ما مل ) 2-1/   411 ه (املادةخالفو جييز القانون أو حمكمة اجلنح ما مل يقم العذر املقبول أحمكمة البوليس 

لزامي لكي يتسىن احلكم يف الدعوى بالطريقة إمام حمكمة اجلنايات فهو أما احلضور أ،ترى احملكمة ضرورة حضوره

مما و ، ا بعدهاوم 627جراءات خاصة و غيابية املادة إاكم مبوجب حيحينذاك و هاربا العادية ما مل يكن املتهم 

متيازا تتمتع به النيابة إننا جند إمع ذلك فو قامة التوازن بني طريف اخلصومة إن حضور املتهم حيقق أالشك فيه 

منه منح للنيابة العامة احلق يف طرح  1/  454ففي املادة  ،هتمام القانون الفرنسي للتوازن املذكور العامة خالفا إل

مهية السؤال ترك ذلك لتقدير احملكمة ألق املباشر و لدفاع من هذا احلسئلة مباشرة على الشهود يف حني حرم ااأل

احملكمة وتوقع من قبله ورئيس  تبت احملكمة يتم تدوينها من قبل كاجراءاإن أجتدر املالحظة و  2املراد طرحه.

  شاء. إذااملتهم احملكمة و 

                                         

  أنظر كل من:  1

  .701-700ص  السابق،املرجع  الكبيسي،عبد الستار سامل  -

الثاين للجمعية املصرية للقانون اجلنائي  )، املؤمتراحملاكمة مرحلة(اجلنائية جراءات ن يف اإلنساحقوق اإل شافان، محاية ربتأل   -

الدراسات ( للعلوم اجلنائية املعهد الدويل العايل "، وفرنسا والواليات املتحدةجراءات اجلنائية ملصر نسان يف اإلمحاية حقوق اإل"

  .263- 262ص  ،eres ،1989سكندرية، اإل )،اجلنائية احلديثة

 .703ص  ،نفسه املرجع الكبيسي،عبد الستار سامل 2
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سباب ن تعلل باألأاحلكم الصادر ضده فكل القرارات جيب  تسبيبمن الضمانات املقررة للمتهم و  الحكمتسبيب  رابعا:

و املخففة خالفا ملا أن حتدد الظروف املشددة أدانة املتهم عليها إذا ما قررت احملكمة إف ،سس عليها احلكمأالقانونية اليت 

لوجوب كونه ضمن القيود سباب بل يكتفي تقرير األىل حترير و إحكمها بذلك ال حيتاج ن إىل الرباءة فإجتهت عقيدا إ

  احملددة قانونا.

سلوب احملاكمة املعروفة أن أال إ ،اجلناياتحكام الصادرة من حمكمة اجلنح و ذا كانت القاعدة هذه واجبة يف األإنه أ على

سباب ن ترفق باحلكم األأيقتضي مر اجلنائي الىل ما يعرف باألإاليت حتولت جراءات املبسطة و سم اإلإيف حمكمة البوليس ب

  .1اليت بىن عليها القاضي حكمه

  الضمانات الخاصة الفقرة الثانية: 

  اليت يتمتع ا املتهم فيمايلي:اخلاضة  أهم الضماناتوتتمثل 

ا صجراءات اجلنائية الفرنسي قد تضمن نصا خاصا بقرينة الرباءة فهذا ال يعترب نقمل يكن قانون اإل إذا البراءة:قرينة  وال:أ

 1789 /26/8نسان الفرنسي الصادر يف عالن حقوق اإلإمن  )9املادة (فرتاض الرباءة مقرر يف إ أمبدن أل يف التشريع

من مث فاملتهم و 2نسان الرباءة صل يف اإلن األأيف مفهومه البسيط  أيعين هذا املبدو .ليه مقدمة الدستور احلايلإحالت أاليت و 

  .ضمانات الدفاع عن نفسهل له فيها دانته يف حماكمة عادلة تكفإبريء حىت تثبت 

  التالية: على قرينة الرباءة النتائجيرتتب و  

  ا عتباره بريئإمعاملة المتهم ب  )1

دلة تباشر مع احليطة و احلذر من املساس جراءات مجع األإحتياطية و ن االجراءات اإلأتضح لنا من خالل مرحلة التحقيق إ

رتاض إف أمبد تبة علىرت هم ما يرتتب على هذه النتيجة املأو ،ن متس كرامته أال بالقدر الضروري الالزم و دون إحبرية املتهم 

نقضاء الدعوى إب) 06املادة  (احلديثو ) 02املادة ( قدميالجرائي الفرنسي القانون اإلجراءات اجلنائية ما يقرره ثناء اإلأالرباءة 

ثار أنقضاء الدعوى اجلنائية زوال كل إاملرتتب على  ثراألو  جلنائي الشيئ احملكوم بهلغاء القانون اإبو فاته،املرفوعة ضد املتهم لو 

  عتباره بريئا .إجراءات اجلنائية املتخذة ضذه باإل

  

                                         

  : نظر كل منأ 1

  .70ص  ،السابقاملرجع  الكبيسي،د الستار سامل عب -

 .327ص  السابق،املرجع  حممد خليل، محد ضياء الدينأ  -

  . 266ص  السابق،املرجع  شافان،ربت أل   - 

  .119ص  ،1987ثبات اجلنائي ،النظرية العامة للقرائن يف اإل خليفة،حممد عبد العزيز  2
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  ثبات على عاتق المدعي عبء اإل  )2

 اينو أعتبارها الطرف الرئيسي يف الدعوى إكانت النيابة العامة بأثبات يف املواد اجلنائية على عاتق املدعي سواء يقع اإل 

  عليه حني يدعي حبق مدين.

  تفسير الشك لصالح المتهم  )3

ن تقيم من أن عليها إفحالة املتهم على احملكمة إجل أثبات بالكامل من دلة اإلأقامة إام غري ملزمة بذا كانت سلطة اإلإ

ن يكون قائما على أدانة املتهم جيب ثبات الالزم إلن معيار اإلأذلك  ،دانة فيما لو نظرت دعواهدلة ما يكفي لرتجيح اإلاأل

يف  لفنيىل جانب قناعة احملإ )جراءات اجلنائية الفرنسيمن قانون اإل 427املادة (قناعة القاضي التامة لثبوت التهمة ضده 

على املعاين اليت  ن القانون ال يتطلب التعويلأىل إن احمللفني ينبهون قبل املداولة أهلذا جند و ،ثباتدلة اإلأاجلنايات بكفاية 

لوا أن يسألكن القانون يتطلب و ،ثبات ن يقيموا ا كفاية دليل اإلأاليت جيب القواعد املنصوص عليها و ال على يقتنعون ا و 

املادة  (ثر دليل االثبات املقدم ضد املتهم و دفاعه الذي قدمه هلم فبموجبأمل بضمري خملص عن أنفسهم يف صمت و تأ

على ذلك و  ذا كانوا مقتنعني بصورة يقينية تامةإال واحدا يطرح عليهم عما ان سؤ إف )جرائي الفرنسيمن القانون اإل 353

ن أ أعماال ملبدإنه ال يزال للشك من موضع مما يتعني معه احلكم بالرباءة أثبات مل يكن كافيا و ن اإلأ نعدام القناعة يعينإف

حالة حالة املتهم على احملكمة من قبل سلطة اإلدلة مرجحة إلأن عدم توافر أما كو  ،لصاحل املتهم فسرن يأالشك جيب 

 1ر لصاحل املتهم و بالتايل عدم  رفع الدعوى.فسي أن كذلك  بيوح

اجلرائم و العقوبات  ن القانون الصادر عن السلطة التشريعية وحده حيددإ2مبدأ قانونية الجريمة و العقوبة و اإلجراء ثانيا: 

من دستور  34املادة  (قاضيتنظمة جديدة للأشاء إنجراءات اجلنائية و كما تتحدد بقانون القواعد اخلاصة باإل،املقررة هلا

                                         

  .175ص  السابق،املرجع  خليل،حممد ضياء الدين حممد  1

عقوبات اخلاص باجلنايات الصادر لالعقوبات اليت متيزت بصرامتها القصوى يف قانون املعروف لقاعدة قانونية اجلرائم و عالن الفعلي امت اإل 2

ختلفت ظروف إج مهما و التدر أختيار جمال لإلأي ن يرتك للقاضي أة بنوعها و مقدرها دون بتتضمن عقوبات ثاامل 1791اكتوبر  6يف 

و .صبح جمرد موزع ايل للعقوبة أو ،حالة ارم و ظروفه فتقيدت سلطة القاضي يف حدود التطبيق احلريف لنصوص القانون  تتباينو اجلرمية 

جته لتقييد تلك إورة ثن مشرع الإاملطلقة قد منحت القاضي ليحمي الفرد من قسوة القوانني الصارمة فن السلطة أاذا كان قد زعم قدميا 

ستئثار القاضي بالسلطة اليت كان يتمتع ا من وجهيت إلغي أف،الفرد من حتكم  القضاة وتعسفهم قصى حد حلماية حقوقأ ىلإالسلطة 

احلاالت  خفضو ،املصادرة العامة اجللد و البرت و طل منها التعذيب و أبوة العقوبات فكذلك خفف من قس،تعيني اجلرائم و حتديد العقوبات 

سيسية يف أاجلمعية التصدرت أسالف الذكر جلنايات ىل جانب قانون اإو ،حالة فقط  32ىل إحالة  115عدام من املعاقب عليها باإل

هي عقوبات احلبس و  نةللجرائم احملددة فيه ببعض  املرو   قررةيزت العقوبات املمتقانونا خاصا باجلنح و املخالفات ،  1791يوليو  22

املخالفات اليت تضمنها ذلك  تقدير العقوبات للجنح و القاضي سلطة نسبية حمدودة يفمما جعل  علىأدىن و أو الغرامة ذات حدين 
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ن أمينع ن يدافع عن نفسه و أسمح للمتهم بيو ،فراد ن املشرع وحده ميلك املساس حبرية األأهذا يعين و  )1985اكتوبر  4

رتكازه إىل جانب إجراء اإلو العقوبة قانونية اجلرمية و  أالذي يقوم عليه مبدساس هذا هو األو ، أو بطريق اخلطأحيكم عليه ظلما 

 ترتيب ثالث مقتضيات : أيتقرر على هذا املبدو ،املساواة القانونية لكل املواطنني  أعلى مبد

 التشريعية)سلطة ل(اجراء حتديد اإلرمي وفرض العقوبة و جالت ةسلطحصر  •

جرائي فيمكن القانون الشكلي اإل أما ضيقا،فسر تفسريا تفنصوص قانون العقوبات  ،تفسري النصوص القانونية  •

 تفسريه تفسريا واسعا.

 .1عدم رجعية القوانني  •

مام حمكمة أكان أختيار حماميه سواء إءات اجلنائية الفرنسي للمتهم حقا يف اجر مبوجب قانون اإلكفالة حق الدفاع :  ثالثا:

ختار حماميه إ يكن قد ملن إف ،ن يكون للمتهم يف جنحة حماميا عند حماكمتهأمنه توجب  417فاملادة ،و اجلناياتأاجلنح 

على دفع  ن يطلب من رئيس احملكمة ليعني له واحدا من بني احملامني املقيمني لدى احملكمة سواء كان قادراأعلى نفقته فله 

حد أو أعلى رئيس احملكمة ،فىل قلم كتاب حمكمة اجلناياتإباملثل فعند وصول ملف الدعوى و  ،ال أمجور أتعاب احملامي املأ

ن يعني أقتضى على القاضي إال إو  ختار حماميا ليساعده يف الدفاع عن نفسهإ ذا إ ل املتهم يف اجللسة عماأن يسأمساعديه 

دارية اليت نعقاد اجللسة اإلإيتعني حضور املتهم جبناية منذ و ،)جراءات اجلنائية من قانون اإل 274املادة (له واحدا يف احلال 

اإلجراءات اجلنائية من قانون  3، 1/ 372املادة (وىل ستجواب األجراء اإلإحد مساعديه بغية أو أيديرها رئيس احملكمة 

احملاكمة الفعلية بعد مخسة جراءات إ أة لتبديدار داري املذكور ختتتم اجللسة اإلستكمال التحقيق اإلإذا ما اتضح إو  الفرنسي)

ن تتم كذلك قبل مخسة أمام حمكمة اجلنح فيجب أما دعوة املتهم حلضوره أ . يتنازل املتهم عن ذلكملما األقل، علىام أ

  و جترى حماكمته بغيابه.أن يعاد تبليغه أما إذا مل حيضر رغم تبليغه فإقل فيام على األأ

                                         

يسمى بنظام العقوبات الثابتة نسبيا الذي  ما وأجته قانون عقوبات الثورة حنو نظام العقوبات القانونية املقدرة قضائيا إبذلك و القانون. 

  يضمن للقاضي سلطة نسبية يف تقدير العقوبة.

  أنظر كل من:

- Aglaia Tsitsoura, le contrôle du pouvoir d’apprécciation du juge dans la 

détermination dés peines et des mesures de surète, revue intrnational droit 

penal, 1956, P276 

 

  .21ص  السابق،املرجع  براهيم،إكرم نشأت أ 1
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لتزامه إمل يتخلف عن بعاده خارج قاعة احملكمة ماإ ال جيوز نهأ 1احملاكمة جلساتمن الضمانات املقررة حلضور املتهم و 

هم احلق للمتذا كان إو ،دار يف اجللسة بغيابه ن يبلغ مباأستمرار يف ذلك على صراره على اإلإثناء املرافعة و أبالسلوك احلسن 

ال بتمكني الدفاع إن فاعلية هذا احلق تكون معدومة إف فضلوجه األالعلى دفاعه دارة إن يكون له معاونا يساعده يف أيف 

قبل احملاكمة لدى طالع على احملضر و هلذا فيجب متكني املدافع من اإل ،وراق الدعوى يف كل مراحلهاأطالع على من اإل

طالع  اإلوراق على نفقته من غريستنساخ األإثناء احملاكمة بتمكينه من أطالع يتوسع حق املتهم يف اإلو  حمكمة اجلنايات

ذ إ،طالع على ملف الشخصيةهو واجب بالنسبة حملاميه من اإلنه ال جيوز متكني املتهم بذاته و إعليها بذاا و مع ذلك ف

 2.نفسه مساك بزماميف اإل جهوده ن متكني املتهم من ذلك رمبا يولد لديه اثار ضارة تفقدهأ

جراءات اجلنائية الفرنسي احلايل خول حملكمة اجلنايات سلطة تعديل ام فنجد قانون اإلما عن تقيد احملكمة بوقائع اإلأ

ن جعل السؤال الرئيسي متضمنا أيوجه رئيسها السؤال االضايف بالوصف  اجلديد بعد  نأحالة بالوصف الوارد بقرار اإل

اجلنح و  يتكل من حمكم  سلطة التعديلبمتع تتكما ،)من القانون احلايل  349املادة  (وصاف القانونية هلافعال ال األاأل

و ،نطاق ال خيرجها عن حدود واليتها احملكمة سلطة التعديل الوصف ليس مطلقا بل يف يلن ختو أنه يبقى أال إ املخالفات

ستثناء جند إكاحلكم ،و ام و سلطيت اإل بنيالفصل أ عتربت منتهكة ملبدأال إوقائع جديدة و ضافة إلذلك فهي ال تستطيع 

م مل أام قد تضمنتها كان الئحة اإلأضافة عناصر جديدة كالظروف املشددة سواء إنح احملكمة سلطة القانون الفرنسي مي

حالة مل تكن والية احملكمة قد حتددت بقرار اإلما)جراءات الفرنسي من قانون اإل 350 – 349املادتان  (تكن كذلك

  3ليس بالوقائع.و  سباب متصلة بالقانونأحد الوقائع املكونة للظروف املشددة بناء على أ ستبعدإ نأام بمن غرفة اإلالصادر 

  

                                         

حيث جيب  أخرى،من ناحية والزمان حكام اخلاصة جبرائم اجللسات ضرورة توافر شرط هام يتعلق باملكان من ناحية تطبيق األليشرتط  1

من  535، 404، 321( الفرنسي يف املواداليت نص عليها املشرع خرى و رتكبت باجللسة فضال عن الشروط األأن تكون اجلرمية قد أ

 جراءعن تنفيذ اإل ، واإلمتناعباجللسةثري على اهلدوء الالزم أو قول من شأنه التأبفعل  تياناإل وهي )جراءات اجلنائية الفرنسيقانون اإل

  ضرورة احلكم يف احلال.الصادر عن رئيس اجللسة و 

  : نظر يف ذلكأ    

  بعدها.  وما  439ص  لسابق،ااملرجع  فرج،حممد عبد اللطيف  -

  راجع كل من: 2

  720.ىل ص إ 717ص  السابق،املرجع  الكبيسي،عبد الستار سامل  -

  .296ىل إ 291ص  السابق،املرجع  احلرقان،عبد احلميد بن عبد اهللا  -

  .143-142ص  ،نفسهاملرجع  ،جفر حممد عبد اللطيف  3
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  ثبات الجنائي انات المتهم في اإلضم رابعا:

  تتحدد ضمانات املتهم يف اإلثبات اجلنائي فيمايلي:

حىت قيام  )القانونيةدلة األ (ثبات القانوينخذ القانون الفرنسي بنظام اإلأ:  ثبات في القانون الفرنسينظام اإل ) 1

ون حتقيق اجلنايات ستقر يف قانإالذي  1791يناير  18ثبات احلر يف عتمد على نظام اإلإين أالثورة الفرنسية 

عيد أفقد ،) 536 – 427 – 353املواد  (نجرائي املعمول به اآلكد وجوده يف القانون اإلأت، و  1808لسنة 

القاضي هليئة احمللفني بصدد تعليمات  )من القانون امللغي 342املادة  (جاء يف نصمنه ما )353املادة  (نص

لقاضي احلكم لتركت  )من القانون احلايل 427ادة امل (كما ان  و الرباءةأدانة دلة اإلأهم الشخصي بعقتناإحول 

و كان حسم قتناعه الشخصي فيما عدا احلاالت املنصوص عليها يف القانون اخلاص كما لإيف الدعوى و بناء على 

حرية القاضي  تجلى تو  ،ثبااهلا القانون طريقا معينا إل حيددلة غري جنائية و ألة اجلنائية موقوفا على مسأاملس

ن أو  دلةعرتاف السيادة على األنه مل يعد لإلأاليت توضح ب إجراءات جنائية فرنسي )428املادة  (قتناعية يف اإل

 تقدير القاضي .حلرية مرتوك  ثباتإي دليل أتقديره ك

ثبات بطريق غري مشروع إوز احلصول على دليل جيذ ال إضمن بعض القيود تتثبات ن حرية اإلأجتدر املالحظة و  

ليس جمرد و يقينية  ي قناعةأقتناعا كامال جبرم املتهم إن تكون مقتنعة أعلى احملكمة و  بعاده،ستإمن مث جيب و 

جرائي من القانون اإل )427املادة  (مامهاأدلة املطروحة دلة مستخلصة من األاألكون هذه تن أو ،1التخمني

ثبات إحكام مشتملة على قرارات األن ن تكو أثبات احلر جيب كضمانة للمتهم يف مواجهة نظام اإلالفرنسي و 

مكان إل )جراءات الفرنسيمن قانون اإل 543 -485 ( حكام املادتانساسها صدرت تلك األأالوقائع اليت على 

 شرعيتها من قبل احملكمة العليا.مراقبة 

ستجواب ثبات يف القانون الفرنسي متعددة كاإلدلة اإلأجراءات مجع إ :دلة االثباتأت المتهم في مواجهة ضمانا ) 2

جراءات يف مرحلة ىل هذه اإلإقد تعرضنا و  غريها،و نتقال للمعاينة واخلربة والشهادة والكتابة اإلتيش والضبط و التفو 

 جراءات.هم هذه اإلزاء ممارسة سلطة احلكم ألإىل ضمانات املقررة للمتهم إسنحاول التعرض التحقيق و 

) 422 املادة( مام حمكمة اجلنح وفقا للقانون احلايلأستجواب املوضوعي ن اإلإ: ثناء المحاكمةأب جواستضمانات اإل  -أ

هذا مهلته احملكمة و أذا ما إيدعم ذلك عدم ترتيب جزاء البطالن و  لزاميا للمحكمةإجراءا إيكن  ملإجراءات جنائية فرنسي 

                                         

  من:نظر كل أ 1

  .62ص  السابق،املرجع  حممد،فاضل زيدان  -

  .94-93ص  السابق،املرجع  اخلليل،محد ضياء الدين حممد أ -
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ذ يف هذه احلالة يعترب إ ،جراؤه ملزما حني يطلب املتهم ذلكإلكن على كونه اجراء جلمع الدليل وليس وسيلة للدفاع و دليل 

 الدفاع.خالل حبق من حقوق مهاله بطالن احلكم إلإوسيلة للدفاع الذي يرتتب على 

يندبه و من أم به رئيس حمكمة اجلنايات ول الذي يقو ستجواب احلضور األإلن إف مام حمكمة اجلنحأستجواب لإلخالفا و 

ما رئيس احملكمة من شخصية املتهم و  كدأت ىلإذ يهدف إجرائه إلزم القانون بألذلك فقد مهيته و أ )2- 1/ 273املادة (

نتداب املدافع عنه إختار حماميا له ليتوىل إو مل يكن قد أ ،السابقة )273املادة (ستلم نسخة من قرار اإلحالة إذا كان قد إ

  فيمايلي:تتمثل  بضمانات ولاألستجواب اإليتمتع املتهم خالل جرائي و القانون اإل ) من274املادة (

ستجدت بعد إتقدمي املربرات اليت تكون قد ام و مام غرفة اإلأات عليه ذلك متكينه من شرح موقفة يف وقت ف •

  وقائعه.ام و ن يناقش تفاصيل اإلأحالة دون اإل

 املادة( األقلعلى  وعشرين ساعةربع أدعاء قبل بدء احملاكمة بحاطته علما بالشهود املراد دعوم من قبل اإلإ •

من  )282املادة ( مساء احمللفنيأقائمة بواخلرباء و قوال الشهود أليه نسخا من إترسل  نوجيب أ ) كما1/ 281

  .اإلجراءات الفرنسيالقانون 

  الفرنسية.ل اللغة هذا كان املتهم جيإ ستعانة مبرتجماإلمتكينه من  •

ستجواب املذكور جراء اإلإجرائي يف وجوب القانون اإل ) من277 املادة( من الضمانات املقرة للمتهم ما تقررهو  •

عداد دفاعه خالل املدة إستجواب من نتهاء اإلإقل من بدء احملاكمة ليتسىن للدفاع بعد يام على األأقبل مخسة 

كد أول للمتهم سواء يف التستجواب األمهية اإلليها ألإنه جيوز تنازل الدفاع عن متتعه باملدة املشار أاحملددة على 

نه ينبغي إجرائه الذي يرتتب عليه حتديد بدء احملاكمة فإثبات تاريخ إو يف أى حقوقه كافة لنه قد حصل عأمن 

  .البطالنجراء حلق اإلوإال الكاتب وقيعه من قبل رئيس احملكمة و تو  ستجوابتدوين اإل

الذي جتريه احملكمة  ملوضوعي ان هناك االستجوابإول فاأل ستجواب احلضورإو ستجواب امام حمكمة اجلنح اإل ىل جانبإو 

تهم ومناقشة تفاصيل سئلة للماألالقرائن عن طريق توجيه دلة و جراء لتحقيق األإلذي يعترب اثناء احملاكمة الفعلية و أنايات اجل

  .ما نسب اليه

  :ستجواب املوضوعي هيالضمانات اإل منو  

  .ل غري املشروعةالوسائن يتم بعيدا عن املؤثرات و أة يف جراءات اجلنائيقانون اإل ) من368املادة (ما تقرره  •

ستجواب إخرين من قاعة احملكمة بغية خراج املتهمني اآلإقرر تما  إذاحاطته علما مبا دار يف اجللسة إنه جيب أكما  •

  .أحدهم

) 1/  344املادة (ذا كان جيهل الفرنسية إني مرتجم للمتهم يتعبلتزاما على رئيس احملكمة إ يقرر القانون الفرنسيو  •

  اجللسة.يدون ذلك يف حماضر و  )2/ 344املادة (ق رد املرتجم حن له إكضمانة للمتهم فو 
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ستجواب املتهم سابقا بالرغم من إفقد درج بدء اجللسة ب ،اجلناياتو أفرنسي سواء يف اجلنح ن القضاء الأجدير باملالحظة و 

نه يشكل أجراء العملي منتقد بن هذا اإلأمما ال شك فيه ىل الشهود و إستماع غى البدء باإلقتضاء قانون حتقيق اجلنايات امللإ

  تية:اآلسباب خطرا على املتهم لأل

ستبعاد رئيس احملكمة لكل ما إىل إشفوية املرافعات مما يؤدي ذلك  أمهية مبدأستجواب يقلل من ن البدء باإلإ •

 صدار احلكم.إمهية يف تكوين عقيدته عند أاليت قد تكون ذات ثبات و ستجوابه من عناصر اإلإشفه يكت

دار صلفني حني املداولة إلثره على احملأهذا ما يعكس يه املسبق يف الدعوى و أظهار ر إىل إنه يقود الرئيس أكما    •

 1احلكم.

 املتهم.عرتاف إىل حصول إستعارة مؤسفة للنظام التحقيقي اهلادف إنه أ  •

كان وإن  ) 1/  328املادة (ستقر عليه القضاء إقر ما أجراءات اجلنائية احلايل ن قانون اإلإنتقادات فبالرغم من هذه اإلو 

  .)2/ 328املادة ( دانةه عن اإلأييظهر ر  أاللزم الرئيس بأقد 

ثبات هود سواء كانون لإلقوال الشأتباشر احملكمة بتحصيل  :قوال الشهودأصيل المتهم في تح ضمانات-ب

  وهي: جراءيقرر القانون الفرنسي الضمانات التالية لكفالة حقوقه قبل هذا اإلو  و النفيأ

قل ساعة على األ 24ليه قبل إقوال شاهد مل يدرج بقائمة الشهود املبلغة أىل إستماع التقيد بالشهود املعلنني فال جيوز اإل •

املادة (ستماع لغري هؤالء ن رئيس احملكمة سلطة تقديرية لإلإمع ذلك فو  )1/ 281 (املادة تح باب املرافعةمن ف

310/2(.  

  حق املتهم يف دعوة شهوده. •

جراء املرافعات يف غياب الشاهد الذي طلبه املتهم إصرار احملكمة إساسية كضمانة ملواجهة أرفض شهادة بالطعن  •

   .تهم احلق يف الطعن بنتيجة احلكمللمن إساسيا بالنسبة له فأ اعتباره شاهدإب

 ومدنيا.عن احلضور جيعله مسؤوال جنائيا ن ختلف إمساءلة الشاهد لتخليه عن احلضور ف •

من  )313املادة (سئلة للشاهد بواسطة رئيس احملكمة األحماميه توجيه يستطيع املتهم و حق املتهم يف مناقشة الشاهد و   •

  الرد يف كل ما له صلة به.جابة و مكانه اإلإجرائي فضال عن القانون اإل

  .)344املادة (هد استعانة مبرتجم لكفالة حق املتهم يف مناقشة الشاحلق يف اإل •

  .)325املادة (خر تصال الشهود فيما بينهم منعا لتاثري الشهود بعضهم يف البعض اآلإمنع  •

  .)فرنسي إجراءات 103ة املاد( أقوالهداء الشاهد باحلقيقة وحدها دون غريها قبل سرد أدية اليمني لضمان أوجوب ت •

                                         

  .732ىل ص إ 728ص  السابق،املرجع  الكبيسي،عبد الستار سامل  1
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نه يف إف ،عمال احملكمةأعاقة إجللسة نتيجة عاد املتهم عن اإبذا ما مت إعالن املتهم املبعد عن اجللسة مبا دار فيها فإ •

  .اإلجراءات)من القانون  339 (املادة ن يتلو عليه ما دار يف غيابهأاية اجللسة جيب على كاتب احملكمة 

  الضمانات فيمايلي: أهم هذهوتتمثل  خرى:دلة األالمتهم في األ ضمانات-ج

نه إى تقرير اخلبري فإلستماع ذا ما تقرر اإلإو ،ختياري تقرره احملكمة إجراء إاخلربة  ستعانة بذي الخبرة :ضمانات اإل •

من الضمانات و  )1/ 168املادة (مانة أمالحظاته بو  حباثهأعماله و تقدمي أدية أن يؤدي ميني اخلربة على تأجيب 

ساعة  24ىل املتهم قبل إعالنه إمساء اخلرباء و نسخة من تقاريرهم ينبغي أب ن كشفإجراء فة يف مواجهة هذا اإلاملقرر 

مع ذلك فان لرئيس احملكمة وفقا لسلطته و ،اإلجراءات)من قانون  2/ 281املادة (املرافعة قل من بدء على األ

  عالن املتهم بذلك خاصة اخلربة الطبية.إداء اخلبري خلربته دون أن يأمر بأالتقديرية 

تقدمي املستندات املضبوطة  )جراءات اجلنائيةمن قانون اإل 341املادة (تقتضي  :للتهمة المثبتةتقديم المستندات  •

بالتايل و  ،بداء مالحظات املتهم عليهاإتتجلى يف واضحة و  املتهم، والغايةمامها على أاليت تتصل بالقضية املعروضة 

  املتهم.صحة العالقة بني تلك املستندات واجلرمية املرتكبة و كد احملكمة من أتت

عمال املدونة املتضمنة تقارير رجال الضبطية القضائية األهي لقانون الفرنسي باحملاضر كدليل و خذ اأي :المحاضر •

زاء إالضمانات املقررة للمتهم  عرتافام. ومنإستجوابات املتهمني املتضمنة إو أاحلجز وحماضر الكشف و  ،وضبطها

اء على ما كانت قد ذكرت بن ، فإذاحملضران تكون الوقائع املدونة فيها قد حققها مقدم أاحملاضر اليت تصلح دليال 

ثباا إصل باملخالفة املراد تتن أال على سبيل املعلومات و إن هذه احملاضر ال تكون إستنتاج الشخصي فاإلسماع و ال

 1)509 – 91/2 املادتان(صفته و سم احملرر الصريح إموقعة بن تكون مؤرخة و أجيب و 

  حكام : الطعن في األلفرع الثانيا

خضاعها لدراسة إحدى طرق الطعن املقررة قانونا املطالبة ببحث القضية من جديد و إب تظلميقصد حبق املتهم يف ال

ل و تعديألغاء إىل إن ينتهي أيف ظل شروط معينة و نطاق حمدود تظلم مامه الأجديدة مبقتضاها يستطيع القضاء املرفوع 

 يقضي القانون ملذ احلكم ماتنفيلثر موقف أو يرتتب على الطعن بصورة عامة .احلكم الصادر يف القضية من قبل

طرق وىل األ ام القانوين فئتني من طرف الطعنيعرف النظو .بالتنفيذ املباشر للقرار لصاحل  املتهم او لصاحل اين عليه 

ستثنائية إ يف حاالت إالتتاح  واليت الستثنائية هي طرق الطعن اإل والفئة الثانية ستئنافواإلالطعن العادية وهي املعارضة 

  النظر. عادةإلتماس إو الطعن بالنقض  وتتمثل يف وحمددة حصرا
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  : طرق الطعن العاديةولىالفقرة األ

  فيمايلي:سيتم توضيحه ستئناف وهو ما تتمثل أهم طرق الطعن العادية يف: املعارضة واإل

نفة أاملستو اجلنح أجراء يطالب به املتهم الصادر حبقه حكما غيابيا عن حمكمة البوليس إهو  طريق المعارضةأوال: 

و  )545 – 487املادتان  ( ئهعادستإعلمه الفعلي ب مو لعدأيف حالة عدم حضوره بسبب عدم تبليغه شخصيا 

جراءات اجلنائية حكام قانون اإلوفقا أل حداثحكام الصادرة عن حمكمة األاأل كذلك للمتهم احلدث املعارضة يف

 1صدرت احلكم الغيايبأمن قبل ذات احملكمة اليت  تظلمينظر الو . 1945حداث لسنة ) من قانون األ 24/1(املادة 

 ) .  492/1،  491موطنه (املادتان  عالنه يفإو أعالنه شخصيا إتاريخ  من أذا ما مت خالل املدة املقررة اليت تبدإ

يف عدم تنفيذ احلكم الغيايب )جراءات الفرنسي من قانون اإل 2/ 492املادة  (من الضمانات املقررة للمتهم ما تقررهو 

 – 1/ 489املادتان  (مطلقة ةو يرتتب على املعارضة نفسها سقوط احلكم الغيايب بصور  ،اء مدة املعارضةإحىت 

و نائبه و أحكم جديد بعد حضور املتهم  صدارصدرت احلكم املذكور إلأىل احملكمة اليت إعادة الدعوى إو ) 545

ه ال وكيلما اذا مل حيضر املعارض و ، أقل منها أو أكثر مما كان يف احلكم الغيايب أن تقضي بعقوبة أن للمحكمة إهلذا ف

منا تصدر قرار إتبحث احملكمة يف موضوع الدعوى و  فال ) 545 – 494املادتان (ا مل تكن أن املعارضة تعترب كإف

  .2ثر املعارضةأبفقدها كل قوته اليت كان قد ىل القرار الغيايب  إيسمى برفض املعارضة الذي يعيد يف نفس الوقت 

ىل إدىن أاحلكم الصادر فيها من حمكمة حالة الدعوى و إجراء يطالب من خالله املتهم إهو  ستئناف طريق اإل ثانيا:

 497املادة  (ستئنافها هي تلك اليت تصدر عن حمكمة اجلنح كافةإحكام اجلائز األو ،على لدراستها من جديدأقضاء 

ملادة ا (فرنكا 60و بالغرامة اليت تزيد على أيام أكثر من مخسة حمكمة البوليس و اليت تقتضي باحلبس ألو عن أ )

و للمتهم احلدث حق ،) 4/ 546املادة  (و عن املخالفات املتصلة بقانون الغاباتأ إجراءات فرنسي) 1/ 546

جراءات حداث وفقا لقانون اإلحمكمة األو أ )حداث من قانون األ 4/ 21املادة (حكام حمكمة البوليس أستئناف إ

 .)حداثمن قانون األ 24/3املادة  (اجلنائية كما تقتضي بذلك

 507املادة (خرى مىت كانت منهية للخصومة أحكام أستئناف يف نه جيوز الطعن باإلإحكام املذكورة فاأل وفضال عن

حكام و الشيئ املقضى به فهذه األأو العفو الشامل أو التقادم أختصاص حكام املتعلقة باإلكاأل  ،)جرائيمن القانون اإل

حكام سيكون األ هييد مثل هذأن تأذلك تكمن يف  الدعوى، والعلة يفصدور حكم يف موضوع  ولو قبلستئنافها إجيوز 

                                         

  .جراءات اجلنائيةقانون اإل ) من493 – 491املادتان (شهر للمقيم خارجها ام للمقيم داخل فرنسا و أي 10 1

  أنظر كل من:  2

  .505-504ص  السابق،املرجع  مقابلة،حسن يوسف  -

  . 895ص  السابق،املرجع  الكبيسي،عبد الستار سامل     -
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ستئناف رئيس اإل ) نظر4- 508/3 املادة( وجبتأحكام فقد الفصل قي األ وضمانا لسرعةينهي اخلصومة  أثرهلا 

 تتمثل يف:ستئناف للمتهم ضمانات يف اإليام و أللطلبات املقدمة ضدها خالل مثانية 

  )3- 2/ 515املادة (عدم تضرر املتهم بطعنه  •

نف ضده من احلكم الصادر أاملست وحتدده باجلزءستئناف ثر الناقل تبعا ملوضوع اإلاحملكمة مبدى األ تقيد •

  االجراءات)من قانون  508املادة (ول درجة أعن حمكمة 

  اجلديدة.رفض الطلبات  •

  .1الدعوى شخاصأو بوقائع  التقيد •

املادة (ضاف مبوجبه نص أقام بتعديل تشريعي و  2000يونيه  15الفرنسي تدخل يف ن املشرع أاجلدير باملالحظة و 

فصل ثامن حتت عنوان " )جراءات جنائية إ 308املادة  د(ن يدرج بعأاليت تقضي بوجوب ) راءات جنائية إج 18

ق بعدما كانت خطته تقوم على عدم السماح بالطعن بطري"بتدائيا إحكام الصادرة من حمكمة اجلنايات ستئناف األإ

بتدائية يف حكام الصادرة من احملاكم اإلجعلها قاصرة على األحماكم اجلنايات و  عنة حكام الصادر ستئناف يف األاإل

حكام أيف  ستئنافبالقول " يقبل اإل )جراءات جنائية فرنسيإ 1/ 380املادة (ملخالفات حيث نصت مواد اجلنح و ا

خرى "ثاين درجة " حتدد أىل حمكمة اجلنايات إستئناف يرفع اإلتدائية... و إبدانة الصادرة من حمكمة اجلنايات بصفة اإل

  2عرفة الدائرة اجلنائية حملكمة النقض"مب

  الطعن غير العادية : طرقالثانيةالفقرة 

  وهو ماسيتم توضيحه فيمايلي:، إعادة النظرو وتتمثل أهم طرق الطعن الغري العادية يف: الطعن بالنقض 

يطالب من خالله  صالحاإو منا تعديال إليس عدوال  ستئناف، فهوواإلقي املعارضة يلطر  خالفا الطعن بالنقضأوال: 

ويباشر هذا الطريق ، 3و خروجا عن القانونأحكام صدرت خالفا أبطال إل )حمكمة النقض(مام القضاء العايل أالطاعن 

حكام القضائية ال يف األإ4كن رفع الطعن بالنقض ميه ال إنبصورة عامة فو  خرى،األىل وسائل الطعن إاملتهم  حينما يفتقر

- 576 املادتان( الدعوىحكام الصادرة قبل حسم املوضوع األو ستئناف اإلي اليت ال تقبل أخر درجة آالصادرة من 

 .اإلجراءات)من قانون  577

                                         

  .898- 896ص  ،السابق املرجع الكبيسي،عبد الستار سامل  1

  .513- 512ص  السابق،املرجع  مقابلة،حسن يوسف  2

3Merle(r )et Vitu(a) , Traite de droit  criminall , procedure penal , T.11, Gujas ,paris 

, 1979 , P 834.                                                                       
  .جنائية فرنسي إجراءات )1/  568(دة باملادىن عمال ام من تاريخ صدور احلكم من احملكمة األأيمدة تقدمي الطعن هي عشرة  4
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ال الطعن بالنقض اخلاص الذي إحكام الرباءة الصادرة من حمكمة اجلنايات ال تقبل أن أاملقررة للمتهم  ومن الضمانات

  .ات)اإلجراءمن قانون  572املادة (ت ساحته أن يلحق ضررا للمتهم الذي بر أيباشره النائب العام لصاحل القانون دون 

خر آا صدرت من ألو ستثنائية و حكام بعض احملاكم اإلأروم من حق الطعن بالنقض يف ن املتهم حمأجدير بالذكر و  

حكام حمكمة العدل العليا اليت ال جيوز فيها الطعن أكما هو احلال يف   خرجت متاما من رقابة حمكمة النقضدرجة مىت 

  .1ي وجهأب

و أدانة يف جناية لغاء قرار اإلالوسيلة اليت يستخدمها املتهم ملناشدة حمكمة النقض إلن إ عادة النظرإطريق ثانيا: 

دلة جديدة بعد أيف الوقت الذي ظهرت فيه  ي طريق طعن يعد قابال ألملبه و  تسب قوة الشيئ احملكومإكجنحة الذي 

 دانة املتهم.إتثري شكوكا جدية فيما يتعلق بو  ،ثناؤهاأو متيسرة أمل تكن متاحة  احملاكمة

ر الرباءة الصادر دعاء سعيا هلدم قران هذه الوسيلة ليست يف متناول جهة اإلأمن الضمانات اهلامة املقررة للمتهم و 

  .2)اجراءات جنائية فرنسي 622املادة (قد نص عليه املشرع الفرنسي يف لصاحل املتهم و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

  أنظر كل من: 1

  .899ص  السابق،املرجع  الكبيسي،عبد الستار سامل  -

  .542ىل ص إ 522ص  السابق،املرجع  مقابلة،حسن يوسف  -

  .900ص  ،نفسهر سامل الكبيسي، املرجع ستاعبد ال 2
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   العالميةجرائية اإل الجنايات الدولية من األنظمة لمحكمة لفصل الثالث: مكانة النظام اإلجرائيا

خذ ما أعتىن بإام املختلفة و ستفاد من نظم اإلإ لذا جندهلمحكمة اجلنائية الدولية نظاما حديثا، االجرائي لنظام اليعد 

  .سلبياتهجابياته و إمعني بكل يناسبه منها دون حصر جمال التطبيق يف نظام 

ىل النظام املختلط عند احلديث عن نظام إجرائي حملكمة اجلنايات الدولية الفقه يردون النظام اإلغلبة ن أعلى الرغم من 

امي يف مرحلة إقييب يف مرحلة ما قبل احملاكمة و نه تنبيان منزلته بني النظم الوضعية ألام حملكمة اجلنايات الدولية و اإل

فردا ن هذا النظام ليس نظاما منأي للمحكمة اجلنائية الدولية تدل على جرائغلبة النظام املختلط على النظام اإلو  احملاكمة.

وجه ليس املقصود يف هذا الفصل بيان أو .1ستفادة كبريةإستفاد منها إخبصائصه عن النظم املعاصرة فهو مستقال بذاته و  الو 

                                         

مور اليت جيب توضيحها قبل حتليلنا لقواعد احملكمة اجلنائية الدولية هو ما يتعلق مبصطلح التحقيقي هذا املصطلح املطبق لعل من األ 1

نتيجة لذلك تتميز ط هذا املصطلح بالعصور الوسطى، و رتبإقد أنظمة القانون املدين، و عادة من قبل رجال القانون العام لوصف 

احملاكمة أو قاضي التحقيق و و ملرحلة ما قبل احملاكمة جتريها النيابة العامة و/ أاحلالية مبسؤوليات منفصلة للتحقيق "جراءات التحقيقية اإل"

امي(اخلصومة) و النظام كال من النظام اإل  أنن يقول حىت أو هيئة احملكمة، يف هذا املعىن ميكن للمرء ألية جيريها قاضي احلكم عالف

و "النيابة العامة  و الشرطة" أين العملية تبتدي و توجه يف مرحلة ما قبل احملاكمة من قبل الدولة أقيقيان مبا التحقيقي مها نظامان حت

و أجراءات التمهيدية( النيابة ام يكمنان يف يد مؤسسة خمتلفة عن قاضي اإلاإلدعاء و ن اإلأذلك  "امي"إباملثل كال النظامني يعتربان 

م تعد ها املواطن العادي عتبارها عملية يبتدئإام )ب(تعين قبل اإل   preaccusationenصلي املسما ةقاضي التحقيق)، املعىن األ

عمل بطريقة تال أن عملية القانون املدين احلديث  ن هذا يعينألإهامي ن نظام اخلصومة هو نظام أصاحلة، و بالتايل فهو تضليل القول ب

و ،امية هلا فقط معىن يف املرحلة التارخيية يف ما قبل الثورة إ –ن الفجوة املسماة حتقيقية إف ختصارإو بدعاء،امية من خالل سلطه اإلإ

بينما يف نظام  ،جراء هو طبيعتها يف تقضي احلقائقن يفسر مصطلح التحقيقي هلذا النوع من اإلأن العنصر الوحيد الذي ميكن إعليه ف

و بالتايل الصراع بينهما يكون وسط االجراءات (ج  األطراف،جرائية يكمن على كل حال يف يد اخلصومة هو البحث عن احلقيقة اإل

ن منوذج إجهزة الدولة يف املالحقة اجلنائية (ج قضية واحدة) يف هذا املعىن فأن املسؤولية تقع على إقضيتني) يف النظام التحقيقي ف

دعاء و اإل -ن منوذج القانون العام هو اخلصومةأ"يف حني instruk torish" نه القاضي القائدأن يوصف بأالقانون املدين ميكن 

نه أعلى الرغم من حيد للقانون املدين ذج و و نمالنموذج الفرنسي لقاضي التحقيق كيأخذ . و متناظرين  أوالدفاع يعتربون متخاصمني 

" يامي " التحقيقكل هذه التحفظات املصطلحات" اإلمع  أملاين) و صل أالنموذج النيايب (من قل بني هذا و ن منيز على األأينبغي 

م حتديد هذه املصطلحات ضيف خو  املدين اليت ال تزال قائمة.- باملعىن العام املوصوف ليعكس الفجوة املسماة القانون العامإالتستخدم هنا 

لبنات من كل  أوا حتتوي على عناصر هيكلية ألمام احملكمة اجلنائية الدولية خمتلطة أجراءات املتبعة ن اإلأتفاق عام على إن هناك إف

خرية هي اليت عززت عناصر القانون املدين ا ليست سوى التطورات األأمع ذلك ال جيب التغاضي عن " و التحقيقي"نظام "اخلصومة" و 

  .جراءات اجلنائية الدوليةيف اإل

ساسي للجنة مشروع النظام األت من قبل رجال القانون العام و متساسي للمحاكم املخصصة ن صياغة النظام األأدر املالحظة على وجت 

ن دائرة يف حمكمة يوغسالفيا ذكرت يف عام أجراء اخلصومة على الرغم من إنشاء حمكمة جنائية دولية ينص على القانون الدويل إل
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جرائي ستفادة النظام اإلإمنا املقصود هو بيان مدى إو نظمة املختلفة، األنظام احملكمة اجلنائية الدولية و بني تفاق اإلاخلالف و 

 حكام اتمع الدويل.أسلبياا مبا يتوافق مع  وكيف تالقىامية املختلفة جيابيات النظم اإلإللمحكمة اجلنائية الدولية من 

بتداءا من التحقيق مث إراحل بعدة م مام احملاكم اجلنائية الدولية ميرأي ن التقاضإف ،على غرار التشريعات اجلنائية الوطنيةو 

  فتنفيذها.والرباءة دانة احملاكمة فالطعن يف قرارات اإل

يف تعقيدوالتسم بالدقة مام هذه احملكمة تأن التقاضي إف ة لعمل احملكمة اجلنائية الدولية،جرائياخلطوات اإللية و خبصوص اآلو  

مرحلة وطبيعة خصوصية أو  ،ال هذه احملكمةإحالة حالة معينة إمكاا إنفس الوقت سواء من حيث تعدد اجلهات اليت ب

رحلة احملاكمة ة مرورا مبمام احملكمأختصاص اإل أولة مقبولية الدعوى أثارة مسإ أوعتماد التهم إما تليها من جلسة و  التحقيق

  .تنفيذهاحكام و مث الطعن يف األ

هو ما سيتم و  ،ال يف جزئيات بسيطةإنظمة القانونية الوطنية حد بعيد مع األ إىلجرائي متكامل يتشابه إذا هناك نظام إ 

 :املبحثني التالينيتوضيحه من خالل 

  طبيعة نظام احملكمة يف مرحلة ماقبل احملاكمة ول:المبحث األ

  طبيعة نظام احملكمة يف مرحلة احملاكمة ومابعدها: المبحث الثاني

  

  

                                         

 أوجراءات القانون املدين إال يتبع بدقة  أنهو  ،املدينات القانون العام و ن هذا االجراء وضع من قبل احملكمة مزيج فريد من مسأ 1996

 1999لك وجد تقرير اخلرباء عاموبناء على ذإىل حد كبري. يف هذه املرحلة ممارسة احملاكم ال تزال تعتمد ج اخلصومة القانون العام. و 

  كمة الدولية ليوغسالفيا السابقة....." فقط مع تعديالت خمتلفة لقواعد احملةساسيىل حد كبري يف النظم األإينعكس اخلصومة:"ن نظام بأ

نه متكن احلديث عن منوذج فريد من نوعه فقد كانت بداية مناقشات اللجنة التحضريية يف عام إما بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية فأ 

ل قوي كان ضروري من ن رد فعأن املندوب الفرنسي "جيلبري بييت" قرر حتذير حكومته بأىل درجة إيهيمن عليها القانون العام  1995

ري خأتبم الفرنسي إبالفعل فقد لك كمبالغة فرنسية (منوذجية) " و ذ كيف  على الرغم من البعض قدأجل جتنب نظام قانون عام خالص 

حداث مناقشات حقيقية إكانت حامسة يف   1996"املسودة الفرنسية" املعروضة يف عام أن ما يسمي ب:مر هي حقيقة األاملفاوضات،و 

 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و القواعد.ىل التقارب بني النظامني يف النظام األو املدين واليت أدت يف النهاية إ القانون العامبني 

  نظر يف ذلك:أ

-  Kai Ambos, International Criminal Procedure, Adversarail, Inquisitorial Or Mixed، 

International Criminal Law Review3:1-37, Kluwer Law International, Printed In 

The Netherland, 2003, P 02-07  
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  قبل المحاكمةكمة في مرحلة ما ول: طبيعة نظام المحالمبحث األ

يثري احلساسية بالنسبة از الذي يبعث على احلذر و اجلهاملهام املنوط به يف نظام روما  يعترب مكتب املدعي العام وفق

أملتها طبيعة ستقاللية إوطنية ملا يتمتع به من صالحيات و نظمتها القضائية الأدور خرتاق إجلميع الدول، نظرا ملقاربته 

نعقاد إثناء أو .برز خالل املناقشات التحضريية ملشروع قيام حمكمة جنائية دوليةا العنوان األنكافاحلساسية و احلذر  عمله،

نتقادات لذلك الدور املميز و اإلعرتاضات و ثارت غالبية الوفود الرمسية املشاركة عاصفة من اإلأحيث مؤمتر روما 

جراءات خاصة إما تقتضيه من الصالحيات و  ملت تلكأللمحكمة  املدعي العام، فالطبيعة اجلنائيةالفضفاض ملكتب 

ىل مجع إبالغ عنها بداية من اإلبد من مباشرا جراءات الاإلو  هناك سلسلة من التدابريإرتكاب اجلرمية ا، فعند 

ىل إحالتهم يف النهاية إالتحقيق معهم، و دعاء عليهم و مالحقة املشتبه م متهيدا لإلالوقائع ومساع الشهود و دلة و األ

   1اكمة.احمل

صول احملاكمات أليه التطورات احلديثة للمبادئ واملفاهيم اجلنائية و إلت أ نسجاما مع ماإو يف ضوء تلك اخلصوصية، 

عتمدت إ شفافيةاالجراءات بكل موضوعية و  الوسائل لتحقيق نزاهة أفضلفري جل تو أية مع العامل املعاصر من اجلزائ

ا مموكلة لكل منهام تحقيق حتت رقابة غرفة اإلقاضي الالعامة و  قضائيا مؤلف من النيابةمعظم الدول نظاما 

   الصالحيات اليت تالئم طبيعة عملها.

وجد سلطتني ضمن هيكلة احملكمة ممثلة ألية احلديثة فساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عن تلك اآلالنظام األ ذمل يشو 

   عمال املدعي العام.أغرفة رقابة على  الغرفة التمهيديةحتقيق، و و ام إيف املدعي العام كسلطة 

يف مرحلة ما الدولية جرائي للمحكمة اجلنائية ستطرادا ملا سبق ذكره سيتم حتديد يف هذا املبحث طبيعة النظام اإلإو 

  من خالل املطلبني التاليني: قبل احملاكمة

  مام احملكمة اجلنائية الدوليةأمرحلة املتابعة  :ولالمطلب األ

  مام احملكمة اجلنائية الدوليةأمرحلة التحقيق  الثاني:المطلب 

  أمام المحكمة الجنائية الدولية المتابعةول: مرحلة المطلب األ

  الدويلاجلزائية يف القانون الداخلي و  للبدء باملساءلة وىلخلطوة األواحتريك الدعوى اجلزائية هو مفتاح باب التحقيق 

                                         

-259، ص 2010 ،، بريوتة) دار املنهل اللبناين، الطبعة األوىلعلي مجيل حرب، القضاء الدويل اجلنائي (احملاكم اجلنائية الدولي 1
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ذا ما توافرت إىل احملاكمة إحالة اجلاين إ اليت تعمل على طريق النيابة العامةة يف القوانني الداخلية تحرك الدعوى عادوت

ما يف القانون الدويل العام أ .1رتكااإك يف رت شإ أورتكب اجلرمية إن املتهم هو الذي أعتقاد بىل اإلإدلة كافية تؤدي أ

عن اجلرمية  تبليغالشرتكت يف إحتريك الدعوى اجلزائية الدولية عن طريق ثالثة عناصر فيتم  وأمام احملكمة اجلنائية الدولية

حاطة إ أو ،تفاقيةحدى الدول املشرتكة يف اإلإن تكون أما إهي ختصاصها و إلوممارسة احملكمة اجلنائية الدولية الدولية 

 .2عي العام من تلقاء نفسه بالتحقيققيام املد أومم املتحدة من طبقا للفصل السابع من ميثاق األمن جملس األ

، 3عدة دول أوستدعي وجود جرمية دولية سواء كان اين عليه دولة واحدة تيتم حتريكها  فالدعوى اجلنائية الدولية حىت

ختالفا وخصوصية تعود لطبيعة إخصية اجلنائية الدولية عليه جند يف حتريك الدعوى اجلنائية الدولية بصدد املسؤولية الشو 

بيان طبيعة النظام الغالب يف هذه ولتحديد هذه اخلصوصية و  املتبىن فيها جرائيالنظام اإلرتكاا و إجرائمها ووقت 

  :كالتايلىل ثالثة فروع  إاملختلط؟) سيتم تقسيم هذا املطلب -املدين-املرحلة (هل هو نظام القانون العام

عرف اتمع الدويل نظمة المحاكم الجزائية الدولية ألفي الجرائم الدولية وفقا  4لعامدعاء اول: دور اإلالفرع األ

ثري على أالتاجلرائم الدولية شديدة اخلطورة و رتكاب بعض إحملاكمة املتهمني باء عدة حماكم دولية خاصة ومؤقتة نشإ

  سره.أستقرار اتمع الدويل بإسالمة و من و أ

                                         

 اجلنائية،تماعية و جالة اجلنائية القومية تصدر عن املركز القومي للبحوث اإلالدعوى اجلنائية الدولية، ، اجلرمية و حممود عبد الفتاح 1

   78، ص 2001الثاين، القاهرة، يوليو ول و العدد األ ،ربعوناألالد الرابع و 

مارات الشارقة، اإلجملة الفكر الشرطي، مركز حبوث شرطة إبراهيم زيد، احملكمة اجلنائية الدولية يف النظام العاملي اجلديد، حممود  2

   56-55، ص 2001العاشر، العدد الثاين، يوليو  الدالعربية املتحدة، 

الثالثون، العدد الثاين، ثة و السنة الثالاحلقوق، اجلهة القضائية املختصة للنظر فيها، جملة ناصر حممد األتات، الدعوى اجلنائية الدولية و  3

  188، ص 2009الكويت، يونيو 

لدول كجهاز خيتص عامة يف بعض اما يعرف بالنيابة ال أودعاء العام ام ممثلة يف اإلم الالتيين يوجد ما يعرف سلطة اإليف ظل النظا 4

دلة جنائية من حيث أتقومي ما تقدمه من راءاا من الناحية القانونية، و جإكد من سالمة أشرطة الضابطة للجرمية للتبفحص حتقيقات ال

ن النظام الالتيين فصل بني سلطة أ عىن.مبىل احملاكم القضائية للفصل فيها إن حتيل هذه التحقيقات أو ذلك قبل ثبات اجلرمية كفايتها إل

حالتها ة حق حتقيق اجلرائم املبلغ ا وإنفيذيكسلطة تجنلوسكسوين كان يعطي جلهاز الشرطة  ما النظام األأام، الضبط و سلطة توجيه اإل

ىل إجته لكنه عدل الحقا عن هذا التنظيم وإ النيابة العامة أودعاء العام من سلطة قضائية وسيطة متثل اإلىل القضاء دون تدخل إمباشرة 

عطاء إام ختتص بإالقضاء يشكل سلطة ي الشرطة و جهاز وسيط بني جهاز  أدعاء العام املطبقة يف النظام الالتيين لكي ينشتبين فكرة اإل

 أوىل القضاء إحالة ما جيري من حتقيقات إميلك حق يق و الضبط ملا يبلغ من جرائم، و ت التحقجراءاإذن جلهاز الشرطة بالسري يف اإل

دعاء العام جلديد من جهازين، هيئة اإلدعاء حسب النظام األجنلوسكسوين اشكل هيئة اإلا حسب مقتضيات املصلحة العامة، وتحفظه
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ن التجارب أال حمددة إحوال أكان يتم تشكيلها يف ظروف خاصة و   املؤقتةاجلنائية اخلاصة و اكم الدولية ن احملأصحيح 

 1نشاء احملكمة اجلنائية الدولية.إساعدت يف إرساء مبادئ دولية ىل تطوير و إدت أاخلربات اليت مرت ا و 

عتمدت عليه خالل إحتديد طبيعة النظام الذي أمام هذه احملاكم و دعاء العام ر اإلسوف حناول فيما يلي حتديد دو و 

 هذه املرحلة.

  ة المؤقتةحاكم الجزائية الدوليتهام الدولية وفقا ألنظمة المالفقرة األولى: سلطة اإل

باإلضافة  ام الدولية من خالل نظام كل من حمكمة نورمربغ وطوكيو العسكرية،سيتم تناول ضمن هذه الفقرة سلطة اإل

  .حمكمة يوغسالفيا السابقة وروندا ىل نظامي كل منإ

ن عموم أئية الدولية و جراءات حتريك الدعوى اجلناإمل جند يف نظامها  ما يخص محكمة نورمبورغ العسكرية وال:أ

، و 1945ب آ 08يف حماكمة كبار جمرمي احلرب يف بالد احملور االوروبية يف دول التحالف تفاق إنظامها مبين على 

من قبل النيابة العامة املتكونة من ممثلي ت مجع االدلة و املالحقة مباشرة جراءاإت أعاجلة، لذا فقد بدبصورة عادلة و 

ت مباشرة أتفاق املذكور مل ين اإلإفضال عن ذلك فو  ،) من نظام احملكمة15-14دول التحالف و مبوجب املادتني ( 

مهدت اليت حبد ذاا ساعدت و  اجلرائم املرتكبة يف التأكيد، للتحقيق و 1944مم املتحدة عام بل سبقته جلنة األ

  املالحقة من قبل النيابة العامة يف احملكمة بعد تشكيلها.ملباشرة التحقيق و 

ن أال إتفاقية إا مل تشكل مبوجب أ، مع 1946يناير  19ت يف اليت أنشأ طوكيو العسكريةنيا: نظام محكمة ثا

رت صدأاليت  F.E.Cشكيل جلنة الشرق االقصى يضا تنورمربغ فقد سبقتها أكمة حم مت ممارسته يفنظامها مل خيرج عما 

ولت اجلنرال خقد قصى، و تنفيذ العقوبات على جمرمي احلرب يف الشرق األقرارات بالقبض على املتهمني وحماكمتهم و 

متحيصها و دلة و األ مل حتت قيادته جلمعدارة حتقيقية تعإنشاء إالتحالف برثر " القائد العام لقوات أ" دوكالس ماك 

) من 08اليت تضمنت املادة (حمكمة طوكيو كان مبقتضى سلطته، و نشاء إن أحىت ض على ارمني واملشتبه م، و القب

                                         

)S.P.Cدعاء العام () و مدير اإلP.P.D  ( ة إلتشختصاصات مإتقريبا ب مها جهازان يقومانوأودعاء العام ختصاصات جهاز اإلا 

  النيابة العامة يف النظام الالتيين.

  أنظر يف ذلك: 

كادميية نايف أالبحوث، لقواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث اجلنائي، مركز الدراسات و مد فاروق عبد احلميد كامل، احم - 

 .16-15ص  ،1999منية، الرياض، العربية للعلوم األ

دعاء العام) منية، (دراسات يف اإلدعاء العام يف اجلرائم ذات الطابع الدويل، جامعة نايف العربية للعلوم األماجد ياسني احلموي، اإل 1

  .65، ص 2004وىل، الرياض، الطبعة األ
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ضد جمرمي احلرب اخلاضعني  مباشرة الدعاوىمبهمة التحقيقات و نظامها على قيام القائد العام بتعيني نائب عام يقوم 

  ختصاص احملكمة.إل

خبالف من من قبل جملس األ افقد تشكلت 1994ورواندا  1993فيا السابقة فيما يخص محكمة يوغسالثالثا: 

عن جرائم  دلةمجع األلجنتني دوليتني للخرباء للتقصي والتحقيق و يف سبق تشكيليهما بوتتشاان احملكمتني السابقتني، 

ختصاص الوظيفي ن اإلأويل العام يف رواندا، و الد اخلطرية للقانوننتهاكات كد من اإلأللتاحلرب يف يوغسالفيا، و 

خرى اليت هي يف جراءات األاإلستجواب املتهمني و إالتحقيق الذي يتضمن دلة و جبمع األ أدعاء العام فيهما يبدلإل

  1ليس حتريك الدعوى.نا مباشرة التحقيق وفقا لسلطته و تقدير 

متهيدا األدلة العمل على مجع الدولية و  رائماملباشر يف اجلربعة النظام التحقيقي عليه فقد وجدنا يف هذه احملاكم األو 

املعروف فيه نظمة اجلنائية امي يف األن واقعها غري مطابق للنظام اإلأام ا يف احملكمة، مبعىن حالة و توجيه اإللإل

ىل إنتهائه إالتحقيق بعد جهزة الشرطة اليت تقوم بتحويل أقوم به تحقيق  إمنا تجراءات الدعاء العام ال يقوم بإن اإلأ

دعاء العام، و مكتب اإل أوحتقيق خمتصة غري هيئة أجهزة نظمة تلك احملاكم أذا مل تكن يف إخاصة دعاء العام، و اإل

امي" املعروف ن النظام التحقيقي الذي كان متبعا يف هذه احملاكم هو النظام " التحقيقي اإلأقرار بذلك ميكن اإل

يف حني مجعت بني السلطتني معا  دعاء العام فيه بالتحقيقن النظام املختلط ال يقوم اإلألفارق بالنظام املختلط، مع ا

  يف تلك احملاكم.

   2ألساسي للمحكمة الجنائية الدوليةتهام في النظام احق اإل الفقرة الثانية:

                                         

  أنظر كل من:   1

، 2010، بريوت، لبنان، األوىل، دار املعرفة، الطبعة )جراءاا والقضاء املختص(إ وريا مخو درويش، مسؤولية الدولة اجلنائية، -

  .371-370ص 

  .73ىل إ 65ص من دعاء العام يف اجلرائم ذات الطابع الدويل، املرجع السابق، ماجد ياسني احلموي، اإل -

بتدائي، وبالرغم التحقيق اإل مرحلةدلة و مجع األأن هناك متييز بني مرحلة التحري و نظمة القاتنونية الوطنية من املتفق عليه يف معظم األ 2

  هي:سباب عدة و خذ به ألأن املشرع الدويل مل يأال إن ذلك النظام يوفر عددا من الضمانات أمن 

 لكفالة حقوق املتهم (املشتبه به).ام، و ستقالل عملية توجيه اإلإن النظام االساسي يوفر ضماناته اخلاصة لكفالة أ •

ويل من جانب الدولة املعنية والذي ميكن أن يتم فيها حتقيق أقبل  ىل احملكمة اجلنائية الدوليةإ ال حتال الشكاوىأن من املفرتض أ •

 دلة.مرحلة التحري ومجع األ أوستدالالت ىل حد ما حمل عملية مجع اإلإ أن حيل

 دون داعي. كثار من الوظائفإال ال يتطلب مصروفات ال لزوم هلا، و نشاء هيكل مرن إساسي هو ن اهلدف من النظام األأ •

  :راجع يف ذلك

  .147 ، ص2015اإلطار القانوين ملشاركة اين عليه، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، بريوت،حممد رشيد اجلاف،   -
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ة الدولية نظام احملكمة اجلنائيستقرار بتشكيل اإلستقالل و خذ طابع اإلأن القضاء الدويل اجلنائي أخبالف ما سبق جند 

، كهيئة قضائية دائمة ذات شخصية قانونية دولية، هلا 2002دخوله حيز النفاذ عام و  1998متوز عام  16يف 

ح للمجتمع الدويل بصأمبعىن  ،ام الدويلتمهموضوع اإل أخطر اجلرائمختصاصها الدويل اجلنائي على إسلطة ممارسة 

  املتحدة.مم ن منظمة األنظام جنائي شخصي دويل مستقل ع

بنوع ختصاص احملكمة وبنفاذ نظامها و إرتبطت بإلة حتريك الدعوى اجلنائية قد أن مسأستقالل جند على ذلك اإلو 

  على النحو التايل:رادة الدول ا و إاجلرمية اليت قيدت 

جرمية دولية إرتكبوا ن وإسنة  18عمارهم عن أتقل شخاص الذين ختصاص جنائي على األإليس للمحكمة  -1

رتكبوا اجلرمية على إقوانني الدولة اليت  أومنا تتكفلهم قوانني دوهلم إمن العقاب  ال يعين ذلك بتصورنا النجاةو 

 قليمها.إ

ختصاص احملكمة املبينة يف إن يكون حتريك الدعوى اجلنائية الدولية عن اجلرائم املرتكبة الداخلة يف أجيب  -2

 ) من نظامها.5-70املادتني (

 حصر حق حتريك الدعوى اجلنائية الدولية باجلهات املعنية التالية: مت -3

 الدول االطراف يف النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.   -أ

 مم املتحدة.من مبوجب سلطتها يف الفصل السابع من ميثاق األجملس األ  -ب

  1ختصاصها.إسلطة مباشرة التحقيق الدويل يف اجلرائم التين تدخل يف العام يف احملكمة ذاا الذي له املدعي   -ج

اجلهة املخولة يف تلقي  تعدالدولية مام المحكمة الجنائية أة الدعوى الجنايصحاب الصفة في تحريك أوال: أ

  يكون مكتب و  جهزة احملكمة،أعن  منفصلةو ء العام الذي يعمل بصفة مستقلة دعاالدعوى الدولية هي مكتب اإل

يقوم و  ختصاص احملكمةإل يف دخحول جرائم ت اة معلومات موثوق أيو ت حاالاملدعي العام مسؤوال عن تلقي اإل

  2التحقيق.  جراءاتإساس املعقول ملباشرة توفر األ أعلى مبدبعمله 

ساسي على النظام األ) من 13وردا املادة (أىل املدعي العام للمحكمة يف جهات ثالث إحالة تنحصر طرق اإلهذا و 

  سبيل احلصر.

                                         

  .372ص  وريا مخو درويش، املرجع السابق، 1

دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة،  دراسة حتليلية تأصيلية)،تصاص احملكمة اجلنائية الدولية (خإعال عزت عبد احملسن،  2

  .258 ، ص2010
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صبح أحكمة اجلنائية الدولية للمساسي حكام املادة الرابعة عشر من النظام األوفقا أل :حالة من دولة طرفإ )1

ثر من اجلرائم اليت أكو أن جرمية أىل املدعي العام للمحكمة حالة يبدو فيها إن حتيل أللدولة الطرف احلق يف 

ليه التحقيق إن تطلب أو  ساسي،أ) من النظام األ /13 (املادةرتكبت أختصاص هذه احملكمة كانت قد إتدخل يف 

  1رتكاب هذه اجلرائم.إكثر بأو أام لشخص معني ذا كان يتعني توجيه اإلإفيما  تيف هذه احلالة بغرض الب

عمول ا ن الطريقة املأشطرف للمدعي العام عن حالة معينة بالغ من الدولة الإهذه الطريقة عبارة عن جمرد  نأوالواقع 

ال يشرتط يف و  ن جرمية معينة قد وقعتأنه يعتقد أو النيابة العامة أقد يبلغ املواطن الشرطة  حيث الداخلية،يف النظم 

  2ن يقوم املبلغ بتحديد شخص مرتكب هذه اجلرمية.أهذه احلالة 

بالغ حول لإلىل املدعي العام إالدولة الطرف  تتقدم نأما قبل ايتعني مراع ني شكلينيية حال فان هناك شرطأعلى و 

  3حالة حمددة مها.

  ن يكون بطلب خطي.أ وأمذكرة مكتوبة  بالغ يف صورةون ذلك اإليك أن-أ 

تصاص خمبناسبتها اإل ينعقدذلك الطلب باملستندات اليت تؤكد وقوع جرائم دولية، و أن تشفع هذه املذكرة أ -ب 

نه إف،ىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدوليةإحالة حالة إحينما يتم صي للمحكمة اجلنائية الدولية، و الشخالنوعي و 

جراء حتقيق، مث يقوم املدعي العام إذن للشروع يف إو دائرة ما قبل احملكمة للحصول على  عضاءخطار الدول األإيقوم ب

اختصاص إن احلالة تقع فيأساس معقول للشروع يف التحقيق، و أاحملاكمة بوجود  قرار دائرة ما قبلإمبباشرة التحقيق بعد 

  4و دليل جديد.أخرى عند وقائع أجاز للمدعي العام تقدمي طلبات  جراء التحقيقإذن هذه الدائرة بأن مل تإاحملكمة،و 

اجلنائية الدولية وفقا  ىل احملكمةإمن حلالة معينة حالة جملس األإعند  :من الدوليحالة من قبل مجلس األاإل )2

ساسي النظام األمن  ) 02/12اىل التقيد بالشروط املذكورة يف املادة ( إن احملكمة ال حتتاجإللفصل السابع، ف

                                         

  أنظر كل من: 1

قليم دارفور بالسودان، دار النهضة إنسانية يف نتهاكات اإلدورها يف اإلعلى احملكمة اجلنائية الدولية و طاللة إرامي متويل القاضي،  -

  .126، ص 2012، األوىل، القاهرةالعربية، الطبعة 

احلاكمية العاملية، منشورات احلليب احلديث بني الواقعية السياسية و  القانون الدويلأيب خليل، موسوعة العوملة و رودريك ايليا   -

 .298، ص 2013وىل، بريوت، احلقوقية، الطبعة األ

  .260ص السابق، عال عزت عبد احملسن، املرجع  2

ية الدولية، حبث منشور يف مؤلف (احملكمة اجلنائية الدولية املواءمات الدستورية مام احملكمة اجلنائأدعاء حازم حممد عتلم نظم اإل 3

  .187، ص 2003وىل، محر، الطبعة األعداد شريف عتلم، مطبوعات اللجنة الدولية للصليب األإوالتشريعية، مشروع قانون منوذجي)، 

   .126ص رامي متويل القضاة، املرجع السابق،4
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حد مواطين دولة طرف أو على اقليم تلك الدولة و أرتكاب اجلرمية مبعرفة إهي قليمية و اإل أواخلاصة بتطبيق مبد

  من الدوليني.ديدا للسلم و األن تضمن تلك احلالة ألكن جيب 

ساسي للمحكمة كثر من اجلرائم الواردة يف النظام األأكون واحدة أو تن أحالة جيب ن موضوع اإلأىل إشارة جتدر اإلو 

عتبارات عتبارات العدالة اجلنائية الدولية دون اإلإىل إمن حالة من جملس األن تستند حاالت اإلوأ،اجلنائية الدولية 

عضاء صوات األألس من بينهم اعضاء أعة من تسحالة للمحكمة اجلنائية الدولية مبوافقة ويصدر قرار اإل،السياسية 

مم املتحدة مني العام لألبالغ األإجراءات الالزمة و ختاذ اإللس بإابصدور القرار من الس يقوم رئيس و ،الدائمني 

  1محكمة اجلنائية الدولية ىل املدعي العام للإحالة خطار اإلإالذي يقوم بدوره ب

ىل املدعي العام يطلب فيه الس التحقيق إموجه بالغا يف شكل بيان سياسي إن يكون أمر ال يعدو على ذلك فاألو 

رائم رتكاب جرمية من تلك اجلإكثر بأىل شخص أو إام ذا كان يتعني توجيه اإلإفيما  تيف حالة معينة بغرض الب

  احملكمة.ختصاص إالواقعة يف 

ة عن ماهي، و شخاص الذين جيب التحقيق معهماأل ن املدعي العام سيظل دائما هو املسؤول عن حتديدأاخلالصة و 

ن أن، و ذلك بعد منب دولة طرف أو من جانب جملس األحالة من جاسواء عند اإل اجلرائم اليت جيب التحقيق فيها

) من النظام االساسي دون 53/01قدمة له ( املادة جراءات التحقيق و تقييم املعلومات املإختاذ إيكون قد شرع يف 

سبابا أن هناك أمىت قرر املدعي العام تقييمه للمعلومات املقدمة له ن، و أيف هذا الشحالة ملزما ن يكون حتديد جهة اإلأ

ال القرار،و  لدائرة التمهيدية بذلكن يبلغ اأجراء حتقيق لن خيدم مصاحل العدالة وجب عليه إن أعتقاد بجوهرية تدعو لإل

  2عتماده من الدائرة التمهيدية باحملاكمة.إال بعد إ ر نافذايكون ذلك القرا

ساسي املدعي العام احلق ح) من النظام األ/13منحت املادة (مباشرة المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه:   )3

 ن كان ذلكإنونية الوطنية، و لقاسوة مبا هو معمول به يف النظرية اأذلك مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه، و يف 

حوال ن ذلك لن يتم يف مجيع األأساسي، كما كثر جسامة املنصوص عليها يف النظام األربع األفيما يتعلق باجلرائم األ

 3ساسا معقوال مبباشرة التحقيق.أن هناك أن يقرر املدعي العام أال بعد إ

                                         

  .127املرجع السابق، ص  القاضي، رامي متويل 1

  .266عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص  2

  أنظر كل من:  3

  .129ص  نفسه،رامي متويل القاضي، املرجع  -

  .299-298رودريك إيليا أيب خليل، املرجع السابق، ص   -
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إختاذ قرار ا املدعي العام عند هن يعتمد عليأسس اليت جيب ساسي األ) من النظام األ53/01قد حددت املادة (و 

  ن ينظر فيما يلي:أن على املدعي العام إفالشروع يف التحقيق 

ن جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة كانت أعتقاد بساسا معقوال لإلأكانت املعلومات املتاحة له توفر   إذاما   -أ

 رتكاا.إأو جيرى  أرتكبتقد 

 ) من هذا النظام.17ن تكون مقبولة مبوجب املادة (أكانت القضية مقبولة، أو ميكن   إذاما   -ب

مع ذلك) هناك ( أنمصاحل اين عليهم و  عتباره خطورة اجلرميةإيف خذا آإذا كان املدعي العام يرى ما     -ت

 1جراء حتقيق لن خيدم مصاحل العدالة.إن أعتقاد بسباب جوهرية تدعو لإلأ

وساط القانونية هو ثارت جدال يف األألعل من املواضيع اليت   ليه في الدعوى الجزائية الدوليةالمجني عثانيا: صفة 

أي منعقدا على اين عليه مام احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة بصفة اخلصم، و لكن كان الر أمدى متتع اين عليه 

مصلحة يف الدعوى اجلنائية كوسيلة دده،  أوه فتهدره بوصفة الشخص الذي تقع اجلرمية عدوانا على حق من حقوق

) 68) من املادة(03(خصوصا يف ضوء صياغة الفقرةفيها حمل خالف  ن صفتهإاجلاين حتت طائلة العقاب، فلوضع 

جرائي املختلط للمحكمة اجلنائية، باين عليه يف ضوء النظام اإل روما األساسي واملواد األخرى ذات الصلة يف نظام

مهمة رفع الدعوى اجلنائية و  ي للمحكمة بالنظام االتيين الذي يوكلجرائىل تاثر النظام اإلإل اخلالف صأو يرجع 

حمور عملية و دعاء العام الدويل هن جهاز اإلأم روما حيث يبدو هذا ما يلمس يف نظاعاء العام، و ىل االدإمباشرا 

ىل دور (مشارك) يف عملية إجرائي للمجين عليه و حتوله من دور شاهد هذا الدور اإل عطاءإمع و التقاضي ضد املتهم،

نطاق هذه العالقات سيتم وضع و ا و طرافهأجممل عالقات ن جممل العملية القضائية و إاملقاضاة اجلنائية الدولية، ف

  رتسام سياقات جديدة هلا.إ

مام القضاء اجلنائي أين عليه بصفة اخلصم ، هل يتمتع اى السؤال التايلجابة علما يهمنا يف هذا السياق هو اإلو 

  الدويل؟

جرائي دقيق إوضع وصف قانوين عراض الفرضيات التعريفية لبيان و ستإن على هذا السؤال فإ جابةعن اإلبصرف النظر و 

  دماج اين عليه يف احملاكمات.إكفيل بوضع مالمح غاية 

ىل ربط اين عليه إننا ال نسعى إجراءات اجلنائية الدولية فيف اإلين عليه اول إجياد صيغة قانونية لدور اذ حنإحنن و 

) من 68/03(ىل تفسري مضمون املادة إدف مام القضاء الوطين، بل أمام القضاء اجلنائي الدويل بدوره أووظيفته 

                                         

  .270، ص السابقعال عزت عبد احملسن، املرجع  1
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وظيفة اين عليه  ستنباطإساسي و ورة واملؤثرة يف نظام روما األيف ضوء نظم العادلة اجلنائية املتطساسي نظام روما األ

   النهايات املنطقية.ىلإمر قد يوصلنا ن هذا األأل يف نظام روما

مام احملكمة اجلنائية الدولية معظمهم شبهه بنظام مشاركة الضحايا أجرائي للمشاركة الفقه حول النظام اإل ختلفإقد و 

، 1يرلنداإو  إجنلرتا،عام اخلاص املوجودان يف دعاء الخرون على نظام اإلآسه حني قاوروبية يف نظمة القضائية األمام األأ

جراءات سياقات العدالة اجلنائية الوطنية تقدم ترتيبات قانونية متنوعة خبصوص متكني اين عليهم يف اإلأن من املؤكد و 

  اجلنائية خبالف دوره كشاهد.

واقعيتها تناقش مدى صحتها و اجلنائية الدولية و ه يف احملكمة ن جنمل الفرضيات التكييفية لدور اين عليأسنحاول و 

  ساسي.يف النهاية الوضع القانوين للمجين عليه يف نظام روما األونستنتج 

لكن غريبا على نظم القانون العام، و  جرائياإ دعاء املدين يشكل منطان اإلإ المجني عليه كمدع بالحق المدني: )1

خري احلق يف النظام التنقييب)، فاين عليه يف النظام القانوين األنظمة القانون املدين ( أن نلحظه يف كل أميكن 

ن مرتكب أن نستخلص بأخرى ميكن أبعبارة أو مام القضاء اجلنائي، كطرف متضرر من اجلرمية، أاملطالبة بالتعويض 

و بالتايل حيقق للمجين عليه اجلهود و ولة و باين عليه حلقه بالدأيت ضرار الاجلرمية يرتتب عليه املسؤولية عن األ

هو النشاط الذي صدر من اجلاين و واحد، و  -اجلنائية و املدنية –ن منشأ الدعوتني أىل ذلك إضف أالنفقات، 

يف ذلك توفري ت الوقت الذي يسبب ضررا للفرد، و من اجلماعة، و هو يف ذاأعتداءا على إهو الذي شكل 

أن طرحت عليه عوى املدنية هو بذاته الذي سبق و القاضي الذي ينظر الد نلوقت القاضي و املتقاضني، و أل

  2حكام يف املواد اجلنائية و املدنية.مفاداة للتضارب بني األيف هذا النظر حتقيق للعدالة و الدعوى اجلزائية،و 

ات التعويض له و هيل اين عليه من خالل توفري ضمانأعادة تإساسي للمحكمة اجلنائية بنظام خذ النظام األأقد و 

جراءات الفرنسي و حتقق ثر نظام روما االساسي يف ذلك بنظم القانون املدين و بالتحديد قانون اإلأقد تأهيله،و عادة تإ

يدي سرتجاع النمط التقلإنه يتيح للمجين عليهم أبرزها أئد مجة لعل من مام احملكمة اجلنائية فواأاملدين دعاء نظام اإل

ه الوقت و للدولة املال يف نه حيفظ للمجين عليأن صوم مسموع يف احملاكمة،كما أتضمن اجلرمية،و حليام قبل وقوع 

  مام حمكمتني يف نفس الوقت.أنائي بدال من املقاضاة مام القضاء اجلأجمال التقاضي تضييق 

                                         

  .81- 80، ص اجلاف، املرجع السابقحممد رشيد  1

  أنظر كل من:  2

وىل، بريوت، لبنان، لة، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األدولية اخلاصة بني السيادة والعداريتا فوزي عيد، احملاكم اجلزائية ال -

  .484-483، ص 2015
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اليت ضيق احلقوق و  سعةا ختتلف يف أال إجرائي املدين هذا النظام على الرغم من تبين الدول اليت تتبع النظام اإلو 

سباين اليت تتيح للمدعي باحلق املدين الطعن يف جراءات اجلنائية اإلعلى خالف قانون اإليتمتع ا املدعي املدين، ف

 باحلق املدين من املشاركة يف ستبعد املدعيإاجلنائية الفرنسي  جراءاتن قانون اإلإفت الرباءة الصادرة حبق املتهمني قرارا

  مر لسببني:هذا األ2يرجع بعض الفقه و 1العقوبةدانة و جراءات اجلنائية اخلاصة باإلاإل

تتقاطع مع املصلحة اخلاصة املتمثلة يف حصول اين  والعقوبةدانة الرتكيز على املصلحة العامة املتمثلة يف اإلأن  •

  عليه يف احلصول على التعويض.

طالبة بالتعويض قد حيول احملاكمة اىل انتقام بدال حقوق اوسع من املاملدين مبمارسة ن السماح للمدعي باحلق أ  •

  .مقاضاةمن 

 أوجراءات احملكمة اجلنائية الدولية مدعيا باحلق املدين؟ إعتبار اين عليه املشارك يف إيف ضوء ما تقدم هل ميكننا و 

ات ساسيا من مستلزمألدولية مستلزما احملاكمة عن اجلرائم اجراءات التحقيق و إ حضور الضحية هل ميكننا ان نعترب

  املادي؟احلصول على التعويض العيين و 

ستحصال احلق نه على الرغم من تشابه حق اين عليه يف تقدمي الطلب إلأبد من القول جابة على هذا السؤال اللإلو 

وسع من احلصول على أن مغزى املشاركة أال إمام القضاء اجلنائي أدعاء املدين ضرار اليت حلقت به مع اإليف جرب األ

  ذلك لسببني:غ مالية و مبال

 أوهيل مادي أاحملاكمة اجلنائية الدولية تتعدى جمرد احلصول على تجراءات التحقيق و إين عليه يف مشاركة ان أ •

 وسع من ذلك.أغايات داف و معنوي إىل عدة أه

عد شرطا تن هذه املشاركة ال أوما االساسي توحي لنا ب) من نظام ر 03) الفقرة (68ستقراء يف نص املادة (ن اإلإ •

ن تضع املبادئ أن احملكمة جيب أ) يف نظام روما 75ستحصال التعويض حيث جاء يف مضمون املادة (مسبقا إل

م من نه ال يلز إسبق فمببادرة من احملكمة ذاا، وبناءا على ما أوضرار اليت تلحق اين عليه عند الطلب جلرب األ

ىل إضف أن يطلب اين عليه ذلك، أىل ذلك دون إن احملكمة اجلنائية قد تبادر ألاملشاركة احلصول من التعويض 

املالحظات حول سري العملية القضائية راء و بداء األإ) حيصر غرض املشاركة ب03) فقرة (68ذلك مضمون املادة (

                                         

- Henri Donnedieu de vabres، l’action publique et l’action civile dans les rapports 

de droit penale internatiional، RGADI , tome 26, n.1 , 1929, P 213-214. 
  .83حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق، ص  1

2 Ralph henham and grazzia manzzou, victims participation and sentencing in 

england and italy , alegal and italy , alegal and policy analysis, european journal of 

crime, criminal law and criminal justice , voll 1, issue 3, 2003, p 285. 



 الباب األول: تصنيف النظام اإلجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

206 
 

عتبار اين عليه إننا نستبعد فرضية إبناء على ما تقدم فو  للمجين عليه. ملحة حاجةمرا و أن جتعل التعويض أدون 

  1مدعيا باحلق املدين.

مجين عليه يف للجرائي الذي يتيح املشاركة ن النموذج اإلإ :دعاء العام الدوليليه كمساهم لإلالمجني ع )2

 أودعاء اخلالص شكال متعددة، فقد يكون دوره يف نطاق اإلأقد تتخذ دعاء العام جراءات اليت يتخذها اإلاإل

عليه يف العمل القضائي قد  دوار اليت تتاح للمجينهذه األدعاء العام و خذ صيغة مساعد اإلأي أودعاء الثانوي اإل

سنحاول تشخيص دعاء العام، و قرارات اإل أوساس نوع اجلرمية أضوابط معينة مبنية على ضعا لقيود و يكون خا

 ساسي.اد ا يف نظام روما األعتدئها مدى اإلحتدد يف ضو ضائية و كل صيغة من هذه الصيغ الق

نفسه  ن يقيمأجرائية اليت ميكن فيها للمجين عليه نه الصيغة اإلأدعاء اخلاص يوصف بن مفهوم اإلأفال مراء  

احلل فيها (جرائم  أومكانية التصاحل دعاء العام فيما يتعلق باجلرائم اخلاضعة إلمنضما لتدعيم اإل أومدعيا خاصا 

  2اخلاص). اماإل

ن يكون له كامل أملانيا تتيح للمجين عليه أجراءات اجلنائية لعدد من الدول مثل املتبع يف اإلدعاء اخلاص و ن منوذج اإلإ

 ىلإامات معينة إاحلق يف توجيه نه له أجراء التحقيقات، كما إب من حلظة البدء فاملشاركة تبدأ ة،جرائياحلقوق اإل

إن املدعي اخلاص ملزم بدفع تعويض باملقابل فطلب التعويض و على الذي يقتصر تهم، بعكس املدعي باحلق املدين امل

قل خطورة دعاء اخلاص يقتصر على اجلرائم األن نظام اإلإيف العديد من الدول فو  تهم يف حال تثبت براءة املتهم،ىل املإ

 3كاجلنح البسيطة.

ية قل خطورة من الناحم باجلرائم األىل ضرورة حصر هذا النظاإمن املختصني يف القانون اجلنائي  يدعو البعضو 

يت ال أوحصرها باجلرائم ذات الطابع العائلي، أو ي اجلرائم اليت يغلب عليها احلق اخلاص على احلق العام، أجتماعية اإل

  4نسان يف اخلصوصية.حق اإلتشكل خرقا على 

ما و التنازل جراءات وله احلق يف الصلح و يف حال وفاته توقف اإلو  احلق يف حتريك الدعوى،مدع اخلاص ن للأكما 

  شابه من حقوق.

                                         

  .85-84حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق، ص  1
2carsten stahn and goran sluiter, the emergence practice of international criminal 

court, Martin Nijhoff publishers, liden Boston, 2009, P 683-684.  
3 M.E Brienen and E.h Hoegien, victims of crimes in 22 European criminal justice 

system, wolfga NG publishers, 2000, P 78. 
4 M.E Brienen and E.H Hoegien, ibide, P 78.79. 
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جراءات إعتبار اين عليه املشارك يف إسباب املعقولة على عدم ن هناك العديد من األأماكن القول بن باإلإعليه فو 

  تية:سباب اآلالتقاضي مدعيا خاصا بناء على األ

ضرار بالغة يف أيمة و ثار جسآفها من ما خيلمحكمة اجلنائية الدولية و ساسي للاأل اجلرائم املنبثقة من النظامن أ  -أ

جتماعية الدولية يف املقاضاة دون حصر هذه املصلحة جدية املصلحة اإلال وقوعها يوجب من القول بسرعة و ح

 دعاء اخلاص.يف نطاق اإل

جراءات التحقيق حيث يتوىل كل البدء بإ أوله احلق يف حتريك الدعوى ن اين عليه، كما سيتضح الحقا ليس أ  -ب

 بالغ عن اجلرمية.ذلك املدعي العام الدويل يف حني يقتصر دور اين عليه فقط على اإل

دعاء العام مهام لعام حيث يتوىل اإلدعاء الإل لح عليه املدعي املساعدجرائية ما يصطيتضمن بعض النظم القانونية اإلو 

ستجواب شهود إدلة و تقدمي األإليه كشاهد، و ستماع ميكن اإلمجين عليه حضور جلسات احملاكمة و حيق للاملقاضاة و 

  1النفي.

تتيح للمجين  ن هذه الصيغةأمهها أمهية كبرية من عدة وجوه لعل من أن احلديث عن هذه الصيغة هلا أ2يرى البعضو 

ن اين عليه أدعاء، كما ثبات الذي يقع على عاتق اإليه من عبء اإلعلوحيرر اين طلباته، كما رائه و أبداء إعليه 

جراءات نظمة اليت تتخذ هذا النظام القانوين قانون اإلمن األإىل املتهم يف حال حتقق براءته، و غري ملزم بدفع تعويضات 

  .1987ملاين الصادر عام اجلنائية األ

خري جرائي األن هذا النظام اإلأال إ مشاركة اين عليهعاء العام و دمن بعض مظاهر الرقابة بني مساعد اإل وعلى الرغم

ميكننا  والنمسا، والأملانيا يف كل من  خاصشراف جهاز إام القانوين يتم حتت رعاية و فهذا النظ.ال خيتلف عن سابقتها

  ساسه.أجرائي للضحية يف احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة على ن نقيس الدور اإلأ

دعاء العام يتمتع ببعض احلقوق اليت ال يتمتع ا اين عليه يف قضاة احملكمة اجلنائية ن مساعد اإلأىل ذلك إ أضف

  3يف طلب رد القضاة.واحلق الدولية كاحلق يف الطعن على سبيل املثال 

ن اجلزائية الدولية ألن يكون شاهدا يف الدعوى أاين عليه ميكن ن إجرائية اليت ذكرناها فاط اإلمنىل األإضافة باإل

  4لقانونية.االناحية القضائية و  نواع الشهادات منأهم أشهادته تعد من 

                                         

  .87حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق، ص 1
2 Carsten stahn and Goran sluiter, op. cit, P 684. 

  .88، ص نفسه حممد رشيد اجلاف، املرجع3

  .488ريتا فوزي عيد، املرجع السابق، ص  4



 الباب األول: تصنيف النظام اإلجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

208 
 

جرائي ن نتساءل عن تكييف دوره اإلأعد بيان كل هذه التصورات القانونية الوطنية حول اين عليه، من الضروري بو 

) قاضي الدائرة التمهيدية للمحكمة pikisالقاضي (ي املعارض الذي قدمه أيف احملكمة اجلنائية الدولية فقد جاء يف الر 

مشاة حالة موازية و  أومن نظام روما ليس له مثيل  68/3ن نظام اشرتاك اين عليه مبقتضى املادة أاجلنائية الدولية، "

تتبع نظم القانون يف الدول اليت  الامي" و ظام القانون العام " اإلجراءات اجلنائية ال يف الدول اليت تتبع نهلا يف اإل

  ".املدين "التنقييب

ن القانون اجلنائي أسباب عديدة منها، ويل ألـأىل بعض التإه حيتاج فإن رجاحنه منالرغم  ي علىأان هذا الر  ويبدو لنا

ن مؤسسات القضاء أ، كما والقانون العامخليط من النظام القانوين املدين  جرائية هيواإلحكامه املوضوعية أالدويل يف 

ن قواعد إبالتايل فوا من مشارب قانونية خمتلفة و أتشخاص خرباء يف القانون اجلنائي أاجلنائي الدويل تدار من قبل 

  حكام القانون الوطين.أالقانون اجلنائي الدويل ستبقى مستظلة ب

قرار ذلك باإلجرائي للمجين عليه و إا بدور عرتفإاملدين قد القانون العام و ن كال من نظامي أبصورة عامة ميكننا القول و 

  الوجدانية.مشاركا مؤثرا يف قناعة القاضي  أوتعبرييا عن ارائه  دوراان أكببعض صور املشاركة سواء 

ن اين أول وهلة يوحي أل اين عليه) (مصاحلن ذكر عبارة إعطفا على ما تقدم من ناحية القانون اجلنائي الدويل فو 

تضييق املشاركة حيث ساسي خبالف ذلك، حيث مت حتديد و ستقصاء تفاصيل النظام األإن أال إعليه خصم للمتهم 

جراء التحقيق إدعاء العام، فهو ال يشارك يف ال الصالحيات اليت يتمتع ا اإلباحلقوق اليت يتمتع ا املتهم وذال يتمتع 

ىل كل إضافة ستدعاء الشهود، باإلإليس احلق يف طلب دلة و احلق يف تقدير األ ليس لهدعاء العام، و الذي يقوم ا اإل

  حكام اجلنائية.ذلك ليس له احلق يف الطعن يف األ

غري  وهو طرفم ناقص مام احملكمة اجلنائية الدولية يتمتع حبقوق خصأن اين عليه أىل القول إيدعونا  وكل ذلك

تنقييب كمة اجلنائية الدولية بالنظام الجرائية لنظام احملثري الفلسفة اإلأت قتضتإلدولية اجراءات املقاضاة اجلنائية إمباشر يف 

دعاء العام يؤثر ذلك سلبا على وظيفة و دور اإل قوق لكي الاحلعطائه كامل إدون إعطاء بعض احلقوق للمجين عليه 

  1حقوق املتهم.و 

  نستنج ما يلي: أن هذا املطلب ميكن ويف اية

يف حال ديد حالة -من جملس األساسي و عضاء يف النظام األن الدول األإىل املدعي العام الدويل فإضافة نه باإلأ-أ

يكون ذلك الدولية و كان حق حتريك الدعوى اجلزائية اجلهتان الوحيدتان اللتان متل مها-الدولينيالسلم من و معينة لأل

                                         

  .90-89لسابق، ص حممد رشيد اجلاف، املرجع ا  1
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نظام أثر اليبدو واضحا ت التمهيدية، وهناإشراف الدائرة الذي يعمل بدوره حتت دعاء الدويل و كله من خالل اإل

 التعقيب.حري و م التاجرائي على مستوى حتريك الدعوى اجلنائية الدولية بنظاإل

ثار أمن مث ال نلتمس وجود ريك الدعوى اجلزائية الدولية، و ن اين عليه يف اجلرمية الدولية ال ميلك احلق يف حتأ-ب

 ىل اين عليه.إمباشرا ) الذي ينيط حق حتريك الدعوى و صمي(التخاللنظام االامي 

 ن نستخلصها يف نقطتني:أستنتجنا حقيقة قانونية ميكن إقد و 

تاح له ضمنا حق توفري أساسي ن النظام األإن كان ال ميلك حق حتريك الدعوى اجلنائية الدولية فوإن اين عليه أ •

ن " املدعي العام أ) من النظام االساسي على 01) فقرة (15حيث نصت املادة ( دعاء العام.املعلومات لإل

مل حتدد إختصاص احملكمة"، و ساس املعلومات املتعلقة جبرائم تدخل يف أيباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على 

املدعي  إبالغ ن اين عليه له حقأهذا يعين يوفر املعلومات خبصوص اجلرمية، و الشخص الذي  أواملادة اجلهة 

  العام الدويل خبصوص اجلرمية الدولية.

ذا كانت هذه إليها إىل احملكمة اجلنائية الدولية بواسطة الدول اليت تنتمي إيستطيع اين عليه التقدم بشكوى  •

 ساسي.الدولة عضو يف النظام األ

ن اين أن كان الثابت إالدولية غري منعدم و  مة اجلنائيةاحملكاين عليه و جرائي بني ن التواصل اإلإتقدم ف بناء على ماو 

  1جرائية ذا اخلصوص.خرى ليست له املبادرة اإلأبعبارة  أوستقالل يف الدفاع عن مصاحله إعليه ليس له 

  في مباشرة الدعوى الجزائية للنيابة العاامةللسلطة المخولة  الفرع الثاني: األساس القانوني

نفسهم أقسموا على نإم أال إ املتابعة العامة سلطةويل النيابة ختام العام على نصار مذهب اإلأ تفاقإبالرغم من 

 أى ان هذه السلطة مقيدة مببدأحينما تعرضوا للبحث يف مدى سلطة النيابة العامة على الدعوى اجلنائية، فمنهم من ر 

ليها، وال جيوز إمام القضاء على كل جرمية تصل ألزام النيابة العامة بتحريك الدعوى إمن  أليه هذا املبدالشرعية و ما مي

على الدعوى  األمينةيف هذا الصدد مطلقة، فهي  ى سلطتهاأمنهم من  ر ن تفعل غري ذلك، و أ -وفقا هلذا املبدأ -هلا 

نصار مذهب املالئمة، أهؤالء هم ن حتفظها طبقا لظروف كل جرمية ومالبساا، و أهلا أن تقيم الدعوى و هلا  العمومية

  التاليني: الفقرتنيثريها يف القانون اجلنائي الدويل يف أمدى تاز املناسب، و جيسوف نوضح كال من املذهبني باإلو 

  الشرعية أولى: مبدالفقرة األ

رتكبت جرمية ما وثبت للنيابة العامة توافر مجيع أركاا، ونشوء املسؤولية على عاتق إنه إذا أالشرعية  يقصد مببدأ

امه وحماكمته عن جرميته، مادامت إىل القضاء، فكل مرتكب جلرمية جيب إحالتها إلعامة تلتزم بالنيابة ان إف مرتكبها،

                                         

  .153-152، ص السابق حممد رشيد اجلاف، املرجع1
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ن وظيفة النيابة العامة وواجبها إ.ومن هنا فدانته كافية، والتقوم أي عقبة إجرائية يف طريق إامه أو حماكمتهإاألدلة عن 

ليها طاملا توافرت العناصر املكونة لتلك إت املتابعة يف كل جرمية تبلغ يف الدعوى العمومية يفرضان عليها إختاذ إجراءا

  اجلرمية .

عتداء على هذه املصاحل، تستوجب إن كل جرمية تتضمن أفنظام الشرعية يقوم على أساس محاية مصاحل اتمع، مبعىن 

ىل علمها إام عن كل جرمية وصل اإلحتريك الدعوى العمومية بشأا، ومن مث تكون النيابة العامة جمربة على مباشرة 

ىل يد القضاء للفصل فيها،لذلك إيصال الدعوى العمومية إال بإوقوعها، فالشرعية يف ظل هذا النظام لن تتحقق أنب

النيابة العامة  هال متلك في -لزامية رفع الدعوى العموميةإنظام -ن نظام الشرعية، الذي يطلق عليه البعض مصطلحإف

ن أوفق سلطتها التقديرية، يف  ن تتصرفأام، وليس هلا التحقق من مدى توافر الشرعية اإلجرائية لقرار اإلال سلطة إ

ىل مرتكبها وإنتفاء أي عقبة إجرائية، إجرامية، ونسبتها تصدر قرارا حبفظ امللف،فمىت توافرت األركان املكونة للواقعة اإل

يصاهلا اىل يد القضاء، سواء قضاء يام باجراءات حتريك الدعوى العمومية إلام والقمباشرة اإلحتتم على النيابة العامة 

  و قضاء احلكم.أالتحقيق 

ام، واختاذ إجراءات املتابعة ضد مرتكب ال متلك سوى املبادرة بتوجيه اإل ن النيابة العامة يف ظل نظام الشرعية،إوعليه ف

بسط تعبري عن واجبها وما متليه أبتوقيع العقوبة على اجلاين، وذلك  ى العمومية ومطالبة القضاءو اجلرمية، والسري يف الدع

ام بتحريك الدعوى العمومية ت القانون والعدالة والتطبيق اجلاد للشرعية، وحينئذ ميكن القول أن مباشرة اإلامقتضي

  .1ابة العامةون وليس للنيانيرجع للق

مضمون مبدأ الشرعية  ن إفاألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  وبالتحديد  يف ظل النظام بينما يف القانون الدويل  

روة ر ذ ليس هناك مايلزم املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية بضإغري مطبق بالشكل احملدد يف القوانني الوطنية ، 

فيه السلطة التقديرية تتحكم إذ يبقى هذا األمر  ،حتريك الدعوى اجلزائية اذا ما توافرت مجيع العناصر املكونة للجرمية

ن حيرك الدعوى اجلنائية من تلقاء نفسه أج حيث يكون للمدعي العام /13دعي العام وهذا ما تضمنته نص املادة للم

  م األساسي.اكاب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من النظتر إو األشخاص املتهمني بأضد الشخص 

أ الشرعية اإلجرائية يف حتريك الدعوى العمومية ضد أشخاص يلتزم مببد لعام قد جندههذا دون أن ننسى أن املدعي ا

تتوافر لديهم كل العناصر املتعلقة باجلرمية املرتكبة وعدم وجود أي مانع إجرائي حيول دوم متابعتهم ومع ذلك جند جملس 

  بل وعلى سري العدالة بأكملها. ية املتابعةوهو مايؤثر بطبيعة احلال على شرع األمن يتدخل لريجئ التحقيق واملقاضاة،

  

                                         

  .76-75، ص 2016علي مشالل، املستحدث يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، دار هومة، اجلزائر، 1



 الباب األول: تصنيف النظام اإلجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

211 
 

  المالئمة  أة: مبدنيالفقرة الثا

 اجلنائية، بالرغمها يف حتريك الدعوى ستعمال حقإعدم  أوستعمال إاملالئمة مينح النيابة العامة سلطة تقديرية يف  أمبد

ذا إال إىل متهم معني، فالنيابة العامة ال تقيم الدعوى اجلنائية إنسبتها جرامية و فر العناصر القانونية للواقعة اإلاتو من 

  1ام مع مصلحة العامة.ظهرت هلا مالءمة اإل

حالة إساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، فللمدعي العام من تلقاء نفسه مباشرة التحقيق دون على مستوى النظام األو 

حدى اجلرائم إخبصوص  الإ هذه بسلطتهن يضطلع أ يستطيع لكن املدعي العام الو  2دى الدول االطراف.إحمن قبل 

تكبت على منت سفينة أر اليت تكون قد ساسي و ) من النظام األ05ختصاص احملكمة طبقا لنص املادة (إالداخلة يف 

  3طراف.حد رعايا دولة من الدول األأرتكاب هذه اجلرمية إحالة كون املتهم ب أوطائرة مسجلة يف هذه الدولة  أو

دلة املتصلة بتقدير األاق التحليل ليشمل مجيع الوقائع و ثباتا للحقيقة، توسيع نطإ) للمدعي العام 54/01تلزم املادة (و 

جرمي والتربئة ن حيقق يف ظروف التأهو يفعل ذلك ائية مبوجب هذا النظام االساسي، و ذا كانت هناك مسؤولية جنإما 

دلة اليت قرب وقت ممكن األأن يكشف يف أ) املدعي العام ب67/02الوة على ذلك تلزم املادة (ععلى حد سواء، و 

جيب و  4دعاء.دلة اإلأقد تؤثر على مصداقية  أوختفف من ذنبه  أوىل اظهار براءة املتهم إمتيل  أويف حوزته اليت تظهر 

كما برية من اخلطورة  على درجة كية و ولن تلك اجلرمية دأام بباشرة اإليقرر بعناية قبل مو ن يدقق أعلى املدعي العام 

العديد من الواجبات اليت قد فرض املشرع الدويل انونية الوطنية، و جهزة القمكملة لألن يعمل بطريقة متممة و أعليه 

حرتام كامل حقوق إناء قيامه بالتحقيق يف الدعوى وهي ضمان فعالية التحقيق، و ثأن يلتزم ا املدعي العام أجيب 

  شخاص.األ

جيب ساس كاف لرفع الدعوى للمحكمة، و أوجود  عدم-الواقعةن ينهي التحقيق يف أبعد -ذا تبني للمدعي العام إو 

ليها مبينا إنتهى إمن بالنتيجة اليت جملس األ أوالدولة املقدمة للشكوى و أن يبلغ الدائرة التمهيدية عليه يف هذه احلالة 

سباب اليت تدعو تتعدد األ، و 5ه من الدائرة التمهيديةإعتمادال بعد إافذا ال يكون قراره نيت بين عليه قراره، و لسباب ااأل

  هي:عي العام القرار بعدم املالحقة و ختاذ املدإىل إ

                                         

  .59ص  ، 2008 رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة أسيوط، القاهرة،ام الدولية، حامد سيد حممد حامد، سلطة اإل 1

  ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.) من النظام األ15راجع املادة ( 2

-228، ص 2002، دار النهضة العربية، القاهرة، اإلحالة)قرار ختصاص و اإل(عادل عبد اهللا املسدي، احملكمة اجلنائية الدولية  3

229.  

  .60، ص املرجع نفسهام الدولية، حامد سيد حممد حامد، سلطة اإل 4

  .155حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق، ص  5
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 مر القبض.أصدار إوقائعي كاف لطلب  أوساس قانوين أعدم وجود  •

 1).17عدم مقبولية القضية مبوجب املادة( •

 خيدم مصاحل العدالة. املتهم ال ن تقدميأدعاء العام ى اإلأر  إذا •

 متن صالحياته ك الدعوى اجلزائية الدولية حصرا إال أدعاء العام الدويل من سلطة حتريمما يتمتع به اإل وعليه فبالرغم

حدى دوائر احملكمة، فال تنفذ قرارات املدعي إهي ال مبوافقة الدائرة التمهيدية و تقيدها حبيث ال ميكن تنفيذ قراراته إ

أنظمة حمكميت هذا يعد عكس املعمول به يف الدائرة التمهيدية، و   مبوافقةإالدعوى من تلقاء نفسه لالعام بتحريك ا

 2التحقيق فيها.الدعوى و  دعاء العام ذات سلطة مطلقة يف حتريكحيث كان اإلرواند يوغسالفيا و 

 

 

 

 

                                         

) 01املادة () من الديباجة، و 10اعاة الفقرة (مع مر -1نه: أساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على من النظام األ 17تنص املادة  1

  ن الدعوى غري مقبولة يف حالة ما:أتقرر احملكمة 

ضطالع بالتحقيق مل تكن الدولة حقا غري راغبة يف اإلإختصاص عليها، ما و املقاضاة يف الدعوى دولة هلاأذا كانت جتري التحقيق إ  -أ

 و غري قادرة على ذلك.أاو املقاضاة، 

 يكن القرار دولة عدم مقاضاة الشخص املعين ماملقررت الإختصاص عليها، و جرت التحقيق يف الدعوى دولة ما هلا أذا كانت قد إ  -ب

 ا على املقاضاة.و عدم قدرا حقأناجتا عن عدم رغبة الدولة 

جراء حماكمة طبقا للفقرة إكون من اجلائز للمحكمة يالحوكم على السلوك موضوع الشكوى، و ن أذا كان الشخص املعين قد سبق إ  -ج

 ).20) من املادة (03(

  راء اخر".إجختاذ احملكمة إذا مل تكن الدعوى على درجة كافية من اخلطورة تربز إ  -د

وىل، بغداد، احلكمة، الطبعة األت م قانون اهليمنة، بيأباسل يوسف، احملكمة اجلنائية الدولية، هيمنة القانون ضاري خليل حممود و  2

  .67-66، ص 2003
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إجراء التحقيق ساسا معقوال للبدء يف أن هناك أ 1إليهستنتج املدعي العام بعدم تقييمه للمعلومات اليت وصلت إذا إما أ

ي مواد مؤيدة أجراء حتقيق مشفوعا بإذن بالتمهيدية طلبا باإلىل الدائرة إستقصاء حقيقة حصول اجلرمية يقدم وإ

  2جيمعها.

   المطلب الثاني: مرحلة التحقيق

ىل معرفة إتؤدي  دلة قدأو ىل البحث عن معلومات إجراءات اهلادفة املقصود بالتحقيق، جمموعة من اإل أن من املعلوم

ىل احملكمة املختصة يف حالة كون تلك املعلومات تعزز الشكوك إاملتهم  واليت يرتتب عليها إحالةمجعها احلقيقة و 

  كانت ال توحي بذلك.  إنفراج عنه اإل أورتكاب اجلرمية إب

(املدعي العام) ىل سلطة التحقيق إح ممارسة التحقيق مرحلة التحقيق يف ظل نظام التنقيب والتحري والذي مين نشأت

 أودلة اثبات أيقدمه اخلصوم من  على ماعتماد حاطة العلم بوقوعها دون اإلإ ذاجلرمية منومرتكب للبحث عن األدلة 

  امي.نفي كما يف النظام اإل

القضاء للفصل فيها، لذا تتمتع سلطة مام أمكانية عرضها يف حتضري الدعوى، إلتساهم ية هذه املرحلة كوا وتظهر أمه

تعقب مرتكيب دلة و ـأراءات اخلاصة بالبحث عن الجختاذ بعض اإلإالتحقيق ببعض الصالحيات منحت هلا دون غريها ب

مام احملكمة أينطبق ذات القول على القضاء الدويل، فاجلهة اليت يناط اليها التحقيق و  ىل احلقيقة.اجلرائم للوصول إ

شخاص قوق األحرتام كامل حإواجباته ضمان فاعلية التحقيق، و  همألعل من اء العام، و دعلية هي اإلاجلنائية الدو 

ساسي جعل من الدائرة النظام األ فإن ناجحا،أداء االدعاء العام لكي يكون و  التجرمي.و  والتحقيق يف ظروف التربئة

كان قبل الشروع يف أجراءات املدعي العام يف احملكمة اجلنائية الدولية، سواء إعمال و أمهيدية دائرة رقابية على الت

  .العامجراءات املدعي إي من أتعد مرجعا للطعن يف منه، و نتهاء م عند اإلخالله أ أوالتحقيق 

                                         

اليت تتحدث عن حصول  خبارات واملعلوماتتوىل البالغات واإلتدعاء العام الدويل ميتع بوظيفة مزدوجة فهي من جهة ن اإلأيتضح  1

رف يف الدعوى اجلزائية دعاء العام جمرد طن اإلأ على الرغم منحلق يف حتريك الدعوى اجلنائية، و خرى هلا اأمن جهة جرائم دولية، و 

ن أبدو جرائي للمتهم، ويعاء العام صفة اخلصم اإلالقضاء اجلنائي الدويل كسب اإلد مامأن املعمول به أال إليس خصما فيها، الدولية و 

  دعاء واملتهم.لذي يتمثل بالسجال بني اإللوسكسوين واجنرواندا بالنظام القانوين األيوغسالفيا و  تأثر أنظمة حمكميتىل إسبب ذلك يرجع 

  أنظر يف ذلك:

  .158حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق، ص  -

اخلاصة ثبات قواعد اإلعد اإلجرائية و ) من القوا106القاعدة (اسي للمحكمة اجلنائية الدولية، و سب) من النظام األ/53/3املادة ( 2

  باحملكمة اجلنائية الدولية.
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هذا ما ؟ و نظام التحقيقي يف هذه املرحلةتباع نظام احملكمة اجلنائية الإلعل ما يهمنا يف مدار هذا البحث هو مدى و 

  ضاحه من خالل الفرعني التاليني:إيسنحاول 

  1دعاء العام كسلطة تحقيقألول: اإلالفرع ا

د خصيصة من خصائص نظام ن يعأهذا ما ميكن ىل املدعي العام، و إلطة التحقيق منح النظام اإلجرائي الدويل س

ن أمن املعروف النيابة العامة، و  أوخذ به التشريعات الالتينية الذي يقوم به قاضي التحقيق أالذي ت2التحريالتعقيب و 

  جنلوسكسونية.الشرطة هي اليت تقوم بالتحقيق يف التشريعات األ

                                         

املعلومات اليت تتعلق حبصول جرائم دولية و على ضوئها خبارات و اإلوجة فهو من جهة يتوىل البالغات و دعاء العام بوظيفة مزديتمتع اإل 1

عليه ام، و التحقيق و اإلليه سلطتا أوكلت إخرى يتمتع بسلطة التحقيق و بذلك تكون قد أالدعوى اجلزائية الدولية، و من جهة  حيرك

إحنصاره جبهة واحدة حتقيقا  ام و التحقيق و ذلك من خاللخذ مببدا اجلمع بني سلطيت اإلأساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فالنظام األ

رمية تضر مبصلحة اجلماعة فراد الشعب يف كل جام قدميا كان حقا ألىل اإلإ أصول التارخيية هلذا املبدوترجع األوإاما ( املدعي العام) ،

فراد اتمع يف حني جند الفقه الالتيين يؤكد على ضرورة أنشاء هيئة عامة تباشر و تنوب عن جمموع إىل حدا إمنها، االمر الذي أو تعكر 

ىل قاضي إاالبتدائي يابة العامة يف حني عهد بالتحقيق للنام اسندت وظيفة اإلأحيث ام و التحقيق الفصل بني سلطيت اإل أخذ مببداأل

ن مهمة التحقيق أساس أالتحقيق تقوم على فكرة الفصل بني سلطيت اإلام و  نإعليه ف. و سم قاضي التحقيقأطلق عليه إمتخصص 

ا نفسية خصم، وليس من العدالة تصلح للتحقيق ألام الن نفسية القائم باإل اليت تستلزمها وظيفة اإلام، وأتقتضي ثقافة خاصة غري

قاضي حياد يشكك يف ضمان أن ذلك يهدد الشخصية و دلة ضد املتهم حيث قييم األن املدعي العام وهو اخلصم مجع وتن خيول القانو أ

  داء وظيفته.أالتحقيق يف 

وتؤدي إىل احلرية إخالل بفكرة التوازن بني السلطة و ا  اإلام والتحقيق معيبة وفيهخذ احملكمة بفكرة اجلمع بني سلطيتأن أيف تقديرنا و 

ي احليدة يف التحقيق وإستقالل اجلهة املختصة بالتحقيق وعدم التوازن بني حقوق هإنتفاص بعض الضمانات اهلامة املقررة للمتهم و 

  حقوق املتهم.الدفاع و 

  راجع يف ذلك كل من:

قارنة)، جملة البحوث القانونية دراسة مما (ام والتحقيق واجلمع بينهوي، املفاضلة بني نظام الفصل بني سلطيت اإلحممد السيد أمحد احلفنا -

 .385اىل  363، ص 2010أكتوبر  القاهرة، قوق، جامعة املنصورة،كلية احل  العدد الثامن واألربعون،قتصادية، اإلو 

 .254ص 2007دار حامد للنشر والتوزيع، عمان،، النظام القضائي للمحكمة اجلنائية الدوليةبراء منذر كمال عبد اللطيف،  -

امعة الكويت، السنة ثناء احملاكمة اجلنائية (دراسة مقارنة)، جملة احلقوق، جأات احلماية اجلنائية للحقوق واحلرياحلميد حممود البعلي،  عبد -

  .121، ص 1994ديسمبري  جملة احلقوق، جامعة الكويت، ، العدد الرابع،الثامنة عشرة

  .164حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق، ص  2
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تدائية بجعله حمور التحقيقات اإلدعاء العام و ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على نظام اإلعتمد نظام روما األإقد و 

  1ظام الدعوى اجلزائية الدولية.يف ن

و أالتحقيقي  (النظام التنقيبقاها من نظام التحري و تسإاليت  هم املميزاتأل هذا الفرع توضيح سنحاول من خالو 

  خالل الفقرات التالية: من ذلكو القانون املدين) ب كما يسمى

  تدائي باإلجراءات التحقيق إولى: الفقرة األ

إجراءات التحقيق اإلبتدائي يف ظل احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة، وأمام احملكمة اجلنائية الدولية نوضح من خالل هذه الفقرة 

  كالتايل:

ساسية للمحاكم اجلنائية الدولية من حيث الدور الذي نظمة األختتلف األ لمحاكم الجنائية الدولية المؤقتةفي ظل ا أوال:

بعضها قد وسع  نأال إمجعت على توليه سلطة التحقيق يف الدعوى، أكانت قد ن  إو  املرحلة،دعاء العام يف هذه يلعبه اإل

  خر قيودا عليها.يف حني وضع البعض اآلكثريا من صالحيته 

ختصاصات، بعضها ذو جانب فردي و ) من الئحة احملكمة ببيان تلك اإل15فبالنسبة حملكمة نورمربغ تكفلت املادة ( 

دعاء العام اليت متثل هيئة اإلرمي احلرب " و جلنة التحقيق و مالحقة كبار جم "احملاكمة تتوىلخر ذو جانب مجاعي، فقبل اآل

دعاء العام، كما يتوىل تعيني من سيحاكم من كبار جمرمي احلرب، وضع خطة لتوزيع العمل بني ممثلي اإلأمام تلك احملكمة 

ختصاصات غضا أيا وهناك أجراء احملاكمة بشإطلب و  ىل احملكمة،إحالتها إام و ىل التصديق على ورقة اإلإضافة باإل

بالتعاون فيما بينهم، حيث يقوم كل منهم  أونفرادية إدعاء العام بصورة عضاء اإلأن يقوم ا أميكن  أخرى يف هذه املرحلة

ة من عدمه، و كذلك ىل اللجنة لكي تقرر املوافقإام بغية تقدميها داد وثيقة اإلعها، وإعمجدلة الضرورية و بالبحث عن األ

نه ضروري أخر يظهر هلم آىل القيام بكل نشاط إضافة إستجواب مجيع املتهمني، إو ام بسماع مجيع الشهود الضروريني القي

  دارا.إعداد الدعوى و إبقصد 

نيط ا أخرى سلطة التحقيق يف هذه املرحلة، حيث دعاء العام يف حمكمة طوكيو، فقد تولت هي األبة هليئة اإلما بالنسأ 

كذلك ختتلف نت ختتلف عنها يف بعض التفاصيل و ن كاإدعاء العام يف نورمربغ، و صات اإلختصاختصاصات مقاربة إلإ

غلبية أقراراا تصدر بو اصات اهليئة ذات طابع مجاعي فقط ختصإختصاصات ذات طابع فردي، فإعنها يف عدم وجود 

وعة اليت صوات متساوية كان صوت اماأل كانتعضاء، و أهو ستة و دىن  يتكامل سوى احلد األن ملعضاء احلاضرين، وإاأل

  2فيها الرئيس مرجحا.

                                         

  .57-56هيم زيد، املرجع السابق، ص براإحممد  1

  .106-105براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص  2



 الباب األول: تصنيف النظام اإلجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

216 
 

الفرق بينهما يكمن يو و طوكتحقيقي ذاته يف حمكميت نورمربغ و تبنت النظام الرواندا سبة حملكميت يوغسالفيا السابقة و ما بالنأ 

  1ساسية.كيفية تشكيل نظمها األدعاء العام، و ستقاللية جهاز اإلإيف مدى 

جراء إاملدعي العام يف  أذ يبدإمتطابقة، ساسيني لة مبوجب نظاميها األدعاء العام يف هذه املرحختصاصات اإلإقد جاءت و  

خاصة من احلكومات أي مصدر و ا بناء على معلومات حيصل عليها من  أن يبدأالتحقيق حبكم منصبه، كما ميكن 

يقع على عاتق املدعي العام تقييم تلك الدولية واملنظمات غري احلكومية، و  مم املتحدة واملنظمات احلكوميةجهزة األأو 

  2جراءات احملاكمة من عدمه.إع يف ساس كاف للشرو أذا كان إيقرر ما  املعلومات مث

اجلرائم اليت  أواجلرمية بيانا دقيقا للوقائع و  واليت تتضمنهرة، يباشر بإعداد عريضة اإلام ن للقضية وجاهتها الظاأذا تقرر إف 

جراء التحقيق إو دلة مجع األالضحايا والشهود، و ستجواب املشتبه فيهم و إله سلطة  ، كما أن3رتكااإوجهت للمتهم مة 

كلما كان ذلك ساعدة من سلطات الدولة املعنية  ن يطلب املأدائه هلذه املهام أيف موقع احلادث، كذلك جيوز له عند 

  4مالئما.

ستقرار ضفى نظام احملكمة اجلنائية الدولية على النظام التحقيقي الدويل اإلأ ام المحكمة الجنائية الدوليةلنظ بالنسبة ثانيا: 

  5بتبين مكتب املدعي العام النظام التحقيقي.

جرائية القواعد اإلساسي و دعاء العام يف احملكمة اجلنائية الدولية هلذه املرحلة فقد بينها النظام األختصاصات اإلإفيما يتعلق بو  

إختصاص ة معلومات موثقة عن جرائم تدخل يف أيحاالت و رزها تلقي اإلأبمن بشيء من التفصيل و  ثباتقواعد اإلو 

  6ام احملكمة.أممن مث املقاضاة بشأا ضطالع مبهام التحقيق فيها و لغرض اإلوذلك لدراستها و  احملكمة،

ذا كانت هناك مسؤولية إما  دلة املتصلة ا لتقديرقائع و األيقوم املدعي العام بالتوسع يف التحقيق، فيفحص مجيع الو و  

ن يتخذ أعليه التربئة على حد سواء، و رمي و جن حيقق يف ظروف التأهو يفعل ذلك عليه و ساسي، و جنائية مبوجب النظام  األ

                                         

  .378وريا مخو درويش، املرجع السابق، ص  1

) من 17) من املادة (1ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، والفقرة () من النظام األ18) من املادة (1الفقرة (  2

  دا. ي للمحكمة اجلنائية الدولية لروانساساأل النظام

) 17) من املادة (04الفقرة (ة الدولية ليوغسالفيا السابقة، و ساسي للمحكمة اجلنائي) من النظام األ18) من املادة (04الفقرة ( 3

  دا.للمحكمة اجلنائية الدولية لروان ساسيمن النظام األ

) من 17) من املادة (02الفقرة (ة الدولية ليوغسالفيا السابقة، و ساسي للمحكمة اجلنائي) من النظام األ18) من املادة (02الفقرة (4

  دا.ي للمحكمة اجلنائية الدولية لرونساسالنظام األ

  .379، ص وريا مخو درويش، املرجع السابق5

  ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.) من النظام األ42) من املادة (01الفقرة (6
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إجراء حتقيقات ختصاص احملكمة، و جيوز للمدعي العام إالتدابري املناسبة لضمان فعالية التحقيق يف اجلرائم اليت تدخل يف 

طراف مبقتضاه بالتعاون التام مع زم الدول األالذي تلملساعدة القضائية و احكام التعاون الدويل، و قليم الدولة وفقا ألإيف 

ين عليهم، و امساع الشهود، و طلب فحصها و دلة و للمدعي العام سلطة مجع األالعام فيما جيريه من حتقيقات، و  املدعي

للحفاظ  أوي شخص أحلماية أو ختاذ التدابري الالزمة لكفالة سرية املعلومات، إيطلب  أون يتخذ إستجواب املتهمني، وأ

الكشف احلسي على موقع ب" ن جيري ما يسمىعطى النظام االساسي للمحكمة احلق للمدعي العام ألأدلة، كما على األ

  جراء املعاينة على الطبيعة.إرمية للتحقيق و ح اجلىل مسر إ، حيث ينتقل اجلرمية"

ثناء التحقيق، فال جيوز أحرتام حقوق املشتبه به إجب عليه النظام أدعي العام، فقد مبقابل الصالحيات املمنوحة للمو  

نسانية، لة غري اإلاملعام أوشكال التعذيب أي شكل من خضاعه ألإال جيوز نه مذنب و أعرتاف باإل أوإجباره على جترمي نفسه 

ذا مت إستعانة مبرتجم ه اإلقمن حعالمه أن إجيب جراءات اليت ينص عليها النظام، و ال وفقا لإلإمانه من حريته جيوز حر  وال

ن من حقه إليه،وأستجواب بتفصيل واف للتهم املوجهة ن يبلغ قبل اإلأبه بلغة غري اللغة اليت يفهمها ويتحدث ا، و ستجواإ

  1ستعانة مبحام.صراحة عن حقه يف اإلمل يتنازل طواعية و ماتعانة مبحام سنه من حقه اإلأالصمت و 

لي قاضي بتدائي اليت يتوالها يف القانون الداخإجراءات التحقيق اإلا من أجراءات اليت يتخذها املدعي العام ويبدو من اإل 

  2خر.النيابة العامة يف البعض اآلالتحقيق يف بعض الدول، و 

املدعي العام مراعاة هذه القيود على ها قيود تؤثر على هذه املرحلة، و جراءات ترد عليالعام ذه اإل ختصاص املدعيإلكن و  

جراء حتقيقات خبصوص حالة ما إىل عقيدة مؤداها مباشرة إذا توصل املدعي العام إساسي للمحكمة، فتطبيقا للنظام األ

   .ذن منها للشروع يف التحقيقلحصول على اإلن يقدم طلبا للغرفة التمهيدية لأخري مامه، فعلى األأعرضت 

ا ما شرع يف إجراءات التحقيق، وإذحد القيود اليت ترد على سلطة املدعي العام يف أذن هو لعل احلصول على هذا اإلو 

من للحد من صالحيات املدعي مبوافقة الغرفة التمهيدية فقد يتدخل جملس األوص عليها و جراءات املنصحتقيق، وفقا لإل

  حني.ىل إ رجائهإ أويقاف التحقيق إام يف مرحلة التحقيق، فيصدر قرارا بالع

كثر على النحو أسنحاول تفصيلها لذا القيدين هلا تاثري كبري على املدعي العام لكونه سلطة حتقيق، هذين ن أعتبار إوب 

  3التايل:

                                         

  .80-79دعاء العام يف اجلرائم ذات طابع دويل، املرجع السابق، ص موي، اإلماجد ياسني احل 1

  .80-79، ص نفسهماجد ياسني احلموي، املرجع  2

وىل، القيود الواردة عليه، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األم يف احملكمة اجلنائية الدولية و محد بودراعة، صالحيات املدعي العاأسنديانة  3

  .145، ص 2011(مصر)، سكندرية اإل
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مستقل من خالل نه قوي و أن املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية يزعم إ اإلذن من الغرفة التمهيدية: )1

دلة و من خالل مجعه األقامة الدعوى، و ذا كان هناك وجه إلإيقرر ما يوجه التحقيق، و نه هو الذي يبادر و أ

) 54/03: ادةاملالشهود (ستجواب املشتبه فيهم والضحايا و إستبعاد و إكللتحقيق  ختاذ تدابري إ، و 1فحصها

هي تلك اليت تتعلق باحلقوق الفردية قسرية و ختاذ تدابري إساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، كما له أمن النظام ا

مر ساسي، وأ) من نظام روما األ57/3( املادة و،)و يليها  54اء القبض على املشتبه به ( املادة لقإك

ذن قضائي إىل إجراءات يبقى يف حاجة ذه اإلختصاص املدعي العام إلكن احلضور واحلبس االحتياطي، و 

التدخل القضائي للدائرة التمهيدية من  2من هنا يربز لنااحملاكمة ( الغرفة التمهيدية) و  ياه دائرة ما قبلإمتنحه 

  خالل حالتني:

ي قبل أجراءات ساس معقول" للشروع يف اإلأمل يكن هناك " ذا كان و إوىل عندما يقرر املدعي العام ما األ  -أ

، فهناك البد من حصوله األساسيمن النظام  ) 5 3 ،15/03 (املادةام وقت طويل من صياغة الئحة اإل

 ذن من الدائرة التمهيدية.على إ

 توقيفهم.على املشتبه فيهم و رية يف القبض يتخذ التدابري القسعندما والثاين   -ب

مناط االجرائية للخصومة ام يتعارض مع كل األاإل ن تصاغ الئحةأل رمبا دخل القضائي للدائرة التمهيدية قبعليه فالتو 

ن إعليه فو  هذا القرار للمدعي العام وحده، ن كال النموذجني يرتكالتحقيقي) أل (النظامالتحقيق ) و يام(النظام اإل

ما  غرفةجراءات الوسيطة و طريق نوع من اإل عن-شراف املدعي العام إ أوفكرة الرقابة القضائية السابقة للمحاكمة 

على هذا النحو متثل " ميزة حتقيقية واضحة " ملرحلة ما قبل ملاين و األهي خليط من النفوذ الفرنسي و -احملاكمةقبل 

  مام احملكمة اجلنائية الدولية.أاحملاكمة 

أي تدخل قضائي ن أهات املتشاة" دول من القانون العام "ذات التوجمندوبو ال ىأيف الواقع، خالل املفاوضات ر 

لكن كان عليها ستقالل املدعي العام، و إن يهدد أغريها ميكن وامر القبض و أصدار إبصرف النظر عن التحقيق و  خالل

                                         

إلجراءات اليت دف إىل التنقيب عن ا جمموعة اجراءات التحقيق باملعىن الضيق للكلمة ألإفحصها، هي دلة و جراءات مجع األإ 1

  .ايهو نفأدلة قبل املتهم األ بثبوت احلقيقة سواء أكانت

  :يف ذلك راجع 

، 2016القضاء اجلنائي الدويل، دار النهضة العربية، دون طبعة، القاهرة، مام أسراء حسني عزيز حجازي، ضمانات احملاكمة العادلة إ -

  .138ص 
2ambos, op.cit, p07. Kai   
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قرتحته الدول املعادية لفكرة املدعي العام املستقل و املتمثلة يف الواليات إن البديل الذي أيف وقت سريع جدا بن تدرك و أ

صبح لدائرة ما قبل احملاكمة أمترير نص يقيد سلطات املدعي العام، فاملتحدة االمريكية و الصني، حيث جنحت من 

على املتهمني و يف صالحياته يف القبض م بالشروع يف التحقيق من عدمه، و ذن للمدعي العان اإلأالقول الفصل يف ش

دت تسييس و أراعطاء املدعي العام هذه السلطة املقيدة جاء كحل توفيقي بني الدول اليت إن إهكذا فتوقيفهم، و 

  ذو دور فعال يف العملية القضائية.أن يكون املدعي العام مستقال، و رادت أالدول اليت تقليص دوره، و 

مستقل خاضع للرقابة  دعاءإن اموعة ذات التوجيهات املماثلة ككل وجدت نفسها مضطرة لدعم وجود إهكذا فو 

 1جانبا. امالقانون الع القانون املدين الفجوة لةأترك مسالقضائية، و 

 منقاف التحقيق بقرار من مجلس األيإ )2

دلة جمع األذن بالشروع يف التحقيق، فيعلى اإلجراءات التحقيق بعد حصوله أن ميضي املدعي العام يف إقد حيدث  

ساسي يتدخل جهاز مبوجب النظام األإرادة احملكمة،و نه لسبب خارج عن أال إ،املشتبه م و الضحاياويستجوب 

ملدة اثين ،و 2جراءات التحقيقإمن ليؤجل السري يف هو جملس األمم املتحدة، و احملكمة و تابع ملنظمة األخارجي عن 

                                         

  نظر كل من:أ 1

- kai ambos, op. cit, p08-09. 

- Marie –claud roberge, the new international criminal court: aperliminary 

assessment international, review of the red crosse- December 1998, vol 80, no 

325, p 669-670.  
جيل أ" هو طلب ت Defreed " رجاء)حالة ( اإل أين هذه احلالة لبعض من الفقه اجلنائي الدويل، أن نتفق مع ما يراه اأال ميكننا  2

جراءات اجلنائية من مبقتضى قواعد اإلاألمن جانب جملس إذا إقتضى األمر تكييف هذا الطلب نه أصح هو جراءات اجلنائية، فاألاإل

من )أ /199 (نظمة القانونية الوطنية، حيث نصت املادةمؤقتا يف األ اجراءات وقفحالة وقف اإلإىل قرب ما يكون أا إالوطنية، ف

احملاكمة  أوراءات التحقيق جإىل حمكمة التمييز وقف إن يطلب أصول احملاكمات اجلزائي العراقي املعدل : لرئيس االدعاء العام أالقانون 

يراد إمؤقتا و مع  أوجراءات ائيا تدفق حمكمة التمييز الطلب و تقرر قبوله و وقف اإل .ية حالة كانت عليها الدعوىأائيا يف  أومؤقتا 

حل مشكلة مع  وأشكال سياسي إدعاء العام قد يكون حلل سباب الطلب املقدمة من قبل اإلأ أن ن نؤكد علىأننا جيب إهذه املادة ف

من جيب ساسي الذي يؤكد على هذا الطلب من جملس األمن النظام األ 16قد نالحظه يف نص املادة هذا ما حدى الدول ااورة، و إ

ختالف ذا الصدد، فالطلب املقدم إن هذا ال يعين عدم وجود أال إمن الدوليني، ن يكون مسببا بضرورات احلفاظ على السلم و األأ

ذا طلب جملس إرجاء على اإللى احملكمة اجلنائية الدولية املوافقة عحمكمة التمييز باملرافقة، يف حني ال تلزم يس اإلدعاء العام ن قبل رئم

  من ذلك.األ

  : يف ذلك نظرأ

  .240حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق، ص  -
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الذي من والسلم الدوليني و ن الدعوى حمل التحقيق متس األذلك أل، و 1)16للمادة ( عشر شهرا قابلة للتجديد طبقا

الذي ساسي و املتحدة الذي نص عليه النظام األمم مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمن حبفظه خيتص جملس األ

السلم الدوليني الذي من و كانت الدعوى متس األاملقاضاة، طاملا  حىت يقاف التحقيق و من إليقتضي بتدخل جملس األ

  2خيتص هو دون غريه باحلفاظ عليها.

ة قضائية تتمثل يف وقت حيستملك صالإمن ن جملس األأن القراءة الدقيقة يف املادة املذكورة يستدل منه إعليه فو 

سس أهو ما ال يتوافق مع من خصما وقاضيا يف نفس الوقت و ا جتعل من جملس األإبالتايل فة، و احملاكمو التحقيق 

من الدول الدائمة العضوية يف جملس األ جتعل اأىل ذلك إضف أفاق تطبيقها على النطاق الدويل، أالعدالة اجلنائية و 

  للنظام القضائي اجلنائي الدويل.هي القوى احملركة 

هدافها أالكثري من الشك حول وظائف احملكمة اجلنائية الدولية  تثريساسي ) من النظام األ16قد جاءت املادة (و 

وتضعف ستقالليتها إتقويض من مصداقيتها، و ؤدي اىل التقليل مما ي نصاف الضحاياإو ارمني  املتمثلة مبقاضاة ساسيةاأل

  3احلصانة (املؤقتة) للمتهمني.تشكل نوعا من احلماية و ا أبتهم يف املشاركة فيها، بل رغعليهم فيها و  ينثقة ا من

ستفرد ا إ مناوإ قواعد القانون اخلاص، أويف قواعد القانون العام جند مثيل هلا ن هذه السلطة ال إساس فعلى هذا األو 

وض عمل املدعي العام يف حتقيق العدالة عتقادنا هذه السلطة تقإيف لية، و جرائي للمحكمة اجلنائية الدو فقط النظام اإل

 أونتباه لعل ما يثري اإلو  ،ستقاللية املدعي العام كجهاز مسؤول حلماية العدالةإمتس بشكل كبري بو  اجلنائية الدولية.

ختصاص إجي ذي الصالحيات مع جهاز خار ل مث يقيد بعالقة واسعة النطاق و الشعور بالتناقض، كون اجلهاز مستق

  ستقالل القضاء. إهو ا، قد يكون ذلك مساس مببدأ عام و جهزأسياسي خارج هيئة احملكمة و 

  )سلطات المدعي العام في التحقيقاتواجبات و ( تحقيقاتالفقرة الثانية: وظائف المدعي العام في ال

لتزام بسرية واإلرساء احلقيقة إلتزام باإل من بينها:واليت فرض املشرع الدويل على املدعي العام الكثري من الواجبات 

  لتزامني بشيء من التفصيل كما يلي:عرض هلذين اإلنتالتحقيق و 

                                         

1Kai ambos, op. Cit, p07-08.  

  .149محد بودراعة، املرجع السابق، ص أسنديانة  2

  .241، ص السابقحممد رشيد اجلاف، املرجع  3
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ائية، ول مراحل الدعوى اجلنأميثل التحقيق  التبرئة)ق في ظروف التحريم و التحقيرساء الحقيقة (إلتزام بوال: اإلأ

ساسي للمحكمة اجلنائيية اجلرائم الواردة يف النظام األع الدويل يف عقاب مرتكيب تلك حق اتمإثبات ىل دف إو 

  1الدولية.

يبحث عن مدى جديتها، لتحقيق هو الذي يربط بني مجيع وقائعها و جراءات الدعوى اجلزائية، فإهم أيعد التحقيق من و 

جمرد البحث عن  مل يعد اهلدف منه مقصورا علىتوقيع اجلزاء على مقرتفيها، و و  ىل احلقيقةإول يف الوصول هدفها األ

ليها بقرائن إيف سبيل الوصول يعين قيقة، و صبح يسعى وراء احلأدانته كما كان شائعا بل إالعمل على و أدلة ضد املتهم 

  2سن سري العدالة القضائية.بداء دفاعه مراعاة حلإري للمتهم بالتيسثبات و دلة النفي عناية بتلك اخلاصة باإلأو 

طاق التحقيق ليشمل جراء التحقيقات الالزمة مبا يف ذلك توسيع نإن تقوم بأقيقة ثبات احلإللمدعي العام يف سبيل و 

هو يفعل عليه و ساسي، و ذا كانت هناك مسؤولية جنائية مبوجب هذا النظام األإدلة املتصلة بتقدير ما األمجيع الوقائع و 

النفي على السواء، دلة الثبوت و أن التحقيق يشمل إمن مث فن حيقق يف ظروف التجرمي والتربئة على حد سواء و أذلك، 

ن هناك مسؤولية جنائية من اكإذا  دلة املتعلقة بتحديد ما األكل الوقائع و   ي العام ليغطين ميتد حتقيق املدعألذا جيب و 

  3عدمه.

أ) /54/1يف املادة ( ةدلة التربئة معرتف به صراحأيضا ألكن دانة و دلة اإلأبتقدمي ليس فقط و  4رساء احلقيقةإتزام بلاإلو 

جراءات إعتباره مسة منوذجية من إيها بإلن ينظر أميكن اسي للمحكمة اجلنائية الدولية، و س) من النظام األ67/2املادة (و 

                                         

  .121منرية سعود حممد عبد اهللا السبيعي، ص  1
2M.Cherif Bassiouni, crimes agains Humanity in international criminal law , second 

revised fdition , Kluwer international the hague , London Boston, printed in the 

Nertherlands, 1999, P 69-82. 
  .135إسراء حسن عبد العزيز حجازي، املرجع السابق، ص  3

هي فرنسا  األمثل هنا النموذح -جيايب للقاضي اجلزائي على حسب السلطة املناط ا التحقيق، ففي النظام الالتيين يتحدد الدور اإل 4

مر امللكي خرية قد ظهرت يف القرن السابع عشر بصدور األن هذه األإفرنسا، فذا تتبعنا التطور التارخيي لسلطة التحقيق يف إه أنحيث -

كثر قدر من الضمانات أن تعطي أرادت فرنسا أقيام الثورة  دبعقيق مبا يسمى باملالزم اجلنائي و كلت  مهمة التحأو ، حيث 1610لسنة 

سلطة التحقيق إىل قاضي السالم مزود بسلطات البولس  عهدتام و احملاكمة، و دخلت نظام احمللفني يف مرحليت اإلأاملمكنة للمتهم ف

، حيث  1958قد صدر قانون حتقيق اجلنايات الفرنسي اجلديد سنة ام و التحقيق معا، و إلي، ويباشر هذا األخري إجراءات القضائا

ي أختاذ إه كامل الصالحيات يف ) و ل81/1عمال التحقيق اليت يقدر فائدا يف كشف احلقيقة ( م أعرتف لقاضي التحقيق جبميع إ

  قرار يراه مناسبا.



 الباب األول: تصنيف النظام اإلجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

222 
 

يضا بالتمسك أامي) مطالب اإل (النظام) على الرغم ان املدعي العام يف نظام اخلصومة يالتحقيق (النظامالقانون املدين 

  1املوضوعية.مببادئ احلق و 

ن موقف التشريعات أجند  بتدائيفيما يتعلق بسرية التحقيق اإل ئي الدوليجراءات التحقيق الجناإلتزام بسرية اإل ثانيا:

جرائي الذي ينتمي بتدائي وفقا للنظام اإلالتحقيق اإل ةعالنيتها يف مرحلجراءات و جرائية ققد تفاوتت بني سرية اإلاإل

الروماين كان النظام عات القدمية كالقانون اليوناين و السياسي الذي تعتنقه الدول، ففي التشريبسبب الفكر ليه التشريع و إ

ن هذا النظام ال يعرف سرية التحقيق، حيث أي صائص هذا النظام،أهم خأكانت العالنية من لسائد، و اامي هو اإل

  هي مرحلة احملاكمة. مرحلة واحدة و الدعوى تباشر يف حضور اجلمهور واخلصوم معا وكانت  تتم يف جراءاتإكانت 

مرحلة التحقيق  مبرحلتني، األوىلفيه مير  ءصبح القضابتدائي وأخذ بنظام التحقيق اإلىل األإامي قد تطور النظام اإلو 

اجلمهور على السواء، م و تتسم هذه املرحلة بالسرية املطلقة بالنسبة للخصو واليت ختتص ا هيئة احمللفني و بتدائي اإل

  جراءاا.إهي مرحلة احملاكمة اليت تتميز بالعالينة يف لثانية وا

خذ به القانون الكنسي أبتدائي عندما ظهر النظام التنقييب يف القانون الروماين، مث وظهرت فكرية سرية التحقيق اإل

جراءات التحقيق يف سرية مطلقة سواء بالنسبة إة تباشر حيث كانت احملاكم الكنيسثاين عشر بتداء من القرن الإ

                                         

احملاكمة مما ينتح عنه  إىل ن تصلأىل إنظرا لتمييزه بصعوبة التمييز بني مرحلتنني متر ما الدعوى اجلزائية جنلوسكسوين و ما يف النظام األأ

امي نه نظام لصيق بالنظام اإلذلك ألاحلقيقة، و  دلة والتحري عنجايب الذي يقوم به القاضي اجلزائي يف مجع األصعوبة بروز الدور اإل

  جراءات متر بثالث مراحل:ن اإلأالقاضي حكم بينهما، حيث ام والدفاع و بني خصمني متنازعني يتبتادالن اإلالقائم على الصراع 

  .جراءات اجلربية (التفتيش)ض اإلرد الرتخيص للشرطة يف القيام ببعيقتصر دور القاضي هنا ): و املرحلة التحضريية (الشرطية -

  اخلطرية.اجلنايات يف اجلرائم املختلطة و  ىل حمكمةإحالة املتهم إمكانية إهي مقررة للنظر يف مدى و  املرحلة املتوسطة: -

  .املرحلة الثالثة: هي مرحلة احملاكمة -

منا تقتصر جراءات التحقيق من تلقاء نفسه، وإإجراء من إي أختاذ إجنليزي ال ميلك صالحية ن القاضي اجلزائي يف القانون اإلأاخلالصة و 

  التحري.عمال البحث و طار القانوين ألمهمته يف مراقبة اإل

  نظر يف ذلك:أ

القانوين، تصدر عن قسم الكفاءة املهنية للمحاماة، اإلقتناع القضائي، جملة املنتدى  أعادل مستاري، دور القاضي اجلزائي يف ظل مبد  -

  .184-183، ص 2008ارس، خيضر، بسكرة، (اجلزائر)، م مدالعدد اخلامس، جامعة حم

1Kai ambos, op. Cit, p09. 
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طالع على مل يكن من حق املتهم اإلنفراد، و إكان يتم مساع كل شاهد يف جلسة سرية على ، و 1اجلمهور أوللخصوم 

  وراق التحقيق.أ

خرى، األ مرحلة احملاكمة من الناحيةوالتحقيق من ناحية و ستدالالت ىل الفصل بني مرحلة اإلإوين مث تطور الفكر القان

  2صبحت علنية يف املرحلة الثانية.أجراءات سرية و صبحت اإلأوىل ففي املرحلة األ

) عندما يالتحقيق (النظامساسي للمحكمة اجلنائية الدولية نفس املنهج املتبىن يف النظام الالتيين قد تبىن النظام األو 

قانون تبعت قواعد الإاجلنائية الدولية ن احملكمة أعالنية احملاكمة، مبعىن  أمبدأ سرية التحقيقات، و خري مبدتبع هذا األإ

املتهم  ة ملصلحةاجراءات التحقيق بالسرية مراعإ ن حييطأي العام ملهمة التحقيق جيب عليه فعند مباشرة املدع.املدين

ل التدابري الالزمة لكفالة سرية ختاذ كإيطلب  أو أن يتخذللمدعي العام منح املشرع الدويل الدويل معا، و واتمع 

  3دلة.احلفاظ على األ أوي شخص، حلماية أ أواملعلوامت، 

املعلومات اليت حتت يد دلة واملستندات و لتزام السرية بالنسبة جلميع األإلعامة يف التحقيق هي: الكتمان، و القاعدة او 

حقيق يف الدعوى املعروضة ن خيدم التأنه أمن شن ذلك أى املدعي العام أذلك مىت ر و العام)،  (املدعيسلطة التحقيق 

ختاذ كل التدابري حلماية سرية إمن سلطة املدعي العام و  .امدلة جديدة تؤكد صحة اإلأيفيد يف احلصول على عليه، و 

رتباط رار التحقيق، و ذلك لإلسأفشاء إلتزام بعدم دلة اليت حبوزته، كذلك االشخاص الذين يقع عليهم اإلتلك األ

ذا إال إسرار التحقيق ال يرتب املساءلة القانونية أفشاء إسرار التحقيق، فالشخصي أليق بني النطاق املوضوعي و ثالو 

زمني بالسرية هم قضاة الدائرة شخاص امللتاأل ولأ نأسرار التحقيق، و جيب التنويه أصدر من شخص ملتزم بكتمان 

                                         

حبوث الشرطة تصدر  نات املتهم يف مرحلة التحقيق، جملةبتدائي أحد ضماسرية التحقيق اإلو الصفا الغنيمي، مبدأ بأعبد الوهاب  1

  . 253-252، ص 2004يناير القاهرة، من، العدد اخلامس والعشرون، مبارك لأل أكادميية عن

احلقوق تصدر عن جملس النشر  ساسية للمتهم، جملةثرها على احلقوق األستدالالت والتحقيقات اجلنائية وأغنام حممد غنام، سرية اإل 2

  .162، ص 1993عشرة، العدد الرابع، ديسمرب، ي جبامعة الكويت، السنة السابعة مالعل

ة التحقيق علنية، و ن يعقد جلسأجاز للمحقق أف ،ستلهم فلسفة خمتلفة يف هذا املوضوعإيكي قد مر ن القانون األأشارة جتدر اإلهذا و 

عمال احملقق و ضمان حسن سري العدالة اجلنائية يف هذه املرحلة و خاصة يف أميانا بدور اجلمهور يف الرقابة على إجتاه قد جاء هذا اإل

حضور اجلمهور جلسة األقل عاما،فإذا كانت الرغبة يف و على أتخذ طابعا سياسيا ي العام و اليت تأبعض القضايا اليت تشغل بال الر 

مريكي وجد نفس العلة متوافرة بالنسبة ن املشرع األعمال املقاضاة، فإاحملاكمة هي ضمانة حلسن سري العدالة عن طريق رقابة اجلمهور أل

  بتدائي.للتحقيق اإل

  لمحكمة اجلنائية الدولية.ل و) من النظام األساسي/54/3نظر املادة (أ 3
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املرتمجون كذلك اخلرباء و مة و كذلك قلم كتاب احملكدعي العام ونوابه و هذا فضال عن امل ،دائرة ما قبل احملاكمةو  بتدائيةاإل

  1وحدة اين عليهم و الشهود.و 

لومات حيصل مع أوية مستندات أجراءات عن ية من مراحل اإلأن يوافق على عدم الكشف يف أعليه فللمدعي العام و 

  2مل يوافق مقدم الطلب على كشفها.جديدة، مادلة أ إستقاء لغرض واحد هوحملافظة على سريتها، و شرط اعليها 

حياد يف و  عالمية،إ أوي ضغوط سياسية أنوابه مباشرة التحقيق بعيدا عن ذن وبالسرية يستطيع املدعي العام و إ

تبعها اجلاين يف إسباب اليت األرتكاب اجلرمية و إثري السيء يف حالة نشر تفاصيل أت، كما حتمي اتمع من الوموضوعية

  جرميته. رتكابإ

  : الدائرة التمهيدية كسلطة إحالةالفرع الثاني

تقوم بدور مهم جبانب املدعي العام ئية للمحكمة اجلنائية الدولية، و جهزة القضاهم األأالدائرة التمهيدية واحدة من 

خصوصا احملاكمة و الة القضية للدائرة االبتدائية واليت ختتص بحالتمهيد إللية يف جمال التحقيق و للمحكمة اجلنائية الدو 

  ختاذها.فيما يتعلق بتقرير ما يلزم من تدابري إل

على من جهة أيت كضمانة قضائية للتحقيق فهي تعد داخل التنظيم القضائي اجلنائي الدويل جهة أهيدية تالدائرة التم

جراءات اليت باشرا سلطة مينعها من التحيز لإلمباتشرا لواجباا، وسلطاا، و  التحقيق مما يوفر احلياد التام يف

  التحقيق.

ن الدور أو  ،اإلجرائية الوطنية مرحلة االحالة يف بعض التشريعاتحد ما مع ىل إجراءاا إالغرفة التمهيدية يف  تتشابهو 

  التحري.نظمة التعقيب و أحالة املوجود يف بعض ىل حد ما دور قاضي اإلإيشبه لذي تلعبه دائرة ماقبل احملاكمة ا

املستقاة من النظام ملبادئ املطبقة يف هذه املرحلة و هم اأعلى ضوء ما تقدم سنحاول من خالل هذا الفرع توضيح و 

  التنقييب من خالل الفقرات التالية:

   عتماد التهمإولى: مرحلة فقرة األال

 (الدائرةاحملاكمة  مرحلة ما قبلتنص على فصل رمسي بني التحقيق و  جراءات احملكمة الدولية ملإن أمن  على الرغم

ذه اللحظة ينتهي نه ميكن رسم خط بينهما عن طريق عرض التهم من قبل املدعي العام، ففي هأ )، إالالتمهيدية

  3مرحلة ما قبل احملاكمة. أتبدالتحقيق و 

  يسمى جبلسة تأكيد التهم. لية من قبل الدائرة التمهيدية فيماكيد م احملكمة اجلنائية الدو أنه جيب تأحيث 

                                         

  .147عزيز حجازي، املرجع السابق، ص ني إسراء حس1

  د) من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية./54/3نظر املادة (أ 2

3Kai ambos, op.  Cit, p1 
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ساسي للمحكمة شار النظام األأقد ذا كان املتهم موجودا، هذا و إ تأكيدهاامات جيوز فقط ن اإلإكقاعدة عامة فو 

ي من دون ألو كان املتهم غائبا عتماد التهم حىت و إن تعقد جلسة أنه جيوز كذلك للدائرة التمهيدية أاجلنائية على 

  1حضوره.

ستيعاا يف كل إا ميكن الواقع أطراف، و كيد عام من مجيع الدول األأالقت تعتماد التهم إن مرحلة إمر فيا كان األأو 

كنوع من   -العام كما يفعل عادة رجال القانون  -ليها إن ينظر أ"، فيمكن خلصوميمن النموذجني  " التحقيقي" و " ا

(الذين رجال القانون املدين، خصوصا الفرنسيني  أومام احملاكمة، أقدمي فقط احلاالت اهلامة حقا التصفية لضمان ت

ستغراق وقت طويل يف اخلالفات إجتنب امات و التحقيق من هذه اإل أوكيد أجل تأالذين يقومون بذلك من  بتكروها)إ

ئم جراءات الفرنسية يف حالة اجلرانه ميكن مقارنتها مع اإلإاكمة، و ذا املعىن فدلة يف مرحلة احملول الكشف عن األح

"غرفة التحقيق جراءات اجلزائية قانون اإلخري لصالح األصبحت تسمى بعد اإلأام" اليت غرفة اإلمام " أاملعروضة 

  جراءات جزائية فرنسي).إ 230-191( املادة اجلزائية"

مرحلة لتدخل القضائي يف جراءات التمهيدية يعزز اه قاضي اإلغربلة" الذي يعتمد أوجراء " تصفية" إي حال أعلى و 

 ن هذا القاضي له وظائف تنسيقيةأالرغم من  التحقيقي) على (النظامحملاكمة وفقا لنموذج القانون املدين ما قبل ا

  2ليس وظائف حتقيقية.فقط، و 

ىل النظام إلة تقدمي التهم من قبل املدعي العام، فبالرجوع أاملدين بالنسبة ملسيضا بني القانون العام و أكما يربز الصراع 

دلة كافية أن هناك أن من واقع التحقيقات بطمئإذا ما إن املدعي العام أجند اسي حملكمة يوغسالفيا السابقة، ساأل

ن هناك قضية راجحة قائمة بالفعل، أختصاص احملكمة، و إتدخل ضمن رتكب جرمية إن املشتبه فيه أعتقاد بتدعو لإل

  ام.عداد قرار اإلإن يقوم بأكان عليه 

ى صيغة دقيقة حول وقائع القضية والتصنيف القانوين شتبه فيه عالوة علبيانات املسم و إام قرار اإلن ن يتضمأجيب و 

  3اجلرائم املوجهة للمتهم.هلا، و 

التهم التعديل يتطلب عتماد أنه بعد إام، ومن املعلوم يوغسالفيا سلطة تعديل قرار اإل مام حمكمةأيتمتع املدعي العام و 

  ن التعديل الفعلي للتهم هو مهمة املدعي العام.إذن، فهذا اإل ذا منحوإ ذن قضائي،إ

                                         

  ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.) من النظام األ2-61/1املادة ( 1

2Kai ambos, op.cit, p10-11. 

حملكمة ثبات جرائية واإلقواعد اإلالمن  47ساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة، والقاعدة ) من النظام األ18/4راجع املادة( 3

  يوغسالفيا السابقة.
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قل أم فقط فيما يتعلق جبرائم ابتدائية بتعديل الئحة اإل) مسحت الدائرة اإلKupreskic(ش يتسكففي قضية كوبر 

لتعديل الئحة ن تدعو املدعي العام أبتدائية جيب على الدائرة اإلو  ،رةو كثر خطرفض بالنسبة للجرائم األ أوخطورة 

كمها على الوقائع يف ح ند احملكمةتن تسأ)، جيب 74/2ة (حكمة اجلنائية الدولية وفقا للمادما بالنسبة للمام،أاإل

امات ال ذا كانت هذه اإلإنه ليس من الواضح ما إمع ذلك فأية تعديالت للتهم، و يف  أوة يف التهم و الظروف املبين

ن تلقاء نفسها يف تمهيدية لديها احلق يف تعديلها مذا كانت الدائرة الإ أو ،دعي العامصاغها امل صلية كماتزال تلك األ

نه يف تقاليده احملكمة ملزمة بقرارات ن النهج السابق يكون املفضل يف القانون العام، ألإعتماد التهم، و عليه فإجلسة 

كثر مماثلة للقانون املدين، حيث ال ميكن للمحكمة أخري هو التصنيف القانوين للتهم من قبل املدعي العام، هنا النهج األ

  1-احملكمة تعلم احلقوق أطبقا ملبد -امات كحق ذايت يضا تعديل هذه اإلأترفض بل  أون تقبل فقط أ

ترفض  أون الغرفة فقد تؤكد أساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يتبع ج القانون العام مبا ن النظام األأيبدو وىل،للوهلة األ

دلة ن األتعديل التهمة ألأو دلة من األطلب من املدعي العام تقدمي مزيد ت، و 2ستماعتؤجل جلسة اإل أوامات، هذه اإل

يات الواسعة نظرا للصالحخرى و أ، من ناحية 3ختصاص احملكمةإا تؤسس جلرمية خمتلفة تدخل يف أكاملقدمة تبدو و 

القدرة الكاملة  لتعديل التهم طاملا ال تنتهك لديه   املدعي العام إنه ميكن القول أنفبتدائية الدائرة اإلللدائرة التمهيدية و 

  ل.وقت الكايف  للرد على هذا التعدين الدفاع لديه الأي طاملا أحقوق الدفاع، 

رجال القانون العام واملدين خالل  تفاقإىل عدم وجود إلة أهذه املستبعه يف تي ج أ إىل يف الواقع يرجع عدم توضيحو 

ن، يبقى السؤال املطروح مفتوحا على أعدم وضوح النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف هذا الشاملفاوضات و 

 4سئلة.غرار الكثري من األ

  هيديةمام الدائرة التمأالفقرة الثانية: قواعد اإلفصاح 

بناء على أو ما من تلقاء نفسه إدلة التجرمي) للدفاع أيلتزم املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية بالكشف عن معظم ( 

ساسها أطلب احملكمة، حيث يشرتط تزويد املشتبه فيه بصورة من املستند املتضمن للتهم اليت يعتزم املدعي العام على 

ثناء اجللسة، و أعتماد عليها دلة اليت يعتزم املدعي العام اإلشتبه فيه باألد املقدمي الشخص للمحاكمة، كما جيب تزويت

                                         

1Kai ambos, ibid, p 12. 

  ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.ج) من النظام األ-ب-أ/61/7راجع املادة ( 2

  اسي للمحكمة اجلنائية الدولية.سج) من النظام األ/61املادة ( 3
4Kai ambos, op .cit, p 13. 
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ساسي مل حيدد النظام األ، و 1غراض اجللسةوامر خبصوص الكشف عن معلومات ألأن تصدر أجيوز للدائرة التمهيدية 

ضوء طبيعة اجللسة، ا يف مر يبدو بديهين هذا األأال إوامر سوف يتم توجيهها للمدعي العام، ذا كانت هذه األإفيما 

حق الشخص يف الدفاع،  ساسية املتمثلة يفحد الضمانات األأن احلكم السابق يتفق بشكل جوهري مع إبصفة عامة فو 

الرد عليها عداد دفاعه و إام حىت يتمكن من دلة املتعلقة بقرار اإلن يكون املشتبه فيه عاملا بكافة الوثائق و األأفيتعني 

  2ام.قرار اإل عتمادإناءجلسة أث

سباب جوهرية تدعو أن هناك أقامة الدليل بإعبء ام عتماد قرار اإلإثناء جلسة أيقع على عاتق املدعي العام و 

ن يقيم هذا الدليل أميكن للمدعي العام ام، و يف قرار اإلاجلرائم املذكورة  أورتكب اجلرمية إن املشتبه فيه قد أعتقاد بلإل

دالئهم بالشهادة أ ن يستدعي الشهود املتوقعأال يشرتط دلة، و عرض موجز لألأو دلة مستندية أعتماد على طريق اإل عن

  3مام احملكمة.أ

فهي تسمح من  ،مريكيأجنلو قانون األالتمهيدية اليت تعد وفقا لنظم الام اجللسات عتماد قرار اإلإضاهي جلسة وت

بالتايل دانة و دلة كافية لإلأن هناك أام ليس تافهة و ار اإلن التهم الواردة يف قر أد من ن تتأكأوىل للمحكمة أناحية 

متنح املتهم فرصة العلم أخرى من ناحية ل السلطة بواسطة املدعي العام، و ستعماإساءة إحتمالية إحتمي املتهم من 

  4دلة اهلامة املتوفرة لدى املدعي العام.باأل

دلة من أيقدم  أودلة املقدمة من املدعي العام ن يطعن يف األأن يعرتض على التهم و أثناء اجللسة أميكن للمشتبه فيه و 

ىل دائرة ماقبل احملاكمة قبل عقد اجللسة مبدة إنه يقدم قائمة ا إفكان يعتزم عرض األدلة إذا  ، فجانبه للدفاع عن نفسه

ن يقدم أبغي للشحص املعين ىل املدعي العام دون تأخري، وينإيوما، وحتيل الدائرة املذكورة تلك القائمة  15ال تقل عن 

 5دلة جديدة يقدمها املدعي العامأو على أي قائمة أردا على أي تعديل يف التهم ، دلة اليت ينوي عرضها قائمة باأل

ن ذلك إفدلة املقدمة عرتاض على التهم و الطعن يف األعطى للمشتبه فيه احلق يف اإلأساسي قد ذا كان النظام األوإ،

رتكابه إن أدلة املقدمة من املدعي العام بشض األدحدلة نفي لأيقدم  أنه ميكن للمشتبه فيه أ -عتقادناإيف  -يعين 

                                         

جرائية ) من القواعد اإل121/2-77-76واعد (جلنائية الدولية، وكذلك القساسي للمحكمة ا) من النظام األ61/3راجع املادة( 1

  يوغسالفيا السابقة.حملكمة واإلثبات 

  .675، ص 2010وىل، القاهرة، الدويل اجلنائي، دار النهضة العربية، الطبعة األء هللا، النظرية العامة للقضامحد حممد املهتدي باأ 2

  ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.) من النظام األ61/3راجع املادة ( 3

  .675، ص السابق محد حممد املهتدي باهللا، املرجعأ4

) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 121/06عدة(والقا ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية) من النظام األ61/06( راجع املادة 5

  للمحكمة اجلنائية الدولية.
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دلة النفي ليست من املسائل اليت ميكن أن أن الدائرة التمهيدية قد تقرر إفام، ووفقا للبعض للجرائم الواردة يف قرار اإل

ن أدلة النفي أن أذا كان من شإمر متصور جدوته هذا األ،و 1اكمةمام دائرة احملأثارا إيتعني بالتايل أمامها، و ثارا إ

ل، ذي ختتص به دائرة احملاكمة حبسب األصمر الهو األوض يف موضوع الدعوى اجلنائية، و ىل اخلإتدفع الدائرة التمهيدية 

  2ختصاص.ن تتعدى على هذا اإلأال جيوز للدائرة التمهيدية و 

لزامه إصاح معينة فقط فيما يتعلق بالدفاعات اخلاصة، حيث ال ميكن إلتزامات إفن للدفاع أىل إشارة جتدر اإلهذا و 

املتهم يف عدم جترمي النفس طبقا لنص املادة  حقن ينتهك شرف و أ 3نهأن هذا من شدانة ألدلة اإلأبالكشف عن 

  ساسي.ز) من نظام روما األ/67/1(

اليت وقت ممكن للدفاع و  أقربدعي العام بالكشف عنها يف ) امل67/2املادة ( ألزمتدلة الرباءة، فقد ما بالنسبة ألأ

  دعاء.دلة اإلأاليت قد تؤثر على مصداقية  أوختفف من ذنبه  أوظهار براءة املتهم إىل إمتيل  أوا تظهر أتعتقد 

ا يف بعدها مبما إىل مرحلة احملاكمة و ستمرار" متتد إلتزام بإدلة هو عملية مستمرة يستلزم " الكشف عن األفإن  هكذاو 

  ذلك الطعون.

فصاح احلالتني " جيعل اإل ج نفصاح هي تعبري واضح عن منوذج اخلصومة، ألن قواعد اإلإفمن منظور مفاهيمي و 

يف املقابل هذه القواعد غري ضرورية هما نفس املستوى من املعلومات، و ن كال الطرفني لديأ) ضروريا لضمان (املتبادل

أدلة هو حيقق يف ع التحقيق يف يد املدعي العام، و نه وفقا لنهج " احلالة الواحدة" يقأيث يف نظام القانون املدين ح

ىل ملف املدعي العام يف مرحلة ما قبل احملاكمة، بشكل إيكفي يف هذه الظروف منح وصول الدفاع التربئة، و التجرمي و 

  فصاح يف القانون العام.ما امللف يفي وظيفة قواعد نظام اإل

ن كل أفصاح بامللف متطلبة ج) من قواعد احملكمة اجلنائية الدولية تربط قواعد اإل/121/2ن القاعدة (إف،يف الواقع 

امللف قد تكون فصاح و ن الفرق املفاهيمي بني اإلأمن املؤكد إىل الدائرة التمهيدية، و دلة اليت مت الكشف عنها ترسل األ

ساس يف دعاء) حتقق يف األن النيابة (اإلأنظمة يف واضح لأل حيث ميكننا الكشف عن تقارب،قل فعالية يف املمارسة أ

بالكاد يكون   نشط قد وحىت القاضي املدين الطول فرتة ممكنة، و دلة ألحتاول احلفاظ على سرية األالقضية اخلاصة، و 

فصاح عد اإلفقط قواوبالتايل نسان، من منظور حقوق اإلدعاء الناشئة عن مرحلة التحقيق قادرا على تعويض مزايا اإل

ن املقاربة املسماة " إيف هذا املعىن، فإجراء اخلصومة هذا ال ينطبق فقط على اسعة حتمي بقدر كاف حق الدفاع، و الو 

                                         

  .675، ص نفسه محد حممد املهتدي باهللا، املرجعأ1

  .676-675، ص نفسهمحد حممد املهتدي باهللا، املرجع أ 2

  .ة اجلنائية الدوليةللمجكم باتثقواعد اإلجرائية و ) من القواعد اإل79-78( القاعدتنيملزيد منن التفصيل راجع  3
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) تعترب موضع 78-77من قبل قواعد احملكمة اجلنائية الدولية (خاصة القواعد  املعتمدةوراق على الطاولة" كل األ

  1ترحيب.

  ما بعدهامرحلة المحاكمة و كمة في حلمطبيعة نظام اثاني: المبحث ال

اليت هي مرحلة احملاكمة مرحلة جديدة و  أتبدو  ،حملاكمة تنتهي مرحلة التحقيقاتحتديد جلسة اام و عتماد قرار اإلإبعد 

زيد من التفصيل بغية للتعرض هلذه األدوار مبالقضاة بدور هام على حنو يدفعنا يضطلع كل من املدعي العام والدفاع و 

ثناء أجراءات ن هناك قواعد حمددة ملباشرة اإلأناء احملاكمة، كما أثجراءات احملكمة إجرائي الغالب على حتديد النظام اإل

يف  اليت يتمتعختلفة للمحاكم اجلنائية الدولية نظمة املاأل ثبات املنصوص عليها يفعد اإلىل ذلك قواإضف أاحملاكم، 

  ثناء احملاكمة.أقضائية الضحايا بضمانات املتهم و  كل من  ظلها

عتماد فإذا كانت مرحليت التحقيق وإ من حيث نوع العمل الذي تتضمنه، ختتلف هذه املرحلة عن مرحلة التحقيقو 

دلة لتقرير مرحلة احملاكمة يغلب عليها تقدير األ اإلبتدائية، فإنإىل الدائرة تقدميها دلة مث دف التنقيب عن األهالتهم تست

  الرباءة. أودانة اإل

هذه املرحلة يتم  ، ففيمهية مقارنة مبا سبقتها من مراحلأرحلة ما بعد احملاكمة اليت ال تقل م تبدأنتهاء احملاكمة إبو 

حكام اليت األنه يف هذه املرحلة جيري تنفيذ أاكمة قد تتغري، كما ليها احملإن النتيجة اليت الت إبالتايل فالطعن باحلكم و 

   مدى فاعلية احملاكم الدولية عموما.وميداة هامة لتقأتشكل 

الالتينية) على النظام  –جنلوسكسونية األ(جرائية ثري النظم اإلأل هذا املبحث توضيح مدى تخالوسنحاول من 

  خالل املطالب التالية: وذلك منثناء احملاكمة أجرائي للمحكمة اإل

  احملاكمة. اثناء والدفاع والقضاءدوار املنوطة باملدعي العام : األولالمطلب األ

  ثبات.لإل: القواعد العامة المطلب الثاني

  كيفية تنفيذهاحكام احملكمة اجلنائية و أ: طرق الطعن يف المطلب الثالث

    ةء المحاكمثناأالقضاة عي العام والدفاع و دوار المنوطة بالمدول: األالمطلب األ

 بعد إال دأتباحملاكمة ال  فأحداثهيئة القضاة، الدفاع و ة هيئدعاء العام، و قصد باهليئات يف هذا السياق، هيئة اإلن

دلة النفي اليت تدحض أ يكون على الدفاع تقيداألسانيد، و مام احملكمة متضمنة الوثائق و أعرض املدعي العام لدعواه 

                                         

1Kai ambos, op. cit, p 14-16. 
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ن يضاحه مإوهذا ما سنحاول ارس القضاة سلطام يف السيطرة على حسن سري احملاكمة.ميالعام، و مزاعم املدعي 

  خالل الفروع الثالثة التالية:

  ول: دور المدعي العامالفرع األ

ة ممثال للمجتمع الدويل يف مالحقة مرتكيب اجلرائم الدولي عتبارهأثناء احملاكمة بإتلخص الدور الذي يلعبه املدعي العام ي

م ماأه على عرض دعوا عدالة لذلك جنده حريصاحرى خادم الرتكبوها، فهو باألإائم اليت جل عقام على اجلر أمن 

يقع على عاتق   كمع ذلام، و رتكاب املتهمني للجرائم الواردة يف قرار اإلإة اليت تثبت الدامغاألدلة احملكمة و تقدمي 

العام بصثفة ىل براءة املتهم، فهدف املدعي إدلة قد تؤدي أية أخفاء إعدم لتزام عام بالبحث عن احلقيقة و إاملدعي العام 

 1شخاص بعينهم خالفا للحقيقة.أدانة إليس قيق العدالة اجلنائية الدولية و حلقيقة يف سبيل حتث عن اهو البحعامة 

فتتاحية يعرض من خالهلا إدالء بكلمة مام القضاء اجلنائي الدويل عن طريق قيام املدعي العام باإلأجراءات اإل أتبدو 

مام حمكميت يوغسالفيا أتبعه املدعي العام إهذا ما ام، و قي قرار اإل ساسية للتهم الواردةحيدد العناصر األته و قضي

  2رواندا.السابقة و 

ال شكل دقيق فيما يتعلق بعرض قضيته، إمام احملكمة اجلنائية الدولية غري حمدد بأن دور املدعي العام أعلى الرغم من و 

مام احملاكم املؤقتة، فوفقا لنص املادة أيكون مماثال لدور املدعي العام أن دور املدعي العام ننا نتفق مع البعض يف أ

  طراف الدعوى اجلنائية.أن يتم بواسطة أدلة يلزم ن عرض األأساسي فرتض النظام األإ) 69/3واملادة (د) /64/6(

النظام السابق الذي تتبعه احملاكم احملاكم اجلنائية الدولية فيما يتعلق بدور املدعي العام يف عرض دعواه يعترب تطبيقا و 

طراف الدعوى الذي يشارك أحد أمريكي ( قانون عام) يف هذا الصدد، فاملدعي العام يعترب أ جنلوظام القانون األللن

ذلك على عكس النظام و دانة ضد املتهم،دلة اإلأبات ثإحماولة ت احملاكمة من خالل عرض دعواه، و جراءاإبفاعلية يف 

دلة على احملكمة، ام مث عرض هذه األدانة و توجيه اإلدلة اإلأالالتيين الذي يقتصر دور املدعي العام فيها على مجع 

  3حيث يتوىل قضاة احملكمة هذه املهمة بعد ذلك.أثناء احملاكمة يكون للمدعي العام مشاركة فعالة الو 

                                         

1  Christoph j.m .Safferling, towards an international criminal procedure, Exford 

University, press, 2001, p 221-222. 
  رواندا.و ل من حمكميت يوغسالفيا السابقة واإلثبات اخلاصة بك اتجراء) من قواعد اإل74راجع القاعدة ( 2

3Christoph j.m .safferling, towards an international criminal procedure, op.cit, p 

221-223. 
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ستجوام إلثبات ود اإلستدعاء شهدلة اليت يف حوزته وإفتتاحية، يقوم املدعي العام بتقدمي األن ينتهي من كلمته اإلأبعد و 

  1ستجواب شهود الدفاع حىت يتبني وجه احلقيقة بالنسبة للتهم املنسوبة للمتهم.إمام احملكمة مث يقوم بأ

يقدم كلمة ختامية تعترب ن أ ستجواب الشهودإدلة و تقدمي األنتهاء من عرض دعواه و عد اإلميكن للمدعي العام بو 

هذه الكلمة اخلتامية مطالب املدعي العام فيما يتعلق باحلكم ن يتضمن أملا مت اثناء احملاكمة، كما ميكن تلخيصا 

   2دلة اليت مت طرحها.الواجب تطبيقه على املتهم وفقا لأل

  الفرع الثاني: دور الدفاع

وهو ، جل حتقيق صاحلهأ للمتهم يعمل من منا ممثالادما للعدالة وإن الدفاع ال يعد خإعلى عكس دور املدعي العام، فو 

ن خيفي بعض املعلومات أ، كما ميكن له هىل براءة موكلإاليت تؤدي  دلةسعى حنو البحث عن كافة األك يسبيل ذل يف

  مهام وظيفته كمحام.ن يلتزم بواجبات و أ، يتعني على الدفاع مع ذلككمة، و أثناء احملا اليت قد تضعف من موقف موكله 

ستجواب شهود املدعي إستجوام و إعاء شهود النفي و دستة اليت تنفي التهمة عن املتهم، وإدلالدفاع بتقدمي األأ يبدو 

  3ثبات براءة موكله.إو ىت الطرق دحض قضية املدعي العام العام، فهو حياول بش

حرى باأل أوشبه مبباراة أمريكي حيث تكون احملاكمة جنلوأمام احملاكم اجلنائية الدولية تطبيقا للنظام األأيعترب دور الدفاع و 

مام احملاكم اجلنائية أقد متتع الدفاع ذا الدور ، و 4يكون القاضي هو احلكم بينهماعام و الدفاع، و رة بني املدعي المناظ

ثبات اخلاصة بكل من حمكميت يوغسالفيا السابقة اإلجراء و ، كما نصت قواعد اإل5الدولية املؤقتة منذ حماكمات نورمربغ

                                         

  ثبات للمحكمة اجلنائية الدولية.قواعد اإلجرائية و ) من القواعد اإل140راجع القاعدة (1

  الدولية.ثبات للمحكمة اجلنائية قواعد اإلجرائية و ) من القواعد اإل141راجع القاعدة (2
3Christoph J.M .Safferling, op.cit, P 224. 

ثناء احملاكمة اجلنائية الفرصة أعطاء كل من اخلصوم إالذي يقتضي أمام القضاء، و سلحة اخلصوم أاملساواة بني  أهذا ما يعرب عنه مببدو 

  ذلك باملقارنة مع خصمه.واتية بالنسبة له و وط ال تعترب محتت شر أال يكون يف ظروف و حبيث جيب أمام احملاكمة املعقولة لعرض قضيته 

  :يف ذلك نظرأ

الة العربية للدراسات األمنية، تصدر عن دار النشر العريب نسان، حقوق اإلحممد حمي الدين عوض، احملاكمة اجلنائية العادلة و   -

  .16، ص 1410للدراسات األمنية والتدريب بالرياض، الد اخلامس، العدد التاسع، رجب

  زيد من التفصيل راجع:ومل

  .69، ص 1990، دون طبعة، اإلسكندريةفتوح الشاذيل، املساواة يف اإلجراءات اجلنائية، دار املطبوعات اجلامعية،   -
4Christoph J.M .Safferling, op.cit, P 225. 

  (د) و (ه) و (ن) و (ح) من ميثاق احملكمة العسكرية الدولية. /24راجع املادة ( 5



 الباب األول: تصنيف النظام اإلجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

232 
 

الدفاع يف تقدمي  أدلة يبدعرض دعواه و تقدمي األفتتاحية و إلنتهاء املدعي العام من كلمته اإرواندا عليه صراحة فبعد و 

  2دلة املدعي العام.أستجوام يف سبيل دحض يستدعي الشهود إلدلة اليت يف حوزته و ، مث يعرض األ1فتتاحيةاإل كلمت

ثبات التهم إ ن عبءأىل إيرجع دعي العام من كلمته و عرض دعواه نتهاء املإيت بعد أن كلمة الدفاع تأالسبب يف و 

حىت يتمكن أسانيد املدعي العام ىل إوال أن يستمع الدفاع ألذلك يتعني صل على عاتق املدعي العام يقع من حيث األ

ثبات اإلجراء و قواعد اإل أويف نظامي احملكمتني املؤقتتني، ص صرحية ة نصو أينه مل يكن مثة أيالحظ من الرد عليها، و 

مع ذلك دلة اليت ساقها املدعي العام، و ىل عدم كفاية األإستنادا إنتقاء التهم إدفع بن يأاخلاصة ما تقرر حق الدفاع ب

ل من حمكميت ثبات اخلاصة بكاإلجراء و )  من قواعد  اإل72ستخالصه من القاعدة (إن هذا احلق ميكن أميكن القول 

  3الدفاع.ن يتقدم ا أولية اليت ميكن ن الدفوع األأرواندا بشيوغسالفيا السابقة و 

دلة نتهاء من تقدمي األميكن للدفاع بعد اإلو 4مام احملكمة اجلنائية الدوليةايضا بالنسبة للدفاع أتطبق القواعد السابقة و 

دالء بالكلمة اإليضا يف أيديل بكلمة ختامية تكون تالية للكلمة اخلتامية، و يكون للدفاع احلق إستجواب الشهود أن و 

دلة املقدمة و دالء بكلمة ختامية،ويلخص الدفاع وقائع الدعوى واألاملدعي العام يف اإل اخلتامية يف حالة عدم رغبة

ميكن للمدعي لرباهني اليت مت عرضها، و ادلة و ن ينهي كلمته بتحديد احلكم الذي يرغب يف تطبيقه وفقا لألأميكن له 

  5على املدعي العام. لردخري حق ايكون لألكلمة الدفاع و   ن يقوم مبرافعة لدحض ما ورد يفأالعام 

دالء بكلمتهم من اإل الدفاعنتهاء املدعي العام و إنه وفقا مليثاق حمكمة نورمربج، ميكن للمتهم بعد إىل أشارة در اإلوجت

حملكمة يوغسالفيا السابقة ذا احلكم ثبات واإلجراء خذت قواعد اإلأكما   6مام احملكمة.أن يديل بكلمة أاخلتامية 

اإلفتتاحية، الدفاع من كلمتهم نتهاء املدعي العام و إبعد دالء بكلمته دون حلف اليمني احلق يف اإلأعطت للمتهم لكنها 

ستجواب بالتايل فهو ال خيضع لإلأمام احملكمة، و ال يؤخذ ا كدليل ثابة شهادة من جانب املتهم و تعد هذه الكلمة مب وال

  7ذا قررت ذلك.إستداللية إي هذه الكلمة قيمة ن تعطأمع ذلك ميكن للمحكمة أا، و ستجواب العكس بشاإلأو 

                                         

  رواندا.د اإلجراء واإلثبات اخلاصة بكل من حمكميت يوغسالفيا السابقة و ) من قواع84راجع القاعدة ( 1

  رواندا.د اإلجراء واإلثبات اخلاصة بكل من حمكميت يوغسالفيا السابقة و ) من قواع85راجع القاعدة (2

3Virginia Morris and Michael P. scharf, An Insider’s Guide to the International 

criminal tribunal  for the former Yogoslavia , A Documentary History and Analysis 

,volume 1,transnational Publisher, Ins,1995,P 256-257. 
  اإلثبات اخلاصة مبحكمة يوغسالفيا السابقة.) من قواعد اإلجراء و 140راجع القاعدة (4

  .يوغسالفيا السابقةاإلثبات اخلاصة مبحكمة جراء و ) من قواعد اإل86القاعدة (راجع 5

  ي) من ميثاق احملكمة نورمربغ./24راجع القاعدة (6

  مبحكمة يوغسالفيا السابقة. قواعد اإلجراءات واإلثبات اخلاصة مكرر) من 84راجع القاعدة (7
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ملتهم الفرصة يف اهلدف منه منح اأمريكي، و جنلو األالقانون راف عن القواعد املتبعة يف نظم حنإيعترب هذا احلكم مبثابة و 

  نه بريء.أسباب اليت يرى من خالهلا بصفة عامة طرح األو  إرتكاب اجلرمية،توضيح بواعث عرض وجهة نظره و 

اخلتامية للمدعي  دالء بكلمة، بعد الكلمةقرته حمكمة نورمربغ يف منح املتهم الفرصة يف اإلأاحلكم الذي أن عتقادناإيف و 

تامية ن املتهم بعد الكلمة اخل، ألةحمكمة يوغسالفيا السابقأمام كثر مالءمة من احلكم املتبع أيعترب  العام و الدفاع

ن أو الدفاع بش، عالوة على مطالب املدعي العام براهنيدلة و أما مت تقدميه من و ثناء احملاكمة أمبا مت  كثر إملاماأيكون 

مور تشمل مجيع األعداد كلمة تغطي و إما يعطي املتهم الفرصة يف هو الواجب النطق به يف هذه القضية و  احلكم

  الدولية الدائمة. اجلنائيةمل يرد النص على هذا احلكم بالنسبة للمحكمة و السابقة.

  الثالث: دور القضاةالفرع 

ثناء أن دور القاضي أمريكي، جند أجلو جراءاته النظام األإغلب أن نظام احملاكم اجلنائية الدولية املختلفة يتبع يف أمبا 

مام أن القاضي إعليه، فالدفاع عند عرضهم لدعواهم، و ىل دور احلكم بني املدعي العام و إقرب أاحملاكمات يكون 

لى حسن سري احملاكمات، و شراف عاإلجراءات و عدالة اإلة و لية ميلك سلطة احملافظة على سالماحملاكم اجلنائية الدو 

خذ بنظام القانون أبل ،1مريكيأجنلو ع يف النظام األخذ بنظام احمللفني املتبأ يملئي ن القضاء الدويل اجلناإفمع ذلك 

                                         

ىل جانب القاضي، إمام حمكمة يدخل يف تشكيلها هيئة حملفني أجنائيا وق املتهم يف النظام األمريكي أن يتم حماكمته يعترب من بني حق 1

إختصاص احملكمة، يقطنون داخل حدود ن حملفا من غري القانونيني خيتارون بطريقة عشوائية مم 12و هي مكونة يف معظم الواليات من  

أل عن تفصيالت فية تطبيقه لكن ال يسكيعن مدى معرفته عن فكرة القانون و ل أكفاءة فيسأهلية وصالحية و ختبار خيضع كل حملف إلو 

ن يصدروا قرارهم أ لف احمللفوننون ونصحهم بالنسبة للوقائع، وحيللقاضي سلطة توجيه هيئة احمللفني بالنسبة ملسائل القااملسائل القانونية،و 

يصدر إشرافه، و هم يعملون حتت ي و ع تاركني مسائل القانون للقاضثبات دون حتيز يف مسائل الواقاإل أدلةسليما طبقا للقانون بناء على 

  جنليزية.يضا يف الشريعة العامة اإلأهذا احلق مقرر أقل،و عضائها ألفني عدد م أن ينزل عن حماكمة أمام هيئة حمللمتهمجاع، و قرارهم باإل

  : يف ذلكنظر أ

  .14ص  ئية العادلة وحقوق اإلنسان، املرجع السابق،مد حمي الدين، احملاكمة اجلناحم -

إليها ذا طلب الدولة اليت ينتمي إن يطالب على مستوى القضاء الدويل اجلنائي بضرورة تطبيق نظام احمللفني بصرف النظر عما هناك مو 

ذا يساعد نائية لدى كثري من دول العامل، و ساسيا يف املسائل اجلأصبح نظاما قضائيا أن نظام احمللفني املتهم ذلك أم ال السيما وأ

  رب قسط من العدالة الدولية.م يف احملكمة، وأثناء املرافعة على حتقيق أكوجودهاحمللفون خالل 

  راجع يف ذلك: 

ول، العدد ىل حمكمة جنائية دولية، جملة العلوم القانونية، كلية احلقوق، جامعة بغداد، الد األإيونس العزاوي، حاجة اتمع الدويل  -

 .165، ص 1969ول، األ
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مامه، أصدار احلكم اجلنائي عن طريق تطبيق القانون على الوقائع املماثلة إيف هذا الصدد حيث يقوم القاضي ب 1الالتيين

ساسي للمحكمة ن النظام األألذلك ميكن القول  2مر يعد تطبيقا لدور القاضي يف نظم القانون الالتيينن هذا األأي أ

                                         

م بنظام القاضي الفرد، اجلنائية الدولية بنظام تعدد القضاة أساسي للمحكمة خذ النظام األأنه طرحت فكرة مدى أجتدر املالحظة  1

بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية فقد أخذ به النظام الالتيين، و فقد  أما نظام تعدد القضاةجنلوسكسوين، خذ به النظام األأخري فهذا األ

ن تشكيل الدائرة التمهيدية أخذ بنظام القاضي الفرد على سبيل التخيري يف ش) منه، وأ39اعدة يف املادة (اة كقخذ بضمانات تعدد القضأ

  ) منه.39/3يف املادة (

هذا يؤثر على حياد ) و 36/6نظام تعيني طبقا للمادة (بإنتخاب القضاة الساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بنظام خذ النظام األأكما 

  .أخرىنتخام مرة إعادة إمكانية قل بالنسبة لثلثي القضاة إلهذا على األه، و نتخبتإثري الدول اليت أضعا لتالقاضي حيث يظل خا

   يف ذلك: راجع

شرف رفعت حممد عبد العال، قضاة احملكمة اجلنائية الدولية يف ضوء ضمانات احلق يف حماكمة عادلة، جملة مصر املعاصرة تصدرها أ -

  .494، ص 2009ناير ، السنة املائة، القاهرة، ي493د التشريع، العدحصاء و السايسي اإل قتصاداجلمعية املصرية لإل

  زيد من التفاصيل راجع:مل

اىل  142، ص 2011 القاهرة حياد القاضي اجلنائي، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة طنطا، أكمال عبده نور بركة، مبد   -

149.  

2Christoph J.M .Safferling, op.cit, P 217-218. 

 إجيايب حيثدور القاضي  ريكي ، ففي نظم القانون الالتيينجنلو امالالتيين عنه يف نظم القانون األ خيتلف دور القاضي يف نظم القانون

يرفض أو  قبلن يأن للقاضي سلطة بدء وإاء وتأجيل اإلجراءات، كما له أيعين ذلك النظام اإلجرائي داخل احملكمة، و س القاضي أير 

ة اليت دلستجواب الشهود، فهو يطلب كافة األإدلة و يتمتع القاضي بسلطة عرض األ  السلطات السابقةإىلضافة باإلع معينة، و دفو 

ن املدعي العام و الدفاع قد يطلبوا قبول بعض أعلى الرغم من  أمامه، لة املعروضة أىل وجه احلقيقة يف املسيعتربها حامسة يف الوصول إ

حكم  معالذي يتفق  القاضي يف النهاية النطق باحلكم يتوىلول بيد القاضي و دلة يقع يف املقام األن تقدمي هذه األأار بشن القر أال إدلة األ

ن دور القاضي يكون حمدودا مقارنة بدور القاضي يف نظم القانون الالتيين، فهو يرأس أمريكي جند جنلوأما يف نظم القانون االأ .القانون

ال يشرك القاضي ثبات، و يوضح هلم املسائل املتعلقة باإللفني للقانون الواجب التطبيق ويرشدهم و ملتزما بتوجيه هيئة احملإدارة احملاكمة و 

ينطق القاضي إىل قرار ن تتوصل هيئة احمللفني أبعد دعاء والدفاع، و مر مرتوك كلية لإلستجواب الشهود، فهذا األإيف دلة و يف عرض األ

  باحلكم.

نه أالسائد  أاملبدن أو جيابية، إل يل فان دور القاضي اجلزائي يكون أقبالتاامي و جنلوسكسونية يغلب عليها النظام اإل األعليه فالقواننيو 

  املساواة بني اخلصوم يف الدعوى. أخالال مببدإن ذاك يعد كتشاف احلقيقة ألإىل إن تبادر احملكمة من تلقاء نفسها أال جيوز 

  ذلك: ملزيد من التفصيل راجع يفو 

  .186-185، املرجع السابق، ص عادل مستاري  -
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مريكي و أجنلو يف النظام األ ضاةالقضاة، حبيث جيمع بني دور القخذ بنظام خمتلط فيما يتعلق بدور أاجلنائية الدولية قد 

  دور القضاة يف النظام الالتيين.

  ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على النحو التايل:ميكن تقسيم دور القاضي يف النظام األو 

  جراءات المحاكمةإة القضاة في ولى: مشاركالفقرة األ

مع ذلك جند كم بني املدعي العام والدفاع، و احل مريكي يلعب دورجنلوأيف نظام القانون األ ن القاضيأشرنا أن أسبق و 

قد برز أمريكي، و جنلو ثر فعالية من نظرائهم يف نظم القانون األيلعبون دورا أككم اجلنائية الدولية مام احملا أن القضاة أ

الدفوع دلة و يع املسائل املتعلقة مبقبولية األحىت يتوىل القاضي الفصل يف مجطوكيو ور منذ حماكمات نورمربغ و هذا الد

  1.سرتاحةإعلى واحلصول 

سئلة وطلب تقدمي توجيه األستدعاء الشهود و إطوكيو سلطات واسعة للقضاة فيما يتعلق بكما منح ميثاقي نورمربج و 

  2املتهمني.ستجواب إدلة و األالوثائق و 

ستفاد واضعوا نظام حمكمة يوغسالفيا إقد خذ بنموذج القانون املدين، و أن نظامي حمكمة نورمربغ و طوكيو أهنا يبدو و 

ام حمكميت يوغسالفيا السابقة أمن القضاة أالسابقة و كذلك رواندا بتجربة نورمربغ و طوكيو يف هذا الصدد، لذلك جند 

(ب))  85نظمة القانون الالتيين، فوفقا للقاعدة (ثناء احملاكمة على حنو يعترب  تطبيقا ألأرواندا يتمتعون بدور فعال و 

ي أرواندا  ميتلك القاضي السلطة يف طرح كميت يوغسالفيا السابقة و ثبات اخلاصة بكل من حماإلجراء و قواعد اإلمن 

طراف ن يطلب من األأ-سهمن تلقاء نف -ي مرحلة من مراحل الدعوى، كما ميكن للقاضي أسؤال على الشهود يف 

  3احملكمة. مامأمثوهلم ستدعاء بعض الشهود و إمر بأن يأدلة اضافية و أتقدمي 

ستبيان وجه إدلة اضافية تساعد على أمام احملكمة اجلنائية الدولية بدور فعال يف طلب تقدمي أباملثل، يتمتع القضاة و 

سيما الالدعوى حتقيقا ملصلحة العدالة، و  عوىف لوقائألزم تقدمي عرض نه يأت أذا ر ليه ميكن للمحكمة إع، و 4احلقيقة

، ومع ذلك، 5ضافية مبا يف ذلك شهادة الشهودإدلة أتطلب من املدعي العام تقدمي ن أمصلحة اين عليه، جاز هلا 

                                         

  ج) من قواعد اإلجراء اخلاصة مبحكمة نورمربغ./9راجع القاعدة (1

   ب) من قواعد اإلجراء اخلاصة مبحكمة طوكيو./5وراجع أيضا القاعدة (

  قصى.احملكمة العسكرية بالشرق األ) من ميثاق 11) من ميثاق احملكمة العسكرية الدولية لنورمربغ واملادة (17راجع املادة (2

  رواندا.من حمكميت يوغسالفيا السابقة و  اإلثبات اخلاصة بكل) من قواعد اإلجراء و 98(أ) (ه)) والقاعدة (/85راجع القاعدة (3

   ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.) من النظام األ69/3راجع املادة (4

  ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.من النظام األ(أ))  65/4(د)) واملادة ( 64/6(راجع املادة 5
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ي جرمية تدخل ضمن أثبات إجل أضافية مؤيدة من إدلة أي شروط قانونية تقضي بتقدمي ميتنع على القضاة فرض أ

  1ختصاص احملكمة.إ

ي طريف الدعوى اجلنائية، أحوال ملصلحة ي حال من األأيكون بال يالحظ أن تدخل القاضي على النحو السابقو 

عترب مام احملاكم اجلنائية الدولية يأ دور القضاة أن-حبق-لذلك ميكن القول ضرورات البحث عن احلقيقة و  وإمنا تربره

  2نظم القانون الالتيين.مريكي و أجنلو مزجيا من دور القضاة يف كل من نظم القانون األ

  اءات المحاكمةالفقرة الثانية: الهيمنة على إجر 

اكم النظام األساسي من ممارسات احملإستفاد واضعوا قد اهليمنة على إجراءات احملاكمة و  يلعب القضاء دورا هاما يف

نه يتعني على قضاة إسيطرة على إجراءات احملاكمة، لذلك فللذا الشأن  نصوصا صرحيةأدرجوا اجلنائية الدولية املؤقتة و 

يل سري أن يتداولوا مع األطراف من خالل جلسات حتضريية لتسهيتخذوا كافة التدابري الالزمة، و  الدائرة االبتدائية أن

  3سريع.اإلجراءات على حنو عادل و 

  ،4نزيهجراءات احملاكمة على حنو عادل و إىل ضمان سري إجيوز للقاضي أثناء احملاكمة أن يصدر توجيهات دف و 

                                         

  اإلثبات اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية.) من قواعد اإلجراء و 98) والقاعدة (63/4راجع القاعدة (1

  مريكي من ثالث وجوه:أجنلو خيتلف النظام الذي تتبعه احملكمة اجلنائية الدولية عن النظام املتبع يف دول القانون األ 2

دلة املقدمة ستداللية لألكامل السلطة يف تقدير القيمة اإلللقضاة  مام احملكمة اجلنائية الدولية، لذلك يكون أال توجد هيئة حملفني  وال:أ

  طراف الدعوى.أمن 

نحو الذي دلة جديدة على الأن يطلب من تلقاء نفسه تقدمي أالدفاع، بل له دلة املقدمة من املدعي العام و ثانيا: ال يتقيد القاضي باأل

  خيدم مصاحل العدالة.

مرتوك كلية للمدعي العام مر ثبات اخلاصة باحملكمة، فاألاإلري معرتف ا يف قواعد اإلجراء و عرتاف غعقد صفقات اإلثالثا: منح احلصانة و 

خمفف كعذر عتبار احملكمة  إن يؤخذ يف أن تعاون املتهم ميكن أ إالجراءات احملاكمة، إتباشر ضدهم  أن شخاص الذين ميكنليحدد األ

  من العقوبة.

اخلاصة اإلجراءات واإلثبات ) من قواعد 132/2القاعدة (ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و (أ)) من النظام األ64/3راجع املادة ( )3

  باحملكمة اجلنائية الدولية.

  (ب)) من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 64/8راجع املادة ( )4

ال أن نظام إجراءات املعتمدة يف النظام األساسي هي مزيج بني خمتلف األنظمة القانونية، أن العديد من اإلمن رغم ر املالحظة على الجتد

مبا يكفي  مرنةتربير ذلك أن العبارات املعتمدة يف النظام األساسي وردت جتاه القانون العام، و تسم بوجود ميل واضح إلإجلسة احملاكمة 

بتدائية ويل الدائرة اإل(د)) على" خت/63/6طار تنظيم سري احملاكمة نصت املادة (إيف ت القانونية للقضاة، و ختالف بني التوجهااإل ستيعابإل

دلة اليت مجعها بالفعل قبل احملاكمة أو اليت عرضها ىل األإلدى اضطالعها بوظائفها قبل احملاكمة أو أثناءها األمر بتقدمي أدلة باالضافة 
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  1ة للمحافظة على النظام أثناء اجللسة.كن أن يتخذ مجيع اخلطوات الالزممي كما  

الشهود كما ميكن هلا يهم و جراءات احملاكمة يف جلسات سرية حلماية اين علإجيوز للمحكمة أن تقرر عقد بعض و 

  2لكرتونية.دالء بالشهادة من خالل الوسائل اإلأن تأمر بتقدمي بعض األدلة أو اإل

اإلدالء بالشهادة منه اجلنائية و  قل سري العدالةبسلطة احملاكمة على اجلرائم اليت تعر يتمتع قضاة احملكمة اجلنائية الدولية و 

األدلة  التأثري على الشهود أو أي من موظفي احملكمة من أجل  التالعب يفالزور والرشوة وتقدمي أدلة خاطئة أومزورة و 

نذار أن يأمر إبعد توجيه جيوز للقاضي أيضا ،و  3من موظفي احملكمةأي  نتقام من الشهود أواإلاملقدمة للمحكمة، و 

بعاده، كما جيوز له يف حالة تكرار السلوك أن يأمر إجراءات احملاكمة مبغادرة القاعة أو أن يأمر بإالشخص الذي يعطل 

                                         

ال نادرا، ألن تدخل القاضي إهذه الصياغة تسمح للقاضي ذوي تقاليد النظام العام أن يرى يف هذه احملكمة سلطة ال متارس ،و  "فلألطرا

لقاضي ذو التوجه األجنلوسكسوين فسيفسر أما ا .يف احملاكمة -أي االدعاء و الدفاع -يف هذا النظام ميكن أن يربك التوازن بني الطرفني 

ظام يسمح بأن تكون ذ أن هذا النإمألوفا يف ظل نظامه ،وهذا األمر يبدو أكرب قدر من التدخل يف صنع األدلة خصة متنح احلكم على أنه ر 

عدادها مسبقا من قبل قاضي التحقيق كجزء إحىت املتحصل عليها قبل احملاكمة جزء من ملف القضية أمام احملكمة ألا قد مت األدلة كلها و 

يعتربون أن كل معلومة مسبقة م يبدأون احملاكمة كورقة بيضاء و أ حني يعترب قضاة النظام اإلامي ملا قبل احملاكمة، يفمن املرحلة التحضريية 

الدفاع األدلة اليت تكون ملف لنظام يقدم كل من املدعي العام و ذ حسب قانون هذا اإللوقائع حيتمل أن جيعلهم متحيزون يف حكمهم، 

 ارمة.القضية وفق قواعد تقنية ص

جراءات أمام الدائرة دقيق جلميع اإلكامل و تنص على أن "حيتفظ بسجل  ) 10( 121طبقا للقاعدة ووفقا للمحكمة اجلنائية الدولية و 

) على 130بتدائية (القاعدة ىل الدائرة اإلإرسال هذا السجل إتم ) وجيب أن تكون موثقة، وي131/1تمهيدية من قبل املسجل القاعدة(ال

تدائية قد تفحصت السجل، بذا كانت الدائرة اإلإغامضة يف شكل البناء" ما زة مفتوحة بشكل واضح جاإهذه القواعد ترتك الرغم من أن 

 الضحايا يف تفحص امللف.للمدعي العام والدفاع وممثلي الدول و ال إشري ت) ال 131ذ أن القاعدة (إ

رة االبتدائية على هذا السجل على الرغم من أنه قد ال يكون كامال كما عتماد الدائإمن وجهة نظر القانون العام من املمكن وجود خطر و 

هذا ما نصت عليه كذلك  تتلقاها يف احملاكمة الفعلية و ختاذ قرار على أساس األدلة اليتإهو احلال يف امللف يف القانون الفرنسي، بدال من 

اليت متت مناقشتها يف جلسة لى األدلة املقدمة و ئية الدولية ع) اليت أكدت على أنه جيب أن يستند حكم احملكمة اجلنا74/2املادة (

ائما نظرا للتعقيدات الوقائعية مع ذلك قد تكون هذه الوظيفة ضرورية دال يلعب سوى وظيفة داعمة فقط، و  احملاكمة و عليه فاحملضر

 القانونية خاصة يف حماكمات جرائم احلرب .و 

 أنظر يف ذلك:

-Kai ambos، op.cit، p 31-32 

  (ب)) من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 9 /64راجع املادة () 1

  ) من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.68/2املادة () و 64/7املادة ( )2

  ) من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.70/1املادة ( 3
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أن يفرض غرامة لعقوبة السابق لضافة عوضا أو باإلجللسات ائيا، كما ميكن للقاضي مبنع ذلك الشخص من حضور ا

  1لشخص املخل.ا على

  والتالفترة الثالثة: المدا

املداولة،  يتنقضاب املرافعة و تعلن احملكمة قفل بالدفاع من عرض دعواهم، ي العام و بعد أن ينتهي كل من املدع

ن سرية أطوكيو مل يتضمنا نصا صرحيا بشو أن ميثاقي نورمربج يالحظ جتماع مغلق، و إأن تتم املداوالت يف واألصل 

نون نظم القاتيين و دئ املستقرة يف نظم القانون االسرية املداوالت كان يعد من املبا أن مبدأىل إنه نظرا أال إداوالت امل

بكل من ثبات اخلاصة اإلجراء و ية املداوالت يف قواعد اإلسر  بشأنورد نص صريح وقد مريكي على حد سواء،أجنلو األ

تتبع ج لبات اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية ثاإلجراء و اإلجاءت قواعد وقد  2رواندا.حمكميت يوغسالفيا السابقة و 

  3سرية املداوالت. أاللمحكمتني املؤقتيتني فيما يتعلق مببد

 المطلب الثاني: القواعد للعامة لإلثبات

جراءات إثبات فهي احملور الذي تدور حوله هو معرفة القواعد العامة لإلجرائي إي نظام أملهمة عند دراسة مور امن األ

ختلفت يف تبنيها ملثل هذه القواعد، إساسية للمحاكم اجلنائية الدولية نظمة األاألاجلدير باملالحظة أن حملاكمة، و ا

حكام ىل القواعد اليت تبنتها احملكمة وفقا ألإمور ترك األرمربغ مل ينص على تلك القواعد، و ساسي حملكمة نو فالنظام األ

ثبات اليت سارت عليها احملكمة مت واعد اإلقجرائية و ن القواعد اإلإذ أو، كمة طوكيكذا احلال يف حم) و 13/02املادة (

رواندا و ساسيني لكل من حمكميت يوغسالفيا السابقة عند صدور النظامني األكمة، و عتمادها الحقا من قضاة  احملإ

من جلنة لدولية للمحكمة اجلنائية اساسي عند مناقشة هذه املوضوعات يف مشروع النظام األسارا على النهج نفسه، و 

حكام ن األأخرون آى أر ساسي،و ثبات يف النظام األيراد قضية قواعد اإلإ دمنه جيب عأى البعض أر القانون الدويل،

هم أساسي سوى بعض ىل حل بسيط حيث مل يتضمن من النظام األإالتوصل  من مث ساسية جيب أن تدرج فيه، و األ

عرتاف إ) اخلاصة ب67املادة (و  دلة،) اليت جاءت حتت عنوان األ69(ذلك يف املادةو  ثبات،ساسية لإلاجلوانب األ

ا قد متت صياغتها أثبات اليت متيزت عن سابقتها بجرائية و قواعد اإلمور فقد تضمنتها القواعد اإلما بقية األأاملتهم، 

ساسي للمحكمة طراف يف النظام األالدول األعتمادها من مجعية إمت ية للمحكمة اجلنائية الدولية،و من اللجنة التحضري 

                                         

  ) من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.71املادة ( 1

  ثبات اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية.اإلجراءات و ) من قواعد اإل171القاعدة () و 170أيضا القاعدة (راجع -             

  رواندا.سالفيا و لكل من احملكمتني يوغواإلثبات  اتجراء) من قواعد اإل78أ) والقاعدة (/87راجع القاعدة ( 2

  ثبات اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية.اإلات و جراء) من قواعد اإل142/1القاعدة () و 5راجع القاعدة ( 3
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ن يكون يف أثبات البد ن تطبيق قواعد اإلأشارة مع اإلليس من صنع القضاة بل ملزمة هلم ن هذه القواعد إلذلك ف

  .كمة العادلة ا م مبادئ احملحرتاإطار إ

  ىل الفروع التالية:إقسم هذا املطلب ن ووفقا ملا سبق ذكره

  مام المحكمةأيعة الدليل ول: طبالفرع األ

شهادة دلة شخصية كالوأاملستندات، ة مادية كالوثائق و دلأىل إا حبسب طبيعتها دلة ميكن تقسيمهن األأن املعروف م

دلة اليت طرحت ال على األإتستند يف حكمها ن الأن على احملكمة أدلة يف كال النوعني من األ نلكعرتاف، اإلو 

ىل تطبيق ج القانون املدين إ 2دلةاألشكال خمتلفة من القضاء الدويل اجلنائي يف قبوله ألمييل و  1للمناقشة يف اجللسة.

السلطة التقديرية الواسعة للمحكمة بدال من ج القانون العام الصارم لنظام القواعد  مع-املرونةمبدأ  مبعىن-املرن 

  3).ستثنائية(اإلقصائية اإل

 يف حني كان عدد الشهود قليال جدادلة الوثائقية بشكل كبري، طوكيو على األعتمدت كل من حمكميت نورمربغ و إفقد 

هؤالء ن واليبانيني، و ملاالسياسيني من األحماكمة كبار القادة العسكريني و  تولتأن حماكمات ( نورمربغ و طوكيو) نظرا 

أالف الوثائق و املستندات فقد توفرت لذلك مرين ا ا كان املخططني أو اآلمنإردة، و يديهم اأوا الفضاعات بمل يرتكب

ما معظم أ، 5الضرفيةدلة األال من خالل الوثائق و إبالتايل ال جيوز احلكم عليهم ، و 4الشهادات اخلطية اليت تدينهمو 

كثر منها مؤسس على شهادة القسم األدلة شخصية و أرواندا فهي مام حمكميت يوغسالفيا السابقة و أدلة املقدمة األ

  ثر من الوثائق املستندية.أكهي و العيان 

                                         

  .  340براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص  1

والتشديد،حيث مير قبول األدلة مبراحل خمتلفة يتعرض فيما يتعلق بقبول األدلة بالتعقيد جنلوسكسوين تسم الوضع السائد يف النظام األي  2

 يف كل منها إلحتمال اإلستبعاد وعدم القبول، وخيتلف الوضع فيمايتعلق بتقدير قيمة األدلة املرتوك هليئة احمللفني يف هذا الشأن بسلطة

لفون بتقدير قيمة األدلة املقدمة أمامهم تقديرية مطلقة،والتوجد قيود والحدود بشأن سلطة احمللفني يف هذا اخلصوص،حبيث يقوم احمل

 حسبما متليه عليهم ضمائرهم.أما يف النظام االتيين فتحكم مسألة تقدير قيمة األدلة قاعدة حرية القاضي يف تقدير قيمة األدلة املطروحة

  أمامه.

  راجع يف ذلك:

  .419-418، ص2008وق، جامعة عني مشس،رفعت مهدي خطاب، اإلثبات أمام القضاء الدويل، رسالة دكتوراه، كلية احلق   -
3Kai ambos, op.cit, p 22. 

  .341-340ص  نفسهبراء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع 4
5Kai ambos, ibid, p 29. 
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فقد  لة السماعية يف ممارستها العملية،دحملكمة يوغسالفيا السابقة بشكل كبري على األبتدائية عتمدت الدوائر اإلإفقد 

، لكن ية فقطئناستثدلة السماعية اإلألن القانون العام يسمح باأ، بالرغم من  Tadicطبقتها يف قضية تاديتش 

مة (ج) حمك 89ذا الدليل ( القاعدة ثباتية هلمهية اإلاألو غريها متوقف على القيمة و  هذه االدلةعتمادها على مثل إ

هو ما طبقته يف العديد من القضايا (قضية تاديتش) ستجواب و إدلة يتم حتديدها من خالل موثوقية األو  )يوغسالفيا

ن الشهادات السماعية  أيتش و شريكيز) ، مبعىن هي عنصر املقبولية ،( قضية كوردن املوثوقية أكدت من خالهلا أاليت 

ستجواب هو ن اإلأجيابية بإدت بلغة أكي قيمة ثبوتية حيث أتكون هلا  سوف لنستجواب ذا مل ختترب عن طريق  اإلإ

قبولية من أبتدائية بشفقد قررت الدائرة اإلدلة الوثائقية ما بالنسبة لألأدلة غري املوثوق ا، كثر فعالية ضد األالعالج األ

  متها الثبوتية و املوثوقية.ساس قيأبعض الوثائق على 

تتحدث و صالة خاصة أيوميات احلرب اليت حتمل لعسكرية و سبيل املثال، التقارير ا يف حني تكون عادة مقبولة على

اليت ال ميكن و البيانات و أعات شااإلبناء على مصادر جمهولة و  خرى كتقارير املخابراتق األما بقية الوثائأعن نفسها، 

ىل ضمان حماكمة إتفي احلاجة  نقطة ال إىلخنفضت إتها الثبوتية ن قيمستجواب ال ميكن قبوهلا ألإختبارها من خالل إ

لى هذه الوثائق تعد شرط ستجواب الشاهد عإعليه فد) من قواعد حمكمة يوغسالفيا، و /89عادلة مبعىن القاعدة (

  لة.حماكمة عادساسي لضمان أ

مسحت و) اليت من خالهلا /89ة (دلة املكتوبة طبقا للقاعديضا على األأت حمكمة يوغسالفيا السابقة عتمدإكما 

والذي  1كل مكتوب.و مىت إقتضت مصلحة العدالة يف شة من الشهود شفاهة أدلن حتصل على األأبتدائية بلدائرة اإلل

حية ا ال متلك قيمة ثبوتية كشهادة أبقى ) لكن ت69/02كذلك احملكمة اجلنائية الدولية يف املادة (ا   أخذت

  2ثبات الذنب الفردي للمتهم.ختصار تبقى الشهادة احلية ال غىن عنها إلإبو 

جراء حملكمة يوغسالفيا السابقة السابقة من خالل سوابقها القضائية ن قواعد اإلأكره ذ ل ما سبق ما يالحظ من خالو 

عتماد اإلفعليه دلة و ختبار موثوقية األإخاصة عن طريق و  عادلة للمتهمنيرمة لضمان حماكمة الدولية وضعت معايري صا

عتماد على شهادة إفاكمات احلالية من تلك اليت ميزت حماكمات نورمربغ و طوكيو، على شهادة الشهود متيز احمل

جالت مفصلة تفظون بالضرورة بسن احلكام املستبدون يف العصر احلديث ال حيأالشهود تبقى حامسة لسبب بسيط هو 

مربرة يف ضوء  -هذه املرونة  -ستخدام األدلةإن التنوع يف إلك فعماهلم الوحشية لتفادي حماكمات الحقة و على ذأل

ري يف دولية جت لكنهانية عادية و مام احملاكم اجلنائية الدولية، فهذه ليست جرائم وطأطبيعة اجلرائم موضوع احملاكمة 

                                         

1Kai ambos, op .cit, p23- 27. 

2Kai ambos, ibid, p 28-29. 
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سناد كاف للمسؤولية الفردية ملختلف املشتبه يف توطهم يف يتم التحقيق فيها إلن أجيب سياسي معني سياق تارخيي و 

  كثر مرونة.أساليب خمتلفة و أن يسمع بأعمال اجرامية لذا جيب أ

كدت أدلة حيث ) املتعلق باأل69ساسي يف نص املادة (هذا ما اعتمدته احملكمة اجلنائية الدولية من خالل نظامها األو 

ستجواب إعرتاف و ا ركزت بشكل كبري على كل من اإلأال إدلة مبا خيدم مصاحل العدالة، تقدمي األعلى هذا النوع يف 

نحاول توضيحها سأثناء احملاكمة، و ئية الدولية جراءات احملكمة اجلناإعتمادها يف إ متدلة ثر األإعتبارمها من أكالشهود ب

ه النظام الغالب يف مرحلة عتبار إب سكسوينجنلو الدولية من النظام األتها احملكمة اجلنائية ستقإهم املبادئ اليت أراز إبمع 1

 دلة.احملاكمة يف جانب حتديد طبيعة األ

  عتراف بالذنباإل ولى:ة األالفقر 

رتكاب إمام احملكمة بأاملتهم  إقرار يعينجنلوسكسوين و عرتاف بالذنب من القواعد املستقرة يف نظم القانون األيعد اإل

ن  أنه ميكن للمتهم يف نظم القانون الالتيين أىل إشارة جتدر اإلأو جزئيا، و ام سواء كليا قرار اإليف ليه إالتهم املنسوبة 

اء إىل إمريكي يؤدي أجنلو عرتاف بالذنب يف نظم القانون األن اإلأفارق بني النظامني رتكاب اجلرمية لكن الإرتف بيع

دلة اهلامة بني حد األأاء احملاكمة لكنه يعد إ ىلإ2ون الالتيين ال يؤدي عرتاف بالذنب يف نظم القاناحملاكمة، بينما اإل

يف عرتاف بالذنب املطبقة بقاعدة اإلخذت احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة أقد و .تكاب اجلرمية إر ثبات خرى إلدلة األاأل

 أمام ن يعلنأام بعد النطق بقرار اإلمريكي يف حماكمات نورمربغ و طوكيو، فيتعني على املتهم أجنلو نظم القانون األ

  3غري مذنب.و أذا كان مذنبا إاحملكمة فيما 

ول ظهور له أرواندا هذه القاعدة، فيتعني على املتهم خالل ثالثني يوما من فيا السابقة و وغسالتبعت حمكمتا يإيضا أ

  4و غري مذنب.أنه مذنب أف بذا كان يعرت إما ن يعلن أام عد النطق بقرار اإلبتدائية بام الدائرة اإلأم

خرية فرتضت األأمام احملكمة إحق ظهور ال يأيف  وأله، ول ظهور أعرتافه على النحو السابق يف إيعلن املتهم  ن ملإو 

  5نه غري مذنب.أقر بأن املتهم قد أ

سلوب أهو أقل و قرار بالذنب على م جراء صفقة اإلإمكانية إهي اإلعرتاف ثريت بصدد أرز املشاكل اليت أبلعل من و 

ميكن تسويته من دفاع و الدعاء و ني مها اإله يف نظام القانون العام مبوجبه متثل الدعوى اجلنائية نزاع بني طرفمعمول ب

                                         

1Kai Ambos , op .cit, P 30 

2Christoph. J. M. Safferling, op.Cit, p 272. 

  طوكيو.ميثاق حمكمة  ب) من/15واملادة (ب) من ميثاق حمكمة نورمربغ /24راجع املادة (ى 3

  رواندا.ل من حمكميت يوغسالفيا السابقة و اخلاصة بكواإلثبات ات جراء) من قواعد اإل62/3(لقاعدة ا 4

  رواندا.يوغسالفيا السابقة و ل من حمكميت اخلاصة بكواإلثبات  اتجراء) من قواعد اإل62/4(القاعدة  5
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و الوعد أليه إسقاط بعض التهم املوجه إمقابل أن يقر املتهم بالذنب ن يتفق الطرفان على أبأثناء احملاكمة  خالل صفقة

  1كليهما معا.  وأالعقوبة بتخفيض 

عرتاف املتهم بالتهمة إتفاق مضمونه إو هيئة الدفاع اليت متثله يف أء العام و املتهم ن دخول االدعاأهناك من يعرفه بو 

حضور  كل ذلك يف عدموالعقوبة و أام تعديل اإلو أدعاء العام مبحاولة طلب براءة املتهم لتزام اإلإليه مقابل إاملنسوبة 

ىل إيستند التبسيط جراءات اجلنائية وتفعيل العدالة اجلنائية، و اإل ىل تبسيطإجرائي ف هذا النظام اإليهد، و 2القاضي

حيقق مصلحة املتهم اجلهد، و نتصارا للوقت و إيتولد عنه حيقق ما  عرتاف ادة طريف الدعوى اجلنائية، فالتفاوض على اإلإر 

هو نظام قائم على سرعة و أمهية كثر كرب للقضايا اجلنائية األأعليه ختصيص وقت  يرتتبدعاء العام واتمع، و و اإل

  خري.أالفصل يف القضايا، فعندما يعرتف املتهم جبرميته يعاقب على ذلك دون ت

عدد النظام التنقييب يف الدول اليت تتبع  عتداد يفامية ال ينفي اإلة اإلنظمعرتاف يف األالقول بتبين نظام التفاوض اإلو 

يد قد جاء التأكو  عرتاف،جراءات اإلإين عليه بكثرة يف رة على اتمع حيث يشارك ائم اليت ال متثل خطو من اجلرا

العام  " جيوز للمدعي) حيث نصت495( ةيف املاد حتديدااجلنائية الفرنسي و  راءاتجاء يف قانون اإلجر على هذا اإل

عرتاف املسبق باجلرم، ري املتعلق باإلجراء احلضو ىل اإلإ أن يلجأة مصلحو بناء على طلب ذي أسواء من تلقاء نفسه 

ذا إذلك )، و 393ة (على نص املادحيل للمدعي العام بناء أكل من   أوجراء ستدعي خبصوص هذا اإلإزاء كل من إ

  ."قلأو أوات و احلبس ملدة مخس سنأب عليها بالغرامة ثل جرائم معاقو كانت متإليه،الوقائع املنسوبة قر الشخص بأما 

عداد املتزايدة رواندا هذا النظام للتقليل من ضغوط األساسية يف كل من يوغسالفيا و نظمة األتبنت األقد و 

ويل نه مبجرد الظهور األأ ثبات اخلاصة مبحكمة يوغسالفيا) من قواعد اإلجراءات واإل62وأكدت القاعدة (للقضايا،

ن يطلب الدخول يف أمكانه خالل ثالثني يوما إن بأن قبل دائرة احملاكمة أن يبلغ ممام دائرة احملاكمة جيب أ للمتهم 

ة دلة اخلاصمجع األثبات و على نفس النمط جاء احلكم يف القواعد اخلاصة باإلو  ،ليهإعرتاف بالتهم املنسوبة مفاوضة اإل

ا أجرائي حبجة ا النظام اإلسيسهما هذاحملكمتني مل تتضمنا عند بداية تأن كلتا أمن املهم القول مبحكمة رواندا، و 

رتكاب إبات على املدانني بقصى العقو أىل فرض إن دف أنشاء احملاكم املؤقتة و اليت جيب إغراض أغري متوافقة مع 

ضرورة تبين نظام التفاوض على  اتأرتإنظمة احملكمتني قد تغريت و أذا التوجه التشريعي يف  نأال إاجلرائم الدولية، 

دلة خبصوص أىل إجرائية اخلاصة باحملكتني، احلاجة ىل تعديل القواعد اإلإدت أسباب اليت من األلعل عرتاف، و اإل

                                         

  .343ص  السابق،براء منذر كمال، املرجع   1

  .198-196حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق، ص  2
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 كثرأقد دخل ، و  1رتكاب اجلرائم يف كلتا الدولتنيإثناء أاملتهمني الذين كانوا حيملون مراتب وظيفية و عسكرية  عليا 

تفاقهم مع املدعي الدويل على إصدر احلكم عليهم بناء على رواندا يف هذا النظام و من متهم يف حمكميت يوغسالفيا و 

  2عرتاف بالذنب.اإل

رواندا ل من حمكميت يوغسالفيا السابقة و بك ثبات اخلاصةاإلجراء و ضافة قاعدة لقواعد اإلإ مت 2001يف ديسمرب و 

ا غري ملزمة أدت صراحة كأن احملكمة أ إال املتهمدعي العام و عرتاف اليت تعقد بني املصفقات اإلجراءات إلتنظيم 

  3تفاقات.ذه اإل

ن أىل إعرتاف مع املتهمني ويرجع السبب يف ذملك إا اىل عقد صفقات  تألن حمكمة نورمربغ ملأىل إشارة اإل جتدرو 

كن احللفاء من متقد و ثناء احلرب، أرتكبوها إملان كانوا شديدي احلرص على توثيق كافة اجلرائم اليت جمرمي احلرب األ

ىل تعاون من إدانة كبار جمرمي احلرب دون حاجة إمر الذي ساعد على نتهاء احلرب، األإدلة بعد هذه الوثائق واألمجع 

  جانبهم.

                                         

1Nancy Amoury combs, guilty pleas in international criminal law, Stanford 

California press, Stanford California, 2007, P 4. 

بتداءا مبحكمة يوغسالفيا كانت إ، فوروندا عرتاف بالذنب يف عديد من القرارات القضائية يف حمكميت يوغسالفيالقد جتلى تطبيقات اإل 2

حالته بتهمتني إ عرتاف بذنبه حيث كان قد متتفاق معه على اإلوىل القضايا اجلنائية اليت مت فيها اإلأ) Erdomovicقضية املتهم  (

ستبعاد م اجلرائم إتفاق مت خرى صورة من صور جرائم احلرب و بعد دخوله يف اإلاألنسانية، و من صور اجلرائم ضد اإلحدامها صورة أ

ء احلكومة ي كان رئيس وزراذال) و Kambandaمام حمكمة رواندا كانت قضية (أوىل تطبيقات هذا النظام أباملقابل فنسانية، و ضد اإل

ماعية، وبالتايل دخل يف بادة اجلتكابه التحريض على اإلر بإمام احملكمة أم أواندا، حيث  ر ماعية يفبادة اجلثناء عمليات اإلأاملؤقتة 

منها  ن يعلمها  قبل الدخول يف التفاوضأهناك مثة شروط  جيب ن أتفاق جاء يف ثنايا اإل، و 1998بريل أمع املدعي العام يف  التفاوض

قراره بالتهمة إتضمن تمل و ديد، و أكراه إعرتاف طواعية دون ن يقوم ذا اإلأعرتافه و إعات و كذلك تب ىل املتهمإدراك التهم املنسوبة إ

ن املتهم قدم معلومات و بيانات من ضمنها شهادات مسجلة من قبل قادة و أعلى الرغم من لتحديد العقوبة املقررة، و  ري تصو أ

) Erdomovicبالتايل على عكس  (دلة ب(غري القيمة) ، و هذه األ دعاء العام قد وصفن اإلأال إكبار يف احملكمة   نخريآمتهمني 

  بادة اجلماعية.دانته جبرمية اإلإ

  راجع: ملزيد من التفصيل

Nancy amoury combs, op. Cit, p 95. 

مكرر) من  62(القاعدة اصة مبحكمة يوغسالفيا السابقة و اخلواإلثبات اإلجراءات للمرة الثالثة) من قواعد مكرر  62راجع القاعدة (3

    ثبات اخلاصة مبحكمة رواندا.اإلو  اتجراءقواعد اإل
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عرتاف إيين فيما يتعلق ببع نظم القانون الالتأنه قد إتساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، جند ىل النظام األإبالرجوع و 

خرى أ، ولكنه من ناحية 1م غري مذنبأذا كان مذنبا إن يعلن مبا أزم املتهم بيلساسي الذنب، فالنظام األاملتهم بال

  2راد ذلك.أذا ما إعرتاف بالذنب ن تعطي للمتهم الفرصة لإلأيفرض على احملكمة 

عرتاف بالذنب عتدادها باإلإرواندا يف عدم ف عن حمكميت يوغسالفيا السابقة و ن احملكمة اجلنائية الدولية ختتلأيالحظ و 

نظمة القانون الالتيين فيما يتعلق أتبعت إن احملكمة اجلنائية الدولية أعليه ميكن القول دانة املتهم، و بذاته كدليل كاف إل

  عرتاف.ء على هذا اإلن تدين املتهم بناأتسىن للمحكمة يعرتاف لكي خرى تدعم اإلأدلة أفر بضرورة توا

حيث نصت  3حكامه بشكل صريحأن احملكمة اجلنائية الدولية ملن تنظم إعرتاف فما بالنسبة لنظام التفاوض على اإلأ

ن أالدفاع بشمناقشات جتري بني املدعي العام و ية أتكون احملكمة ملزمة ب ال(األساسي: ) من النظام 65/5املادة (

  ).و العقوبة الواجب تقديرهاأعرتاف بالذنب و اإلأالتهم 

                                         

1Christoph. J. M. Safferling, op.cit, P 274-276. 

قتصاد إىل إن يؤدي أنه أن من شعرتاف بالذنب ألاإل أخذ مببدرورة األضىل إثناء مؤمتر روما، فذهب البعض أراء املفوضني أنقسمت وقد إ

عرتاف ن اإلأ ىلإخر آي أعرتاف جبرميته، بينما ذهب ر جراءات احملاكمة عن طريق اإلإمينح املتهم الفرصة للتخلص من الوقت والنفقات و 

دانة املتهم إو الرباءة أن وظيفة احملكمة هي حتديد وحده أل عرتافهإدانة املتهم بناء على إوز جي به كدليل ولكن ال خذبالذنب ميكن األ

ساسي يف النهاية خذ النظام األأقد باب قانونية، و أسن يكون احلكم الصادر من احملكمة مبنيا على أي جيب أعرتافه،إبغض النظر عن 

  مريكي. أجنلو د متاما عن القواعد اللمطبقة يف النظام القانون األإبتعنه أال إعرتاف بالذنب اإل أمببد

  دولية.ساسي للمحكمة اجلنائية ال(أ)) من النظام األ 64/8(راجع املادة  2

نصار وجهة النظر أت عرتاف و كانن فيما يتعلق بتبين نظام التفاوض على اإلساسي كان هناك تصوراالنظام األ حكامأعند صياغة  3

دلة للمتهمني تعزز األ ةجراء احملاكمة الكاملإن أساسي كما خلطورة اجلرائم الواردة يف النظام األ ىل عدم تبين هذا النظامإ وىل يدعوناأل

هم تدانإة كاملة للمتهمني ويف حال جراء حماكمإيكون من مصلحته عتبار اين عليه، و إا تضعف من أىل ذلك إضف أدانة، الكافية لإل

جراء التفاوض يف احملكمة املؤقتة و إسباب أ نأوجهة نظرهم بالقول  قد عزز هؤالءضرار اليت حلقت م،و ساسا قويا جلرب األأستشكل 

للقضاء الوطين   ا مؤسسة بديلةكمة اجلنائية الدولية الدائمة ألن توجد يف احملأكثرة القضايا و قلة املوارد املالية ال ميكن اليت متثلت يف  

  دائمة غري مؤقتة.و 

  ملزيد من التفصيل راجع: 

-Paul william and Brianne MC Gognigle، experts debate، the Issue should the IST 

engage، in pela bargainings , available att http : law .case. Edu saddam trail/ last visited 

2 Nov2010,p17  
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خذت بنظام التفاوض أساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد ذا كان النظام األإيورد النص السابق بشكل صريح فيما  ملو 

عن يكون هذا املصطلح كافيا للتعبري ن أدون  )(املناقشاتخذ مبفهوم أعرتاف من عدمه، فالنص املذكور على اإل

  املذكورة:ننا نسجل مجلة من النقاط اليت ميزت املادة إمع ذلك فعرتاف، و فحوى نظام التفاوض على اإل

ن ميكجرائيا إعرتاف نظاما جنائيا وض على اإلختذت من نظام التفاإا أعلى املادة املذكورة ن نلحظه أما ميكننا  وال:أ

ساسي عما ورد يف النظام األاملادة املذكورة ال خيتلف كثريا فاحلكم القانوين الوارد يف  ،بتداءاإليه إ أن يلجأدعاء العام لإل

  رواندا.يوغسالفيا و يف حمكميت 

ملناقشات اليت ارسة املراقبة على اممبتدائية (دائرة احملاكمة) ة اإلن صياغة املادة املذكورة تؤكد على صالحية الدائر أ ثانيا:

سباب اليت عل من األليف رفض النتائج املرتتبة عليها و ن له احلق أدعاء العام خبصوص املتهم، كما اإلجتري بني املتهم و 

يف هذا عدم توافقها مع مصلحة العدالة، و دعاء العام مع املتهم تفاق اإلها دائرة احملاكمة يف رفضها إلد عليقد تستن

ن الدائرة إف مث منجرائية قد متثل صورة من صور خرق مصاحل العدالة، و كة اإلاق فإن حق اين عليه يف املشار السي

  خرقا حلقوق اين عليه.ذا ما كان فيه إعرتاف على اإل وضبتدائية هلا احلجة القانونية لرفض نتائج التفااإل

بني  رىاض على املناقشات اليت جتعرت بداء اإلإن املادة املذكورة مل متنح اين عليه حق إرتباطا بالنقطة السابقة فإ ثالثا:

ننا قد جند يف ثنايا إذملك فمع أثري عليها،و وجد طريقة مباشرة متكنهم من التتو هيئة الدفاع، فال أدعاء و املتهم اإل

القاعدة ساسي و ) من النظام األ65/4دت املادة (ن للمجين عليه دور يف العملية، فقد أكساسي ما يضمالنظام األ

ذا إنب الصادر من املتهم عرتاف بالذبتدائية يف رفض اإلاإلثبات على حق الدائرة اإلجرائية و ) من القواعد اإل69(

  مصاحل اين عليه . وىف للوقائع طاملا يتطلب ذلك أترى ضرورة عرض  بتدائيةائرة اإلكانت الد

امل ساسي قد تعن النظام األأهذا يؤكد  عليه قد ورد يف ثنايا النظام والقواعد اإلجرائية، و ن مصاحل اينأبالذكر وجدير 

  1طراف.حرص على حقوق باقي األكثر دقة و أل عرتاف بشكموضوع التفاوض على اإل مع

ىل ختفيف إالعوامل اليت تدعو احملكمة عرتاف بالذنب ضمن رب احملكمة اجلنائية الدولية اإلمل تعت عالوة على ذلك،

  2العقوبة.

  ستجواب الشهودإ: الفقرة الثانية

   :ستجواب الشهود البد منإلكي يتم 

                                         

  .203-202حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق، ص  1

  اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية.واإلثبات  اتجراء) من قواعد اإل145/2(راجع القاعدة  2
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قد القضاء اجلنائي الدويل، و  مامأثبات هم وسائل اإلأ أحد تعترب الشهادة المحكمة مامأحضور الشهود  أوال:

الشاهد بشهادته شخصيا، كما مسحت اليت يديل فيها  ي تلكأعلى الشهادة احلية، إعتمدت احملكمة اجلنائية الدولية 

مرئيا 1و الشهادة املسجلةأ بقسم شهادات اخلطيةخذ بالباألنائية الدولية اصة باحملكمة اجلثبات اخلاإلو  اتاءر جقواعد اإل

  تني:اليعتبار احلالتني التن يؤخذ يف اإلأمسعيا على أو 

العام مام احملكمة، كان لزاما منح املدعي أو املسجلة حاضرا أدىل بشهادته اخلطية أالذي ذا مل يكن الشاهد إ  )1

  ثناء تسجيل شهادته.أتجوابه سوالدفاع الفرصة إل

ادة املسجلة، على الشه ومل يعرتضمام احملكمة أو املسجلة حاضرا أدىل بشهادته اخلطية أكان الشاهد الذي   إذا  )2

  2جراءات احملاكمة.إثناء أن تستجوب الشاهد أبتدائية الدفاع والدائرة اإلكان للمدعي العام و 

ضطهاد دالء بشهادم حىت ال يتعرضون لإلمام احملكمة لإلأخرى تتعلق باين عليهم الذين خيشون الظهور أوهناك حالة 

كذلك القضايا اجلنسي و  عتداءلضحايا اإله احلالة بصفة خاصة بالنسبة مهية هذأتباعه، وتربز أاملتهم و  نتقام مناإلو أ

ستجواب الشهود، إ يفجسده على حق املتهم  سالمةيتم تغليب حق الضحية يف احلياة و طفال، فهل ساليت تتضمن األ

عتبارات إية أبغض النظر عن دالء بشهادام اإلو  مام احملكمةأالعادلة تستلزم حضور الشهود ن مبادئ احملاكمات أم أ

  أخرى؟

ذلك عن و  إجراء نوع من التوازن بينهما،منا يستلزم إخر و على اآلي من احلقني السابقني أكن تغليب نه ال ميأاحلقيقة 

 حدأه عتبار إستجواب الشهود بإللمتهم بخاصة حلماية املتهم يف الوقت الذي يسمح فيه ختاذ إجراءات إطريق 

  3ا عادلة.أساسية اليت يتعني توافرها حىت توصف احملاكمة بالضمانات األ

ن يسستوجب مثانية شهود يف " أبتدائية حملكمة يوغسالفيا السابقة للدفاع يف قضية " تاديتش" قد مسحت الدائرة اإلو 

 صل العام الذي يتطلباألثناء على ستن هذا النظام يعترب اإلأكدت احملكمة أتصال، و " من خالل نظام اإلبنجالوكا

مرين حىت يتم السماح بالشهادة من خالل أكدت احملكمة على ضرورة توافر أمام احملكمة، وأاحلضور بالشهادة للشهود 

  تصال بالفيديو:اإل

  ن تكون الشهادة ضرورية لضمان عدالة احملكمة.أ ول:األ

  دالء بشهادته.الهاي لإل مقر احملكمة يفىل إغب يف احلضور و غري راأن يكون الشاهد غري قادر أ الثاني:

                                         

1 Kai Ambos, op. Cit, P 31.  

  ثبات اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية.اإلو  اتجراء) من قواعد اإل68(راجع القاعدة  2

3Monroe Leigh, witness anonymity is in consistent with due process?  American 

journal of internatinal law, January 1997, P 81. 
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وضعت أن خيفي هوية الشهود التابعني له و يضا للمدعي العام يف قضية " تاديتش" أبتدائية كما مسحت الدائرة اإل

  اجلمهور كمايلي:خفاء هوية الشهود عن الدفاع و إساسها أالضوابط اليت ميكن على الشروط و 

 مان الشهود.أقيقية على وجود خشية ح -1

 ثبات دعواه.إمهية الشاهد يف أن يبني املدعي العام أ -2

 دلة تفيد العكس.أن يكون الشاهد موثوقا مع عدم وجود أ -3

 كاف حلماية الشاهد.غري  طبق داخل حمكمة يوغسالفيا املو  مايةن يكون نظام احلأ -4

 1ن يكون القاضي عاملا وية الشاهد.أ -5

 مصداقيته.كد من أن يقوم القاضي مبالحظة الشاهد لكي يتأ -6

 ىل الكشف عن هويته.إستجواب الشاهد يف مسائل ال تؤدي إع يف وضع يسمح له بن يكون الدفا أ -7

" بالسكيتشالضوابط السابقة يف قضية " غسالفيا السابقة بتطبيق الشروط و بتدائية حملكمة يو يضا قامت الدائرة اإلأ

  2يف احملاكمة العادلة.غفاهلا حلق املتهم إعلى الرغم من تعرضها للنقد الشديد بسبب 

ستجواب الشهود وفقا لشروط تصال بالفيديو كوسيلة إلفيما يتعلق بالسماح بنظام اإلبتدائية قد كان لقرارات الدائرة اإلو 

مكانية مساع إقرت أاليت ثبات اخلاصة باحملكمة اإلو  اتجراءحقة لقواعد اإلضافات االاإلا على التعديالت و ثرهمعينة أ

ن مصلحة أذا قررت احملكمة إذلك تصال بالفيديو، و طريق اإل عن-مكنأن إ-جراءات احملاكمة إة بعض دار إو أالشهادة 

  3العدالة تربر ذلك.

بواسطة دالء الشاهد بشهادته إبقسم و خذ بالشهادات اخلطية مكانية األإساسي صراحة على خريا نص النظام األأو 

بالشهادة  دالئهإوقت إستجواب الشاهد مكانيبة إن تتيح هذه التكنولوجيا أبشرط  4السمعيتكنولوجيا العرض املرئي و 

  5الدائرة نفسها.من قبل املدعي العام والدفاع و 

                                         

  .711باهللا، املرجع السابق، ص  املهتدي حممدمحدأ 1

2 Monwe Leigh, The Yugoslav tribunal: use of unnamed witnesses against accused, 

American journal of international law, April, 1996, P 235. 
  مبحكمة يوغسالفيا السابقة.واإلثبات ات جراءمكرر) من قواعد اإل 81(راجع �القاعدة   3

  ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.) من النظام األ69/02(راجع املادة  4

  ثبات اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية.اإلو  اتجراء) من قواعد اإل67(عدة قاراجع ال 5
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ستجواب العكسي من القواعد املطبقة يف اإلستجواب و يعترب اإل ستجواب العكسي للشهوداإلتجواب و سثانيا: اإل

ة من الدفاع حىت يتمكن من توضيح الثغرات اليت حنكة معترب خربة و ب هذا النظام يتطلمريكي و أجنلو نظم القانون األ

  مراحل:ينقسم هذا النظام إىل ثالث ، و تعرتي شهادة الشاهد

  مريكية.الواليات املتحدة األ ستجواب املباشر يفيسمى اإلو ب الرئيسي اتجو ساإل االولى:

  ستجواب العكسي.: اإلالثانية

  مريكية.ستجواب غري املباشر يف الواليات املتحدة األيضا اإلأيسمى و  ستجواب،اإلعادة إ الثالثة: 

ىل وجه إقوال يف سبيل الوصول أن يتنازعوا على صحة ما يديل به الشاهد من أطراف الدعوى هذا النظام يسمح ألو 

  1اف احلقيقة.كتشطالق إل بتكارها على اإلإلية قانونية مت أعظم أنه " أمريكية باحلقيقة، لذا وصفته احملكمة العليا األ

ستجواب العكسي املتبعة يف نظم القانون اإلستجواب و قد وجه فقهاء القانون يف نظم القانون الالتيين النقد لقواعد اإلو 

سئلة على األ فالشاهد يظل ملتزما باإلجابة ء بشهادته،دالا ال متنح الشاهد احلرية لإلأعتبار على إ أمريكي، جنلواأل

جتاه املتبع يف نظم القانون اللالتيين، حيث يكون ذلك على عكس اإلو الدفاع و العام أدعي امل ليه سواء منإاليت توجه 

 2سئلة حمددة.أجابة على ن يتقيد باإلأدالء بشهادته دون الشاهد حرا يف اإل

ستجواب الشهود، إطوكيو بنظام خمتلط فيما يتعلق بمنذ نورمربج و  خذت احملاكم اجلنائية الدوليةأاء على ما سبق، بنو 

ع النظام السابق تبا إو السبب يف م القانون الالتيين على حد سواء،نظمريكي، و أجنلو من نظم القانون األحكامه أستقى إ

جنلرتا و إمريكي مثل أجنلو نشاؤها بواسطة دول يتبع بعضها نظم القانون األإخرية قد مت ن األأربج مام حمكمة نورمأ

فرنسا، فوفقا لنظام حمكمة نورمربج يتم و حتاد السوفيايت مثل اإلخر نظم القانون الالتيين بع اآليتالواليات املتحدة، و 

ستجواب العكسي يكون للمدعي العام و الدفاع حق اإل، و 3بعد ذلك شهود الدفاعأوال ستجواب شهود املدعي العام إ

  5ي سؤال على الشاهد. أن يطرح أيضا أللقاضي و ، 4بالنسبة للشهود الذين يدلون بشهادم

ستجواب الشهود، ففي البداية يقوم إرواندا ج نورمربج فيما يتعلق بحمكمتا يوغسالقفيا السابقة و نتهجت إباملثل و 

ستجواب العكسي للشهود يف مث يقوم الدفاع باإلستجواب الرئيسي هلم توجيه اإلستدعاء الشهود و إاملدعي العام ب

  "Re-examination "ستجوامإعادة إالنهاية يقوم املدعي العام ب

                                         

  .713املرجع اللسابق، ص باهللا،  املهتدي حممد محدأ 1

2Christoph .J. Safferling, op. cit, p 283. 

  من ميثاق احملكمة العسكرية الدولية. ))(ه 24(راجع املادة  3

  من ميثاق احملكمة العسكرية الدولية. ))(ن 24(راجع املادة  4

  من ميثاق احملكمة العسكرية الدولية. ))(و 24(راجع املادة 5
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ي سؤال على الشاهد يف أن يطرح أيكون للقاضي و  ،للشهود الذين يستدعيهم الدفاع جراءات بالنسبةتتم ذات اإلو 

  1ستجواب السابقة. حلة من مراحل اإلي مر أ

عادة إنتهاء إذا قام القاضي بطرح سؤال على الشاهد بعد إات حمكمة يوغسالفيات السابقة لكن وفقا ملمارس

ستجواب العكسي، و اإلأ ستجواب الرئيسيمل يكن هذا السؤال متعلقا باملسائل اليت مت طرحها يف اإلستجواب و اإل

املسائل اليت مشلها و ألة أعكسي بالنسبة للمسالشاهد بشكل مباشر " رئيسي" و ن يستجوبوا أطراف احلق يف كان لأل

ظهار وجه احلقيقة يف إىل إستجواب بشكل يهدف ري عملية اإلكما يفرض القاضي سيطرته على سسؤال القاضي،

ستهالك الوقت دون إىل إيؤدي  ستجواب على حنو الطالة يف اإلطراف من اإلن مينع األأله أمامه،و لة املعروضة أاملس

  2مربر معقول.

الدفاع احلق يف للمدعي العام و فيثبت  ،جواب الشهودستإطبقت احملكمة اجلنائية الدولية القواعد السابقة فيما يتعلق بو 

ستثناء إجيوز للشاهد بالو  ،3سئلة للشهودما يكون للقاضي احلق يف توجيه األجواب الشهود على النحو السابق، كستإ

الء شاهد إدثناء أمع ذلك ال يكون حضور الشاهد جواب شاهد آخر، و ستإثناء أن يكون حاضرا ققني أاحملاخلرباء و 

  4ستبعاد الشاهد.إل خر بشهادته سببا كافياآ

ن يطرحوا أمريكي أجنلو ول األنه ميتنع على املدعي العام و الدفاع يف احملاكمات اجلنائية اليت تتم يف دأعلى الرغم من و 

ذلك بسبب و إجابة الشاهد سئلة اليت تؤثر على ك األي تلأحيائية " إسئلة أستجواب " شاهد خالل مرحلة اإل على

تدخل من الشاهد دون ات و الوقائع من معطاؤهم الفرصة لكي يسمعوا كافة املعلو إب  حيث جيوجود نظام احمللفني

ولية يف ظل غياب نظام مام احملاكم اجلنائية الدأكون مقبوال سئلة ين هذا النوع من األأال إ و الدفاعأاملدعي العام 

خر عرتاض املوجه من الطرف اآلن يرفض اإلأجراءات احملكمة، حيث ميكن إيف ظل سيطرة القاضي على احمللفني و 

  وف خيدم مصلحة العدالة .سئلة سن توجيه هذه األأذا قرر إ حيائيةإسئلة أحول توجيه 

ريكي اليت جنلو أمء يف دول األستجواب العكسي سوامرحلة اإل حيائية يفسئلة اإلميكن توجيه األنه أىل إة جتدر اإلشار و 

  اجلنائية الدولية.مام احملكمة أو أتطبق نظام احمللفني 

املسائل اليت  وعلى-املباشر أو-ستجواب الرئيسي ستجواب العكسي على موضوع اإليقتصر اإل أنبصفة عامة، جيب و 

دلة متعلقة بالدعوى أا على تقدمي ذا كان الشاهد قادر إتعلق مبوضوع الدعوى اجلنائية أو ت مبصداقية الشاهدتتعلق 

                                         

   رواندا.خلاصة بكل من حمكميت يوغسالفيا و اواإلثبات  اتجراء(ب)) من قواعد اإل 85(راجع القاعدة  1

  رواندا.خلاصة بكل من حمكميت يوغسالفيا و ثبات اإلاو ات جراء(و)) من قواعد اإل90(دة قاعراجع ال 2

  ثبات اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية.اإلو  اتجراء) من قواعد اإل140/2(راجع القاعدة 3

  ثبات اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية. اإلات و جراء) من قواعد اإل140/3(راجع القاعدة 4
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د طبيعة دعوى ن يوضح للشاهأخرية ميكن للدفاع يف هذه احلالة األو  العكسي،ب ستجواللشخص الذي جيرى اإل

ن تسمح أميكن للمحكمة وفقا لسلطتها التقديرية و  دلة املقدمة من الشاهد،اليت تتناقض مع األالطرف الذي ميثله و 

  1ستجواب الرئيسي.رى خبالف تلك اليت تضمنها اإلأخسئلة بالنسبة ملسائل أبتوجيه 

  األدلةالفرع الثاني: قبول 

، فما 2وفقا لسطتها التقدريريةكلمة الفصل يف ذلك قبوله، فللمحكمة  دلة جيب أليس كل ما يقدم للمحكمة من 

بعد ذا قبلتها احملكمة إال إدلة أبة خرى ال تعد مبثاأي وثيقة أو أات و املستندأو الشفهية أن الشهادات اخلطية أيالحظ 

مبقبولية كي فيما يتعلق ريمأجنلو نظمة القانون األأالسائد يف  أتطبيقا للمبد أيعد هذا املبدو  راف،طمناقشتها بواسطة األ

  جراءات احملكمة.إعدم وجود دليل خارج  همؤدادلة، و األ

ومناقشتها ن تصبح دليال بعد تقدميها أستداللية ميكن فقط ق ذات القيمة اإلالوثائقسم و ن الشهادات اخلطية بإبالتايل فو 

  3احملكمة هلا. وقبول

دا باملبادئ يتمتع بقد كبري من املرونة مسرتشبل  لدويل اجلنائي بقواعد فنية صارمةا يتقيد القاضيخرى الأمن ناحية و 

نية نظمة القانو يستقل عن كافة األأ لقضاء اجلنائي الدويل ذا املبدوا من القواعد الرمسية اجلامدة، العامة للعدالة بدال

  4مريكي. أجنلو السيما نظام القانون األاتمع الدويل و السائدة يف 

ساسي حملكمة نورمربج األ )  من النظام19حيث نصت املادة (  1945مر بشدة منذ مؤمتر لندن قد برز هذا األو 

جراءات سريعة إدى ممكن قصى متطبق ألن تتبىن و أثبات، فيمكن هلا "  احملكمة غري مقيدة بقواعد فنية لإلأن :على 

من النظام 19 جتاه ذاته جاءت املادةباإلو ستداللية،"،إل يكون له قيمة ي دليأن تقبل أة، كما ميكن هلا غري فني و

قد جتسد و طبيعتها و أكان نوعها أيا  دلة تقدم مينح احملكمة حرية مطلقة يف قبول األالنص املسي حملكمة طوكيو، و سااأل

                                         

  .715باهللا، املرجع �السابق، ص  املهتدي حممدمحدأ 1

  .366ف، املرجع السابق، ص براء منذر كمال عبد اللطي 2

ك لكل ذ  قيمة كل منهام من حيث تقديره الشخصي لأعددها دلة ذاا و سواء من حيث قبول األ واسعةتقديرية  يتمتع القاضي بسلطة

  تبعا ملا يطمئن اليه.

  :يف ذلك راجع

ناعته الوجدانية، جملة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، قممدوح خليل البحر، نطاق حرية القاضي اجلنائي يف تكوين   -

  . 331، ص 2004العشرون، يونيو، السنة الثامنة عشرة، العدد احلادي و املتحدة،  مارات العربيةجامعة اإل

  .247، ص نفسهاملرجع  باهللا، املهتدي حممد محدأ 3

4Antonio cassesse, international criminal law, Ox fod University, press, 2003, p 

421. 
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ذلك دون التقيد بالقواعد هادات اخلطية، و الشاحملررات العرفية و ئق و ت السمعية والوثاالشهاداذلك عمليا يف قبوهلا 

  1املدرجة يف نظام القانون العام.

ثبات تطبيق قواعد اإل لتقرر روانداخلاصة بكل من حمكميت يوغسالفيا و ثبات ااإلو  اتجراءكما جاءت قواعد اإل

هذه القواعد مع ن تتفق أمامها شريطة أخرى وفقا للحالة املاثلة أثبات إ، كما ميكن هلا تطبيق قواعد 2املنصوص عليها

، 4ستدالليةإثبات تكون هلا قيمة إي وسيلة أن تقبل أعليه ميكن للمحكمة ، و 3املبادئ العامة للقانونروح نظام احملكمة و 

 5ستدالليةمتها اإلقي ضمان حماكمة عادلة تفوقلاجة ن احلأىل إذا خلصت إثبات معينة إبعد وسيلة ن تستأن هلا أكما 

  نسان.ساسية حلقوق اإلاحلصول عليها باملخالفة للضمانات األدلة اليت مت ن تستبعد األأن للمحكمة أيعين ذلك و 

قرتح إ لية من قبل جلنة القانون الدويل،لدو ساسي للمحكمة اجلنائية االنظام األألة يف مشروع ذه املسعند مناقشة هو 

نتهاك قاعدة قطعية يف قانون حقوق إصول عليه عن طريق ذا مت احلإ الدليل غري مقبولللجنة أن يكون حد اعضاء اأ

تفاق إىل إستبعادها رفض حيث مت التوصل إلة اليت جيب دمن نطاق األ ن هذا املقرتح الذي يضيقأال إان، نساإل

اليت و  وسائل غري قانونية� يتم احلصول عليهادلة اليت ن تستبعد األأ)، يقضي ب69) من املادة (07تضمنته الفقرة (

  ذلك يف حالتني مها:نسان املعرتف ا دوليا، و ساسي او حلقوق اإلشكل خرقا للنظام األت

 دلة.كبريا يف موثوقية األتهاك يثري شكا  نذا كان اإلإ  -أ

 ن يلحق ا ضررا بالغا.أنه أيكون من شالتدابري، و  دلة ميس نزاهةذا كان قبول هذه األإ  -ب

أم نسان قاعدة هلا صفة القطعية يف قانون حقوق اإلن هذه الأحيان يصعب اجلزم يف األ ففي كثري منجتاه جيد، إهو و 

ن إستبعادها وإساسي للمحكمة جيب نظام األ خترق القواعد اليت نص عليها الدلة اليتن األإمن ناحية ثانية فال، و 

  6نسان.اإلة القطعية بعد يف قانون حقوق نت تلك القواعد مل تثبت هلا الصفكا

                                         

داء الشهادة، طلب احلضور الفعلي ألما نظام القانون العام فيتأدلة ذات الصلة، ن نظام القانون املدين يسمح بكل األأبالذكر جلدير من ا 1

  مامه.أد املاثل ستجواب الشاهإا تنتهك حق املتهم يف الشهادات اخلطية أل، و دلة السمع مرئيةمن مث فهو ال يقبل باألو 

  : يف ذلك نظرأ

  .388براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص   -

  رواندا.خلاصة بكل من حمكميت يوغسالفيا و ثبات ااإلو  اتجراءأ) من قواعد اإل/89(راجع القاعدة 2

  رواندا.خلاصة بكل من حمكميت يوغسالفيا و ثبات ااإلو  اتجراءاإل ب) من قواعد/89(راجع القاعدة 3

  رواندا.خلاصة بكل من حمكميت يوغسالفيا و ثبات ااإلو  اتجراءج) من قواعد اإل/89(راجع القاعدة 4

  رواندا.خلاصة بكل من حمكميت يوغسالفيا و ثبات ااإلو  اتجراءب) من قواعد اإل/89(راجع القاعدة  5

6Kai ambos, op.cit, p21.  
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ثباتية منها القيمة اإلمور، و عتبارها مجلة من األإدلة اخذة يف أية أو مقبولية أيبقى للمحكمة السلطة للفصل يف صلة و 

املنصف لشهادة  دبالتقييو أقامة حماكمة عادلة للتهم إدلة فيما يتعلق بخالل قد يرتتب على هذه األإي دلة وألأل

  1).3 /69 (املادةا ضرورية لتقرير احلقيقة أدلة اليت ترى مجيع األ دميتقطة ضا سليألدائرة احملكمة و الشهود.

ن أب ال القانون املدينن هناك سوء فهم واسع النطاق بني رجإفالقانون املدين  تأثريىل إن هذا يشري أعلى الرغم من و 

  ىل احلقيقة.إاخلصومة ال تسعى  جراءاتإ

قد يقول ، و ىل احلقيقة خمتلفةإطريقة التوصل ن ألنظامني، يبقى مشرتكة لكال ان يف واقع البحث عن احلقيقة هو مسة إف

  ادية.مليس حقيقة ائي و جر إهو نوع ر ليربايل للحقيقة، و ثأكعام يتبع مفهوم القانون ال أن قائل

على وجه دلة يف قضايا العنف اجلنسي، و ن هناك قواعد حمددة فيما يتعلق باألأيضا أجتدر املالحظة يف هذا السياق 

  ).72-70(جرائية عليها القواعد اإلضحية نصت ثبت من شهادة الاخلصوص فيما يتعلق بالت

التقديرية الواسعة للمحكمة  مع السلطة-املرونة أمبعىن مبد-حكام حنو ج القانون املدين املرن بشكل متيل هذه األ

قاعدة ، وعلى وجه اخلصوص فسرت ال)تثنائية(اإلسقصائية اإل من ج القانون العام الصارم لنظام القواعدبدال 

رصة ذهبية فبالسليمة"أو املعقول مما يسمح  " اللفطرةنط دعوة لنهجيأ ن قواعد حمكمة يوغسالفيا علىب) م/89(

  2 العدالة الدولية.ا تعزيز مصاحلأمن شدلة اليت أللجرائي و إعادل غة نظام عملي و الصي

ج  للدائرة اإلبتدائية ثبات تعتمد على الرغم من الصالحيات الواسعةقواعد اإلن أنصاف القول بمن اإل ،ختصارإبو 

اية املطاف على خلفية قانونية يف تطبيق العملي هلذا النظام يعتمد الدين واملشرتك، و القانون امل تط جيمع بني ميزاخمتل

  3يالم اخلاصة.ضجراء احملاكمات وفقا لتفالذين حيصلون على تقدير كاف إل ضاةمن الق

  مةثناء المحاكأالفرع الثالث: الضمانات القضائية 

لكي تكون عن طريق حماسبة مرتكيب اجلرائم ومعاقبتهم، و وما، هو حتقيق العادلة ائية عمنشاء احملاكم اجلنإالغاية من 

ثناء أحلماية قدرا من احد أدىن من الضمانات ألطراف الدعوى، هذه الضمانات توفر فر ابد من تو ة عادلة الاحملاكم

ومواجهة قبوهلا دلة و عتماد األإيف مرحلة سيما ية الدولية الحكمة اجلنتائبتدائية للمجراءات من قبل الدائرة اإلمباشرة اإل

  ا. األطراف

                                         

  أنظر كل من: 1

  .399راء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص ب -

- Kai ambos, , op.cit, p 21. 

2Kai ambos, ibid, p 21-22. 

3Kai Ambos, ibid, P 32. 
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ون هي لن تكنظمة القضائية الوطنية، و ي به األذن تكون منوذجا دوليا للعدالة، حتتفاحملكمة اجلنائية الدولية تسعى أل

  1دىن من معايري العدالة املعرتف ا دوليا.احلد األ ذا مل حترتمإكذلك 

دىن من الضمانات اليت يتعني توافرها دراكا لذلك، يثبت للمتهم جمموعة من الضمانات اليت تعد مبثابة احلد األإو 

  الشهود.حايا و كذلك الضعادلة بالنسبة للمتهم و لضمان حمامكمة 

) 16ة العادلة منذ نورمربغ و طوكيو، فجاءت املادة (يد احلق يف احملاكمولية على تأكاجلنائية الدقد حرصت احملاكم و 

ساسية الالزم توافرها لضمان حماكمة تعدادا للضمانات األ لتضعا) من ميثاق طوكيو 9و املادة (نورمربج من ميثاق 

صيال التهم تف اام حمددا هم نسخة من قرار اإلتتخلص هذه الضمانات يف ضرورة تسليم املتو ،عادلة بالنسبة للمتهم 

هم يف احلصول على ترمجة يف حق املتل موعد احملاكمة بفرتة معقولة، و ذلك قبىل لغة يفهمها و إ ومرتمجةاملوجهة اليه 

 كمة) من نظام حم21ستجواب الشهود مث جاءت املادة (إدلة و يف تقدمي األجراءات حماكمته وحقه يف الدفاع و إلوقائع و 

) من نظام احملكمة اجلنائية الدولية ليقرر عالوة 67) من نظام حمكمة روندا و املادة (20املادة (يوغسالفيا السابقة و 

دىن للضمانات الواجب توافرها لكفالة حماكمة عادلة للمتهم، أيضا حد أخرى تعبرت أعلى الضمانات السابقة ضمانات 

يتفرع عن احلقوق وقرينة الرباءة و ،مكتوب الء ببيان شفوي أو دعالنية و حقه يف اإلكمة سريعة و منها حق املتهم يف حما و 

 أمنها مبدزء من ضمانات احملاكمة العادلة و يتج افرها كجزء الخرى يتعني تو أحقوق لسابقة مبادئ و أو الضمانات ا

  كمته حبضوره.ن تتم حما أطراف اخلصومة، وحق املتهم يف حماكمة شفوية و أيف الوسائل بني  ةاملساوا

جنلوسكسوين، كمة هذه الضمانات من نظم القانون األقتبست احملإي مدى أىل إوضيح سنحاول من خالل هذا الفرع تو 

رى يف الباب الثاين من خأىل هذه احلقوق بشكل مفصل مرة إن يتم التعرض أيضاحها مبا يفي الغرض فقط، على وإ

  ذلك لتفادي التكرار.الرسالة و 

   قرينة البراءة :ولىالفقرة األ

ت عكس ن يثبأىل إنه برئ أمعاملة املتهم على  مؤداهنظمة القانونية و قرينة الرباءة من املبادئ املستقرة يف كافة األ أمبد

جهزة أن حيصل عليها املتهم من كافة أمهية قرينة الرباءة يف املعاملة اليت يتعني أتربز و ذلك بصدور حكم قضائي بات.

قرينة ن ملبدأ أاليت حتتجز املتهم، كما  املدعي العام أو القضاة أو قلم الكتاب، عالوة على معاملة اجلهةاحملكمة سواء 

                                         

1 Sara Stapleton – Ensuring a Fair Trail in the International Criminal Court: 

Statutory Interpretation and the Impermissibility of derogation , International Law 

and Politics Vol 31, 1999, P 545. 
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نته ادإعتبار ان املتهم مل تثبت إىل الرأي العام على إن ينقل الصورة أعالم الذي يستجوب عليه ثرا هاما على اإلأالرباءة 

  1 بعد.

مريكي أجنلو يف نظم القانون الالتيين، ففي نظم القانون األ مريكي عنهأجنلو القانون األ نظام خيتلف مفهوم قرينة الرباءة يفو 

ن يصدر القاضي حكما أما يف دول القانون الالتيين فيجب أ ،ك املعقولن املتهم مدان خارج نطاق الشأ اتثبإيتعني 

ي قرينة فحىت تنتدانة باتا ن يكون احلكم باإلأني عالنظامني يت اليف كو  ،مامهأدلة املقدمة قتناعه باألإدانة بعد قضائيا باإل

 صلاأل إثبات ىلإن املتهم ال حيتاج دانة على املدعي العام ألثبات اإلإ بءىل وضع عإقرينة الرباءة  أيؤدي مبدو  2اءة.الرب 

اجلنائية ساسي للمحكمة ) من النظام األ66بشكل صريح يف نص املادة( أجاء نص على هذا املبدو 3هو الرباءة العام و 

  .الدولية

  4: حق المتهم في محاكمة سريعة الفقرة الثانية

                                         

  أنظر كل من: 1

  .728محد حممد املهتدي باهللا، املرجع السابق، ص أ -

منية تصدر عن مركز قرينة الرباءة، جملة البحوث األ أثر التطورات املعاصرة يف جمال اجلرمية على مبدأحسني درويش عبد احلميد،   -

   .79-78، ص 2005سبتمرب  31عدد ، ال14البحوث والدراسات بكلية امللك فهد األمنية، الد 
2Voir : 

- Antonio Casses, international criminal law, op .cit, p 390. 

- Salvatore Zappela, human rights in international criminal procceding, oxford 

university, press, 2003, p86. 
3 Joseph G. Caxarelli, presumption of innocence and nature law Machiavelli and 

aquinas, American journal of jurisprudence, 1996, p 229.  

   :راجع كذلكوملزيد من التفصيل 

جامعة القاهرة،  ،كلية احلقوق  ،قتصاديةإلقتصاد للبحوث القانونية واقرينة الرباءة ونتائجها، جملة القانون واإل ،محد حبيب السماكأ -

  .20، ص 1997العدد السابع والستون، ص 

ثر أكىل إله جذور ترخيية عميقة تعود ا من صنع التشريعات املعاصرة بل حماكمة املتهم خالل مدة معقولة ليس مفهوما حديث إن مبدأ 4

حيث نصت املادة  1215جنليزي جون لرعاياه عام صدرها امللك اإلأعظم اليت ىل وثيقة العهد األأصوله تعود إن أسنة ذلك  780من 

إىل مبكرا  common lawالذي عرفته شريعة  أنتقل هذا املبدإ ،وبعد ذلكخري احلق أو العدالةأم تلتزام امللك عدإ) منه على 40(

نه يف كل الدعاوى أمريكي يف التعديل السادس الذي نص على جنلوسكسونية و منها الدستور األصول األو التشريعات ذات األاملواثيق 

قررت هلا احلماية الالزمة منذ عام  نسان و عرتفت حبقوق اإلإن فرنسا أعلى الرغم من ،و يتمتع املتهم حبق احملاكمة السريعة و العلنية 

إحرتامها إللتزاماا املستمدة  نطاق.ويف نسان وربية حلقوق اإلتفاقية األت على اإلرت يف األخد ذا املبدأ إىل أن صادقخأا تإف 1789
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ساسية اليت يتمتع ا املتهم حد احلقوق األأخري غري مربر يعترب أدون تحماكمة سريعة أو احلق يف حماكمته  حق املتهم يف

طوكيو كما رمرح و ميثاق نو ) من 01مام القضاء الدويل اجلنائي و قد جاء النص على هذا احلق صراحة يف املادة (أ

تفاقيات ن نصوص اإلأيالحظ و  ،1نساناملعاهدات الدولية املعنية حبقوق اإلعد العديد من املواثيق و بنصت عليه فيما 

ذا املوضوع مم املتحدة هلنسان التابعة لألقد تعرضت جلنة حقوق اإلوضح املقصود باحملاكمة السريعة و ة مل تبقالسا

فيه أ ن تبدأخري غري مربر يتعلق ليس فقط بالتاريخ الذي ينبغي أورة حماكمة املتهم دون تن املقصود بضر أوضحت وأ

ن تتم مجيع املراحل دون أصدار احلكم فيجب إن تنتهي فيه هذه احملاكمة بأيضا بالتاريخ الذي ينبغي أا إمناحملاكمة و 

ج) من نظام حمكمة /20/4املادة (ة و ابقح) من نظام حمكمة يوغسالفيا الس21/4جاءت املادة (خري ال مربر له و أت

ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لينص على حق املتهم يف حماكمة سريعة ج) من النظام األ67/1روندا و املادة (

مد أطول ة هي اجلنائية الدولية من الناحية العمليغلب املشاكل اليت تواجه احملاكم أن أطوكيو جند ستثناء نورمربح و إب2

وىل من ي نشاط قضائي خالل الثالث السنوات األأن حمكمة يوغسالفيا السابقة مل تقم بأجراءات احملاكمة فنجد إ

ىل تعديل إمن ن وجود عدد كبري من املتهمني و زيادة العبء القضائي على احملكمة دفع جملس األأكما ،نشاءها إ

ن إخرى فأمن ناحية كمة و تعيني مزيد من املوظفني. و حملات انظام احملكمة لزيادة عدد القضاة عالوة على زيادة منش

ىل إيضا أمنا ترجع إدودية اهليكل القضائي للمحكمة و جراءات ال تقتصر فقط على حمطالة اإلإىل إسباب اليت تؤدي األ

ن نظم حكامه مأستقى معظم إجرائي للمحاكم اجلنائية الدولية قد فالنظام اإل.جرائي الذي تتبعه احملكمةنظام اإللا

ال حيافظ بالتبعية على حقوق املتهم جراءات و مد من اإلأطالة إىل إ تههو نظام يؤدي بطبيعجنلوسكسوين و القانون األ

  3عتقال احملكمة طيلة فرتة احملاكمةإ هنالذي غالبا ما يكون ر 

                                         

نه أوىل على جراءات اجلنائية الفرنسي الذي نصت مادته األلقانون اإلاملعدل  15/6/2000صدرت قانون أتفاقية فقد من هذه اإل

  "ىل شخص خالل مدة معقولة إائيا يف التهمة املنسوبة  تن يتم البأجيب "

  راجع كل من: 

لة احلقوق ج)، الالتيينرنة يف النظامني االجنلوامريكي و دراسة مقا( فتيحة حممد قوراري، حق املتهم يف احملاكمة خالل مدة معقولة -

  .256ىل إ 254، ص 2006الثالثون سبتمرب  السنة جامعة الكويت العدد الثالث،

القانونية، جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و  جملة ،حق املتهم يف حماكمة جنائية سريعةأبو زيتون، مون حممد أم/مقابلة عقل يوسف  -

  .70-69، ص 2011توبر ، العدد الثالث، أكالد الثامن

  .نسانوروبية حلقوق اإلتفاقية األ) من اإل6/1املادة (من العهد الدويل حلقوق املدنية والسياسية و ج) 14/3املادة ( 1

   73، ص السابقزيتون، املرجع  وأمون حممد أبم /عقل يوسف مقابلة 2

3 Salvatore zappala, human rights in international criminal proceedings, op.cit 

114-115. 
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ثبات اخلاصة اإلو  اتجراءما ترتب عليها من تعديالت على قواعد اإلللمحاكم املؤقتة و  ضائيةنعكست السوابق القإو 

جراءات على احملكمة عند تعيني املهل الزمنية املتعلقة بسري اإل ) لتفرض101باحملكمة اجلنائية الدولية فجاءت القاعدة (

ناحية  املتهم، ومنعتبار حقوق الدفاع و خذ يف اإلسرعة مع األجراءات بنزاهة و سري اإل تيسريىل إن تراعي احلاجة أ

  احملكمة.ر من أما أن تلتزم باحلدود الزمنية الصادر بشأطراف الدعوى اجلنائية أبقة على خرى فرضت القاعدة الساأ

ت جمموعة من القواعد تبنجراءات و ختذت العديد من اإلإ ن احملاكم اجلنائية الدولية قدأميكن القول  سبقوفقا ملا و 

ثبات اليت تتبعها قد ل اإلوسائالجرائي و النظام ان أمن بالرغم  سريعة، وىل احملافظة على حق املتهم يف حماكمة إدف 

خرى أىل إ خيتلف من حالة مر نسيبأسرعة احملاكمة  أن نا نرىنأال إ اء احملاكماتإتعيق من الناحية العملية سرعة 

  .1امجسامة اجلرائم الواردة يف قرار اإلاجلزائية اليت تنظرها احملكمة وعدد و  حسب حجم الدعوى

  حق المتهم في محاكمة علنية ة:الفقرة الثالث

نص مع ذلك مل يرد الثناء احملاكمة، و أع ا املتهم ساسية اليت يتمتألحد الضمانات اأيعترب حق املتهم يف حماكمة علنية 

قد متت  حماكمات نورمربج أن على الرغم منو  ا،قواعد االجراء اخلاصة طوكيو، أو ح و عليها صراحة يف ميثاقي نور مرب 

ن تقبل تاح الفرصة ألأن احلفاظ على حق املتهم يف احملاكمة العلنية قد أن عدم وجود نص صريح بشأال إبطريقة علنية 

ستجواب العكسي اإلستجواب و رصة ملمارسة اإلفدفاعه الن متنح املتهم أو أقسم دون باحملكمة بالشهادات احلظية 

  .2مام احملكمةأبشكل علين 

على حق املتهم ثبات اخلاصة ما لينصوا صراحة اإلو  اتجراءقواعد اإليوغسالفيا السابقة وروندا و  نظاما حمكمةجاء و 

ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حق املتهم يف حماكمة ) من النظام األ64/7دت املادة (أكباملثل و  ،3يف احملاكمة علنية

  علنية.

  جنلوسكسوين.املستقرة يف نظم القانون األحق املتهم يف حماكمة عادلة من املبادئ عليه فمبدأو 

  المحاكمة الشفويةحق المتهم في  الفقرة الرابعة:

ىل إن حيضر اجلمهور أنه من غري املتصور ن تكون حماكمته شفوية ألأيتفرع عن حق املتهم يف احملاكمة العلنية حقه يف 

ستجواب إدلة و ن عرض األأاكمة يعين بالضرورة ستلزام علنية احملإال يسمع شيئا من وقائع احملكمة، فقاعة احملكمة و 

كمي من جانب ي سلوك حتأخرين دور يف منع مام احلضور حبيث يصبح لآلأشكل علين بتم شفاهة و الشهود سوف ي

                                         

   .735محد حممد املهتدي باهللا، املرجع السابق، ص أ 1

   736.، ص نفسه محد حممد املهتدي باهللا، املرجعأ 2

) من قواعد 78) من نظام حمكمة روندا والقاعدة (20/2املادة (و  ) من نظام حمكمة يوغسالفيا السابقة،21/2راجع املادة ( 3

  روندا يت يوغسالفيا السابقة و ل من حمكمواإلثبات اخلاصة بك اتجراءاإل
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ن تكون مكتوبة أوقائع احملاكمة جيب جراءات و إن أيف احملاكمة الشفوية ال ينفي  متنع املتهم باحلقالسلطات القضائية و 

  .1ساسية احملاكمات اجلنائية بصفة عامةحدى السمات األإعتبارها إب

ن أمنها حقه يف ة الدولية على عدة حقوق للمتهم و ساسي للمحكمة اجلنائي) من النظام األ67قد نصت القاعدة (و 

ن أبالضرورة تفرتض حقوق هي ستعانة مبرتجم شفويا كفء و اإلستجواب الشهود و إيف ثناء حماكمته و أيكون حاضرا 

 شفوية.تكون احملاكمة 

  حضورهجراء محاكمته بإ: حق المتهم في الفقرة الخامسة

ذلك على و  أمريكي، جنلورة يف نظم القانون األحد الضمانات اهلامة املستقأضوره هو حبن تتم حماكمته أحق املتهم يف 

خذ ميثاق أ العدالة، وقدذا كان ذلك يف مصلحة إغيابيا  تهمعكس نظم القانون الالتيين اليت تسمح مبحاكمة امل

) من ميثاق احملكمة العسكرية 12تنص املادة ( حيث الالتيين،املتبع يف نظم القانون احملاكمة الغيابية  أمببد نورمربج

  2ن مصلحة العدالة تربر ذلكأذا قررت احملكمة إجراءات احملاكمة يف غياب املتهم إكانية مباشرة إمالدولية على 

حق قرر السياسية لتن العهد الدويل للحقوق املدنية و د) م14/3بعد حماكمات نور مربج و طووكيو، جاءت املادة (و 

ذا إهدار حلقوق املتهم خاصة إن حماكمة املتهم غيابيا ال يعد أمع ذلك يرى البعض و ،ن حياكم حضوريا أاملتهم يف 

ن أنظمة اليت  تتطلب مر منطقيا يف األيبدو هذ األو  ،الدفاع سرتاتيجيةإل احملاكمة غيابيا كجزء من ضكان املتهم يف

ها املعارضون سانيد اليت ساقسالمة األعلى الرغم من صحة و و  ،جراءات حماكمتهإمتام إ عتقال حلنييكون املتهم رهن اإل

ن أال إ ،هاتملواجهعطائه الفرصة إن أدلة و حتقيقات دو واز حماكمة الشخص بناء على جاحملاكمة الغيابية من عدم  أملبد

ن احملاكمة الغيابية أابق يف ي السأننا نتفق مع الر وعليه فإ .ستعباد احملاكمة الغيابية ائياإىل إذلك ال يؤدي بالضرورة 

ىل إذا كانت احملاكمة الغيابية لسبب يرجع إخاصة  3ثناء احملاكمةأساسية نتهاك حقوقه األإم ال تعين بالضرورة للمته

ليه إا أشرنسرتاتيجية الدفاع على حنو ما إنواع أمام احملكمة كنوع من أاملتهم كما يف حالة هروبه أو لعدم رغبته يف املثول 

  .سابقا

ثناء حماكمة أن يكون املتهم حاضرا أساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على ) من النظام األ63/1دت املادة (قد أكو 

جراءات احملاكمة بتدائية إلمكانية مباشرة الدائرة اإلإ داهستثناء على القاعدة العامة مؤ إر ) لتقر 63/2مث جاءت املادة (

 جيوزاحملاكمة حيث  إسري  تعطيلمامها مصرا على أن يكون املتهم املاثل أوذلك يف حالة وحيدة  املتهم،يف غياب 

                                         

1 Christoph j.m safferling , op. Cit, p 240 . 
   740محد حممد املهتدي باهللا، املرجع السابق ص أ 2

3 Salvadore Zappala, op. Cit p 126 . 
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تصاالت تكنولوجيا اإل ستخدامإن توفر له ما متكنه من متابعة احملاكمة من خالل أن تبعد املتهم على أبتدائية للدائرة اإل

1.  

  تنفيذهاو  الطعن فيها طرقصدار األحكام إالمطلب الثالث: 

احلكم اجلنائي هو القرار الذي تصدره احملكمة اجلنائية املختصة مطبقة يف ذلك حكم القانون على احلالة املعروضة 

جسامة ن يتناسب احلكم الصادر مع أبادئ احملاكمة العادلة حيث يتعني مب أساسيةبصفة يرتبط هذا احلكم .و أمامها

  .املرتكب اجلرم

وقد حكام اليت تصدرها ائية غري قابلة للطعن فيها بالتايل تصبح األاحملاكمة و واحدة هي قد تكون احملكمة من جهة و 

وىل قابلة حكام الصادرة من اجلهة األبالتايل تصبح األستئناف، و اإلو أطعن جهة المن جهتني مها جهة احملاكمة و  تتكون

  .مام اجلهة الثانيةأاملراجعة للطعن عليها و 

  .داة هامة لتقومي مدى فاعلية احملاكم الدولية عموماأاليت تشكل حكام و ذه املرحلة جبرئ تنفيذ األنه يف هأكما 

للمحكمة ساسي النظام األ ستقاهاإهم املميزات اليت أعلى البحث هذا املطلب  سنحاول من خالل ا سبق ذكرهمل ووفقا

  التينية) ا-جنلوسكسونيةجرائية (األمن النظم اإل

  حكام)ول: المداولة (كيفية صدور األالفرع األ

حكم ىل إللمداولة سرا للوصول  يتنقضتعلن الدائرة قفل باب املرافعة و طراف من عرض دعواهم ن ينتهي األأبعد 

ق نورمربج ن ميثاأيالحظ ،و  2دانته إام سواء بربائته أو بليه يف قرار اإلإن التهم املنسوبة أائي يف مواجهة املتهم بش

داية مبحكمة يوغسالفيا  يتضمن نصا صرحيا بالنسبة للمداولة كما فعلت احملاكم اجلنائية الدولية بمل كذلك ميثاق طوكيوو 

مريكي و أجنلو تبعتا القواعد العامة املطبقة يف نظم القانون األإطوكيو قد مربح و أن نور  مع ذلك ميكن القولالسابقة و 

هي تلك اليت نصت عليها كل النظامني تكاد تكون متماثلة و وهذه القواعد يف  ، 3فيما يتعلق باملداولة القانون الالتييين

  دولية.احملكمة اجلنائية الظمة حمكمة يوغسالفيا السابقة وحمكمة روندا و أن

                                         

   744ص  السابق، محد حممد املهتدي باهللا، املرجعأ1

) من النظام 74/4املادة (اخلاصة بكل من حمميت يوغسالفيا وروندا و واإلثبات  اتجراء) من ققواعد اإل29راجع القاعدة ( 2

  ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية األ

نظام القانون نونيني لنظام القانون الالتيين و ىل كال النظامني القاإن قضاا كانوا ينتمون أنورمربج سوف جند  حمكمة ىلإذا نظرنا إ 3

  .جنلوسكسويناأل
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ثبات و معيار اإل 1ن املتهم مذنب دون شك معقولأن تقتنع بأدانة املتهم إصدار حكمها بإجيب على احملكمة قبل و 

أو ي أدلة أن تقتنع احملكمة دون وجود أمريكي و مؤداه أجنلو م القانون األهو املعيار املتبع يف نظ"دون شك معقول "

خذ به احملاكم اجلنائية الدولية خيتلف عن املعيار أخري الذي تاملعيار األو ،دانة املتهم إمور متداخلة قد تثري الشك حول أ

من و  2دلة الرباءةأدانة على دلة اإلأقتنع برجحان إذا إدانة املتبع يف نظم القانون الالتيين الذي حيكم فيه القاضي باإل

ىل إن يستند قرار احملكمة أسواء الوطنية أو الدولية وجوب املبادئ العامة املستقرة يف كافة االنظمة القانونية اجلنائية 

ي تعديالت للتهم و أيف التهم أو يف  ينةيتجاوز القرار الواقع و الظروف املب أالجراءات، و اإلدلة و تقييمها الكامل لأل

ن عدم قيام احملاكم على الرغم مو  .مامهاأدلة اليت قدمت هلا وجرت مناقشتها ال على األإال تستند احملكمة يف قرارها 

ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية كان شديد ن النظام األأال إاجلنائية الدولية املؤقتة بالنص صراحة على هذه القاعدة 

كما جيب ،  4ن تصدر قرارات احملكمة اجلنائية الدولية يف الشكل الكتايبأجيب و  3اأيراد نص صريح بشإاحلرص على 

  6العام.جراء غري معروف يف احملاكمات عن طريق احمللفني يف القانون هذا اإلو ، 5ي سببأاحلكم بر  نن يقرت أ

   حكاملفرع الثاني: مدى جواز الطعن في األا

ميني على تشكيله للوقوع يف عرتاف الكامل بقابلية القائتنتطلق من اإلوأن ن مواجهة هذا التنظيم القضائي ال بد أمبا 

ه ةها من خالل منظو تعمل على تالفيو  ،خطاء القضائيةىل حصر األإن دف أجراءات اجلائية جيب ن اإلإف ،اخلطأ

  7أخطاء.تنهض بعد صدور احلكم لتصحح ما عساه قد وقع من  وقوعها، كماىل منع إجراءات دف وقائية من اإل

                                         

   .ساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةاأل النظام ) من66/3(املادة  1

2Antonio cassese, internatinal criminal law, op. Cit ,p 425-427 . 

  جلنائية الدولية ساسي للمحكمة ) من النظام األ74/2راجع: املادة ( 3
4 Maximo Langer, the rise of managerial judging in international criminal law, 

american journal of comparative law, fall 2005 , p 867  
  ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ) من النظام األ74/05املادة ( 5

6 Kai ambos, op. Cit , p 33   
و  ،التقاضي على درجتني من النظام القضائي الروماين أخذت فرنسا مببدأالنظام الالتيين حيث  حكام يفعرفت فكرة الطعن يف األ 7

 القدميحيث كان القانون الفرنسي ،التقاضي  املتعددة  وضع حد لدرجاتهدافها هو أوضح أكان   1789عند قيام الثورة الفرنسية سنة 

ستئناف لغاء نظام اإلإاىل إصدرت احلكم مما ادى باجلمعية التاسيسيةأيت على من احملكمة الأستئناف طاملا توجد حمكمة يسمح باإل

ال يتعدى اخلصوم طرح النزاع على درجيت تقاضي و من إستئناف عادية وأنشاء حماكم إي على أالر قر ستاملتكرر وفكرة التدرج املتكرر وإ

  ن يكون التقاضي على درجتنيأ أقرر مبدت هنا
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ذ ينكر ليست ذه البساط إ إن املشكلةالقضاء اجلنائي الدويل خصوصا فعلى صعيد القضاء الدويل عموما و  ماأ

 .ة اليت يعمل فيها هذا النظام القضائيختالف البيئإت الصادرة عنه بسبب القراراحكام و مكانية الطعن يف األإالبعض 

هكذا تطرح الدعوى  و ،ساس من املوازنة الرئاسية الرقابية أ القوانني الداخلية تعتمد على طارإفالعالقة بني احملاكم يف 

ليه إنتهت إعلى تراقب بطريق غري مباشر ما أىل جهة رئاسية إأو دراية مل تنتقل  ةقل خرب أوىل على قضاة أليف درجتها ا

النظام القضائي ن نظمة القضائية الوطنية.ومبا أيرتتب على ذلك تشكيل احملاكم على درجتني يف األو ،دىن احملكمة األ

صل فيه عدم قيامه ن األإلذلك ف ،تقتضي عدم متاثله بالنظم القضائية اجلنائية الوطنية تمالبساالدويل له ظروف و 

 ،بتعاد عن نظام التدرج اهلرمي بني احملاكماإلتبع مر الذي يستعلى درجتني حيث تشكل احملاكم من صفوة القضاة األ

ما سارت عليه  هوو  1الطعن شكال أي شكل من ألعدم خضوعها  حكام الصادرة عنهصل يف األن األإبالتايل فو 

ي أحكام الصادرة عنها بي الطعن يف األساسنظامها األ ز جيأحكامها قطعية وملطوكيو فقد كانت حمكمتنا نورمربع و 

يف حني ، 2خالل بالعدالة اجلنائية الدوليةإعترب ذلك من املاخذ على نظام هذه احملكمة و فيه وأ .شكالشكل من األ

 نه الأال إالتقاضي على درجتني  أدفتقاره ملبإن النظام القضائي اجلنائي الدويل على الرغم من أىل إخر آي أذهب ر 

ستخدام الطعن إترتيبا على ما تقدم ميكن و ،كثر من مرحلة أومفاده نظر القضية على ،خر للطعن آجيهل مفهوما 

مام جهة أستئناف الدعوى إهمها مبعىن كثر من مرحلة جاز فأعلى أجزنا نظر الدعوى ذا إام فمبفهوم خيدم هذا النظ

 أو مام احملكمةأستئناف الدعوى إفيعين ما إجازة نظر الدعوى على درجتني أاليت نظرا يف املرحلة األوىل ،خرى غري أ

و 3درايةكثر حنكة وخربة و حبيث ينطبق عليها وصف الرقيب األاألول صدرت حكمها أعلى من تلك اليت أهيئة 

ل من ساسي لكساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و قد سبقته يف ذلك النظام األخذ النظام األأسلوب الثاين باأل

  .عادة النظر ستئناف وإالطعن بوسيلتني مها: اإل اجاز أروندا حيث حمكميت يوغسالفيا السابقة و 

                                         

لطعن ن احلكم الذي ال يقبل اأعتقاد لديهم حكام معروفة لرسوخ اإلجنلوسكسوين مل تكن فكرة الطعن يف األما بالنسبة للنظام األأ

مام الطعن يف أفسح اال أقدم البشرية تذرع الطغاة بألوهية مصدر أحكامهم حتصينا هلم من الطعن، ولكن بتمن هنا مصدره إهلي، و 

  .التقاضي على درجتني أمريكي مبداألو  جنليزيعرف كل من القانون األو حكام القضاء أ

  زيد من التفصيل راجع: مل

ردن) وىل، عمان (األجراءاا يف احملكمة اجلنائية الدولية، دار وائل للنشر، اللطبعة األ، درجات التقاضي وإجهاد القضاة -

   .34ىل إ 32ص  من ،2010،

    .369-368براء منذر كمال عبد اللطيف املرجع السابق، ص  1

  .40 السابق، جهاد القضاة، املرجع 2

  .369ص  نفسه،براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع  3



 الباب األول: تصنيف النظام اإلجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

261 
 

صياغة نظرية عامة  حكام من نظم القانون الالتيين الذي عمل علىاملشرع الدويل حق الطعن يف األ قتبسإفقد عليه و 

عالج قانوين متارس عن طريق قضائي جديد من  ةداك رخصة ينص عليها القانون وأعتبار ذلإحكام بللطعن يف األ

  .صدرت احلكم املطعون فيهأجهة قضائية عادة ما تكون التالية يف الدرجة أو جهة قضائية يف نفس الدرجة اليت 

بينما  ،النظر النقض، إعادة ستئناف،اإل حكام: املعارضة،االتينية الطرق التالية للطعن يف األ غالبا ما تتبع التشريعاتو 

  .النظر عادةإو ستئناف مها اإلحكام و نوعني فقط من الطعن يف األال بإجنلوسكسونية األتعتد التشريعات  ال

عتمد وإ ،ستئناففيما يتعلق بطريقة اإل جنلوسكسوينجتاه األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية باإلخذ النظام األأقد و 

  .1عادة النظرإالطعن عن طريق ستئناف و الطعن باإل

ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على احلق يف الطعن يف حالة وجود فقد نص النظام األ :ستئناففالبنسبة للطعن باإل

جراءات أو موثوقية اإلميس نزاهة أو ي سبب اخر أليف القانون أو  أجراءات أو خطأ يف الوقائع أو خطيف اإل أخط

  :مرينأيالحظ يف هذا الصدد و  2احلكم

احملاكم اجلنائية الدولية اعا من تلك اليت قررا تسإثر نطاقا و ساسي للطعن تعترب أكسباب اليت قررها النظام األاأل ول:األ

ساسية للمحاكمة حد املتطلبات األأعتباره إساسي للحق يف الطعن بحرتام النظام األإمر يدل على مدى وهو أ ،املؤقتة

  .العادلة

وىل فقط، سباب الثالثة األستنادا لألإئية بتدان يطعن على احلكم الصادر من الدائرة اإلأجيوز للمدعي العام  الثاني:

 سبابي من األن يطعن سواء ألأجراءات أو الوقائع أو القانون، بينما جيوز للشخص املدان يف اإل أي وجود خطأ

ساسي قد منح الشخص ن النظام األأيعين ذلك احلكم و جراءات أو أو موثوقية اإل خر ميس نزاهةآي سبب السابقة أو أل

  كثر فيما يتعلق باحلق يف الطعن.أمتيازات إاملدان 

من كال حكامها أت ستقإنظمة احملاكم اجلنائية الدولية قد أيف -يف مواضع متفرقة -ليه إشرنا أن أىل ما سبق إستنادا إو 

احملكمة اجلنائية ظمة احملكمتيني املؤقتني و أنن أسوف يتضح لنا نه أال إ الالتيين،مريكي و أجنلو األ النظامني القانونني

  3نظمة القانون الالتيينأمن ستقت القواعد التالية إالدولية قد 

  4بتدائيةحكام الرباءة اليت تصدرها الدائرة اإلأعطاء املدعي العام احلق يف الطعن إ وال:أ

                                         

  .69املرجع السابق، ص  زيد،براهيم إحممد  1

  ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.) من النظام األ81/1راجع املادة ( 2

  .مريكيأجنلو نطاق الطعن يف نظم القانون األتساعا من إىل نطاق الطعن يف نظم القانون الالتيين أكثر إوذلك بالنظر  3

حكام اجلنائية الصادرة بالرباءة، بينما ستئناف األإللمدعي العام ب تسمحمريكي مثل كندا أجنلو يالحظ ان بعض دول القانون األ 4

  حكام اجلنائية الصادرة بالرباءة.ستئناف األإتسمح غالبية دول القانون الالتيين للمدعي العام ب
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  1جرائي أو وقائعيإقانوين أو  أحكام لوجود خطسباب الطعن على األأالتوسع يف نطاق  ثانيا:

 اتجراء) من قواعد اإل115للقاعدة ( ستئنافية، فوفقااإلمام الدائرة أدلة جديدة أمكانية قبول إيف التوسع  ثالثا:

لة ستئنافية تقدمي أدن يطلب من الدائرة اإلأللطاعن  وزوروندا جيبكل من حمكميت يوغسالفيا السابقة  واإلثبات اخلاصة

ن مصلحة العدالة أهذه األدلة إذا خلصت  تقدميبستئنافية تسمح الدائرة اإلو  ،ثناء احملاكمةأجديدة مل تكن متوفرة لديه 

  2.الوقائع عتبارها بعضإخذ يف أن تاجلديدة وأدلة األع ن تسمأستئنافية يف هذه احلالة يتعني على الدائرة اإلو  ذلك،تربر 

شخص الصادر لل قنه ال حيإاحملكمتني املؤقتتني و احملكمة اجلنائية الدولية، ف نظمةأنصوص الواردة يف و وفقا لصراحة ال

هي على حق املدعي العام يف مجاع فقإرغم وجود شبه ،و ستئنافية مام الدائرة اإلأن يطعن عليه ألصاحله حكم الرباءة 

عكس ذلك و يذهب  يرىي له وجاهته يف الفقه أن هناك ر أال إ دانة،إلبتدائية الصادرة باالدائرة اإلحكام أالطعن على 

حكام التمهيدية اليت هو منح احلق للمدعي العام يف الطعن فقط على األأ) /25أن املقصودة من نص املادة (ىل إ

  ائل القانون.لة من مسأيف مس أىل وجود خطإدانة و اليت تستند حكام اإلأتسبق صدور 

دار إهىل إن يؤدي أنه أدانة من شباإل كام الصادرةحن منح املدعي العام احلق يف الطعن على األإف ي،أالر وفقا هلذا و 

حكام اجلنائية الدولية ال يعترب ن احلق يف الطعن على األأاحلقيقة و "از احملاكمة على ذات الفعل مرتنيو عدم ج"أمبد

  عدالة احملاكمات اجلنائية الدولية اليت متت.لضمان نزاهة و  هقرار إ مت منا هو حق قدالضيق وإبة حماكمة جديدة باملعىن مبثا

ال ينطبق يف حالة قيام املدعي العام  "اكمة الشخص عن ذات الفعل مرتني عدم جواز حم "أن املقصود مببدإكذلك ف

صدار إبتدائية عند وقعت فيه الدائرة اإل أدانة فهدف املدعي العام هو تصحيح خطحكام الصادرة باإلبالطعن على األ

ن قيام املدعي العام بالطعن على حكم أكما ،لة من مسائل القانون أو الوقائع أمس أحكمها سواء كان هذا اخلط

بل على العكس قد يقوم املدعي العام بالطعن على حكم  دائما ضد مصلحة املتهم نه سيكونأدانة ال يعين صادر باإل

ثبات براءة املتهم، و إىل إقد يؤدي تداركه  -سواء يف القانون أو الوقائع-دانة لوجود خطأائية الصادرة باإلدبتالدائرة اإل

ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت تعطي للمدعي العام سلطة ب) من النظام األ/81يدل على ذلك نص املادة (

  .3الطعن نيابة عن الشخص املدان

                                         

  ذلك: أنظر يف

   36ص  ،جهاد القضاة، املرجع السابق  -

ال إذا ثبت إيف القانون فقط وال يتم مراجعة الوقائع  أريكي بالطعن يف حالة وجود خطجنلوأمنظمة القانون األأكقاعدة عامة تسمح   1

  عاقة تطبيق العدالة.إىل إوجود تشويه هلا على حنو يؤدي 
2P 433  op .cit,Antonio Casses,   

   774-773محد حممد املهتدي باهللا املرجع السابق، ص أ 3
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فقا و ف ،1بتدائية الصادرة بالرباءة حكام الدائرة اإلأي حول حق املدعي العام يف الطعن على أنقسم الر إخرى أمن جهة و 

ن املادة أفعلى الرغم من ، بتدائية الصادرة بالرباءة حكام الدائرة اإلأنف أن يستأنه ال جيوز للمدعي العام إول في األأللر 

من حقه يف روندا مل حيرما املدعي العام  ظام حمكمة) من ن24املادة (نظام حمكمة يوغسالفيا السابقة و  ) من25(

أحكام ن القاعدة العامة هي ثبوت حق املدعي العام يف الطعن على أن ذلك ال يعين أال إحكام الرباءة أالطعن على 

 ،و بتمحيصحكام الرباءةأ ن القاعدة العامة هي ثبوت حق املدعي العام يف الطعن علىأن ذلك ال يعين أال الرباءة،إ

ا ال أعالوة على  قيقدون تدجالة و يف عوضعت  ا قدأفسوف يتضح لنا اللغة املستخدمة يف النصوص السابقة 

ن أىل ذلك إضف أ،أحكام الرباءةستئنافية لطعون املدعي العام على ي منطق قانوين يربر قبول الدائرة اإلأىل إتستند 

  .عدم جواز حماكمة الشخص عن ذات الفعل مرتنيأ ة ملبدخمالفة صارحأن ينطوي على نه أقبول هذه القاعدة من ش

ىل إي أستند هذا الر وأ 2الصادرة بالرباءة بتدائيةحكام الدائرة اإلأخر فيدعم املدعي العام يف الطعن على ي اآلأما الر أ

احلكم الصادر بالرباءة لوجود خطأ تقدمه بطعن  العدالة، فإنتطبيق دعي العام هو البحث عن احلقيقة و ن هدف املأ

مر يتفق مع أ شك الهو مما رتكب اجلرمية بالفعل و أدانة الشخص الذي إىل إن يؤدي أنه أالوقائع من شيف القانون و 

  3.متطلبات العدالة اجلنائية الدولية

عطت أاءة عندما حكام الصادرة بالرب ستئناف األإ) لتقرر حق املدعي العام يف )1ج(81/3قد جاءت املادة (و هذا 

  .ستئنافيف اإل تستمرار حبس املتهم الصادر لصاحله حكم بالرباءة حلني البإر بن تأمأبتدائية احلق يف للدائرة اإل

از احلكم ن حأيتم مراجعة دعواه بعد  أنمن حق الشخص املدان يف ن أاملقصود به و  عادة النظرإلطريق ما بالنسبة أ 

مت جديدة لو كان قد يف احلالة اليت تظهر فيها وقائع ذلك و  ،ستئنافقابل لإل صبح غريأعلى قوة االمر املقضى و 

ة جيحستثناء على القاعدة العامة اليت تقرر إ يعدعادة النظر إو  .احلكم تغيريب عليه ثناء احملاكمة لرتتأكتشافها إ

ن إعادة النظر م أيعترب مبدو  اجلنائية،عتبارات العدالة إصيانة هار احلقيقة و إظىل إول دف يف املقام األو حكام األ

  .ه يف الباب الثاين من هذه الرسالةحكام املتعلقة باأل سيتم توضيحو  4نظمة القانون الالتيينأاملبادئ املستقرة يف 

                                         

    

مقلق  رمأنه بالنسبة لرجال القانون العام م الرباءة ال وجود له ألاحلق التلقائي يف اإلستئناف ضد حكيف نظم القانون العام مثل هذا  1

ر حظنتهاكا للقاعدة ضد إهو ما يشكل ن نفس الفعل و ئة عالناشحملاكمة اجلنائية للمرة الثانية  اإىلخضاع املتهم إنه أهذا من شو  غاية،لل

  .املزدوج (عدم جواز حماكمة الشخص مرتني على نفس اجلرمية)

   714، ص السابقمحد حممد املهتدي باهللا، املرجع أ 2
3 Christoph J. M Safferling, op .cit, p 333  

   778-777ص  نفسه،محد حممد املهتدي باهللا، املرجع أ 4



 الباب األول: تصنيف النظام اإلجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

264 
 

  

  حكام الجنائية الدولية: تنفيذ األلثالفرع الثا

ن أطراف جيب على األبقوة الشيئ املقضي به و  هي تتمتعف ،لزاميحكام احملاكم الدولية بصفة عامة بطابعها اإلأميز تت

بصفة عامة عامال تقومي مدى فعالية تلك احملاكم داة مهمة لأحكام ل تنفيذ هذه األحيث يشك نية،تنفذها حبسن 

القضاء الدويل حلسم  ىلإفاللجوء  .حكاملقرارها املتعلق بقبوهلا تلك األختاذها إن تغفله عند أحامسا ال ميكن للدولة 

اليت تتوج طار الدويل و وية السلمية للمنازعات املتبعة يف اإلتسحكام خيتلف عن وسائل الأالقبول بتنفيذ ازعات و املن

لذلك ،غالبا ما تكون يف صاحل طرف واحد حكام اليت تصدرها احملاكم الدوليةن األأيف حني ، 1توفيقية عادة حبلول 

عارض مع تن ذلك سيأمبا و  ،خيسر الطرف الثاين كل شيءشيء و حد الطرفني كل أدها لعبة ينال فيها يعن هناك من إف

عرضة ا مإف شرة على الدولاا املباشرة أو غري املباثري أحكام احملاكم الدولية عموما هلا تأن إو ،الطرف اخلاسرمصاحل 

ن أذ إ ،لحقيقةعتبارها عنوانا لإحكام بة لضمان تنفيذ تلك األللرفض لذلك كان البد من البحث يف احللول الناجع

قي بضالله على التصور نه سيلأىل هذه احملاكم كما إجاء لتور الدول من اإلحكام سيشكل سببا لنفحتدي تلك األ

  حكام.العام ملشروعية تلك األ

حكام ال أن عملية تنفيذ ما تصدره من أن احملاكم اجلنائية الدولية تلتقي مع احملاكم اجلنائية الوطنية يف إبشكل عام فو 

ختصاص اجلهاز التنفيذي بوصفها إمن تكون فهي يف الغالب ،صل خل يف نطاق وظيفتها القضائية من حيث األيد

حكاما ائية أصدارها إفمهمة احملكمة تنتهي مبجرد  2سلطات التنفيذية بجبهاز يتمتع  تناطن أوظيفة تنفيذية و جيب 

و تنتهي طراف الدعوى،تتمثل يف حتديد الوضعية القانونية ألساسية للمحكمة ن املهمة األأعتبار إيف موضوع الدعوى ب

كمة احمل أن إذمام احملاكم اجلنائية الدولية أن الوضع خيتلف أغري  3وهلا الفاصل و النهائي يف املوضوعقمبجرد مهمتها 

                                         

   392براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص 1

تنفيذ العقوبة فقد كانت اجلهات ، أما دانة نتهاء مهمة القاضي مبجرد صدور حكم اإلإلقد كانت النظرية التقليدية للعقاب تعين  2

ن يكون أصبح برسم صورة ملا ينبغي ن التنفيذ القضائي الذي أأال إ ن اهلدف عن العقاب هو الردعأداية املختصة كفلة به يف ضوء اإل

نشئ يف السياسة اجلنائية أساس شراف و على هذا األو اإل ةبع القضاء مرحلة التنفيذ باملراقبن يتاأل احملكوم عليه كان البد يه مستقبعل

غري حكام فراج يف حالة األاإلو لتقرير أىل تدخل القاضي لتعديل طريقة التنفيذ إدعو احلاجة تفقد ،احلدبية نظام قاضي التنفيذ اجلنائي 

  .حمددة املدة

   :يف ذلك راجع

   126املرجع السابق، ص عبد احلميد حممود البعلي،   -

   392، ص نفسهبراء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع  3
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بقية عن الدولية  ساسي للمحكمة اجلنائيةالنظام األ ستفرد اإهذه امليزة ،و حكامها أذ يىل غاية تنفإتبقى مستمرة 

خرية لتحقيق حكام احملكمة اجلنائية الدولية هي الغاية األأعترب تنفيذ يذ إ )،التينية-جنلوسكسونيةاأل(جرائية النظم اإل

ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من ما ورد يف النظام األنزال إالعدالة اجلنائية الدولية حيث ال يستقيم حتقيقها دون 

مبوجب حكم قضائي ائي  اجلرائم الدولية حمل نظر هذه احملكمة و ذلك ين عن و تعويض املضرور معاقبة املذنبني 

  1مر املقضى بهة األجائز لقو 

رتكاب اجلرائم الدولية لذلك إني بدانال متلك سجونا خاصة ا لتنفيذ العقوبات احملكوم ا على امل احملكمةن نظرا ألو 

جل تنفيذ ألكي تتعاون معها من  والدول األطراف بوجه خاصبوجه عام  ىل الدولإاحملكمة اجلنائية الدولية  أتلج

  2.العقوبات احملكوم ا

  

  

                                         

دار اجلامعة اجلديدة، )، حكام القانون الدويل اجلنائيأالنظرية العامة للجرمية الدولية (منتصر سعيد محودة، احملكمة اجلنائية الدولية 1

   305، ص 2006اإلسكندرية،

 .805 صاملرجع السابق،  ،محد حممد املهتدي باهللاأ 2
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 جرائي حملكمة اجلناايت الدوليةتطبيقات النظام اإل الباب الثاين:
نعقاد إىل إجسامتها نتيجة خلطورهتا و ا جرائم دولية هنأفعال اليت تصنف على ي فعل من األأرتكاب إيرتتب على 

من مث و حدى هذه اجلرائم املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من هذا النظام، إ للمحكمة اجلنائية الدولية بنظرختصاص اإل
ا احلق مل ن هذأال ملعاقبة مرتكبها، إ فعال يف حتريك الدعوى اجلزائيةعتباره متضررا من األيعطي احلق للمجتمع الدويل إب

اليت ترد ، أو ابلقيود لني ملمارسة هذا احلقتعلق ابملؤهسواء فيما ييرتك هكذا دون تنظيم وإمنا قنن يف نظام روما األساسي 
 ستعماله.إنه قد عزز بضماانت حتول دون التعسف يف أعليه، كما 

جل التوصل ملالئمة تقدمي أختصاص احملكمة من إدلة عقب وقوع اجلرمية الدولية حمل ىل مجع األإيهدف التحقيق و 
جراء هذا التحقيق ي العام للمحكمة لكونه املختص إبيلقى على عاتق املدعو  حماكمة عادلة من عدمه، إىلمرتكبيها 

دات خطية، افإتلقي شهادات شفوية أو تلقي الواثئق و املستندات، و ع و ختاذ كل وسائل التحقيق املختلفة من مجإعبء 
ىل دائرة ما إيقدم إجراء حتقيق معقوال للشروع يف ساسا أن هناك أذا استنتج حليل جدية املعلومات املتلقاة، وإمث يقوم بت

ن الدعوى تقع على أجراء حتقيق و إلشروع يف أساسا معقوال لن هناك أللمواد املؤيدة قبل احملكمة بعد دراستها للطلب و 
بعد تقييم املعلومات يف إجراء التحقيق، ويشرع املدعي العام يف التحقيق ختصاص احملكمة، أتذن ابلبدء إطار إما يبدو يف 
 املتاحة له.

قرار التهم و بعد صدور قرار دائرة ما قبل احملكمة املتعلق إببتدائية ة اإلىل الدائر إالة املوضوع إحىل إ نتهى التحقيقإذا ما إو 
ىل إاليت تتشابه ية ئجرااإلجملموعة من القواعد املوضوعية و  مرحلة احملاكمة اليت ختضع أتبدإىل الدائرة االبتدائية حالة املتهم إ

لعامة للقانون اجلزائي الثابتة اليت تطبق خالهلا جمموعة من املبادئ او لوطنية يف العديد من الدول، حد كبري مع احملاكمات ا
املسؤولية اجلنائية  أمبدو  ،شرعية اجلرائم و العقوابت أها مبدأمهاليت من القانونية املختلفة و نظمة املستقرة يف كافة األو 

 الدولية يف الباب الثالث منه.ساسي للمحكمة اجلنائية لنظام األذ هبا اأخغريها من املبادئ اليت و  الفردية ...
      هنا إدانة فىل حالة اإلإساسي للمحكمة جراءات احملاكمة وفقا ملا نص عليه النظام األإبتدائية من نتهت الدائرة اإلإذا وإ
خذ بفكرة أ جرائية يف العاملالقانونية اإلمثل بقية النظم سي للمحكمة اجلنائية الدولية  سان النظام األأىل إ شارةجتدر اإلو 

دانة أو اإلحكام صادرة ابلرباءة أو بتدائية للمحكمة، سواء كانت هذه األحكام اليت تصدر عن الدائرة اإلالطعن يف األ
قد تبىن يف سبيل موضوعية أو قانونية، و أو  جرائيةإطاء أخحكام من صالح ما قد يعرتي هذه األإذلك هبدف و العقوبة 
ستنفاذ طرق إبعد ة،و يحد طرق الطعن غري العادأعادة النظر كإلتماس أحد طرق الطعن العادية،وإستئناف كاإلذلك 

خرية املتمثلة ىل املرحلة األإمن مث ينتقل الوضع برمته مر املقتضي به،و لقوة األ حائزةحكام ح األعن املنصوص عليها تصبالط
جتماعي يف اجملتمع الدويل بني سلطته يف مالحقة معاقبة نواع التوازن اإلأبسط أالذي يتحقق مبوجبه يف مرحلة التنفيذ 

و سـساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من النظام األ 8-5خطورة املنصوص عليها يف املواد من أشد اجلرائم الدولية مرتكيب 
  نسان املتمثل يف الرباءة.يف اإل لص األإىلالعودة إرتكاب تلك اجلرائم،و ثبات براءهتم من إبني حق هؤالء املتهمني يف 
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 ىل ثالثة فصول على النحو التايل:إميكن تقسيم الدراسة يف هذا الباب وعليه 
 ختصاص احملكمة اجلنائية الدوليةجرائي إلالنطاق اإل ول:الفصل األ

 جرائي يف مرحلة التحقيققواعد النظام اإل الفصل الثاين:
 يف مرحليت احملاكمة ومابعدهاجرائي قواعد النظام اإل الفصل الثالث: 

 وليةختصاص احملكمة اجلنائية الدجرائي إلالنطاق اإل :الفصل األول
شخاص األ ا علىهننطاق سلطاني هويتها الدولية و ويب محكمة طبيعتها التخصصية اجلنائيةختصاص العام للحيدد اإل
هدافها فهو يرسم حدود سلطات احملكمة أغايتها و لرئيس لوظائف احملكمة و ختصاص العام يشكل احملور افاإل .الطبيعيني

ختصاصها وذلك ضمن نطاق زمين شخاص الطبيعني املرتكبني هلا املستهدفني إباأل ةطبيعنواع اجلرائم املدونة و أساس أعلى 
 سلطاهتا.مكاين لسراين و 

ذاتية و ه نظرا خلصوصية نسلطايضاح إختصاص القضاء اجلنائي عموما و إتعتمد التشريعات اجلنائية احلديثة على تدوين 
ختصاص العام لقضائها قدمية يف تنظيم اإلاألسبقية و تستقر التشريعات اجلنائية الوطنية ذات األو  نائي،الدويل اجل القانون

 مبمارسته.و التعسف أاجلنائي على تدوين مبادئ الشرعية اجلنائية عموما حتوطا من الشطط 
اجلنائي  أختصاص العام تطبيقا للمبدوىل اجلنائية اليت تصوغ اإلاملدونة الدولية األ نهساسي للمحكمة أبيتميز النظام األو 

الدولية اليت نتقادات القانونية و اإلبعد نظام احملكمة عن العيوب و أهذا التميز و " ال بنص إال عقوبة ال جرمية و "الشهري 
كة ) رت املشمناطها  املؤقتة واحلصرية و وكيو( و املعاصرة أبواجهت مجيع احملاكم اجلنائية الدولية السابقة ) حماكم نورمربع و ط

عماهلا أمناط احملاكم اجلنائية الدولية السالفة ابشرت أروندا ، سرياليون ، تيمور الشرقية ، لبنان...( فجميع  يوغسالفيا ،
 ختصاصها العام الحقا.إوضع نشائها و إرتكبت قبل إالقضائية على جرائم 

عراف الدولية ختصاص احملكمة العام فهو حنى جانبا األإسالفه مبسألة حتديد أىل ذلك تفوق نظام احملكمة على إضافة إ
ختصاص الغامض بناء قصى كليا اإلأضمنة جلرائم ذات الطابع الدويل و ىل املعاهدات الدولية املتإحالة جتنب اإلاملبعثرة ،و 

جرائية مرجعية مفصلة للقواعد اإل هنا وضعتىل ذلك تتميز احملكمة أبإ "جرائم مبوجب القانون الدويل العامعلى مقولة " 
ركان اجلرائم الثالث ) ة متكاملة أليهنا وضعت هيكلأمامها كما أساسي ثبات املوضحة لوسائل تطبيق النظام األقواعد اإلو 

 فعال اجلرائم الثالث.أل زاقانونيا ممياهليكلية تضمنت شرحا هذه نسانية( و ابدة اجلماعية جرائم احلرب ، اجلرائم ضد اإلاإل
ختصاص حمكمته ومهام سائه املرجعية القانونية إلإر رغم ساسي للمحكمة وتفوقه و رغم املميزات اليت محلها النظام األو 

شكاليات الغموض مؤسسة إلوقعته يف مثالب العمومية و أحياان أالعامة التوافقية و  بسبب صياغته التعاهديةنه و أ إال ،هتقضا
 ه عند تطبيقه.تستثار بوجه قضا

كيفية ممارسة مام احملكمة اجلنائية الدولية و أىل طرق حتريك الدعوى إمنه  (31) املادةساسي يف النظام األ شارأقد هذا و 
حاالت عدم  (31)املادةكما حددت ،  ختصاصحدى اجلرائم اليت ختضع هلذا اإلختصاصها فيما يتعلق إبهذه احملكمة إل



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

269 
 

و أبعدها ابلنص على اجلهة اليت جيوز هلا الطعن بعدم قبول الدعوى  ( من31) املادةجاءت مام احملكمة مث أقبول الدعوى 
 ختصاص احملكمة هلا.إعدم 

تصال احملكمة ابلدعوى إجراءات السابقة على ن تتخذ بعض اإلأختصاصها إيتطلب ملمارسة احملكمة اجلنائية الدولية و 
ي من فيما يتعلق أبن طريق جملس األع أو غري طرف وأطرف  ةما عن طريق دولإحالة احلالة إجراءات هي هذه اإلوأهم 

ىل ممارسة املدعي العام التحقيقات من تلقاء إضافة إلاب املدعى العام للمحكمة إىل من الدولينياألحالة هتدد السلم و 
 :املبحثني التاليني ضمنيل ووفقا ملا سبق ذكره سيتم تناول هذا الفصل ابلتحل نفسه.
 ختصاص احملكمة اجلنائية الدوليةإضوابط  األول: ملبحثا
  ختصاصهالية ممارسة احملكمة احملكمة إلآالثاين:  ملبحثا

  ختصاص احملكمة اجلنائية الدوليةإضوابط  :ولاملبحث األ
هتمام شد اجلرائم خطورة موضع اإلأشخاص الذين يرتكبون حماكمة األة اجلنائية الدولية لغرض حتقيق و نشئت احملكمألقد 

فقد كان احلرص جليا من البداية من خالل مؤمتر روما  ،ن املفهوم الضيق للجرائم الدوليةوهذه اجلرائم ال خترج ع ،الدويل
 .1رهسهتمام اجملتمع الدويل أبإاليت هي حمل شد اجلرائم خطورة و أال إختصاص احملكمة إال يدخل يف أعلى 

 هدفني:جل أن مشد اجلرائم خطورة أقصره على تصاص احملكمة اجلنائية الدولية و خإيرجع حتديد و 
هنا قد القت أذه احملكمة خاصة و مكاانت املتاحة هلضيق احلدود مبا يتفق واإلأختصاص احملكمة يف إاحلفاظ على  ول:األ

 مر.ساسي يف بداية األقرار نظامها األإالعديد من املصاعب عند 
ختصاص القضاء اجلنائي الوطين حبيث يبقى القضاء الوطين صاحب إختصاص احملكمة و إالتكامل بني  الثاين :حتقيق

ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على اجلرائم اليت يتعذر عن القضاء الوطين نظرها بسبب إيقتصر و ، صلية الوالية األ
بعد يف احلالة اليت تكون فيها الدولة أساسي للمحكمة اجلنائية الدولية معىن يضفي النظام األو خروجها عن واليته هذا 

ساسي ختول ن الدولة اليت تصبح طرفا يف هذا النظام األأعتبار إوذلك من خالل  ساسي للمحكمةطرفا يف النظام األ
من  21وىل من املادة الفقرة األليه إشارت أهذا ما و ختصاص النظر يف اجلرائم احملددة يف هذا النظام إاحملكمة تلقائيا 

ختصاص احملكمة فيما يتعلق ابجلرائم إساسي تقبل بذلك الدولة اليت تصبح طرفا يف هذا النظام األ األساسي"النظام 
ختصاص احملكمة إطار إساسي فتخرج عن طراف يف النظام األاأل غريدول لللنسبة ابو  ."املشار اليها  يف املادة اخلامسة

 :شرطانالحد أتوافر ذا إختصاص هذه احملكمة يف حاالت حمدودة بصدد جرمية معينة إن تقبل أرغم ذلك هلا لزامي و اإل

                                                           
القاهرة،  طبعة، ، دار النهضة العربية، دوناجلنائية الدولية ختصاص احملكمةاجلرائم الدولية والتشريعات الوطنية وإ محدي رحب عطية، 1

 .331، ص 5002
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ختصاص للقضاء الوطين قاد اإلنعإىل إينصرف معىن التكامل حد رعاايها و أو كان املتهم أقليمها إن تقع اجلرمية على أما إ
ختصاص للمحكمة و عدم قدرته عليها ينعقد اإلأجراء احملاكمة إختصاصه نظرا لعدم رغبته يف إخري ذا مل يباشر األإف ،والأ

 .1شد اجلرائم خطورةأرتكاب اجلنائية الدولية حملاكمة املتهمني إب
شخاص منه القانون الواجب التطبيق على األ 12املادة ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف وضح النظام األأقد هذا و 
منه  35ساسي يف املادة وضح النظام األأفضال عن ذلك ، ختصاص احملكمةإليت تدخل يف نطاق يرتكبون اجلرائم االذي 

 صاص احملكمة.ختمنه النطاق الزمين إل (352 ،52 ،33) املواد خريا بني يفأختصاص احملكمة و قاليم اخلاضعة إلاأل
 آلتية:الثالثة ا ن املطالباجلنائية الدولية ضممة ختصاص احملكإعليه سوف تناول يف هذا املبحث نطاق و 

 املوضوعيختصاص اإل ول:األاملطلب 
  واملكاين الزمين-الشخصيختصاص اإل الثاين:املطلب 
 ختصاص التكميلياإل الثالث: املطلب

 ختصاص املوضوعي اإل ول:األاملطلب 
اليت ورد ذكرها يف املادة من اجلرائم الدولية اخلطرية و دد ة مرتكيب عقبمعانائية الدولية الدائمة مبحاكمة و ختتص احملكمة اجل

جرائم احلرب نسانية،و اجلرائم ضد اإلابدة اجلماعية ،و جرمية اإلهذه اجلرائم هي:ي هلذه احملكمة و ساساخلامسة من النظام األ
ختصاص إ تدخل ضمن خرية فقد ورد النص عليها من بني اجلرائم اليتنه فيما يتعلق ابجلرمية األأ الإ ،وجرمية العدوان

وردت أفقد  2ختصاص احملكمةإخرى الداخلة يف ساسي مثل اجلرائم الثالثة األلكن مل يتم حتديدها يف النظام األاحملكمة و 
عتماد حكم هبذا إ صها خبصوص هذه اجلرمية يتوقف علىختصان ممارسة احملكمة إلأاملادة السابقة حكما خاصا مفاده 

ختصاصها ركان الالزمة ملمارسة احملكمة إلاألويضع الشروط و يعرف جرمية العدوان  211 و 212وفقا للمادتني  الشأن
 .مم املتحدة األحكام ذات الصلة يف ميثاق ن يكون هذا احلكم متسقا مع األأجيب بنظر هذه اجلرمية و 

نه جيب أختصاص احملكمة اجلنائية الدولية إفعال املرتكبة جرائم دولية مما يدخل يف نه لكي تعد األأليه إشارة مما جتدر اإلو 
طار سياسة إيف  وأو منهجي يوجه ضد جمموعة من السكان املدنيني أطار هجوم واسع النطاق إرتكاب تلك اجلرائم يف إ

حبيث تثري قلق اجملتمع  قسوةو  اوةشد ضر جرامية األن تتسم بطابع من اخلطورة اإلأو ، و غريها من التنظيماتأعامة للدولة 
 سره.هتمام هذا اجملتمع أبإتكون موضع دويل و ال

                                                           
ة عمل مقدمة إىل مؤمتر اإلقليمي العريب، وزارة الدائمة ورقنشاء احملكمة اجلنائية الدولية إاملالمح الرئيسية لنظام عبد العزيز مرسي وزير،  1

 .1، ص 3111نوفمرب  31 – 32،العدل، القاهرة
تصادية والقانونية، اجمللد قلة جامعة دمشق العلوم اإلاعات املسلحة بني نظرية والواقع، جمقانون النز نساين و القانون الدويل اإل أمل ايزحي، 2

 .321، ص 5002ول، العدد األ العشرون،
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 – 353ليها يف املادتني إلية املشار خرى وفقا لآلأن يتسع ليشمل جرائم أختصاص احملكمة ميكن إن أمن املالحظ و  
 .غريهاو جتار ابملخدرات جرائم اإلرهاب و ساسي للمحكمة كجرائم اإلمن النظام األ 351

 بعة فروع على النحو التايل:أر لذا سوف تكون دراستنا هلذا املطلب من خالل 
 .1ابدة اجلماعية: جرمية اإلولالفرع األ

مجاع ابإل ، كماحظيتروماختصاص نظام إدراجها ضمن إ إىلمجاع الدويل ابلنسبة ابدة اجلماعية ابإلحظيت جرمية اإل
ابدة اجلنس تفاقية دولية إلإىل وجود إمجاع الثنائي يعود املباشر هلذا اإل والسبب مضموهنا،حتديد وين حول تعريفها و القان

هنا جرمية دولية أتتحدد بوضوح و  ،مم املتحدة بعد قيامهاتفاقية جزائية رعتها األإول أكانت و  3121صدرت يف العام 
 .2و وطنياأمعاقب عليها دوليا 

ىل نسخ إته غجلنة صياعداد نظام روما و إبعمدت اللجان القانونية الدولية املكلفة  ،ابدة اجلماعيةتفاقية اإلإسا على سيأتو
ختصاص املوضوعي للمحكمة دراجها ضمن اإلإليها و إحالة ابدة اجلماعية منها بدل اإلفعال جرمية اإلأحتديد تعريف و 

 ءمام القضاأفعاهلا أابدة اجلماعية و اإلالتطبيق الفعلي جلرمية ليا يشهد اجملتمع الدويل حاو  ،مرجعيتها بنظام روما وحصر
 روندا.والثانية يف  ،3وىل يف يوغسالفيا السابقةاملعاصرتني األاحملكمتني اجلنائتني الدوليتني  اجلنائي الدويل املمثل يف

                                                           
          ظهرت كلمة و وتعين القتل،  cideوتعين اجلنس و "genosتعين ابللغة العربية إابدة اجلنس، وهي مشتقة من كلمتني التنتني مها   1

Génocide الحقا مت إعتماده وراب احملتلة "واملصطلح أبواسطة "رافائيل ليمكن " يف كتابه "جرائم النازية يف  3122ول مرة يف عام أل
مم ابدة اجلماعية قد عرف كجرمية دولية بواسطة اجلمعية العامة لألكان مصطلح اإل  3121قني يف حماكمات نورمربغ، ويف عام بواسطة احملق

 ابدة اجلماعية.رتكاب جرمية اإلإتفاقية دولية حترم إجتاه وضع املتحدة حيث وجهت إب
 :كل مننظر  أ

، 5001ية الدولية )االختصاصات واملبادئ العامة(، دار النهضة العربية، دون طبعة، القاهرة، احملكمة اجلنائسامي عبد احلليم سعيد،  -
 .31ص 

وىل، دار النهضة العربية، القاهرة، املعاقبة عليها يف القانون الدويل اجلنائي، الطبعة األإابدة اجلنس البشري و منع جرمية طارق أمحد وليد،  -
 .51، ص 5030

- R .lemkin, génocide anew international crime pumishment and prévention, Revue. 

international de droit pénal, 1946, P 360.                                                        
ساسي وتطبيقاهتا( دون دار حكام العامة للنظام األدراسة يف ضوء األ)ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية إهاين مسري عبد الرزاق، نطاق  2

 . 52، ص 5001، األوىلنشر، الطبعة 
 21( حمكمة اجلزاء الدولية ليوغسالفيا السابقة ابلسجن 5003/ 1/  1)يف  ابدة اجلماعية قضت حديثادانة بتهمة اإلإول أيف حكم هو  3

وأسفرت عن سقوط  3112قعت يف متوز سـ يوليو عام يف جمازر سربريينينشا )و  كرستيتش لدوره عاما على اجلنرال السريب البوسين راديسالف
دانة اجلنرال  عاملية الثانية كما تضمن احلكم إبورواب منذ احلرب الأمأساة تقع يف  أسو أاجملازر تعترب  قتيل مسلم( وتلك 3100أكثر من 

 جرائم احلرب.نسانية و رتكابه جرائم ضد اإلكرستيتش إل
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تفاقية إمام ميزات أال التوقف إابدة اجلماعية كما وردت يف املادة السادسة من نظام روما ال يسعنا قبل حبثنا يف جرمية اإلو 
للمقارنة و  ،تطويره من جهةو  تقنينهصعيد القانون الدويل اجلنائي و مهية ما كرسته على نظرا أل 3121ابدة اجلماعية لعام اإل

 :هم السمات اليت متيزت هبا هيأو  أخرى،تفوقها عليه يف هذه اجلرمية حتديدا من جهة بينهما وبني ما ورد يف نظام روما و 
و يف زمن أرتكبت يف زمن السلم إفعاهلا كجرمية دولية يعاقب عليها القانون الدويل سواء أابدة اجلماعية و جرمية اإل ننيتق -3

 .واإلنتقائيةركها خاضعة للغموض تام روما ذلك يف مادته السادسة و مل حيدد نظ بينما (،تفاقيةاملادة االوىل من اإل) احلرب

فرادا أم أم موظفني أكانوا حكاما أصفتهم سواء  أاي تكن ممعاقبته و نيالطبيعيلألشخاص سؤلية اجلنائية الفردية املقرار إ  -5
 .تفاقية(اإلمن  2املادة )عاديني 

و  (من االتفاقية 1املادة )مام حمكمة جنائية دولية أابدة اجلماعية فعال جرمية اإلأرتكاب حماكمة املتهمني إب أقرار مبدإ -1
و ،ي وجود لقضاء جنائي دويلأنذاك أ نه مل يكنأوىل على الصعيد القانون الدويل اجلنائي علما شارة األتعترب هذه اإل
ائي الوطين بقوهلا :" حتال نوال للقضاء اجلأختصاص ينعقد ن اإلأيضا بوضوح على أتفاقية من اإل 1نصت املادة 

ىل احملاكم إية املنصوص عليها يف املادة الثانفعال ي فعل من األأ وأابدة اجلنس إرتكاب جرمية شخاص املتهمون إباأل
 إىل ذلك ابلنسبةا و هبجنائية دولية تكون خمتصة ابلنظر ىل حمكمة إ وأراضيها أرتكبت الفعل يف أاليت  ةاملختصة يف الدول

 ختصاص ".طراف املتعاقدة اليت تقبل مثل هذا اإلاأل

 :1تيتنيعرفها يف الفقرتني اآلحددها نظام احملكمة و فعاهلا كما أماعية و ابدة اجلعليه سنتناول جرمية اإلو 
 2فعاهلا أابدة اجلماعية و جرمية اإل :الفقرة األوىل

سة منه فرد املادة السادأصيل و ختصاص األضمن اإلامسة ابدة اجلماعية نص عليها نظام روما يف املادة اخلجرمية اإل
 فنصت3 3121ابدة اجلنس لعام إتفاقية إفجاءت نسخة مطابقة حبرفيتها لنص املادة الثانية من  ،فعاهلاأحتديد لتعريفها و 

                                                                                                                                                                                     

 :ل منك  نظر يف ذلكأ
 .111ص علي مجيل حرب، املرجع السابق،   -
هامان تصدرمها احملكمة اخلاصة مبجرمي احلرب يف يوغسالفيا السابقة، اجمللة املصرية للقانون الدويل،  أمحد أبو الوفاء، حكمان    -

 .111 – 111، ص 5003، 21اجمللد 
 .111-111، ص نفسه علي مجيل حرب، املرجع1
تكون الرتمجة  أنجيب يف حني ابدة اجلماعية ىل اإلإنظام روما  ، ويفابدة اجلنسإىل إتفاقية ترمجت يف اإل génocideجنليزية التسمية اإل2

                                          killing members of the groupجنليزي يقول: ن النص األفراد من اجلماعة ألأقتل 
 نظر كل من: أ  3

العوامل السياسية يف النظام اجلنائي الدويل، اجمللة اجلنائية القومية، يصدرها املركز القومي للبحوث اإلجتماعية أثر مروة نظري،  -
 .331ص  ،5033القاهرة، مارس  واجلنائية، اجمللد الرابع واخلمسون، العدد األول،
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فعال التالية يرتكب ي فعل من األأابدة اجلماعية " ساسي تعين " اإللغرض هذا النظام األاملادة السادسة من نظام روما و"
 و جزئيا:أهالكا كليا إو دينية بصفتها هذه أو عرقية أو اثنية أهالك مجاعة قومية إبقصد 
 .1فراد اجلماعةأقتل  -أ

 فراد اجلماعة و عقلي جسيم أبأحلاق ضرر جسدي إ -ب

 و جزئيا.أالفعلي كليا  هالكهاإ حوال معيشية يقصد هباخضاع اجلماعة عمدا ألإ -ج

 جناب داخل اجلماعةتدابري تستهدف منع اإل فرض-د 
 "خرى أىل مجاعة إطفال اجلماعة عنوة أ نقل-ه

حيث عزل  "ال جرمية اال بنص" أيظهر النص السابق ميزة عالية على صعيد تطبيق القانون الدويل اجلنائي من تقيد مببد
ملهمتها  ساسي لروما كمرجعية قانونية للمحكمة تسهيالحصرها ابلنظام األو  3121تفاقية املنظمة هلا عام اجلرمية عن اإل

 تفاقية الدولية.ىل اإلإحاالت اإللعدم الوقوع يف متاهات و 

 ابدةكمة على جرمية اإلختصاص احملإغفله نظام روما من عدم حتديد لفرتة سراين ألكن هذه امليزة السابقة ال تربر ما 
وىل من ذلك على عكس ما حددته املادة األم يف احلالتني ؟و أ؟ م يف زمن احلربأهل يسري يف زمن السلم  :اجلماعية

و يف زمن احلرب أرتكاهبا يف زمن السلم إابدة اجلنس و اليت يتم إ فعال احملددة يف املادة الثانية بقصدألان أبقوهلا "تفاقية اإل
تفاقية إ"ن أالغياب القانوين يف نظام روما هلذا التحديد السابق يشكل عيبا قانونيا خاصة و  ..."تعد جرمية يف نظر القانون

ه أنالتداعيات هلذا العيب القانوين لتحضرية و اللجان امام جلنة صياغة و أحاضرة لة و ثامكانت   "3121لعامابدة اجلنس إ
ابدات إو حىت يومنا هذا جمازر يل يشهد من مطلع القرن العشرين و الواقع الدو خاصة و ،رابك احملكمة مستقبال إىل إيؤدي 

رهابيني اإلسحق للمتمردين و و  عمال سيادةأهنا أاليت يتم تكييفها على و  ،نازعات املسلحة احملليةمجاعية يف العديد من امل
 .2ستقرار الدولةإمن و أقمع مترد مجاعة خمربة تستهدف و أ،

 ابدة اجلماعيةختصاصها على جرمية اإلمام ممارسة احملكمة إلأالعوائق  الفقرة الثانية:
 :وائق لتطبيقها من قبل احملكمة هيع محلت املادة السادسة من النظام يف طياهتا

صلية تنعقد ن الوالية األأذ إحتياطية إابدة اجلماعية والية :تعترب والية احملكمة اجلنائية الدولية على جرمية اإل أاملبدوال:أ
ربعة و أ نقضاءإرغم و  (تفاقية ىل حد بعيد املادة السادسة من اإلإهذا يشابه و )ولية للمحاكم اجلنائة الوطنية أبصفة 

                                                                                                                                                                                     

- Marc Hanzelin, la cour pénale intemational, organe supranational ou otage des 

etatas, revue penal suisse, vol 119, 2001, P 224.                  
ص  ،5033 اجلامعية، دون طبعة، اإلسكندرية، مصر،دار املطبوعات  الدولية،ختصاص احملكمة اجلنائية إنطاق  متوبل،أسعد سعيد 1

123. 
 .111- 111علي مجيل حرب، املرجع السابق، ص  2
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 يشهد اجملتمع الدويل حماكمات ملرتكيب جمازر ملراط الواسع للدول فيها خناإلتفاقية الدولية و مخسني عاما على قيام تلك اإل
 وأعمال تالف الوصف القانوين لتلك األإخىل إيعود السبب و ،مام قضاء جنائي وطين رغم املطالبة مبحاكمتهم أابدة اإل
ذا إما أذا وقعت يف دولة انمية تعترب دولية إف، م دوليةأذا كانت اجلرمية وطنية إختالف الركن السياسي الذي حيدد ما إىل إ

 .1حدى الدول احملصنة فتبقى وطنيةإوقعت يف 
دخال إدون ابدة اجلنس حرفيا إتفاقية املادة السادسة من نظام روما عن املادة الثانية إل القانونية: نسختالصعوابت  اثنيا:

وضوح، ويفتح و الأفعال عاما خاليا من الدقة وضوحا فجاء حتديد األثر مالءمة و أكبري عليها لتكون غو تأي تطوير أ
 2جليا كالتايل: ونالحظ ذلكختالف التفسريات حوهلا إمام أالباب بشكل واسع 

هذا الوصف  ،فراد من اجلماعةأو قتل أو جزئيا أهالك اجلماعة كليا إمنها عن "أ "الفقرة يف مقدمتها و  1تتحدث املادة  -أ
                                                                                   جلهتني:و التحديد العام يصعب تطبيقه أالعام 

هو  احلسابية؟ ومامة مستقبال العملية هل تعتمد احملك "Group " اجلماعة لغياب املعيار القانوين الدويل لتحديد عدد -3
 اجلماعة؟ابدة مجاعية حبق إالرقم املعتمد حىت تعترب هناك 

ن عمليات أفهل يعين ذلك  "،قصد"عن 3مرتكبا  "فراد من اجلماعةأ قتل "ن يكونأيف املادة السادسة  "أ"تشرتط الفقرة و  -5
كيف تتحرى احملكمة و  و العصيان على السلطة؟أ؟ مثال قتلهم بسبب التمرد ابدهتم غري معاقب عليهاإالقتل دون قصد 

 ؟قصد القتل

فراد اجلماعة فهذا النص الغامض  و العقلي اجلسيم أبأاق الضرر اجلسدي إحلاملادة السادسة الفقرة "ب" عن تتحدث  -ب
ما الضرر العقلي فهو حالة ذهنية داخلية فكيف يتم أاثره على اجملين عليهم أكيف سيطبق فالضرر جسدي عمل تظهر 

 حتديده؟و معرفته و الكشف عنه 

و جزئيا أهالكها الفعلي كليا غحوال معيشية يقصد هبا أل اعمد"خضاع اجلماعة إ"/ ج عن  1النص يف املادة  أما-ج
 نفيه حبجةالقصد فيمكن  املسؤولني، أماولة من قبل الدولة و مر ميكن تربيره بسهفذلك األ ،العمد ابحلصار وضرورة توافر

 .الظروفالضرورة و 

                                                           
، ص 5035، لبنان، الطبعة األوىلابدة اجلماعية، املؤسسة احلديثة للكتاب، ختصاص القضائي يف جرمية اإلاإل ،الشواينمحد ايسني أنوزاد  1

51. 
 .121متويل، املرجع السابق، ص أسعد ة سعيد  2
وق جامعة املنصورة، مصر، ساسي، رسالة دكتوراه، كلية احلقنظامها األكمة اجلنائية الدولية نشأهتا و د حممد عبد اللطيف صا،ح، احملأمح 3

 .133، ص 5001
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غري قابل للتطبيق / ه فهذا يبدو نظراي  1املادة  كما نصت عليه"جناب داخل اجلماعة تدابري تستهدف منع اإل رضف"-د
و عملية أحباث علمية أجراء إكد منها أذ يلزم للتإ ،تعقيداهتاىل طبيعة اجلرمية وخصوصيتها و إنظرا  ،دويل مام قضاء جنائيأ

 1ثبات حصوهلا.نطاق واسع إلعلى مكثفة لفرتات طويلة دقيقة و 
دة مجاعية إابن هناك جرمية و العمد للقول أبأملالحظ أن اجلامع بني فقرات املادة السادسة هو ضرورة توفر القصد او 
ىل إفراد ينتمي و عدد من األأ ة اجلزئية فهل يكفي قتل شخص واحدابديظل التساؤل مطروحا حول مفهوم اإلو  ،كبتتأ

 إالال يسعنا جابة قاطعة على هذا السؤال و إ ال توجد ،ابدة اجلنسإرتكاب جرمية دانة إلمستهدفة لكي تثبت اإل 2مجاعة
 اخلصوص:ىل ما قاله رئيس جلنة صياغة نظام روما الربوفيسور شريف بسيوين يف هذا إمر ن حنيل األأ

ن يكون القتل القصد لشخص أنطقي وجود نظام قانوين ميكن مبقتضاه ذا كان من املإن يتساءل عما أن على املرء إ"ف
غري  دولية؟و جزئيا ال ميثل جرمية أالقضاء على اجلماعة احملمية كليا  نيةشخاص دون قتل ماليني األابدة اجلنس و إواحد 

 ن الوضع احلايل..."أ
نه  أن تثبت أحيث جيب  األمور،صعب أة هو دون شك من ميثبات النية اجلر إن أبسيوين حممد شريف عترب الربوفيسور يو 

مور صعوبة ثر األأكن حتديد القصد اخلاص يف القوانني اجلنائية من أكما .ابدة مجاعيةإرتكب قصد خاص املكان لدى 
 دىنن املنفذين على مستوى األأشبالصعوبة تتمثل بشكل خاص و  ،ذلك على املستوايت كافةالعام و مقارنة ابلقصد 

ثبات عسريا ن يكون اإلأيضا أللمنفذين الكبار حيث من املمكن كذلك ابلنسبة و  ،ثر دليل كتايبأحيث يوجد يف العادة 
 3ثر دليل كتايب.أيف غياب 
و معلومات أحالة إتظهر تلك الصعوابت عند ورود  مستقبال:العام يف احملكمة  دعيالصعوابت اليت ستواجه امل اثلثا:

طرف حيث سيصطدم  ةابدة مجاعية يف دولإرتكاب جرمية إ و بناء على حتركه من تلقاء نفسه للتحقق منأللمدعي العام 
دلة أالعمل على تقدمي ابدة و عمال اإلأخراجها من اوالهتا إلحمل الدولة و بو اجلرائم من قأحداث ابلتكييف القانوين لأل

                                                           
 أنظر كل من:  1

 .321- 321د وليد، املرجع السابق، ص أمحطارق  -
- ZAKR (Nasser), Analyse spécifique du crime de génocide dans le tribunal pénal 

interternational pour le Rwanda, R.S.C, 2001, P 265, 266.                
 نظر كل من: أ  2

 .11- 11محد ايسني الشواين، املرجع السابق، ص أنوازاد  -
 .52يب، ص دادميية شرطة من القانوين، أكابدة اجلماعية يف القضاء اجلنائي الدويل، جملة األاإل حممد خليل مرسي، جرمية   -

 ظر كل من:أن3
 .121علي مجيل حرب، املرجع السابق، ص   -
 .121السابق، ص متوبل، املرجع أسعد سعيد   -
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ىل وقف إمما يؤدي  15من القومي للدولة املادة ختصاص األإفعال تدخل ضمن و التذرع أبن تلك األألنفسها  محاية
 التحقيق من قبل املدعي العام.عمليات 

ستئناف يف احملكمة من دائرة اإل 5030/ 5/  1كامبو قد حصل بتاريخ أالقاضي  ن مدعي عام احملكمةأىل إنشري و 
 ،هبا يف دارفوره تهميابدة اجلماعية فعال من جرمية اإلأل رتكابهإل ر البشريعلى قرار يسمح له مبالحقة الرئيس السوداين عم

حصر مهامه فقط طلب املدعي العام و  5001/ 2/2يف التمهدية رفضت  ائرةدن كانت الأهذا التطور جاء بعد و 
 1نسانية.مبالحقة الرئيس السوداين عن جرائم ضد اإل

فعال من تصر على نسخ األقإصيل للمحكمة ختصاص األابدة اجلماعية ضمن اإلدراج جرمية اإلإىل القول أبن إخنلص 
فعال مام القضاء اجلنائي الدويل فتلك األأن يطورها لتتالءم مع تطبيق الفعلي أدون  3121اجلنس للعام  ابدةإتفاقية إ

يف القانوين هلا بني يونظرا للتنازع حول التكأ ،اب املعايري املوضوعيةغيثباهتا لإىل جانب صعوبة إحتتمل التفسريات الكثرية 
صيل منعقدة ختصاص األتبقى ممارسة اإلو  ،صيالأليس حتياطي و إ احملكمةن دور أىل إضافة إ ،كمة مسقبالاحملالدولة و 

ربعة اليت نصت عليها املادة اخلامسة من ساسية ضمن اجلرائم األأابدة كجرمية دولية دراج جرمية اإلإ امأ.للمحاكم الوطنية 
نسانية فعال ضمن اجلرائم ضد اإللألكد من ذلك التكرار أتنحبتا و قانونيا ليس نه جاء نظراي وسياسيا و أعتقد نف ،النظام

 الواردة يف املادة السابعة من النظام.
 نسانية: اجلرائم ضد اإلالفرع الثاين

ال بعد احلرب العاملية إ تظهر هذه اجلرائم ملهد نسبيا على الصعيد الدويل حيث ة حديثة العينسانتعترب اجلرائم ضد اإل
ة من اجلرائم ئمث توالت حماولة حترمي هذه الف2بورغساس من مبادئ نورماأل أاملبدول مرة يف الثانية عندما جاء النص عليها أل

 .3111ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام األروما  وإنتهاءا بنظامتفاقيات الدولية يف العديد من اإل

 

 

 

                                                           
ابدة اجلماعية يف نطاق احملكمة اجلنائية الدولية، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر تطور مفهوم جرائم اإل ،حامد سيد حممد حامد 1

 .321، 325، ص 5033والربجميات، دون طبعة، مصر، 
 .511، ص 3111القاهرة، طبعة، ربية، دونسلطة العقاب عليها، دار النهضة العلدولية و عبد الواحد الفار، اجلرائم ا 2

 :كل من وملزيد من التفصيل راجع    
، ص دون سنة ،لية احلقوق، جامعة املنوفية، كرياإلختصاص النوعي للمحكمة اجلنائية الدولية، رسالة ماجست ،محد مصطفىأماين أ -

312. 
رسالة دكتوراه، كلية احلقوق،  ،الدولية )دراسة حتليلية مقارنة(ختصاص التكميلي للمحكمة اجلنائية عمران حممد زايد الربكي، اإل -

 .55، ص 5035جامعة القاهرة، 
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 تطورها نسانية و : حملة اترخيية عن اجلرائم ضد اإلوىلالفقرة األ
ىل إال أن بعض ذهب إ 13132ول مرة عام نسانية قد ظهرت ألن فكرة اجلرائم ضد اإلأوفقا لبعض الدراسات التارخيية 

ول ال بعد احلرب العاملية الثانية عندما جاء النص عليها ألإيف القانون الدويل  أنسانية مل ينشن تعبري اجلرائم ضد اإلأالقول 
حتت عنوان رئيسي على مايلي " اجلرائم و  السادسةمن املادة  "ج"ورغ فنصت الفقرة مبنو  النظام األساسي حملكمة مرة يف

و أقبل احلرب  نينيي سكان مدأ ضدخرى أسانية إني اعمال غري أو أسرتقاق و اإلأابدة اإلو أعمال القتل أي أاإلنسانية،
و على صلة هبا سوى  أل يف والية احملكمة دخي جرمية تدينية تنفيذا ألو أية قو عر أسياسيية  سبابضطهاد ألاإلو أ،اثنائها

 2.رتكبت فيه"أ تهاكا لقانون الوطين للبلد الذيإنو ال تشكل أكانت تشكل 
 30/35/3122اتريخ  30قانون جملس املراقبة رقم  ،ملانياأاجلهاز التشريعي لكل  هبوصف انياأملجملس احللفاء يف  صدرأو 

من قانون (ج )قد توسعت املادة الثانية نسانية و احلرب و اجلرائم ضد اإلعن جرائم  الذي نص على معاقبة املسؤولني
 ،: الفضائع و اجلرائم مبا فيهانسانية هينسانية على النحو التايل :" اجلرائم ضد اإلجملس املراقبة يف تعريف اجلرائم ضد اإل

و غري ذلك أغتصاب و اإلأو التعذيب أو السجن أو الرتحيل أسرتقاق و اإلأابدة القتل او اإل،شكل مانع بن مل يكن إو 
سواء كانت تشكل ،دينية  وأية قو عر أسباب سياسية ضطهاد ألو اإلأنسانية ترتكب ضد السكان املدنيني إفعال ال أمن 

 3".رتكبت فيها أنتهاكا للقوانني الداخلية للدولة اليت إال تشكل  وأ

                                                           
ابدة منهجية و متعمدة من الدولة الرتكية إنه متت أرمن، فقيل تراك ضد األرتكبها األإطلق يف ذلك الوقت املذابح اليت أذلك ملواجهة ما و  1

عالان مشرتكا حول هذه املذابح و إ 3132مايو  52بريطانيا يف أصدرت فرنسا و ، وقد ج نطاق احلربضد جزء من سكاهنا املدنيني خا 
 رتكبوا تلك اجلرائم.إعضاء احلكومة الرتكية الذين أدوا على وجوب مساءلة نسانية وأكعربوا عنها ابجلرائم ضد اإل

 لك: ذراجع يف 
 .11، ص 5002القاهرة،  طبعة، العربية، دونختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، دار النهضة إشريف سيد كامل،  -
 .205محد حممد عبد اللطيف صا،ح، املرجع السابق، ص أ   -

نسانية، حبث مقدم اىل الندوة العلمية حول احملكمة اجلنائية الدولية حتدي احلصانة اليت نظمتها جامعة حممد يوسف علوان، اجلرائم ضد اإل 2
، محر، دمشق، منشورات اللجنة الدولية للصليب األ5003يناير  2 إىل 5محر يف الفرتة من يب األدمشق ابلتعاون مع اللجنة الدولية للصل

 .505ص 
 وملزيد من التفصيل راجع:

- Delmas-marty (mireille), le crime contre lhumanite, le droit de lhomme et 

lirreductible hummain, R.S.C, 1994, p479. 
رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، حكام النظام االأنسانية يف ضوء اجلرائم ضد اإل بكة، سوسن مترخات 3

 .21، ص 5002جامعة القاهرة، 
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و أ 30املراقبة رقم  وقانون جملس ربغحماكم احللفاء وفق نظام نورممام أقد متت حماكمة بعض املسؤولني يف دول احملور و  
عالان دوليا إحكام لك األت وتعترب ،رتكاهباحكاما حبق املتهمني إبأصدرت أنسانية و طوكيو بتهمة اجلرائم ضد اإل نظام

 التالية:الدولية 1للحقائق القانونية 
  .القضاء الدويل اجلنائي صبحت جرائم دولية يعاقب عليهاأنسانية اجلرائم ضد اإل -3

 .قننةىل جرائم دولية مإدولية متفرقة قواعد عراف مبعثرة وتقاليد و أنسانية حتولت من مبادئ سامية و اجلرائم ضد اإل  -5

 نسانية ال تسقط ابلتقادم.ن اجلرائم ضد اإلأ أقرار مبدإ -1

حيث كلفت اجلمعية العامة جلنة القانون الدويل  ،سيسهامم املتحدة عقب أتهتمام األنسانية إبحظيت اجلرائم ضد اإلو 
 ،53/33/3121بتاريخ  5 -د– 311مبوجب القرار رقم  "منهاأنسانية و سلم اإلبمشروع مدونة اجلرائم املخلة "عدادإب

مم ت األعاىل ذلك ر ،حىت يومنا هذا ري مشروع النو أ بصرلكن مل ي ،3111فقدمت عدة مشاريع و كان اخرها يف العام 
نسانية ضد اجلرائم اليت ترتكب يف النزاعات اإللدولية موضوعها محاية املدنيني و تفاقيات ااملتحدة قيام العديد من اإل

ا هتو بروتكوال 3121ربع عام ت جنيف األاتفاقيإو  ،30/35/3121العاملي حلقوق االنسان يف اإلعالن املسلحة مثل 
 .2الالحقة و غريها

حدد و " نسانية" اجلرائم املناهضة لإلاخلامسة:كمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة تضمن يف مادته كان نظام احملو 
كلتا و  اإلنسانية"روندا على " اجلرائم املرتكبة يف حق لنصت املادة الثالثة من نظام احملكمة اجلنائية الدولية  فعاهلا، كماأ

خرى بعد أ قضاؤه مرةل بذلك القانون الدويل اجلنائي و نسانية ليسجم ضد اإلمعاقبة اجلرائاحملكمتني تقومان ابحملاكمة و 
 .3نسانيةطوكيو احلماية اجلنائية ضد اجلرائم املرتكبة ضد اإلحماكم نورمريغ و 

 نسانيةاجلرائم ضد اإلوتقنني ما نظام رو  الثانية:الفقرة 
فعال اليت حدد األو  كما عرف4عرب مادته اخلامسة حملكمتهصيل األختصاص نسانية ضمن اإلقنن نظام روما اجلرائم ضد اإل

 رتكاب إكمة تنظر يف قضااي احمل أن ىلإنشري و ، نسانية يف مادته السابعةرتكبت عن علم تعترب جرائم ضد اإلإذا ما إ

 

                                                           
 .11عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص  1
  .51هاين مسري عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  2
 أنظر كل من: 3

عمان، األردن  نسان وحرايته األساسية، دار الثقافة، الطبعة األوىل،احلماية الدولية اجلنائية حلقوق اإلبدر الدين حممد شبل،  -
 .111، ص 5033،

كادميية أ، جملة كلية الدراسات العليا، تصدر عن إختصاص احملكمة اجلنائية الدوليةطار إنسانية يف اجلرائم ضد اإلعبد الرمحان خلف،  -
 .530-501، ص 5001ثامن، يناير من، العدد المبارك لأل

4Marc.Henzelin, op.cit, P 223.    
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 1."دارفور"السودان غو الدميقراطية و الكونو فريقيا الوسطى إو  وغنداأ من:نسانية يف كل جرائم ضد اإل
مىت " نسانية جرمية ضد اإل"تية:اآلفعال ي فعل من األأيشكل  األساسي،قد عرفت املادة السابعة " لغرض هذا النظام و 
 ابهلجوم:علم  وعن املدنيني،ية جمموعة من السكان أو منهجي موجه ضد أطار هجوم واسع النطاق إرتكبت يف أ

 القتل العمد  -أ

 ابدة اإل -ب

 سرتقاق إلا -ت

 " ري للسكانقسالنقل الو أبعاد السكان إ -ث
القسري ختفاء طهاد، اإلضغتصاب، اإل، اإل، التعذيباحلرمان الشديدو أالسجن  فعال:األتواصل املادة السابعة يف تعداد و 

خرى ذات الطابع املماثل اليت تسبب عمدا يف معاانة شديدة نسانية األإفعال الالاألجرمية الفصل العنصري و  ،شخاصلأل
 تسرتسل املادة السابعة يف شرح وتعريف كل فعل على مث 2و البدنيةأو ابلصحة العقلية أجلسم ابذى خطري يلحق أيف  وأ

بط منها وجود شرطني جوهرين متالزمني لقيام جرمية ضد نن نستأنستطيع  القراءة املرتوية للمادة السابعة ى، وعربحد
 :ختصاص احملكمة عليها مهاإسراين نسانية و اإل

 حتديدا.ن تكون انجتة من هجوم واسع او منهجي موجه ضد السكان املدنيني أ: ولاألالشرط 
 3م عما سينتجه ذلك اهلجوم.لعلا لزامية توافرإ :الشرط الثاين

 :التاليةلألسباب ذلك و خيلو من صعوابت  ق من توافر الشرطني اللكن التحقو 
شرح منهجي و و أهجوم واسع النطاق  إطاررتكبت يف أنسانية تتحقق مىت ن اجلرمية ضد اإلأبن القول إ :ولالسبب األ

 :يتطلب "فعال...رتكاب املتكرر لألهنج سلوكي يتضمن اإل"نه معىن اهلجوم أب
ن هجوما أنسانية فهل يعين ذلك داخلة ضمن اجلرائم ضد اإل ن يتكرر حىت تعترب نتائجهأ جيب ن اهلجوم ضد املدنينيأ -3

 اإلنسانية؟ري كاف لقيام جرمية ضد ساحقا غ

 ي معيار؟أن يتم وفق أجيب  األفعال"تكرار "ن أ -5

                                                           
ربع املذكورة بناء على طلب مدعي مالحقة العديد من املسؤولني يف الدول األيف احملكمة عدة قرارات بتوقيف و  صدرت الدائرة التمهديةأ 1

 نسانية.رتكاب جرائم ضد اإلهتمهم إبإعام احملكمة الذي 
 .153، ص نفسهاملرجع عبد الرمحان خلف،  -

 .10، ص 5001، مصر، األوىل لية، دار الكتب املصرية، الطبعةختصاص احملكمة اجلنائية الدو إدراسة ل محد برسيم، مقدمةأحممد  2
  نظر كل من:أ 3

 .25سعيد، املرجع السابق، ص سامي عبد احلليم  -
 .122، ص 5001القاهرة،  (، رسالة دكتوراه، جامعةحكام املوضوعية واإلجرائيةاأل)نسانية اجلرائم اإل رامي عمر ذيب أبو ركبه، -
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و يف أ؟ يف زمن السلم او احلربرتكابه إفهل يعين ذلك "اهلجوم ضد املدنيني "ةة السابعة مل حتدد بدقة طبيعادن املأ -1
 1؟و الدولية املسلحةأالنزاعات الداخلية 

يشكل قيدا يصعب التحقق منه يف النزاعات املسلحة الدولية  العلم ونتائجهشرط بن ربط اهلجوم إ :السبب الثاين
التفسريات القانونية املختلفة املنظمة و و أرادة الدولة اجلنائية إلاإلجراءات ن كان جوهراي يف إو العمد  ثبات توفرإف ،والداخلية
ىل غري ذلك من احلجج إو هولة ابلسكان املدنيني أيف مناطق م العسكرينيحتماء إبذرع ىل التإضافة إ أ،مثل اخلط

 .التربيراتو 
و املنهجي أيت نتيجة عدم القدرة على حتديد مفهوم اهلجوم الواسع أفت اجلنائي الدويلمام القضاء أا الصعوبة احلقيقية مأ

جل تلك الغاية أمن و  ،ستقرار الدولةإلسيادة حفاظا على عمال اأنه من عها أبذر تبدقة بسبب خضوعه لسلطان الدولة و 
منها التقرير الذي يتعلق مم املتحدة و شاهدان على ذلك تقارير األو .فعاهلاأرات القانونية لتكييف ما يكفي من التربي ستجد

رضني سالمة البالد عرهابية مإعمال أبن لبان كوسوفو يقومو "أن أقليم كوسفو مدعية إهايل أمبا كانت تقوم به بلغراد ضد 
 ."والفتنةوحدهتا للخطر و 

ن كان إف" و منظمة ... أعمال بسياسة دولة ...فعالرتكاب املكرر لألاإل"نصت على  1/5من املادة  "أ"ن املقطع أكما 
ن هذا إو التحريض من قبل مصدر معني فأو التنظيم أنسانية يعين عنصر التخطيط العنصر السياسي يف اجلرائم ضد اإل

رهاب مكافحة اإلو أنسانية متعددة من قبل الدولة جلهة تكييف الفعل كجرمية ضد اإلويالت أتو املعىن سيخضع لتفسريات
 2؟من الدولةأم هو من جرائم أ والتمرد

حد  ىلإالتفسريات املتعددة اليت تصل أتون وقع املفهوم يف أستقرقاق ن عمومية تعريف مفهوم اإلإ السبب الثالث :
سرتقاق اإل " يعين :النحو التايل ىعل"ج "املقطع  5حيث عرفته املادة السابعة الفقرة  سالميةالتناقض مع املبادئ اإل

هذه السلطات مجيعها على شخص ما مبا يف ذلك ممارسة هذه  وأحق امللكية  ي السلطات املرتتبة علىأممارسة 
جاج و حتفظ حتإىل إدت أن عمومية النص السابق إطفال " السيما النساء و األشخاص و جتار ابألل اإليالسلطات يف سب

                                                           
 أنظر كل من: 1

جامعة القاهرة،  نسانية ومدى املسؤولية القانونية الدولية، رسالة دكتوراه،مام منصور، اجلرائم املرتكبة ضد اإلإطاهر عبد السالم   -
 .112، ص 5002

 .132ص  ،قعبد الرمحان خلف، املرجع الساب  -   
 من:نظر كل أ2

 .111ىل ص إ 115متوبل، املرجع السابق، ص أسعدة سعيد  -
 .10- 11، املرجع السابق، ص ت عبد احملسنعال عز  -
 .122ىل ص إ 121، املرجع السابق، ص علي مجيل حرب -
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ن بعض الدول و املنظمات غري احلكومية احلاضرة يف أىل إحتجاج و التحفظ العريب عود سبب اإليو  ،الدول العربية عليه
السيما النساء متهمة الدول العربية اليت تسمح شخاص و جتار ابألسرتقاق جلهة اإلمؤمتر روما توسعت بشرح مفهوم اإل

 جتار ابلنساء.نه تشريع وطين لإلتعدد الزوجات أبب
تطوير  مام تطبيق النصوص ال تنفي امليزات اليت كرسها نظام روما يف مادته السابعة على صعيدأن جممل تلك العوائق أال إ

 ايلي:مبتتلخص القانون الدويل اجلنائي وقضائه و 
جرائم واملعتربة النص املادة السابعة من النظام  فعال املذكورة يفمنح قضاة احملكمة سلطة تقديرية حمدودة بعدم التقيد ابأل -3

األخرى ذات الطابع املماثل اليت تتسبب عمدا يف معاانة  نسانيةإفعال الالاأل "بل تتعداها لتشمل كل،ضد اإلنسانية
ابية ، إجينراها  ديريةقو هذه السلطة الت (/ك3/)1و البدنية أو ابلصحة العقلية أذى خطري يلحق ابجلسم أو يف أشديدة 

ن تنتج أحاطة بكل ما ميكن ىل صعوبة اإلإضافة إ،ول مرةفعال ترتكب ألأخاصة ما تشهده من النزاعات املسلحة من 
لكن جيب عليه التقيد بشرطني فعال و فالقضاء بسلطته التقديرية تلك ميكنه تكييف األ ،النزاعات املسلحة من جرائم

 : أساسني عند ممارسة تلك السلطة

 مباشر.و شكل واضح باحلقيقية على املدنيني اخلطورة نسانية و إل بصفة الالاعفن تتسم األأ: ولالشرط األ
و حمدد يف أالتفسري عند النظر يف فعل غري مذكور اجلنائي عدم التوسع يف القياس و أ : التقيد القانوين ابملبدالشرط الثاين

 النظام.
قرتاحات دراج تلك اإلإحيث مت  ،ختصاص احملكمة املوضوعيإقرتاحات املقدمة من الدول لتوسيع ستيعاب معظم اإلإ -5

كراه اإل  وأستعباد اجلنسي اإلو أغتصاب جرمية اإلمثل جرمية الفصل العنصري و  اإلنسانية"فعال اجلرائم ضد أ"الئحة  ضمن
 .نسانيةإما هنالك من ممارسات ال  ىلإختفاء اإلعلى البغاء والتعذيب و 

 1ن حدث ذلك من قبل أمل يسبق نسانية و ضمن اجلرائم ضد اإل الثقايفضطهاد السياسي و دراج اإلإتفوق نظام روما يف  -1

 : جرائم احلرب الفرع الثالث
ربية تدرجييا لتؤسس قائمة ابلقيود على ممارسات املتحاربني ابلتزامن مع التطور احلضاري العادات احلاف و عر تراكمت األ

عادات احلرب الواجب تعاهدية بني الدول مسيت بقواعد و بسكب تلك القائمة يف قوالب  أنساين الذي بداإلواملعريف 
نائية ساسي للمحكمة اجل، وكيف تعامل النظام األالقانون الدويليف ية بر فعال احلفكيف مت التدرج بتحرمي األ ،حرتامهاإ

 :تيتنيجيب عليه يف الفقرتني اآلنهو ما سو  وأفعاهلا؟الدولية مع جرائم احلرب 
 
 

                                                           
 .121، 121علي مجيل حرب، املرجع السابق، ص  1
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 تطور مفهوم جرائم احلرب :وىلالفقرة األ
وإعتبار عادات احلرب الربية برز على صعيد وضع تنظيم قواعد و يف هناية القرن التاسع عشر احلدث األاجملتمع الدويل شهد 
نة باليت تعد الل ،3111تفاقيات الهاي إقد مت عقد ية والوضعية و فخالق الدولية العر األالفها منتهكا للمبادئ و من خي

الثنائية  مؤمتر الهايتفاقيات إتلتها و  ،النواة املمهدة لقيام قانون دويل جنائيو  ،قانون الدويل الوضعي عمومالل سيةيسأالت
ماكن املدنية محاية األسرى اجلرحى والسكان املدنيني و أالتعامل مع املنظمة للعادات احلربية و  51/30/3101يف 

 1الدينية.و 
تسمى و  رضراف احلرب على األأعحرتام قوانني و إن أبش 2رقم  31/30/3101تفاقية الهاي يف إقد تضمنت و 
مل لقوانني أكن تصدر مدونة أ ىلإ" مايلي:مارتنز الذي ينص على  الربية( وشرطعراف احلرب أحرتام قوانني و إ معاهدة)

 ،كما تنبع من العرف بني الشعوب املتحضرة مم،األحكم مبادئ قانون اية و محاحملاربون حتت السكان و  .... يظلاحلرب 
الذي  "مارتنز يودورف"القانوين سي و لوماسي الرو بىل الدإ تسميةتنسب الو "مالءات الضمري العام إنسانية و من القوانني اإلو 

 صاغ هذا الشرط.
 ،عتبارها جرائم حربالثني فعال إلثثنني و إىل مؤمتر السالم يف ابريس إيف تقريرها  3131صنفت جلنة املسؤوليات عام 

 3152تفاقية عام إمم برعاية قد قامت عصبة األو  ،فعاهلاأعلى معاقبة مرتكيب جرائم احلرب و رساي نصت معاهدة فوقد 
 سلحة اجلرثومية مبثابة جرائم احلرب.األستخدام الغازات السامة احلاذقة و إاليت تعترب 

حيتسب مليثاق و ،فعاهلا أوين املقنن ملفهوم جرائم احلرب و يف التنظيم القان 31222حماكمات نورمربغ و طوكيو عام  سامهت
فعاله اجلرمية احملققة حمرمة أل جعل يصألاهذا التطور ابلتحرمي وليا و دالتهديد هبا نه حرم احلرب و أمم املتحدة األ ةمنظم
و   35/01/3121تاريخ ربع بتفاقيات جنيف األإبرام إمم املتحدة يف األ ن جنحت اجلمعية العامة يفأفكان  ،دوليا

                                                           

 أنظر كل من:1     
 .110السابق، ص توبل، املرجع سعيد أم دةسع -
نساين(، دار املستقبل العريب، القانون الدويل اال) احلرباجلنائية الدولية مبالحقة جمرمي  ختصاص احملكمةإ صالح الدين عامر،   -

 .221، ص 5001محر، ، اللجنة الدولية للصليب األالطبعة األوىل
اجلرائم الدولية منوذجا(، اجمللة اجلنائية القومية، اجمللد الرابع واخلمسون، )ثر العوامل السياسية يف النظام اجلنائي الدويل أ مروة نظري، -

 .301، ص 5033ول، مارس العدد األ
 نظر كل من:أ 2

املواءمات الدستورية والتشريعية، مشروع قانون تطور مفهوم جرائم احلرب يف كتاب احملكمة اجلنائية الدولية  صالح الدين عامر،    -
 .301، ص 5002محر، مصر، اللجنة الدولية للصليب األالطبعة الرابعة، ، ف عتلمإعداد شري، منوذجي

، تصدر عن سالمية والقانون الدويل، جملة الشريعة والقانونحكام جرائم احلرب وفق التشريعات اإلأ اجمليد حممود الصالحني، عبد -
 .551ص ، 5001، أكتوبر 51، العدد 50مارات العربية املتحدة، السنة جملس النشر العلمي بكلية الشريعة والقانون جبامعة اإل
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اجلرحى يف زمن احلرب و سرى و معاملة األتعلقة مجيعها حبماية املدنيني و املو  3111هلا عام  نضافيااإل نكذلك امللحقا
اعد الوضعية ملنظومة صبحت اليوم تشكل القو أبروتوكوالهتا و  مالحقهاتفاقيات جنيف و إخل و إمحاية املمتلكات ....

املساءلة الدولية  أساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف مادته الثامنة مبدقد رسخ النظام األو ،نساين القانون الدويل اإل
 1تفاقيات ابلتحديد.اجلزائية ملنتهكي تلك اإل

واضحا يعاقب روندا تضمنا نصا ني يف كل من يوغسالفيا السابقة و كان نظامي احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني املعاصرتو 
مناطها نظمة احملاكم اجلنائية الدولية أبأن أىل إشري نو  ،2ومالحقهاتفاقيات جنيف إفعاهلا املذكورة يف أعلى اجلرائم احلرب و 

 خلية من انحية اثنية.اطال النزاعات الدتخرجت جرائم احلرب من نطاقها التقليدي احملصور ابحلرب الدولية لأاملختلفة 

 وأفعاهلام احلرب ائنظام احملكمة يقنن جر  الثانية:الفقرة 
جلنة صياغة نظام الدولية و املؤمترات القانونية و طول يف املناقشات التحضرية يف ستحوذت جرائم احلرب على الوقت األإ

عرتاضات شديدة متعددة على الئحة جرائم إمطولة و  خالتخاصة الدول الكربى قدمت مدافالدول املشاركة و  ،روما
ي مؤقت بطبيعته أ "نتقايلإحكم "على نظام روما اليت جاءت حتت عنوان  352ىل فرض املادة إفضى الحقا أاحلرب مما 

 األساسي،جيوز للدولة عندما تصبح طرفا يف هذا النظام  35من املادة  3حكام الفقرة أابلرغم من " مايلي : على فنصت
ذلك فيما يتعلق و ،ساسي عليها ختصاص احملكمة ملدة سبع سنوات من بدء سراين هذا النظام األإن تعلن عدم قبوهلا أ

 وأتكبوا جرمية من تلك اجلرائم إر ن مواطنني تلك الدولة قد دعاء أبإلدى حصول  الثامنةليها يف املادة إبفئة اجلرائم املشار 
عادة النظر إ وجب تلك املادة يف مؤمترمبعالن الصادر ي وقت سحب اإلأميكن يف و  ،قليمهاإرتكبت يف أن اجلرمية اليت أ

بدعة قانونية دولية مستحدثة تتضمن حق الدول  352تعترب املادة و " 351وىل من املادة الذي يعقد وفقا للفقرة األ
نتقايل من إحتت عنوان وات و سن ختصاصها يف جرائم احلرب ملدة سبعو عدم قبول ممارسة احملكمة إلأطراف يف تعليق األ

                                                           
 . 121املرجع السابق، ص  ،بدر الدين حممد شبل 1
 .115ل، املرجع السابق، ص بمتو أسعدة سعيد  2

 راجع كذلك:وملزيد من التفصيل 
دولية، جملة مركز البحوث الشرطة صادرة عن ختصاص احملكمة اجلنائية الإطار إعادل عبد العزيز فرحات، حماكمة جمرمي احلرب يف  -

 .212، ص 5002من، العدد السادس والعشرون، يوليو ادميية مبارك لألأك
- Herman vonhebel, the definition of war crimes in the rome statue, the 

international criminal court: achallenge to Impunity, damaxus university faculty 

of law and the international committee of the Red Cross, 3-9 November 2001, 

p68-69. 
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ختصاص املوضوعي خراجها من اإلإلغاء الفعلي جلرائم احلرب و نتهائة مما يعين اإلو حتديد املدة الزمنية إلألزامية إدون 
 1". للمحكمة

دون اخلوض كثريا يف تفاصيل كرب فيه و حتلت املساحة األإاليت 2هم مضامني املادة الثامنة من نظام روما أنطلع على و 
 :كل فعل يتطلب حبثا يف حد ذاته وهي  وأوصافها ألنفعال األ
  :قد وزعت بدورها على قسمنيو اليت تعترب جرائم حرب ة يف النزاعات الدولية املسلحة و فعال املرتكب: األوىلاأل

 3(أ – 1/5 املادة) فعالاألمع حتديد  3121/ 1/ 35تفاقيات جنيف املؤرخة يف نتهاكات اجلسمية إلاإل ول:القسم األ
عات الدولية املسلحة يف النطاق الثابت از عراف السارية على الناألخرى للقوانني و اخلطرية األ نتهاكاتاإل القسم الثاين:

محاية السكان املدنيني تضمنت  (فعال 51بلغ تعدادها )حتديدها فعال و ذكر األو  (ب-1/5املادة )للقانون الدويل 
قتصارها على إاحلد من فضاعة احلرب بتهذيبها و و ،حتاللاإلو أثناء العمليات العسكرية أبشكل رئيسي و ممتلكاهتم 

على  "ضرار زائدةأتسبب بطبيعتها "اليت سلحة السامة كالقذائف و ستخدام األإصنف و ،هداف العسكرية الضرورات و األ
فعال املصنفة جلرائم حرب يف املادة الثامنة األجاءت مطولة .وقدستعماهلا إسلحة النووية و ستبعدت األأو ،هنا جرائم حربأ

 4.رضائي ملقرتحات الدول النامية و مطالبها حشرعبارة عن 
جة تعمد شن ذا كانت نتيإتعترب ضمن جرائم احلرب ا يف النزاعات الدولية املسلحة و املنصوص عليها حصر و  البيئة:جرائم  -أ

خرج جرائم أشديد للبيئة الطبيعية فيكون النص قد جل و طويل األحداث ضرر واسع النطاق و إهجوم مع العلم ..." و 
خرى صعوبة تطبيق هذا النص العام لعدم القدرة على أمن انحية و  ،ستمرار يف وقت السلم من انحيةالبيئة املرتكبة إب

 – 1/5) املادةثناء العمليات العسكرية يف النزاعات الدولية املسلحة أخاصة "علم" و عن  وأالتحقق من حصوله عمدا 
 .5001مريكي للعراق عام ثناء الغزو األأمثال ما حصل ( و 2ب /

                                                           
 أنظر كل من: 1

تصدر عن  ، جملة العلوم القانونية واإلقتصادية، 3111إتفاقية روما املتعلقة ابنشاء احملكمة اجلنائية الدولية لعام شاهني علي شاهني،  -
 .551، ص ، القاهرة5002كلية احلقوق جامعة عني مشس، السنة السادسة واألربعون، يناير

ول، السنة العاشرة، من والقانون تصدرها كلية شرطة ديب، العدد األختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، جملة األإ ،حممد يوسف علوان  -
 .01، ص 5005يناير 

 ملزيد من التفصيل راجع: 2
، 30-01اإلختصاص املوضوعي للمحكمة اجلنائية الدولية، جملة احملامون تصدرها نقابة احملامني، العددان ، د السليمانحممو   -

 .3111ىل ص إ 3111ص سوراي، ، 5030تشرين األول -، أيلول12السنة
 .512، ص 5033اريق، قز براهيم حسن حرفوش، جرائم احلرب يف القانون الدويل احلديث، رسالة دكتوراه، جامعة الإحممد  3
 .11مسري عبد الرزاق، املرجع السابق، ص هاين  4



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

285 
 

جتمع وأماكن املستشفيات اثر التارخيية و األاخلريية و و أالعلمية و أالفنية و أالتعليمية و أغراض الدينية املخصصة لأل محاية املباين -ب
ا أم ،ونيسكو القائماألهذا التعريف منقول من نظام و  (1/ ب-1/5) هدافا عسكريةأال تكون أاجلرحى شريطة املرضى و 

 1نظام روما فقد حصرها ابلنزاعات الدولية املسلحة مع ضرورة توافر العمد 

 القائم، أما نظام روما فقد حصرها ابلنزاعات الدولبة املسلحة مع ضرورة توافر العمد.
 (55ب / – 1/5) املادةري سو العمل القأكراه على البغاء اإل و أستعباد اجلنسي اإلو أ غتصابعال اإلأفن إىل ذلك فإ
عتمادها كجرائم حرب مستقلة ضمن املنظمات غري احلكومية إلوروبية و اليت كانت موضع مطالبة شديدة من الدول األو 
مر ابلنسبة كذلك األ نسانية(اإلاجلرائم ضد )ىل املادة السابعة من النظام إحالة تعريفها إختصاص احملكمة مث حصرها و إ

 .2عدامات دون حماكمة نزيهةاإلطفال و جتنيد األالرهائن، و خذ أذيب والعنف و للتع
 اليت تعترب جرائم حربحتمل الطابع الدويل( و  )الفعال املرتكبة يف النزاعات املسلحة الداخلية األ الثانية:

فعال املذكورة هذه املقاطع تكرارا لألفعال املذكورة ضمن جاءت األوقد  (املقاطع ج،د،ه،و 1/5 )املادةنصت عليها 
ربع تفاقيات جنيف األإة بني دخال حمدد للمادة الثالثة املشركإيزها هو ميلكن ما ا يف النزاعات املسلحة الدولية و سابق

النقطة اجلوهرية اليت تستوقفنا و 3اليت تنص على محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة الداخلية و  35/1/3121بتاريخ 
دراجها ضمن إعريف الغامض لتوصيفها القانوين و منا التإ حتديدهافعال و صوص النزاعات الداخلية ليس ذكر األخب
فتح بلتعريفها جاء مضطراب  5من املادة الثامنة الفقرة  (د،و)فالنص املكرر يف املقطعني  ،مستقبالختصاص احملكمة إ

ختصاص احملكمة إكما حيجب يف الوقت ذاته سراين   ،للدول الداخلي مام حصول تدخل ابلشأنأاجملال بكل سهولة 
عات املسلحة الداخلية بوصفها از ود ابلناملقص 1/5من املادة  (د، و)عرف املقطعان و  .عليها بسبب تلك املداخالت

، الداخليةالتوترات ضطراابت و ابلتايل فهي ال تنطبق على حاالت اإلاملسلحة غري ذات الطابع الدويل و نزاعات " الهنا:أ
عات لنزاتنطبق على اة املماثلة و عمال ذات الطبيعو غريها من األأعمال العنف املنفردة او املتقطعة أعمال الشغب و أ مثل

مجاعات مسلحة جل بني السلطات احلكومية و قليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول األإاملسلحة اليت تقع يف 
 4".و فيما بني هذه اجلماعاتأمنظمة 

                                                           

 
 .11د برسيم، املرجع السابق، ص أمححممد  2
 .113، 110بدر الدين حممد شبل، املرجع السابق، ص  3
، ص 5033رسالة دكتوراه، جامعة املنصورة، القاهرة،  ئية الدولية مبحاكمة جمرمي احلرب،ختصاص احملكمة اجلناإ جنالء حممد عصر، 4

233. 
 وملزيد من التفصيل راجع:



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

286 
 

 اإلنسانية"اجلرائم ضد "ىل تداخلها بشكل واضح مع إفعال اليت تعترب من قبيل جرائم احلرب يؤدي التوسع يف تعداد األو 
 مسلح، كذلكو يف نزاع دويل أنزاع داخلي مسلح  رتكاهبا يفإذا كان وقت إن هناك العديد من اجلرائم اليت مل حيدد ما أذ إ
 هنا:أجرائم احلرب تشرتك يف نسانية و فعال اجلرائم ضد اإلأن إف

 موجهة ضد السكان املدنيني. -3

 سياسة عامة.و ضمن أترتكب يف هجوم واسع   -5

 .1من يشن اهلجوم رادة عنداإلجيب توفر العلم و  -1

مام قضاء أ وخاصة أنناتكييفها القانوين للفعل املرتكب  وإرابكها عندحراج احملكمة إىل إفعال يؤدي هذا التداخل ابأل 
 الصحيحة. واإلجراءات اجلنائيةجنائي دويل مسته السند الواضح 

 "ال بنصإال جرمية  "نائياجل أحتققا للمبد احلرب تعريفها يف املادة الثامنة جلرائمفعال و فاضة يف حتديد األابلرغم من اإلو 
 برزها:أيبقى هناك عدة عوائق قانونية ستواجهها احملكمة 

ىل إختصاص حمكمته إو حتديد اجلرائم اليت تدخل يف أحالة يف تعريف منهجية واضحة تتلخص بعدم اإليعتمد نظام روما  -3
واملعاهدات ويدخلها لك املواثيق ت ويقتبس مننراه يف جرائم احلرب حييل  الدولية، بينماعراف األعالانت و اإلت و املعاهدا
 .و عامة يصعب التحقق منهاأمقننة غامضة  نصوصا

و غري الدولية يتيح للدولة التهرب من سراين أعدم وجود معيار دويل موضوعي لتحديد طبيعة النزاعات املسلحة الدولية  -5
 عمال السيادة.أهنا من أخاصة يف النزاعات املسلحة اليت غالبا ما تعترب ختصاص احملكمة إ

عطت أاليت  352املادة  و فرضأقرار إبقاؤه نظراي عرب إختصاص احملكمة املوضوعي و إقصاء الفعلي جلرائم احلرب من اإل  -1
تلك و  ،اتختصاص احملكمة على جرائم احلرب فيها ملدة سبع سنو إو عدم قبول ممارسة أطراف يف تعليق األللدول  احلق

 .ليق عمل احملكمة على جرائم احلربلتعو حتايل قانوين الحق أيت كبدعة قانونية املادة أت

و سياسية عامة أطار خطة إكون مرتكبة يف تن أن جرائم احلرب جيب أ:" يف نص املادة الثامنة مثلمبهمة  وجود تعابري  -2
مام القضاء اجلنائي لعدم القدرة على أهذه التعابري العامة يصعب تطبيقها و و عند تعمد شن هجوم مع العلم .."أ...." 

عتبارها يف الغالب إو و سياسة أطار خطة إتقع ضمن  هناأفعاهلا أعدم وصف و ، الدوليةتربيرات و الو العلم أحتري العمد 
 خطاء مادية و تكنولوجية .أنتيجة 

                                                                                                                                                                                     

، منية والتدريب، اجمللة العربية للدراسات األ3111إىل روما  3131من فرساي بيدي، تطور حماكم جرائم احلرب سامة غامن العأ -
 .311، ص 5002أغسطس ،، 20لعدد ا

 .301- 301، ص ، املرجع السابقمروة نظري1
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الكونغو الدميقراطية وغندا و أ: يف كل من الدول شخاصأصدر مذكرات ضد أن مدعي العام احملكمة قد أىل إنشري و 
حىت اليوم مل تتعرض احملكمة بكل و .مسلحةاخلية و رتكاب جرائم احلرب يف نزاعات دتهمها إبيالسودان و  وإفريقيا الوسطى

 رتكبت بسبب نزاع مسلح دويل.أىل جرائم حرب إالتحقيق دعاء و جهزة اإلأ وأجهزهتا القضائية أ
طبيعة نظام روما بعيد و حد  ىلإن كان يتالءم إفعال يف املادة الثامنة و سهاب يف تعداد األن اإلأىل إخنلص من كل ما سبق 

من انحية ض النصوص من انحية و و عمومية بعأمام تطبيقها لغموض أعوائق قانونية و  صعوابتنه خلق أال إ اجلنائية
من  352ختصاصها املوضوعي على جرائم احلرب مبوجب املادة إللمحكمة عن ممارسة  يقصاء الفعلاإلىل إدى أخرى أ

 النظام.
 جرمية العدوان الرابع:الفرع 

فهي اجلرمية  ،مجاع دويل و فقهيسالمة البشرية إبمن العاملي و شد خطورة على األاألفعاهلا اجلرمية أتعترب جرمية العدوان و 
كوهنا اجلرمية و ،ابدة اجلماعية اإل نسانيةجرائم ضد اإلاجلرائم الدولية من جرائم حرب و  ساس احملققة لكل مسمياتاأل
على حترميها  قدمت اجملموعة الدوليةأ تعاهدايوعرفيا و خالقيا أفعال اجلرمية املؤمثة دينيا و صل اليت يلد من رمحها كل األاأل

ونظرا ملمارسات "منجملس األ"الدولية الرئيسية  داة التنفيذيةانطة سلطة املساءلة الدولية اجلزائية ابألإو  3122ميثاقيا عام 
دوان ضمن سلطات القضاء دراج جرمية العائية جتاه جرائم العدوان حفزت غالبية الدول على املطالبة إبقنتمن اإلجملس األ

بينما فعليا ،احملكمة اجلنائية الدولية نظراي ختصاصإدراج جرمية العدوان ضمن قد جنحت تلك الدول إبو ،الدويل اجلنائي 
شكاليات الدولية ابإل حاطةفعاهلا ولإلأحتديد ني التوافق الدويل على تعريفها و ىل حإختصاص معلقا يبقى سراين اإل

لكوهنا اجلرمية املركزية يف سلسلة اجلرائم الدولية نستعرضها ختصاص احملكمة النوعي و إدراج جرمية العدوان ضمن إل1املعرقلة
 : التاليتنيا يف الفقرتني

 تطورهاماهية جرمية العدوان و  :وىلالفقرة األ
واجلدل الفقهي حول هذه سنحاول من خالل هذه الفقرة التطرق إىل ماهية جرمية العدوان من خالل الواثئق الدولية 

 من خالل النقاط التالية: اجلرمية وكيفية تطورها
تقتصر على تناوله بعمومية فعاله، و وأمناطها من تعريف العدوان أختلو الواثئق الدولية بكافة  : يف الواثئق الدوليةوالأ

ة ميفيهما تعريف جلر  دطوكيو مل ير و  ن نظامي حمكميت نورمربغأ عليها، وحىتا جرمية دولية يعاقب هنعرتاف أبفية ابإلتمك
و حرب أاملعتربة من قبيل اجلرائم ضد السالم دون ذكر كلمة جرمية العدوان فعال املؤمثة و كتفيا بتعداد األإالعدوان بل 

 .2عتداءاإل

                                                           
 .112علي مجيل حرب، املرجع السابق، ص  1
 .11عمران حممد زايد الربكي، املرجع السابق، ص  2
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قيد حق الدول ابلدخول يف  وإمنا قاطعا،مم على حترمي العدوان حترميا ينص ميثاق عصبة األ مل :مماألعصبة ميثاق  (3
خلى امليثاق  منه، كما 35امليثاق حترميه بشروط ظرفية نصت عليها املادة  امليثاق( وربطمن  33)املادة احلروب عدوانية 

 العدوان.كتفى ابلتعامل مع نتائج إحتديد وقوع العدوان واملساءلة اجلزائية الدولية عنه و املناط هبامن حتديد اجلهة الدولية 

عضاء من غري األعضاء فيها و الدول األنع العصبة و مم مل ميو تعريفه يف ميثاق عصبة األأرمي الكلي للعدوان جاب التغيو 
يف مؤمتر جنيف وذلك فعاله من خالل معاهدة املعنونة املتبادلة أحتديد رمي العدوان وصياغة تعريف له و جبذل اجلهود لت

 بسبب عدم التصديق عليها. مل تدخل املعاهدةوضع حد هنائي للحرب العدوانية وحترميها و  هبدف 31511الدويل لعام 
عتداء فيما تفاقيات حترم حرب اإلإبرام إمم لتحرمي العدوان نشطت الدول يف مبوازاة جهود عصبة األ الدولية:تفاقيات اإل (5

ميثاق بيونس  ،3152تفاقيات لوكارنو لعام إ مهها:أمن فعاهلا و ي منها تعريف هلا او حتديدا ألأن تضع أدون بينها، و 
 .3151كيلوج عام سـ  ميثاق براين  ،3111رجنتني عام يرس يف األأ

مم جهزة األأ هاز رئيسي منجبمن الدوليني األممي مهمة احلفاظ على السلم و انط امليثاق األأ :مم املتحدةمنظمة األ (1
صرفه ملساعدته على تنفيذ بتعضاء واضعا قدرات الدول األ.تقديريةو  ايه صالحيات واسعةإمن ماحنا املتحدة هو جملس األ

جل حتقيق مقاصد أغريها من  وألوماسية بدقتصادية وعسكرية و إختاذ ما يراه مناسبا من التدابري املختلفة من إمهامه، و 
 مبادئها.مم املتحدة و األ

- 23- 11- 32- 33- 30- 2-1- 5- 3)مواده ة و تالعقاب عليه كما ورد يف ديباجواملنع امليثاقي للعدوان و 
 .2وحتديد أفعالهىن عن وجود تعريف له غي ال (25

لدراسة مجيع  31/35/3111ة من قبل اجلمعية العامة بتاريخ أىل توصل اللجنة اخلاصة املنشإيف هذا املقام نشري و 
فعاله يف عام حتديد ألوضع تعريف للعدوان و ىل إ عداد تعريف جلرمية العدوانإوضع و احمليطة مبسألة العدوان و  اجلوانب
يعتمد تقرير اللجنة  ( الذي32/35/3112يف  51د /– 1132) رقماجلمعية العامة الحقا قرارها  ، وأصدرت3112

 3فعاهلا.أحتديد اخلاصة يف تعريف جرمية العدوان و 
و أستعمال القوة املسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة اخرى إنه:" أنص قرار تعريف اجلمعية العامة للعدوان على و 

 وحددوفقا هلذا التعريف  "مم املتحدةخرى تتناىف مع ميثاق األأنه صورة و أبأستقالهلا السياسي إو أقليمية سالمتها اإل
 فعال العدوان.أابلتفصيل 

                                                           
من دراسة يف القانون الدويل، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة جملس األبني احملكمة اجلنائية الدولية و  العالقة أمون عارف فرحات،م1

 .321، ص 5001سكندرية ،اإل
 .111- 111، املرجع السابق، ص علي مجيل حرب 2
 .13عال عزت عبد احلسن، املرجع السابق، ص  3
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فعاهلا مثارا للجدل الدويل املوزع بني أحتديد وان و ما زال تعريف جرمية العد اجلدل الدويل حول جرمية العدوان :اثنيا: 
جتاه املعارض لتعريف العدوان وحتديد ضوية تتزعم اإلعاين يؤيده فالدول اخلمس دائمة الالثيرفضه و  ولاأل رئيسيني:جتاهني إ
نه يتمتع من القادر على التصدي املباشر له ألصيل جمللس األختصاص األن العدوان هو ضمن اإلأحجتها و  ،فعالهأ

ف الفعل العدواين توصيى التنفيذية للمجلس قادرة علواع العدوان والسلطات التقديرية و أنبقدرات على التعامل مع مجيع 
 .وعقابهطبقا للميثاق بردعه  والتصرف الدوليني،من األاملهدد للسلم و 

وتصرفاته من لكنها تصطدم بواقع عمل جملس األو  ،هنا قد تكون نظراي مثاليةترد غالبية الدول على هذه احلجة الرئيسية أبو 
 عدمه:مرين لتوصيف العمل العدواين من النفعية اخلاضعة كليا أل اإلنتقائية

 توافقها.قناعات الدول الدائمة العضوية و  -3

 احلليفة ولحد الدأو يرتكبها أو ثنائيا أحدى الدول الدائمة العضوية منفردة إغالبية االعمال املوصوفة ابلعدوانية ترتكبها  -1
 1هلا.

 اجلنائية الدولية نظام احملكمةجرمية العدوان و  الثانية:الفقرة 
تعداه  ، بلفعاهلاأو  صها على جرمية العدوانختصاإفضل ملمارسة الفقهي حول اجلهة الدولية األمل يتوقف اخلالف الدويل و 

 هي:و ليات متداولة آفعال فهناك ثالث حتديد األلية صياغة التعريف و آىل التباين يف إذلك 
يتمثل و  ،ملا يعتربه امليثاق مشروعاا من قبل مجاعة دولية خالفا هبالتهديد و أقوة للستخدام إهو كل 2التعريف العاموىل:األ
كذلك القضاء الدويل اجلنائي على من و حتديدا جملس األو ،مم املتحدةجهزة األأقرار تعريف عام ملفهوم العدوان يساعد إب

عطاء إفعاله هبدف أالقصد من التعريف العام للعدوان هو وضع معايري عامة له لتحديد و ،و عدمه أالتحقق من توافره 
عام يؤخذ عليه الصياغة التعريف الو ، فعال العدوانيةمرونة للتحقق من وجوده من جهة و التماهي مع املستجدات من األ

يفتح جماال للتنازع حول التكييف القانوين و ،مرا صعبا أمام قضاء دويل جنائي أمضة اليت جتعل تطبيقه الغاالواسعة و 
 للعدوان.

                                                           
 أنظر كل من:1

 .203ىل ص إ 111ص من ل، املرجع السابق، بمتو أعدة سعيد س -
 .3120- 3111، ص املرجع السابق حممود سليمان، -

يسلمون ابألخذ هبذا التعريف بصورة عامة غري مقيدة  وقد تزعمت هذا اإلجتاه فرنسا الذي حظي بتأييد العديد من الدول والفقهاء الذين2 
 عن طريق وضع صيغة عامة جمردة تتناول العناصر الرئيسية ملفهوم العدوان.

 أنطر يف ذلك: 
أشرف حممد الشني، تعريف جرمية العدوان ومدى املسؤولية عنها، جملة مركز حبوث الشرطة، تصدر عن أكادميية مبارك لألمن، العدد  -

 .221-221، ص5002جويلية  ، مصر،51
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هذا ال بنص " و إاجلنائية " ال جرمية الشرعية  أخذ احلريف مببدلية على األتعتمد هذه اآل احلصري: الثانية: التعريف
الوصفي يبعد  وأخذ ابلتعريف احلصري األالعدوان، و ماهية جرمية فعال و الواضح لألىل التحديد الدقيق و إعتماد يقضي اإل

 املقاضاة.لقضاء الدويل اجلنائي للمالحقة و يسهل مهمة افعال العدوانية و العمومية عن األالغموض و 
ستيعاب املستجدات اليت إعدم قدرته على نه يعيبه مجوده و أال إعمال احملكمة مالءمته ألورغم ميزات التعريف احلصري و 

 1مناط مستحدثة للعدوان.أجيملها املستقبل من 

 واملنهجية، التعريف الوصفي للعدوانلية بني التعريف العام و هذه اآل نصارأجيمع  اإلرشاديو أالتعريف املختلط  الثالثة:
هذه و صر احلتعدادها على سبيل املثال ال فعال و يت حتديد األأيوضع تعريف عام للعدوان وبرشادي هي دراك التعريف اإلإل

من جملس األ وكذلك ،اجلنائيترشد القضاء الدويل دة و فعال املستجستيعاب األإواسعة على  تتميز مبرونة متنحها قدرة آلية
فالت من املساءلة الدولية متكن املرتكب هلا من اإل وال ،العلميوانية اليت يكشفها التطور فعال العدىل حتديد طبيعة األإ

 2.والعقاباجلزائية 
ا كثر متاشيرشادية األاإلوبطبيعته املختلطة و  3112/  1132ا لقرارها رقم تعريف اجلمعية العامة طبقيبقى  إعتقادانيف و 

ختصاصها على إعتماده من قبل نظام احملكمة اجلنائية الدولية لتقرير سراين إل ، ويصلحاملعاصرةمع املقتضيات الدولية 
 العدوان.جرمية 

نفة أفشال اجلهود املستإخوفا من لتوافق الدويل حوهلا و عدم اراء حول جرمية العدوان و سيسا على ما سبق من تباين األأتو
طبقا ملا نصت عليه املادة اخلامسة من نظام روما اليت نائية دولية جاء احلل التوفيقي و نشاء حمكمة جإل 3111العام  ذمن

مستقبال عتماد جرمية العدوان إحقيتها بفرض قيد على أتغليبا لوجهة نظر الدول الكربى و تظهر مبا ال يقبل الشك 
د حأغري خاف على مم املتحدة "و حكام ذات الصلة من ميثاق األن يكون هذا احلكم متسقا مع األأجيب ".... و بقوهلا:

 3من الدوليني.األمن عن حفظ السلم و ن املقصود بذلك مسؤولية جملس األأ
                                                           

 أنظر كل من: 1
 .222، 221، ص نفسهشرف حممد الشني، املرجع أ -

، 5035يوسف حممدغومة، النطاق القانوين إلختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، -
 .332ص

 .25هاين مسري عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  2
 ن:نظر كل مأ  3

دار اجلامعة  نساين،اإلحكام القانون الدويل أدراسة فقهية يف ضوء  املسلحة،ثناء النزاعات أنسان حقوق اإل محودة،منتصر سعيد  -
 .555، 553ص  ،5001 ، مصر،الطبعة األوىل اجلديدة،

العدد  امللف،، جملة ساسي(األيف مقتضيات النظام  دراسة)ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية إ لعبل،يونس تلمساين / عبد الوهاب  -
  .10ص  ،5001مارس  ،32
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نقضاء إختصاصها ابلنسبة لتلك اجلرمية قبل إىل تعريف العدوان فلن تستطيع احملكمة ممارسة إصل نه يف حالة التو أكما 
من خالهلا بالشك فرتة قصرية سينعم  وذلك النفاذ، حيزساسي قل من بدء دخول النظام األمثاين سنوات على األ

 1 .مكانية ملالحقتهم على الصعيد الدويلإي أمان من األنينة و أاملعتدون ابلطم
 للمحكمة اجلنائية الدولية.واملكاين  الزمين-الشخصيختصاص : اإلاملطلب الثاين

ساسي للمحكمة قد نص على األن النظام أىل إخلصنا نوعي للمحكمة اجلنائية الدولية و ختصاص الن تعرضنا لإلأبعد 
و ذلك ،شخاص اخلاضعني لسلطة هذه احملكمة مامنا حتديد األأيبقى ، ختصاصها على سبيل احلصر إاجلرائم الداخلة يف 

ختصاص الشخصي هو ما يطلق عليه اإلو ،رتكاب اجلرائم اليت ختتص بنظرها تلك احملكمة إجل حتديد املسؤولية على أمن 
هو ما قليمية للمحكمة و يضا حتديد الوالية اإلأ كذلك ينبغي،شخاصاص احملكمة من حيث األختصإو نطاق أللمحكمة 

احملكمة ن ممارسة إيف النهاية فو .ختصاص احملكمةاخلاضعة إلقاليم األو أاص املكاين للمحكمة ختصيطلق عليه اإل
ن أتكاب هذه اجلرمية جيب إباملتهمني األشخاص  حدأحدى اجلرائم املنصوص عليها يف مواجهة إختصاصها خبصوص إل

ن إلذا ف.ختصاص احملكمة و النطاق الزمين إلأختصاص الزمين للمحكمة هو ما يطلق عليه اإلطار زمين حمدد و إحيكمه 
 فروع الثالثة على النحو التايل :هلذا املطلب ستكون من خالل ال دراستنا
 ختصاص الشخصي للمحكمةاإل ول:األالفرع 

نشاء إ دائمة حيث يشكلأو اجلنائي الدويل متثلت يف إنشاء احملاكم الدولية سواء كانت مؤقتة إن دورة تطور القضاء 
احملكمة اجلنائية الدولية قمة تطور القانون الدويل اجلنائي واليت تتضمن مساءلة الفرد جنائيا عن اجلرائم الدولية اليت 

احملكمة بنظر اجلرائم الواردة يف املادة اخلامسة من هذا  يرتكبها،فطبقا للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ختتص
أفرادا  النظام اليت تقع من األفراد الطبعيني البالغني من العمر مثاين عشر سنة فما فوق أاي كانت صفاهتم سواء كانوا

و أن ابحلماية الدولية عاديني، أم هلم صفة رمسية يف دوهلم كرؤساء الدول واحلكومات،وكبار املوظفني أو غريهم ممن يتمتعو 
 :وهذا ماسيتم توضيحه من خالل الفقرتني التاليتنيالداخلية املختلفة. الدستورية املنصوص عليها يف قوانني الدولة

 2نيبعيشخاص الطدولية مبقضاة األالنائية اجلتصاص احملكمة خإ :وىلالفقرة األ

                                                           

حكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، حبث مقدم للورشة العربية املتخصصة حول حممد عزيز شكري، تعريف العدوان وفقا أل1 
 .11ص ،5001مايو 31-31الفرتة مابني مان، األردن، يف ع احملكمة اجلنائية الدولية اليت عقدت يف املعهد الدويل لتضامن النساء،

 ،إرتكاهبم هلذه اجلرائم دونية ابلغة ملا يرتكبون من جرائم دولية كوسيلة حتول مهأصبح للمسؤولية اجلنائية الدولية لألشخاص الطبيعية ألقد  2
 نه مل يهتمأذ إنون الدويل التقليدي ن الفرد مل يكن موضوع القاأحيث  القضاء اجلنائي الدويل احلديث، صبح يتزايد يف ظلأمر هذا األو 

ن الدول هي اليت كانت ألتزامات دولية بل إو أيوفر له حقوق  رد للفرد محاية دولية مباشرة، وملبتنظيمها، كما مل يفبنشاطات الفرد الدولية وال
 فراد.سيادة على األمور مبا هلا من سلطة و تتوىل هذه األ

 : كل من  ظرأن
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أثريت عند إعداد مشروع النظام األساسي للمحكمة  لقدحسم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مسألة 
املسؤولية اجلنائية للدولة، وهل تسأل الدول جنائيا أمام احملكمة أم أن املسؤولية اجلنائية الدولية  سألةوهي تلك املتعلقة مب

 من النظام األساسي على ذلك حيث قررت أن 52وقد أجابت املادة  تثبت فقط يف حق األشخاص الطبيعيني،
 إختصاص احملكمة يثبت فقط يف حق األشخاص الطبيعيني.وهو ما ستعرض له ابلتفصيل على النحو التايل:

واليت ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من النظام األ 52/3فقا لنص املادة و  للمتهمني: املسؤولية اجلنائية الفردية والأ
الشخص الذي يرتكب ، و 1فراد الطبيعينيال مبحاكمة األإن احملكمة ال ختتص إفراد اجلنائية فجاءت بعنوان مسؤولية األ

 ساسي.األعرضة للعقاب وفقا هلذا النظام و ختصاص احملكمة يكون مسؤوال عنها بصفته الفردية إجرمية تدخل يف 
ساسي خلامسة من النظام األختصاص احملكمة وفقا للمادة افاملسؤولية اجلنائية عن اجلرائم اليت تدخل يف النطاق القانوين إل

فالشخص الطبيعي الذي يرتكب اجلرمية يكون ز، التمييختيار و رية اإلنسان طبيعي يتمتع حبإال من إيقع  نأكن ميال 
كانت اجلرمية قد   وسواء ،شريكم أصليا أاي كانت درجة مسامهته فيها سواء كان فاعال أمسؤوال عنها بصفته الفردية 

 2رادة الفاعل فيها.سباب ال دخل إلقفت عند حد الشروع فيها ألأو  وأ جراميةنتيجتها اإلي حتققت أكتملت إ
قد و 3سم الدولة و حلساهبا رتكبوا اجلرمية إبإفراد الطبيعيني الذين قتصار املسؤولية اجلنائية على األإمر على ستقر األإعليه و 

ساسي النظام األو ، 3131العديد من الواثئق و املعاهدات الدولية منها معاهدة فرساي لعام  أسار على نفس املبد

                                                                                                                                                                                     

مشس توراه، كلية احلقوق جامعة عني مام احملكمة اجلنائية الدولية الدولية، رسالة دكأقاضي تجراءات الصا،ح، إخالد حممد ابراهيم  -
 .11، ص 5001،مصر

 .301عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص    -
 .  251حممد علي خمادمة، املرجع السابق، ص   -

 نظر كل من:  أ 1
 .255، ص 5001مام القضاء اجلنائي الدويل، دار النهضة العربية، القاهرة، أة الدولية جمد هيكل، املسؤولية اجلنائية الفرديأ -
دراسات يف القانون الدويل اجلمعية املصرية للقانون  يني،سرائلحنو حمكمة جنائية دولية حملاكمة حمرمي احلرب اإل ،مجال العطيفي    -

 .502، ص 3111ول، القاهرة، الدويل، اجمللد األ
 من: راجع كل2  

، ، مصر، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة املنصورة(صيليةدراسة حتليلية أت)النظرية العامة للجرمية الدولية  شرف حممد الشني،أ -
 .131، ص 5033

- Vincenzo Militello, the personal mature of individual criminal responsabilité and the 

Icc statute, J I CJ, 2007, p09.                                       

G.kamarov, indivdual responsibility under intermational law the 3

Nuremberg principales in domestic legal systems, I.C.L.O, 1980, P 21.      
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ساسي النظام األو ، 3122من البشرية لعام أشروع  تقنني اجلرائم ضد السالم و مو  ،3122ة عام أحملكمة نورمربغ املنش
ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لروندا ام  األالنظو ، 3111ة عام أللمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة املنش

عداد إثناء أساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مجيع املناقشات اليت دارت قد حسم النظام األو .31121ة عام أاملنش
ختصاص إمنه على ثبوت  52كمة عندما نص يف املادة حملمام اأمشروع هذا النظام فيما يتعلق مبسؤولية الدولة جنائيا 

ختصاص احملكمة  الدول و إستبعد من إساسي قد ن النظام األأيفهم من ذلك و ،شخاص الطبيعني فقطاحملكمة على األ
مام احملكمة اجلنائية أن املسؤولية اجلنائية للشخص الطبيعي أمع مالحظة  ،شخاص معنويةأعتبارها املنظمات الدولية إب

و املنظمة حيث يلتزم كل منهما أصفه خاصة املسؤولية املدنية للدولة بو .املعنويال تنفي املسؤولية املدنية للشخص الدولية 
 .2حكام القانون الدويل أضرار النامجة عن فعلها مىت ثبتت مسؤوليتها مبوجب بتعويض األ

ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف ورد النظام األألقد  سنة 21قل من أشخاص ختصاص للمحكمة على األإ : الاثنيا
عاما وقت  31ي شخص يقل عمره عن أختصاص على إي أنه ال يكون هلذه احملكمة أحكما مفاده منه  51املادة 

هتمام واضعي النظام إسالف الذكر مدى  51ن احلكم الذي جاء به نص املادة مو يتضح  .رتكاب اجلرمية املنسوبة اليهإ
غلب التشريعات الوطنية يتم حماكمة احلدث الذي يرتكب جرمية أفي ، فحداثاملعاملة اجلنائية لألساسي خبصوصية األ

رتكب إذا ما إميكن توقيعها على الشخص البالغ سن الرشد ختالف العقوابت اليت إفضال عن ، حماكم خاصة مامأ معينة
ذلك بوضع و ،ليها إاليت ينتسب  العمرية رحلةجل معاملة احلدث معاملة جنائية تتناسب مع املأذلك من و ،ذات اجلرمية 

هيله عادة أتإو ،هتذيبهو  صالح هذا احلدثإخمففة تتناسب مع تلك املرحلة العمرية، واليت يقصد من ورائها  عقوابتتدابري و 
                                                           

 نظر كل من: أ  1
 10ص ،3111القضاء الدويل اجلنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ،براهيم صا،ح عبيدإحسنني   -
اجلنائية الدولية يف املؤمتر العاشر للجمعية املصرية للقانون اجلنائي يف القاهرة د خلف، تقرير تفصيلي عن احملكمة عبد الرمحن حمم     -

من، العدد السابع، يوليو كادميية مبارك لأل، جملة الدراسات العليا تصدرها كلية الدراسات العليا أب5003ديسمرب  52 – 51من 
 .531، ص 5005

، 5003، سنة 11احملكمة اجلنائية الدولية يف النظام العاملي اجلديد، جملة املفكر الشرطي، اجمللد العاشر، العدد  براهيم زيد،إحممد  -
 .53ص 

- Fréderic Mégret – épilogue to an endless  debate : the  interactionionl criminal 

courts  third party  jurisdiction and  the looming  revolution of international  law 

.Ejil , vol 12 , no 2 ,2001, p 261.                                                                          
 ظر كل من: أن2

القانون تصدر عن كلية من و جملة األ، 1998دراسة يف ضوء نظام روما عام احملكمة اجلنائية الدولية  براهيم حممد العناين، إنشاءإ -
 .052، ص 0222، يناير الثامنة، السنة األولشرطة ديب، العدد 

  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 20فقرة 05نص املادة   -
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فضال عن  ،خرىحداث ختتلف يف التشريعات اجلنائية الوطنية من دولة ألن تلك املعاملة اجلنائية لألجتماعيا مع العلم أبإ
 1حداث.ختالف الدول يف حتديد الفرتة العمرية لألإ
حداث الذين يقل عمرهم عن خراج األإ جانب ىلإساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ن النظام األأليه إشارة مما جتدر اإلو 

طفال دون اخلامسة ن جتنيد األأنه قد وضع محاية خاصة هلم عندما نص على إف ختصاص احملكمةإعاما من نطاق  31
حدى إيعترب  عمال احلربيةستخدامهم للمشاركة فعليا يف األإو أو طوعيا يف القوات املسلحة الوطنية ألزاميا إعشر من العمر 

 عليها.جرائم احلرب املنصوص 
عندما  حيال احلدث دون سن الثامنة عشر ختاذهإجراء الذي جيب ما هو اإل :يف هذا اجملال ل الذي يفرض نفسهالسؤاو 

 بوصفه شريكاو أصليا يف تلك اجلرمية أاجلنائية الدولية سواء بوصفه فاعال  كمةحدى اجلرائم اليت ختتص بنظرها احملإيرتكب 
 51وفقا ملا نصت عليه املادةتصاص احملكمة اجلنائية الدولية خعدم خضوعه إلسبب بي عقاب أوهل يرتك دون 2فيها؟ 

ن عرفنا عدم خضوع هذا احلدث لوالية أجابة على هذا التساؤل بعد جانبا لإلحنن نرى من و من نظامها األساسي ؟ 
مام احملكمة الوطنية أهذا احلدث  جراء حماكمةإنه ينبغي يف هذه احلالة أاحملكمة اجلنائية الدولية وفقا لنص املادة السابقة 

ود هبا هذه احملكمة سواء كانت تلك احملكمة هي املوج ةقانون الدولرتكبها احلدث وفقا لإىل اجلرمية اليت إاملختصة ابلنظر 
ا ملرضها اجلرمية وفقا أو احملكمة التابعة للدولة اليت وقعت على أ،املوجودة يف الدولة اليت حيمل هذا احلدث جنسيتها 

 حتديد القاعدةمامها و أن حياكم هذا احلدث أمن حتديد احملكمة اليت جيب  ي منهماأيقضي به قانون العقوابت يف 
 3القانونية اليت جيب تطبيقها حتقيقا للعدالة اجلنائية على الصعيدين الوطين و الدويل على السواء .

 
 

                                                           
 نظر كل من:أ 1

 ما بعدها.و  501ص  ،5003، ، القاهرةاألوىلطفال، دار النهضة العربية، الطبعة احلماية اجلنائية لألشريف سيد كامل،     -
مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، دون  دراسة تفاقيات الدولية،معاملته اجلنائية يف ضوء اإل، حقوق الطفل و خالد مصطفى فهمي    -

 وما بعدها 331ص  ،5001طبعة، 
- William A Schabas, An introduction to the international criminal court, 

Cambridge university press, 2001, p67. 
 نظر كل من:أ 2

، 11 ب، السنةآ-متوز 1و 1جملة احملامني، العدد  الدولية بعض املالمح العامة، احملكمة اجلنائية حممد عزير شكري،   -
 .102ص  ،5003سوراي،

 .10براهيم صا،ح، املرجع السابق، ص إخالد حممد      -
 .301عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص  3
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 الرؤساء لصفة الريمية للمتهمني ومسؤولية القادة و ابعتداء : عدم اإلالفقرة الثانية
املواثيق الدولية كميثاق مت التأكيد على مبدأ اإلعتداد ابحلصانة كسبب لإلفالت من املساءلة عن اجلرائم الدولية يف خمتلف 

نورمربج والنظامني األساسيني حملكميت يوغسالفيا السابقة وروندا حيث تضمن نظامها األساسي مفاهيم واضحة ملسؤولية 
ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة وترسيخه ملبدأ عدم اإلعتداد ابحلصانة يف القادة، وأخريا ما تضمنه النظام األ

 منه. 51اجلرائم الدولية وحتديدا يف املادة 
ييد داخل اللجنة التحضرية كان هناك أت شخاص بصورة متساويةساسي للمحكمة على مجيع األ: تطبيق النظام األوالأ

ساس أي دفع على أال خيول أساسي للمحكمة ينبغي ن النظام األأالقائلة  لوجهة النظرنشاء احملكمة اجلنائية الدولية إل
ال يعفى هذا املنصب الرمسي متهما من أينبغي و  ،يرمس و كمسؤول حكوميأو حكومة أ ،املنصب الرمسي كرئيس دولة

 املسؤولية اجلنائية.
شخاص بصورة متساوية دون متييز بينهم بسبب ساسي على تطبيقه على مجيع األمن النظام األ 51لذلك نصت املادة 

نائية الدولية املؤقتة منها موقف احملاكم اجلقرة حيث ستتناول مفهوم احلصانة و هذه الف يفدراستنا هو حمور و  ،الصفة الرمسية
 ذلك على النحو التايل:و  كمة اجلنائية الدولية من احلصانةساسي للمحعرض ملوقف النظام األنمث ومن 

دعوى اجلنائية مكانية حتريك الإ" ذلك العائق الذي حيول دون هنا:أبتعرف احلصانة وفقا للقانون الوطين  :احلصانةمفهوم  (3
تكب السلوك خمالفة إحكام القانون الوطين الذي ليه وفقا ألإهتام إي أمكانية توجيه إعدم  هبا، وابلتايلضد من يتمتع 

 1حكامه "أل
من املسؤولية اجلنائية ما للتنصل  احلصانةأ عتداء مببداجلنائي الدويل اإلوالقضاء طار العالقات الدولية إنه ال يوجد يف أال إ

ابدة اجلنس إتفاقية إهذا املعىن تنص املادة الرابعة من  ويف ،سرهدام االمر يتعلق جبناايت دولية متس اجملتمع الدويل أب
فعال ي فعل من األأو أ ،ابدة اجلنسإشخاص الذين يرتكبون جرمية يعاقب األ" :نهأعلى  3121 لعام عليهاواملعاقبة 

 .2خل"إو افراد عاديني ... أو موظفني عموميني أسواء كانوا مسؤولني  الثالثةاملنصوص عليها يف املادة 
الذين قواعد القانون الدويل لبعض تفاقيات الدولية و اإل هتاقر أعفاءات اليت فاحلصانة وفقا للمعاهدات الدولية هي تلك اإل
ة ورؤساء البعثات الدبلوماسية الدوليات املنظمالوطنية و  تعضاء الربملاانأيتصل علمهم بتمثيل الدول ومتثيل احلكومات و 

 3عضائها أو 
 احلصانة الوظيفية.الشخصية و  ها احلصانةأمهلعل اال شكأحصانة بوجه عام للن أىل إشارة جتدر اإلو 

                                                           
 .315، ص 3111، القاهرة، الرابعة شرح قانون العقوابت، دار النهضة العربية، الطبعة ،حممد جنيب حسين1
 .3121ابدة اجلنس البشري املعاقبة عليها لعام إتفاقية منع إراجع املادة الرابعة من  2
، ص 5002العشرون، ينايرالعدد السابع و  حبوث الشرطة، حد حتدايت اليت تواجه احملكمة اجلنائية الدولية، جملة مركزأاحلصانة  ،جمد نورأ  3

212-212. 
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ىل حتريك فكرة إنطالق اليت قادت تعترب احلرب العاملية األوىل نقطة اإل احلصانة:موقف احملاكم اجلنائية الدولية من  (5
- 551طبقا للمادتني ملاين وذلك من خالل حماكمة ضباط اجليش األ ،اجلرائم خطورةشد أاملسؤولية اجلنائية ضد مرتكيب 

عتداء بفكرة احلصانة احلرب دون اإلوأعراف خلرق قوانني  ،3131يونيو  51من معاهدة صلح فرنساي يف  551
متناع هولندا عن تسليم غليوم إن هذه احملاولة مل تنجح بسبب أال إ ،للتنصل من املسؤولية اجلنائية عن جرائمهم الدولية

 .1ىل دول التحالف حملاكمتهإالثاين 
فالت من العقاب من خالل عتداء ابحلصانة لإلعدم اإلالدول و ملسؤولية اجلنائية لقادة فكرة امرة أخرى  كدتوقد أت

و كبار املوظفني يف أستبعدت حمكمة نورمربغ الدفع حبصانة رئيس الدولة أحيث ، حماكمات ما بعد احلرب العاملية الثانية 
مرتكيب اجلرائم الدولية  فرادقد تضمن نظام حمكمة يوغسالفيا قواعد مباشرة ملساءلة األادة السابعة من الئحة احملكمة و امل
رتكاب جرائم يف يوغسالفيا طبقا لنص املادة السابعة من ختصاصها يف حماكمة القادة من املتهمني إبإاحملكمة مارست و 

الذي ىل احملاكمة و إودان ميلوسوفيتش" بد ذلك فعال يف تقدمي الرئيس اليوغساليف السابق " سلو كأتو األساسي،نظامها 
تقدميه للمحاكمة يف الهاي كما تضمن النظام ض على اجلنرال " رتكوبالزفيتش" و ضا يف القبأين و يف السج اتويف الحق

 .2عتداء ابحلصانة يف املادة السادسة منهعدم اإل أساسي حملكمة روندا مبداأل

دور احملكمة اجلنائية الدولية  جل تفعيلأمن  :ائية الدولية الدائمة من احلصانةساسي للمحكمة اجلنموقف النظام األ (1
حيث  السابق أساسي هلذه احملكمة على نفس املبدفقد سار النظام األ ،ختصاصات املنوط هبامتكينها من القيام ابإلو 
ي من جرائم الداخلة يف أرتكاب شخاص املتهمني إبالصفة الرمسية لأل)ن أىل إمنه  51وىل من املادة شارت الفقرة األأ
بذلك تكون و (العقوبة  خفيفتشكل يف حد ذاهتا سببا لتوال،ختصاص احملكمة ال تعد مانعا من موانع املسؤولية اجلنائية إ

ن يرجع أ ي متييز ميكنأشخاص بصورة متساوية دون ساسي على مجيع األحكام الواردة يف النظام األقد قررت تطبيق األ
 3موظفا حكوميا.و أو ممثال منتخبا أو عضو يف برملان أو حكومة أ لة ىل الصفة الرمسية للشخص سواء كان رئيسا للدو إ

                                                           
 راجع يف ذلك:  1

، ص 5035وىل، بريوت، لبنان، يف اجلرائم الدولية، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األ، غياب احلصانة محد عزيزهأسوسن     -
12،12. 

عبد الواحد حممد الفار، دور احملكمة نورمربج يف تطوير فكرة املسؤولية اجلنائية الدولية، جملة الدراسات القانونية، تصدرها كلية  -
 .10- 11، ص 3112سيوط، العدد السابع عشر، أاحلقوق جبامعة 

ائية الدولية، خمتارات من اجمللة الدولية للصليب احملاكم اجلننساين و ، العالقة بني القانون الدويل اإلبوسي . جوترييسهورتنسيادي. يت -
 .01، ص 5001أدار -، مارس113، العدد 11، اجمللد محراأل

 .330-301املرجع السابق، ص  ،عال عزت عبد احملسن 2
 .200محد حممد عبد الطيف صا،ح، املرجع السابق، ص أ 3
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و القواعد االجرائية اخلاصة اليت قد ترتبط ابلصفة الرمسية أاحلصاانت  )ن :أىل إ الفقرة الثانية من ذات املادةشارت أكما 
 .(ختصاصها على هذا الشخصإو الدولية ال حتول دون ممارسة احملكمة أطار القوانني الوطنية إكانت يف   اءسو  ،للشخص

ختصاص إحدى اجلرائم الداخلة يف إرتكاب و التمسك ابحلصانة اليت يتمتع هبا املتهم إبأع ذر نه ال ميكن التإبذلك فو 
و أو ممثال منتخبا أو الربملان أو عضوا يف احلكومة أو حكومة أ 1و التذرع ابلصفة الرمسية كما لو كان رئيس دولةأ احملكمة

رتكاب إو ظرفا خمففا للعقوبة حال أعفاء من املسؤولية ن مثل هذه الذرائع ال تشكل سبب لإلأحيث  ،موظفا حكوميا
 2.اجلرائم املنصوص عليها

ابحلصاانت كما عتداء عدم اإلو  سؤولية الرئيسم أاجلنائية الدولية تطبيق مبد تيح للمحكمةأنه قد أىل إشارة جتدر اإلو 
فقد " عمر حسن البشري  "للرئيس السوداين م هتاو ذلك عند توجيه اإل،ساسيمن نظامها األ 51/5نصت عليه املادة 

ىل املدعي العام للمحكمة إيف دارفور حالة الوضع مر إبتضمن األو  5002 – 3211من قراره رقم صدر جملس األأ
قرر فتح و  ،ستوفيتإولية قد ن املتطلبات القانونية األمن أبام جملس األمأ 5002يونيو  1علن يف أاجلنائية الدولية الذي 

مرين أصدرت الدائرة التمهيدية ابحملكمة أبطلب من املدعي العام و  5001بريل أ 51يف و  ،ليهإالتحقيق يف اجلرائم احملالة 
حد زعماء ميليشيا اجلنجاويد  الذين أعلي كوشيب وزير الدولة السابق يف السودان و محد هارون أابلقبض على كل من 

ىل إمر القبض أ حالت احملكمةأقد نسانية وجرائم حرب يف دارفور و رتكاب جرائم ضد اإلهتمة إب 23ليهم إوجهت 
                                                           

رتكاهبم إالدول عند  لرؤساء-يف ظل القانون الدويل-على غياب احلصانةه( دليال آخر وجستوبينوشيأتعد حالة الرئيس التشيلي السابق ) 1
سبانيا حملاكمته مكان تسليمه إل، إل3111شيه عام نفقد رفع جملس اللوردات الربيطاين احلصانة الدبلوماسية عن بيو نسانية جرائم ضد اإل
عاما فضال عن  31ستمرت إة احلديدية اليت بض خالل سنوات حكمه ابلقنيالسياسييه شخص من معارض 1000ثر من بتهمة قتل أك

 ثناء تلك السنوات.أمن التشيلية سبان من معاملة قوات األتضرر بعض الرعااي اإل
 ملزيد من التفصيل راجع:

، ص 5030حلماية الرؤساء، دار الكتاب احلديث، دون طبعة، القاهرة،  جلرائم الدولية والتعاون الدويلرتكاب اإفردوس الليوي،  -
530 ،533. 

القاهرة، دون طبعة، محد حامد حممد عمرية، احلماية القانونية الدولية لرؤساء الدول، اهليئة املصرية العامة للكتاب، أبراهيم إشادية  -
 .530، ص 5001

غسطس أ، 312سرتاتيجي، السنة الرابعة العشر، العدد هرام اإلملف األ هاين رسالن، السودان وأزمة احملكمة اجلنائية الدولية، جملة2
 .12، ص 5001

 راجع كذلك:وملزيد من التفصيل 
السيادة مع التطبيق على قضية دارفور، رسالة دولية كتطور ملفهومي املسؤولية و احلسيين حممد منصور العراقي، احملكمة اجلنائية ال قطار  -

 .125، ص 5001دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، 
نشاء احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة هل هي خطورة حقيقية لتطوير النظام القانوين الدويل، جملة احلقوق، إ حممد حسن القامسي، -

  .12، ص 5001ول، السنة السابعة والعشرون، مارس العدد األ
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يف تطور و ،ن أ تستجب احلكومة السودانية لطلب التعاون مع احملكمة يف هذا الشملو  5001يونيو  31السودان يف 
 32رة التمهيدية يف ىل الدائإامبو املدعي العام ابحملكمة اجلنائية الدولية املقدم أكد مورينو بناء على طلب السيحق و ال

نسانية و جرائم ضد اإلابدة و إرتكابه جرائم ذلك إلمر ابلقبض على الرئيس السوداين و أالذي تلتمس فيه و  5001يوليو 
لت املذكرة ابلرفض على بقو لقبض على البشري و ابمر أصدرت الدائرة التمهيدية أ 5001مارس  2يف و  ،جرائم حرب

يف  تصدر أن احملكمة اجلنائية الدولية أيضا أليه إشارة ما جتدر اإلو ،الدول العربية الشعيب يف السودان و الرمسي و  تويني املس
ابدة مجاعية إرائم جبهتامات إخلفية عتقال اثنية حبق الرئيس السوداين عمر حسن البشري على إمذكرة  5030يوليو  35

 .1يف دارفور
شخاص الذين يتمتعون غريهم من األملسؤولية الدولية لرؤساء الدول و ابعرتفت إمن نظام روما قد (  51 )ذا كانت املادةإو 

حرتام السيادة الوطنية للدول إسي على سالمة العالقات الدولية و سانه حرصا من واضعي النظام األأ الإحبصاانت دولية 
ن توجه أنه ال جيوز للمحكمة أساسي على النظام األ (من11/3)نتقاص منها فقد نصت املادة و اإلأنتهاكها إعدم و 

ا مبوجب القانون هتلتزاماإن تتصرف على حنو يتناىف مع أليها الطلب إو مساعدة يقتضي على الدولة املوجه أطلب تقدمي 
وال أن حتصل أمل تستطع ممتلكات اتبعة لدولة اثلثة ماو أاحلصانة الدبلوماسية لشخص و أالدويل فيما يتعلق حبصاانت الدولة 

 2جل التنازل عن احلصانة.أ على تعاون تلك الدولة الثالثة من
غريهم  الدبلوماسيني وو أالقادة العسكريني و أ ،تمتعون ابحلصانة مثل رؤساء الدولشخاص ممن يحد األأالغرض هنا وجود و 

حدى اجلرائم اليت إرتكاب هتام إبإليهم إيكون هذا الشخص ممن وجه دولته و  قليم دولة غريإ ممن يتمتعون ابحلصانة على
قليمها هذا إىل دولة اليت يقيم على إطلب ن توجه أمة بناء على ذلك يكون للمحكو ،ختصاص احملكمةإ تدخل يف

ىل الدولة إن حتصل قبل توجيه الطلب أب( احملكمة 11)لزمت املادة أيف هذه احلالة ،و مام احملكمةأ ثولالشخص بتقدميه للم
ذا فشلت إو ،قليمها طلب تعاون الدولة الثالثة اليت يتمتع الشخص حبصانتها ابلتنازل عن هذه احلصانة إاليت يقيم على 

                                                           
كلية   رسالة دكتوراه، نسان، )دراسة حالة دارفور(،اإل دوره يف محاية حقوقالقضاء الدويل اجلنائي املعاصر و  ،مين حممد مرعي يونسأ 1

 .320، ص 5035العلوم السياسية، جامعة القاهرة، قتصاد و اإل
حدى امليلشيات يف قائد إىل احملكمة اجلنائية الدولية هو " توماس لوابجنا" إول شخص مت تسليمه أن أأيضا اجملال وما ميكن قوله يف هذا 
عتقال لوابجنا عام إهلية وقد مت ستخدام األطفال يف حروب الكونغو األه جرائم حرب تتعلق إبطية والذي أهتم إبرتكابامجهورية الكونغو الدميقر 

 توري مشايل شرق الكونغو الدميقراطيةأبعد قتله لتسعة من اجلنود البنجالديش التابعني للقوة الدولية حلفظ السالم يف منطقة  5002
  أنظر يف ذلك:    
 . 21هاين مسري عبد الرزاق، املرجع السابق، ص -

 .331-331عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص  2
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 ىل الدولة اليت يتواجد هبا املتهم و ابلتايل ميتنعإن توجه طلب التعاون أاحملكمة يف احلصول على هذا التنازل فلن تستطيع 
 .1و مقاضاته أجراء التحقيق مع هذا الشخص إعليها 
قليم دولة إيتواجد على جنسية دولة متنحه حصانة معينة و  من حيمل أي ،اجلنسيةلنص مل يذكر حالة مزدوجي ن اأكما 

ىل الدولة اليت إففي هذه احلالة يتعني على احملكمة قبل توجيه الطلب  ،ي حصانةأن متنحه أخرى حيمل جنسيتها دون أ
 قليمها احلصول على تعاون الدولة اليت متنحه احلصانة.إيقيم الشخص على 

ي محاية ن عدمي اجلنسية ال يتمتع أبأكن القول ميساسي هنا نص يف النظام األأاليت مل يرد بشويف حالة عدميي اجلنسية و 
 أ( من/ 5، 3/1)املادة ستنادا لنص إحدى اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة اجلنائية و ذلك إرتكب إدولية مىت 

تفاقية ال تنطبق هذه اإل"نه يت تقضي أبو ال 3122اص عدميي اجلنسية لعام شخمم املتحدة اخلاصة بوضع األتفاقية األإ
 هنم:أبعتقاد شخاص الذين تتوافر دواعي جدية لإلعلى األ...

الدولية املوضوعية للنص على الصكوك نسانية ابملعىن الذي تقصده و جرمية حرب ضد اإلأرتكبوا جرمية ضد السالم إ -أ
 ن هذه اجلرائم.أحكام بشأ

 2مم املتحدة.مبادئ األملقاصد و فعاال مضادة أرتكبوا إ -ب

يتمتع دولة غري دولته و قليم إهو ذلك الشخص الذي يقيم على و " الالجئ"ن النص املذكور ينطبق على حالة أكما 
وأمهها قليم العادي الذي يقيم على ذات اإلجنيب و الذي متيزه عن األ مبوجب قرار منحه حق اللجوء ببعض مميزات اخلاصة

 .واز تسليمهج عدم
و التشريعات الوطنية حبيث خيرج أام التسليم تنطبق فقط على تلك اجلرائم اليت تسري مبوجب املعاهدات كحأن أذلك 

تفاقية وضع الالجئني إ د( من/3)املادة كدته أهذا املعىن مما و  ،ه القواعد اجلرائم اجلسمية اليت هتدد اجملتمع الدويلعن هذ
قرتف جرمية إنه أىل اعتبار إسباب جدية تدعو أي شخص توجد حبقه أتفاقية على " ال تسري هذه اإلنه:أفنصت على 
 ."نسانية كما هو معروف عنها يف الواثئق الدولية و جرمية ضد اإلأحبق السالم 

هي تدخل حدى هذه اجلرائم و إقرتف إمىت  وذلك ،الالجئن يتمتع به أمتياز ميكنإو أي حصانة أتطبيقا هلذا النص تزول و 
ن تقدمي أسيسا على مع احملكمة أت التعاون ن تتذرع برفضأي دولة ال ميكن أل، و كمةاحملختصاص إبطبيعة احلال يف نطاق 

 لتزام دويل.خالال إبإالشخص للمحكمة ميثل 
فالت من العقاب اليت تفاقيات اإلإهم العوائق اليت تواجه احملكمة اجلنائية الدولية يف موضوع احلصانة أمن  نه يبقىأال إ

العاملني يف اخلدمة العسكرية على وجه مها سعيا منها لتحصني مواطنيها و براإ ىلإمريكية تسعى الوالايت املتحدة األ
وتواجدهم يف ،ختصاصهاإرتكاهبم جرائم مما يدخل يف إمكانية املالحقة من قبل احملكمة الدولية يف حال إاخلصوص من 

                                                           
 .331، ص نفسه عال عزت عبد احملسن، املرجع 1
 .111، 112جنالء حممد عصر، املرجع السابق، ص  2
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 ملقتصادية على دول العاإاحملكمة حيث مارست ضغوط سياسية و ختصاص و تقبل إبأقليم دولة طرف يف نظام روما إ
مريكية عدد وقعت الوالايت املتحدة األعدد كبري من الدول هلذه الضغوط و ستجابت إقد و ،1هذه الغايةاملختلفة لتحقيق 

ن تكون الدول موقعة أيف ذلك يستوي و  (طاجكستان ،رومانيا  ،سرائيل إ  ،تيمور الشرقية)تفاقيات الثنائية مع من اإل
تفاقيات برمت هذه اإلأحيث بلغ عدد الدول اليت طراف فيه،و كذلك الدول غري األ .علي دقةاو مصأعلى نظام روما 

 –املغرب  ):ثنائيةالتفاقيات برمت هذه اإلأمن بني الدول العربية اليت و ،2دولة " 301" 5001مارس  13الثنائية حىت 
ساسي حكام النظام األأتفاقيات تتعارض مع فهذه اإل (ردناأل ، العبية املتحدة ماراتاإل ،البحرين  ،مصر  ،تونس 

مرة كما تتناىف مع القواعد اآل،العقاب عن اجلرائم الدولية  تعرتف ابحلصانة من املسؤولية و للمحكمة اجلنائية الدولية اليت ال
ي عتداد أبهو ما يقتضي عدم اإلدولية اخلطرية من النظام العام و العقاب عن اجلرائم الة و للقانون الدويل اليت تعد املسؤولي

 3و معاقبتهم.أسؤولني عن هذه اجلرائم تفاق مينع من مالحقة املإ
غالبا ما ترتكب اجلرائم الداخلة يف ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مسؤولية القادة الرؤساء يف النظام األ :اثنيا

لذلك فقد ، مرهتمإالقوات املسلحة اليت تعمل حتت و 4ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية من جانب القادة العسكريني إ

                                                           
  301، ص 5001سبتمرب ، الكوبت،، لعدد الثالثالسنة السابعة والعشرون، ا ،خملد الطراونة، القضاء اجلنائي الدويل، جملة احلقوق 1
 ظر كل من: أن  2

 .21جمد نور، املرجع السابق، ص أ -
ادميية أكمركز حبوث الشرطة تصدر عن  ،إختصاص احملكمة اجلنائية الدوليةطار إحماكمة جمرمي احلرب يف  ،عادل عبد العزيز فرحات  -

 .215، ص 5002، القاهرة، يوليو 51من، العدد مبارك لأل
 أنظر كل من: 3

دكتوراه،   ات الدولية والضرورات العملية، رسالةختصاص املكاين يف القانون اجلنائي يف ضوء املستجدقواعد اإلأيوب، رشا فاروق  -
 .112-112، ص 5030كلية احلقوق، جامعة بنها، 

 .210علي مجيل حرب، املرجع السابق، ص  -
صاص ختإ منتدخل ضإنتهاكا صارخا للنظام األساسي، وهي جرائم  اليت يرتكبها قادة اإلسرائليني سرائلية املتكررةاجلرائم اإل تشكل  4

يت السرائلية اجلرائم اإلنهجية املنظمة اليت ميارسوهنا، وعلى الرغم من خطورة وبشاعة ذلك بسبب السياسة املاحملكمة اجلنائية الدولية ،و 
عي للمحكمة اجلنائية الدولية ، ختصاص النو على الرغم من وقوع هذه اجلرائم ضمن اإل، و هزت ضمريه صدمت وجدان اجملتمع الدويل ،و 

القانون الدويل نساين و نتهاكات اجلسمية للقانون الدويل اإلاإليني عن هذه اجلرائم و سرائله من املتعذر يف الوقت الراهن مالحقة  القادة  اإلفإن
ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي قامت ابلتوقيع عليه مع على النظام األسرائيل التصديق إذلك بسبب رفض نسان و حلقوق اإل

كيد سرائلني مع أتمريكية بعدم مالحقة القادة اإلأخذت ضماانت أن أبعد  13/35/5000مريكية يف اليوم نفسه الوالايت املتحدة األ
 م هذه احملكمة.هنا تستعمل كل جهدها لعرقلة قياأسرائيل مريكية إلالوالايت املتحدة األ

  كل من:ظر  أن
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و الشخص أالقائد العسكري :"نأ ىلإ 51وىل من املادة شارت الفقرة األأحيث  ،حكام خاصةساسي أبالنظام األخصهم 
ذا كانت هذه اجلرائم إختصاص احملكمة إعماله يكون مسؤوال مسؤولية جنائية عن اجلرائم اليت تدخل يف القائم فعال أب

حوال نتيجة لعدم سيطرته الفعليتني حسب األختضع لسلطته و و أ ،سيطرته الفعليتنيمرته و مرتكبة من جانب قوات ختضع إل
 1ذلك يف حالتني مها:ه على هذه القوات ممارسة سليمة و الشخص سيطرتو أممارسة القائد العسكري 

ن أبسبب الظروف السائدة يف ذلك احلني  ن يكون قد علمأويفرتض أ ،و الشخص قد علمأذا كان القائد العسكري إ -3
 اجلرائم.رتكاب هذه إكون على وشك تو أالقوات ترتكب 

رتكاب هذه إو قمع أاملعقولة يف حدود سلطته ملنع الشخص مجيع التدابري الالزمة و و أتخذ ذلك القائد العسكري يذا مل إ -5
 ."واملقاضاةلة على السلطات املختصة للتحقيق أو لعرض املسأاجلرائم 

ساسي ملسؤولية الرئيس اجلنائية عن اجلرائم املرتكبة من النظام األشار أفقد  ،سباب جناحهاأتوفري ولتفعيل دور احملكمة و 
ل جنائيا عن اجلرائم اليت تدخل أن الرئيس يسأمفاده  ب( حكما/ 51)حيث تضمنت الفقرة الثانية من املادة  ،هيمرؤوس

عدم ممارسة سيطرته سيطرته الفعليتني نتيجة لمن جانب مرؤوسني خيضعون لسلطته و رتكبت إذا ما إختصاص احملكمة إيف 
 :تاليةال االتعلى هؤالء املرؤوسني ممارسة سليمة يف احل

ن يرتكبوا هذه أو على وشك أيرتكبون  هن مرؤوسيأية معلومات تبني بوضوح أجتاهل عن وعي و أالرئيس قد علم ذاكان إ -3
 2اجلرائم.

 .للرئيسالسيطرة الفعليتني ولية و طار املسؤ إنشطة تندرج يف ذا تعلقت اجلرائم أبإ  -5

                                                                                                                                                                                     

، جملة احلقوق، العدد ة تقدمي املسؤولني عنها للمحاكمةمكانيإمدى راضي الفلسطينية احملتلة و سرائلية يف األاجلرائم اإل خملد الطراونة، -
 .111، ص 5002العشرون، الكويت، يونيو التاسعة و  الثاين، السنة

نساين(، جملة  حكام القانون الدويل اإلأدراسة يف ضوء )حكام املسؤولية اجلنائية الدولية ألاملبادئ العامة  ،محد عبد احلميد الرفاعيأ   -
 .211، ص 5002من، القاهرة، العدد العاشر، يناير كادميية مبارك لألأكلية الدراسات العليا، تصدر عن 

كادميية شرطة ديب، العدد والقانون، تصدر عن أمن علي حممد جعفر، حمكمة اجلزاء الدولية يف مواجهة القضااي الصعبة، جملة األ    -
 .312، ص 5002، يناير الثالثة عشر، السنة األول

 نظر كل من:أ 1
 .311محد عزيز، املرجع السابق، صأسوسن     -
يف النظام مع دراسة حملاكمة املسؤولني ) م الدولية اليت يرتكبها مرؤوسيهمالرؤساء عن اجلرائو  مسؤولية القادة ل عن سعد العجمي،ثق   -

 .331-335، ص 5001، يونيو 15، السنة الثاينالعراقي السابق(، جملة احلقوق، تصدر عن جامعة الكويت، العدد 
 أنظر كل من: 2

 .312-311عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص  -
 .232-232بدر الدين حممد شبل، املرجع السابق، ص  -
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لة على أو لعرض املسأرتكاب هذه اجلرائم إقمع  وأحدود سلطته ملنع  واملعقولة يفذا مل يتخذ الرئيس مجيع التدابري الالزمة إ -1
 .واملقاضاةالسلطات املختصة للتحقيق 

ر مبسؤوليتهم الشخصية قو الرئيس وتأقع على القائد العسكري تقد بينت املسؤولية اجلنائية اليت  51ن املادة أجند  ابلتايلو 
 . 1و عن مرؤسيهم ابلنسبة للرؤساء.أو الفردية عن اجلرائم اليت ترتكب من قوات ختضع لسيطرهتم أ

 ختصاص الزمين للمحكمة : اإلالفرع الثاين
 ،العام املعمول به يف مجيع النظم القانونية اجلنائية يف العامل أساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ابملبدخذ النظام األألقد 

ساسي تسري ن نصوص النظام األأمضمون ذلك و 2ثر رجعي أتطبيق نصوص القانون اجلنائي  زواجالذي يقضي بعدم و  
حكام أال تسري و  ،فعال اليت تقع بعد اتريخ نفاذهعلى األ الإوال تطبق  ،ختصاصها مستقبليإن أي أ ،مباشرثر فوري و أب

قد نصت يف للمحكمة  ساسيالنظام األ ( من33)ن املادة إذا فل3هذا النظام على الوقائع اليت حدثت قبل هذا التاريخ 
 ساسي ".ال فيما يتعلق ابجلرائم اليت ترتكب بعد نفاذ النظام األإختصاص إ" ليس للمحكمة نه:أوىل منها على الفقرة األ

نفاذ هذا  أنه :" يبدأساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على وىل من النظام األفقرهتا األ يف(351)قد نصت املادة هذا و 
و أالقبول  وأيداع الصك الستني للتصديق إول من الشهر الذي يعقب اليوم الستني من اتريخ ساسي يف اليوم األالنظام األ

                                                           
 نظر كل من: أ 1

، ص 5001سكندرية، ، اإل، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىلساسية يف نظام حمكمة اجلزاء الدوليةأقواعد  عبد الفتاح حجازي،    -
325. 

كادميية أالقانون، من و مام القضاء اجلنائي الدويل، جملة األأوامرهم الدفع أبدي، املسؤلية اجلنائية للقادة والرؤساء و السوي سيف غامن     -
 .35، ص 5035يوليو  العشرون، السنة شرطة ديب، العدد الثاين،

ءلة أي شخص عن فعل غري قانوين ينص على عدم جواز مساساسية و ئي األنص" واحدا من مبادئ القانون اجلنا"ال جرمية دون أ د مبديع 2
املطبق يف النظم  أاملبدهذا إرتكابه و س فيها جتعل منه جرمية قبل وقت القيام به كان خاضعا لقواعد ال لبهذا الفعل  أن مل يكن اثبتاما

 يضا على القانون الدويل.أالقانونية الوطنية ينطبق 
  :راجع يف ذلك

 01بوسي، املرجع السابق، ص  جوترييس–هورتنسيادي.يت.  -
 راجع كل من:   3

منها، جملة جامعة مريكية وإسرائيل موقف الوالايت املتحدة األ، ختصاصاهتاكمة اجلنائية الدولية طبيعتها وإاحمل ابرعة القدسي،  -
 .323، ص 5002، العدد الثاين ،العشرونالقانونية، اجمللد قتصادية و للعلوم اإل دمشق

 .25، ص 5001عالقتها ابلقضاء الوطين، دون دار نشر، احملكمة اجلنائية الدولية و  حممد رجب عطية، -
العدد  31كادميية شرطة ديب، السنة أقانون صادرة عن المن و قانون النزاعات املسلحة، جملة األالقضاء اجلنائي الدويل و  علي عواد، -

 . 311، ص 5002، األول
 .521براهيم حسن حرفوش، املرجع السابق، ص إحممد  -
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وصل عدد الدول اليت  5005بريل عام أ 33نه بتاريخ مم املتحدة " علما أبمني العام لألنضمام لدى األو اإلأاملوافقة 
دق على هذا النظام عشر دول مرة واحدة يف هذا اليوم احيث ص، دولة  11ساسي للمحكمة صادقت على النظام األ

ول يف األ ذافتفاقية قد دخلت حيز النوبذلك تكون اإل ذ،افكثر من العدد املطلوب لبدء النأليصبح عدد الدول املصدقة 
صبح ساراي على الوقائع اليت حدثت منذ اتريخ نفاذه يف أساسي للمحكمة ن النظام األأي أ ،5005يوليو عام من 
 .1 5005ول من يوليو عاماأل
ختصاصها إن متارس أفال يكون للمحكمة ، دخوله حيز النفاذ  بعدساسي ابلنسبة للدول اليت تصبح طرفا يف النظام األو 
عالان إصدرت أ تكن الدولة قد ملام 2ال فيما يتعلق ابجلرائم اليت ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام ابلنسبة لتلك الدولة إ

ساسي من النظام األ( 35 )من املادة 1ساسي وفقا للفقرة ن تصبح طرفا يف النظام األأتصاص احملكمة قبل خإقبلت فيه 
خرى أكدت عليه مرة أمث  األساسي،من النظام ( 33 )الثانية من املادةو قد جاء مضمون هذا احلكم يف نص الفقرة 

دت فيه الفقرة الثانية من أكففي الوقت الذي أخرى،لكن بصيغة ساسي و من النظام األ( 52 )وىل من املادةالفقرة األ
اليت ترتكب بعد بدء نفاذ فيما يتعلق ابجلرائم  ساسي يف مواجهة الدولةحكام النظام األأعلى عدم سراين ( 33 )املادة

ىل عدم مساءلة الشخص جنائيا مبوجب النظام إ( 52 )وىل من املادةشارت الفقرة األأدولة،هذا النظام ابلنسبة لتلك ال
املقصود و  األساسي،رتكبه قبل بدء نفاذ النظام إل عن سلوك أي ال يسأ،ساسي عن السلوك سابق لبدء نفاذ النظام األ

 . 3نفاذ هذا النظام يف مواجهة الدولة اليت حيمل جنسيتهامن ذلك هو اتريخ بدء 
 زيحة اليت تصبح طرفا فيه بعد دخوله ساسي للمحكمة يصبح انفذ ابلنسبة للدولن النظام األأمما هو جدير ابلذكر و 

و أو قبوهلا أيداع تلك الدولة صك تصديقها إول من الشهر الثاين لليوم الستني من اتريخ عتبارا من اليوم األإالنفاذ 
                                                           

 أنظر كل من: 1
  201د حممد عبد اللطيف صا،ح، املرجع السابق، ص أمح -
 .313عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص   -
، السنة األول، العدد قتصادية والقانونية والسياسيةاجلنائية الدولية والسيادة الوطنية، جملة العلوم اإلختصاص احملكمة إلطبقة داودي،  -

 .311، ص 5001، ، الرابطوىلاأل
        
2Matthews.carlson, the international Criminal court selected considerations for 

ratification and national implementing legislation, revue international de droit penal, 

vol 72, no 3, 2001, p787. 
 أنظر كل من: 3

، ص 5001رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة القاهرة،  (،اإلجرائيةو  حكام املوضوعيةاأل)نسانية اجلرائم ضد اإل ،رامي عمر ذيب -
111-111. 

 .31، ص املرجع السابق ،محد برسيمأحممد  -
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ابلنسبة لكل دولة تصدق "نه:أساسي اليت نصت على من النظام األ( 5/ 351 )ضمامها وفقا لنص املادةإنو أموافقتها 
 أنضمام يبدو اإلأو املوافقة أو القبول أيداع الصك الستني للتصديق إو توافق عليه بعد أتقبله  وأساسي على النظام األ
يداع تلك الدولة الصك  تصديقها إول من الشهر الذي يعقب اليوم الستني من اتريخ األساسي يف اليوم نفاذ النظام األ

 .1"نضمامهاإو أو موافقتها أو قبوهلا أ
صلح للمتهم حيث نصت القانون األ أىل تطبيق مبدإساسي من النظام األ( 52 )شارت الفقرة الثانية من املادةأهذا وقد 

صلح  يف حالة حدوث تغيري يف القانون املعمول به يف قضية معينة قبل صدور احلكم النهائي يطبق القانون األ :"نه أعلى 
ذا كان ال يعاقب على فعل كان يعد جرمية إ2صلح للمتهم أيكون القانون دانة"و و اإلأو املقاضاة ألتحقيق للشخص حمل ا

 أن ثناء سراينه بشرطأرتكاب اجلرمية إللقانون القدمي الذي مت  او كان خيفف من العقوبة قياسأ،يف ظل القانون القدمي
يف القوانني العقابية  أيعد احلكم السابق خروجا على املبدو ، 3ن يصبح احلكم هنائياأصلح يف احلالتني قبل يصدر القانون األ

 اليت متيز بني حالتني :الوطنية و 
 رم.جمو غري أصبح غري معاقب عليه أن السلوك حمل احملاكمة أينص فيها القانون اجلديد على  :وىلاأل

وىل يتم يف احلالة األ، و جراميةاإلن ينفي عنه صفة أخف هلذا السلوك دون أعندما ينص القانون اجلديد على عقوبة  الثانية:
ال إصلح للمتهم لقانون األيف احلالة الثانية فال يطبق ا أما ،هنائياصبح احلكم أتطبيق القانون اجلديد على املتهم حىت ولو 

 ن يصبح احلكم هنائيا.أ قبل
نه جيوز للدولة عندما تصبح أنتقايل مفاده إتت حبكم أساسي قد النظام األ ( من352) املادةن أليه إشارة مما جتدر اإلو 

فيما  وذلك ،عليهات من بدء سراين هذا النظام ختصاص احملكمة ملدة سبع سنواإن تعلن عدم قبوهلا أطرفا يف هذا النظام 
ن مواطنني من تلك دعاء أبإذلك لدى حصول و  4من هذا النظام 1بفئة جرائم احلرب املنصوص عليها يف املادة  تعلقي

 قليمها.إرتكبت يف أن اجلرمية قد أرتكبوا جرمية من تلك اجلرائم و إالدولة قد 
                                                           

 .511ص  املرجع السابق، براهيم،إ محدأمحد أجناة 1
نسان نشرة غري دورية تصدرها مجعية حقوق اإلالدولية، ساسي للمحكمة اجلنائية مبادئ العدالة اجلنائية يف النظام األ ،براهيم حممد العناينإ 2

 .15-13ص  ،5001يناير  اخلامس،العدد  سيوط،أجامعة  احلقوق،كلية   نسان،اإلحقوق 
وما  21، ص 5000دون دار نشر،ول، الطبعة الثانية، ، اجلزء األ(اجلزاءو حكام العامة األ)شرح القانون اجلنائي اللييب ابرة، رمضان  حممد 3

 بعدها.
إختصاص ختيار اخلروج على إو حق أطلق عليه نظام مريكية وفرنسا، وأوالايت املتحدة األلجازة حتت ضغط اضيفت هذه اإلأقد و 4

ختصاص التبعي نعقاد اإلإ  مبثابة خط دفاعها الثاين يف مواجهةأن يصريرادت به أمنا إمريكي قرتاح األن اإلأغري خاف هنا احملكمة.و 
 خارج ساحات نييمريكطالق اجلناة األإمريكي املرتب يف ذاته قرتاح األن مؤمتري روما مل يفلحوا يف رد جممل اإلأللمحكمة، واجلدير ابلذكر 

 لفرتة سبع سنوات.ناء يف مواجهة جرائم احلرب وحدها و ستثنصراف اإلإالدولية على حد سواء، غاية ما متكن هلؤالء و  العدالة الداخلية
 ظر:أنللمزيد من التفصيل 
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املواثيق عراف و ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية خيرج على كافة األالنظام األ ( من352) املادةن نص أالبعض ويرى 
ي فرتة أدون ذلك على الفور ، و الدويلو القضاء أمام القضاء الوطين أالدولية اليت تؤكد ضرورة حماكمة جمرمي احلرب سواء 

رجاء للمحكمة على إو أخري و أتأت تقادم ية فرتاأدون النص على العقاب، و مساح تتيح هلؤالء اجملرمني فرصة اهلروب من 
 .1هذا النوع اخلطري من اجلرائم

ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف املادة كد عليه النظام األأعدم تقاده اجلرائم الدولية أىل ما سبق فان مبدإضافة ابإل
يعود ذلك يف حكامه" و أاي كانت أختصاص احملكمة إنه :" ال تسقط اجلرائم اليت تدخل يف أمنه حيث نص على  51

خفاء معامل إموظفني هلم القدرة على دة كبار و قاحيان من رؤساء و غلب األأىل طبيعة اجلرائم الدولية اليت تقع يف إ عتقادانإ
اجلسامة اليت من ن هذه اجلرائم تتسم ابلوحشية و أكما   ،ابلتايل يستفيدون منه للتخلص من العقابو ،جرائمهم مدة التقادم 

نشاء احملكمة اجلنائية الدولية هو إن النص على التقادم يتفق مع اهلدف من أ،كما  اثرها املدمرة مربرات نظام التقادمأ
 2.القضاء هنائيا عن تلك اجلرائم

 ختصاص املكاين للمحكمة اإل الثالث:الفرع 
اقشات مؤمتر روما للنظام ثناء منأختصاص احملكمة اجلنائية الدولية إل3راء حول حتديد النطاق االقليميأثريت عدة ألقد 

اليت هلا مصلحة و  ن يقتصر شرط القبول على الدولة اليت وقع فيها الفعلأت بعض الوفود املشاركة أر  فقد األساسي،
حىت تتمكن  يشرتط احلصول على قبوهلا املتحفظة، حيثالدولة أو  الدعوى،جراء املالحقات الالزمة يف إخاصة يف 
 هلا.ي قيود ال داع ألتجنب احملكمة  وذلك املتهم،حتجاز إاحملكمة من 

قد تكون هلا مصلحة كبرية يف ضافية و إىل ضرورة توسيع نطاق شروط القبول لتشمل دوال إخرى ذهب بعض الوفود األو 
 املتهم.و دولة جنسية أالدعوى مبا يف ذلك دولة جنسية الضحية يف اجلرمية 

                                                                                                                                                                                     

  .323جنالء حممد عصر، املرجع السابق، ص  -
 .182متوبل، املرجع السابق، ص أسعدة سعيد  -

 .351عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص  1
 .301، ص 5030وىل، بريوت، لبنان، جراءاهتا والقضاء املختص(، دار املعرفة، الطبعة األإمسؤولية الدولية اجلنائية ) درويش، وراي مخو2
 زيد من التفصيل راجع:ومل

 .212، ص املرجع السابقمحد حممد املهتدي ابهلل، اأ   -
 .111شرف حممد الشني، املرجع السابق، ص أ   -
 .231املرجع السابق، ص يوب، أرشا فاروق   -

غضبان محدي، إجراءات متابعة جمرمي احلرب يف القوانني الداخلية والقانون الدويل، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل،  3
 .51ىل ص إ 55ص ، 5032بريوت،
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و الدولة املتحفظة أرضها اجلرمية أما اليت وقع على إ ،حدى دولتنيإنه يشرتط موافقة أخرى على أكدت عدة وفود أقد و 
 كما  ،ختصاصهاإدىن حد ممكن من عدد الدول اليت يلزم موافقتها لكي متارس احملكمة أ ىلإتلك الوفود التقليل  حبذتو 
 ،رضهاأجراء مالحقة قانونية فعالة دون تعاون من جانب الدولة اليت وقع الفعل على إنه ال تستطيع احملكمة أىل إشارت أ
 ي مالحقة قانونية ما مل تقم الدولة املتحفظة بتسليم اجملرم املزعوم للمحكمة.أجراء إال ميكن و 

ن دساتري بعض الدول قد ليس فقط أل وذلك ،املتهمموافقة دولة جنسية ة خرى على ضرور شددت بعض الوفود األوقد 
ىل إستنادا إجاز عرض الدعوى على احملكمة أذ إ أبسبب احلالة الشاذة اليت قد تنش رعاايها، ولكنمتنعها من تسليم 

ختصاص احملكمة من جانب الدولة اليت يكون إقبول  املتحفظة دونالدولة رضها و أموافقة الدولة اليت وقعت اجلرمية على 
 شمولني لواليتها القضائية.د رعاايها املأحاملتهم 

ختصاصها يف احلالة نه تعقيد مباشرة احملكمة إلأشرتاط موافقة دولة جنسية املتهم من شإن أخرى أعتربت وفود إخريا أو 
 مام احملكمة يف دعوى واحدة.أرتكاب جرمية واحدة اليت يتعدد فيها املتهمني إب

ملا  وفقا قليمي للمحكمة اجلنائية الدوليةختصاص اإلاإل حتديد نطاق ىلإساسي نتهى املؤمترون يف نظام روما األإوقد  هذا
 1التايل:ذلك على النحو و  من هذا النظام (35) املادةنصت عليه 

ليها يف املادة إختصاص احملكمة فيما يتعلق ابجلرائم املشار إساسي تقبل بذلك اليت تصبح طرفا يف النظام األ الدولة :أوال
 2النظام.من هذا اخلامسة 
و قبلت أساسي كثر من الدول التالية طرفا يف النظام األأو أذا كانت واحدة إختصاصها إن متارس أللمحكمة  : جيوزاثنيا

 احملكمة:ختصاص إب
 البحث.قليمها السلوك قيد إالدولة اليت وقع يف  -3

 3طائرة.و أرتكبت على منت سفينة أذا كانت اجلرمية قد إو الطائرة أدولة تسجيل السفينة  -5

 4حد رعاايها.أالدولة اليت يكون الشخص املتهم   -1

                                                           
 نظر كل من:أ 1

 .202 – 201محد حممد عبد اللطيف صا،ح، املرجع السابق، ص أ   -
ة، دون دار النهضة العربي ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،حكام النظام األأمبدأ القاضي الطبيعي يف ضوء  غ،خريية مسعود الداب  -

 .505ىل ص إ 311ص  ،5030طبعة، القاهرة، 
، جامعة الزقازيقين، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، ساننتهاكات قواعد القانون الدويل اإلإاملسؤولية الدولية عن  إبراهيم، محدأمحد أجناة  2

 . 111، ص 5001
  .ساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةأ( من النظام األ-35/5) نصت املادة 3
 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.من النظام األ (ب- 35/5) نص املادة 4
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ابجلرمية قيد البحث ختصاصها فيما يتعلق ساسي قبول ممارسة احملكمة إلظام األني دولة غري طرف يف الجيوز أل :اثلثا
و أخري ي أتألتزام هذه الدولة ابلتعاون مع احملكمة دون إعلى ذلك  ويرتتب احملكمة،يودع لدى مسجل عالن إمبوجب 

 القضائية.واملساعدة ساسي املتعلقة ابلتعاون الدويل حكام الباب التاسع من النظام األستثناء وفقا ألإ
ليها إي جرمية من اجلرائم املشار أختصاصها ابلنظر يف إن متارس أنه جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية أليه إشارة مما جيب اإلو 

ذه اجلرمية للمدعي العام حال هأمن هو الذي ذا كان جملس األإذلك يف حالة  ما و ،ملادة اخلامسة من النظام االساسييف ا
ن متارس أمن هذا النظام و اليت جاء هبا :" للمحكمة (ب -فقرة  31 )ذلك وفقا ملا نصت عليه املادةو ،للمحكمة

متصرفا  مبوجب الفصل السابع من حال جملس األأذا إليها من املادة اخلامسة .....إختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشار إ
  1 أو أكثر قد إرتكبت." ن جرميةأىل املدعي العام يبدو فيها إمم املتحدة حالة من ميثاق األ

سواء كانت هذه اجلرمية أرتكبت،كثر قد أو أن جرمية أي حالة يبدو فيها أن حييل أمن نه ميكن جمللس األويفهم من ذلك أ
يم دولة ليست طرفا يف قلإرتكبت يف إو أ ،ساسي للمحكمةدولة طرف يف النظام األقليم إو تلك اجلرائم قد وقعت يف أ

حالة و اجلرائم موضوع اإلأرتكاب اجلرمية إذا كان إ طار يتمثل يف مافاملعيار الذي حيكم عمل اجمللس يف هذ اإل،هذا النظام
حالة من سلطة إحالة قضية أو جمللس األ، حيث خول النظام األساسي من الدوليني من عدمهاأليشكل هتديدا لسلم و 

ن عمل اجمللس على أي أ،من الدولينياألاملسامهة يف حفظ السلم و  اإلجراء ن ذلكأن من شأتضح له إذا إللمدعي العام 
ساسي للمحكمة على ضوء نصوص من النظام األ (ب -فقرة 31 )طار نص املادةإساسه القانوين يف أهذا النحو جيد 

 2املتحدة.مم ميثاق األ
حاالت اليت يقوم جملس للالعاملية ابلنسبة  أختصاص احملكمة اجلنائية يقوم على مبدإن تكييف أمن هذا النص يتضح و 

فيما عدا ذلك و ،و غري طرفأي دولة سواء كانت طرفا يف ميثاق روما أقليم ال تتصل إباليت ىل احملكمة و إحالتها من إباأل
ن أختصاصها بشإن متارس احملكمة أنه جيب أقليمي حيث ختصاص اجلنائي اإلاإل أختصاص احملكمة يقوم على مبدإن إف

ة كممحللىل ذلك فإضافة ابإلو ،حد رعاايهاأو مبعرفة أ،قليم دولة طرفإرتكبت يف أهتام قد ن تكون اجلرمية حمل اإلأجرمية 

                                                           
  نظر كل من:أ 1

ص  ،5005األول، يناير العدد  العاشرة،من والقانون، السنة جملة األ سف علوان، إختصاص احملكمة اجلنائية الدولية،حممد يو  -
523. 

احلقوق يصدرها جملة  ،3111تفاقية روما لعام نعقاده يف اجلرائم الدولية وفقا إلختصاص وإلية حتديد اإلآ مدوس فالح الرشيدي -
 .21 – 21ص  ،5001يونيو ،51الثاين، السنة جامعة الكويت، العدد  جملس النشر العلمي،

 .251ص علي مجيل حرب، املرجع السابق،  2
 .مم املتحدة( من ميثاق األ323- 11)نصوص املواد ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و من النظام األ (/ ب 31) املادة راجع كذلك:
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عالن يودع لدى مسجل احملكمة إختصاص احملكمة مبوجب إختصاصها عندما توافق دولة ليست طرفا على إن متارس أ
 .1خري ي أتأتعاون مع احملكمة دون تلتزم فيه هذه الدولة ابل

 ختصاص التكميلي للمحكمةاإل الثالث:املطلب 
ول لتحول نظام بل املعيار األ،ساسجلنائية الوطنية املوضوع األنظمة القانونية ااألولية و تعترب العالقة بني احملكمة اجلنائية الد

فهذه املعاهدة ذات املضمون اجلنائي املتكامل ختتلف يف  ،ىل الواقع الدويل التنفيذيإقرار الدويل النظري مرحلة اإلروما من 
نظمة القانونية اجلنائية الوطنية فهي ختاطب مباشرة نظرا لتداعياهتا املباشرة على األ،تها عن ابقي املعاهدات التقليديةطبيع

فهل جاءت معاهدة نظام روما حمددة .يف صالحياهتا القضائية اجلنائية تشرتك الدولو ،يةفراد يف اجملتمعات الوطنمجيع األ
 تية :عات تناوهلا يف الفروع اآلهذه املوضو حاطة جبوانب تلك العالقة البد لنا من معرفة لإلو طر تلك العالقة ؟أبوضوح 
 خذ به مربارات األاص القضائي و ختصتكامل اإل ملبدأاخللفية التارخيية  ول:األالفرع 

ستعراض تطوره من التكامل من خالل تطور القضاء الدويل اجلنائي إب أتبع تطور مبدتتسنحاول من خالل هذا الفرع 
مم تفاقيات األإيف روندا و ساسي حملكميت يوغسالفيا و ظام األيف النة الدولية اجلنائية يف نورمربح و خالل احملكمة العسكري

 األخذ به من خالل الفقرتني التاليتني: املتحدة، مت نوضح مربرات
 الفقرة األوىل: التطور التارخيي ملبدأ التكامل

كل من يوغسالفيا   ونظامي حمكميت خالل نظام احملكمة العسكرية لنورمربج، كان منبدأ التكامل  إن التطور التارخيي مل
 وذلك كالتايل: تفاقيات األمم املتحدةوإ السابقة وروندا،

لياابن او  عقاب احلرب العاملية الثانية وهزمية املانياأيف  التكامل يف احملكمة العسكرية الدولية اجلنائية نوزمربح أمبدأوال: 
شارت أقد و  ،نشاء حمكمة عسكرية دولية عليا حملاكمة جمرمي احلربإاليت قررت  1/1/3122تفاقية لندن يف إعقدت 

ال ميس ذلك أسلطاهتا على ختصاص تلك احملكمة و إىل الئحة ملحقة هبا تكفلت ببيان إتفاقية املادة الثانية من هذه اإل
ملانيا أو يف أي دولة من الدول املتحالفة أو تقام يف أقيمت أحتالل إو حمكمة أية حمكمة وطنية أو سلطات أختصاص إب

 2احملتلة 
و أسلطة  ىلإئ ين يسأنه أي نص من شأ تفاق:)ال يوجد يف هذا اإلأن تفاقية علىمن اإل السادسةكما نصت املادة 

انيا حملاكمة جمرمي أملو يف أراضي احلليفة يف األ أو اليت ستنشأة قبال أحتالل  املنشو حماكم اإلأختصاص احملاكم  الوطنية إ

                                                           
 من:نظر كل أ 1

 .22- 21ص  السابق،املرجع  عبد الرزاق، هاين سامي  -
مارات املتحدة، القانون، تصدرها كلية شرطة ديب اإلمن و األ للمحكمة اجلنائية الدولية، جملةيسة املالمح الرئمعتصم مخيس مشعشع،   -

 .111- 115، ص 5001، يناير األول، السنة التاسعةالعدد 
 .51، ص 5001التكامل يف احملكمة اجلنائية الدولية، دار النهضة العربية، دون طبعة، القاهرة، أمبدخالد عكاب حسنون العبيدي،  2
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ملانيا كوهنا دولة أو تتوالها أ عتبارها متضررة من احلربن قيام دول احللفاء ابحملاكمة إبأعتربت هذه املادة إاحلرب( فقد 
نظرا لعدم ساس حماكمات نورمربح و أقليمي الذي كان ختصاص اإلواعد اإلقهنم من رعاايها تطبيقا لأساس أاملتهمني على 

 . 1نعقاد حماكمات نورمربحإ هذه احملاكمات فقد كان ال بد من نعقادإ
ختصاص إزاء اجلرائم اليت تدخل يف إ بوشرنه قد أصلية طاملا أالوطين بصفة ختصاص القضائي ن النص يعرتف ابإلأكما 

ختصاص اجلنائي ن يكون تدخل احملكمة يف اإلالتكامل وفقا هلذا النص يقضي أب أن تعبري عن مبدأيالحظ و  ،احملكمة
 2عليه. وال يعلونه يكمله أهو ما يعين خري و ساءة هلذا األإالوطين مبثابة 

السادسة نظام احملكمة العسكرية الدولية اجلنائية يف نورمربح قد جاءت لتعزز نص املادة  ( من33و 30) ن املادتنيأكما 
ن إخريا فأختصاص احملاكم العسكرية و إوال للمحكم الوطنية مث تكملها أختصاص ن اإلوضحنا أبأ إذ الذكر،سالفة 

 3حتالل.ختصاص حملاكم اإلاإل
كلتا احملكمتني تعتربان منطقيا مكملتني للقضاء     ورونداساسي حملكميت يوغسالفيا التكامل يف النظام األ أمبداثنيا: 

ولوية يف القضاء مها حبق األز متياإختصاص القضاء الدويل اجلنائي على الرغم من إالتكامل الذي حيكم  أالوطين تطبيقا ملبد
رضاء العدالة إة اجلنائية الوطنية كان عاجزا متاما عن سباب متباينة فنظام العدالألويف كلتا احملكمتني و  ،على القضاء الوطين
ما صاحبها من صراعات ن اخللفية السياسية و أيبدو و 4جتماعية هلذه البلدان ابلنسبة للجرائم املرتكبة يف حميط البنية اإل

ن القراءة أواقع لاو ،مناأل ا من وجهة نظر جملسر دارية يف كلتا الدولتني مما جعل التدخل الدويل مرب هنيار البنية اإلإىل إدت أ
ى جانب من الفقه أحيث ر ،عتداد بهعدم اإلبل و أ املبدئية للتقييم الفقهي لنظام عمل كلتا احملكمتني يؤكد غياب هذا املبد

لعل هذه ىل اتخري العمل بكل منهما و إدى أهو ما و ،رونداحملكمة يف منطقة البلقان و ن هناك صعوابت تواجه عمل اأ
شهر قليلة سوف جيعل أخر سري العمل ابحملكمة يف روندا خالل أتن جعلت جانبا من الفقه يقول أبدارية الصعوابت اإل

نتقالية يف روندا ن احلكومة اإلأو  خاصة هتاكات املرتكبةختصاصه للنظر يف اإلىل تدخل القضاء الوطين إبإاحلكومة تضطر 
شراف توىل احملامي العام للمحكمة العليا سلطة اإلين أب( 55/1 )ساسي نص يف مادتهت مشروعا مسي ابلقانون األعوض

سباب اليت دعت حكومة هم األأن أيبدو و .بواسطة الغرف اخلاصةنتهاكات قبل نظرها على حماكمة املتهمني هبذه اإل
                                                           

1Martin) P.M( , Tribunal pénal international, Recueil Dalloz, paris, 1999, P 157.     
القاهرة،  ،األوىل العربية، الطبعةالنهضة  دار (،صيليةحتليلية أت دراسة)التكامل يف القضاء اجلنائي الدويل  مبدأ سراج،عبد الفتاح حممد 2

 .35 ص ،5003 مصر،
 راجع كل من:    3

 .13خالد عكاب حسون العبيدي، املرجع السابق، ص    -
 .521رضوان حممد خليل، املرجع السابق، ص   -

القضاء  تطبيقاتإختصاصها التشريعي والقضائي و ساسي نشاء احملكمة، نظامها األ)إسعيد عبد اللطيف حسن، احملكمة اجلنائية الدولية  4
 .311 – 312، ص 5002بية، القاهرة،دار النهضة العر  (،املعاصراجلنائي الدويل احلديث و 
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رتكاب ساسي التزايد الكبري و املطرد يف عدد احملتجزين يف سجون روندا من املتهمني إبوضع هذا القانون األ ىلإ روندا
ختصاص القضاء إنعقاد ومادفع إل،لف حمتجز روانديأ 100نسانية ليزيد عن اجلرائم ضد اإلابدة اجلماعية و جرائم اإل

مر الذي ليب السياسي من جانب قبائل اهلوتو األأىل جانب هذه املشكلة جند التإو  ،الوطين سرعة الفصل يف القضااي
ختصاص ن تشاركه يف اإلأختصاص للقضاء الوطين يف روندا بصفة مطلقة بل جيب نعقاد اإلي املنادي إبأالر  أفولىل إدى أ

لتشكيل حمكمة مماثلة حملكمة  قرار ستصدارمم املتحدة إببناء على ذلك طالب سفري روندا يف األو  ،احملكمة اجلنائية املؤقتة
نظرا لكون و 2الوطنية عن حتقيق غايتها  ذلك بسبب عجز العدالةو 1نفة الذكرنتهاكات األيوغسالفيا حملاكمة املتهمني ابإل

هو ما خيرجها عن املفهوم و ،ابدة اجلماعية ستهدفت عمليات اإلإخطة منهجية  تهاكات احلاصلة قد وردت بناء علىناإل
النظام القضائي يف روندا قد جاء ليواجه حالة  أن يبدوو ، ختصاص اجلنائي الوطين التقليدي للجرائم اخلاضعة لإل

حتالل السياسي مستقرا خصوصا مع اإلت ليكون دائما و ن هذا النظام القضائي مل أيأكما ،لوفةأمستجدة مل تكن م
ن التكامل أدارية لبدء عمل احملكمتني ذهب جانب من الفقه جتنب املزيد من العقبات اإل قصدو  ،السائد يف البالد

رتكابه اجلرمية ي شخص يعرتف إبأمام احملاكم الوطنية يف يوغسالفيا أن حياكم  يوغسالفيا يتحقق مىت مسح أبئي يفالقضا
 ختصاص للقضاء الدويل يف غري هذه احلالة.بينما ينعقد اإل

و  ،اجلناة من العقابفالت إخري يف بدء العمل ابحملكمة و ذلك خشية أالتحاول تدارك البطء و ي قدأن هذا الر أيبدو و 
ختصاص حمكمة إىل جانب إختصاص للمحاكم الوطنية نعقاد اإلإنه يف حالة أكيد على أهو ما دفع جانبا من الفقه للت

ن إمن مث فو  3وىل عن القضاء اجلنائي الوطينخريتني سيكون هو األختصاص لألإن إروندا ف يوغسالفيا السابقة و
عطاء إختصاص القضائي الوطين مع متزامن مع اإلمشرتك و ختصاص إروندا هو تصاص حمكميت يوغسالفيا السابقة و خإ

ساسي حملكمة من النظام األ 01يتبني ذلك من نص املادة و  ،4ختصاص القضائي الوطينولوية هلاتني احملكمتني على اإلاأل
                                                           

 .31- 32عبد الفتاح حممد سراج، املرجع السابق، ص  1
  .12، ص السابق خالد عكاب حسون العبيدي، املرجع2
 .31- 31، ص نفسهعبد الفتاح سراج، املرجع  3
 أنظر كل من:  4

، دار اجلامعة اجلديدة، الطبعة األوىل، الدويلقواعد القانون اجلنائي الداخلي  قليمية قانون العقوابت يف ضوءإمبدأ  رفعت رشوان، -
 .321ص  ،5001مصر، 

- Flavia Lattanzi، competence de la cour penal international et consenement de etats، 

R.G.D. I.P , n1, p427. 

Murphy)S.D( ,progress and jurisprudence of the international criminal trubunal for 

the former Yugoslavia, A.I.O.L, vol 93,1999,64-65 

، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل البشري واملعاقبة عليها يف القانون الدويل اجلنائي،منع جرمي إابدة اجلنس  محد وليد،أطارق  -
 .131، ص5030القاهرة،
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ولوية األ عطائهاإختصاص هذه احملكمة مع القضاء الوطين مع ختصاص املشرتك إلاإل أمبدتبنت اليت يوغسالفيا السابقة و 
ختصاصها وقف إحدى اجلرائم الداخلة يف إدعوى خبصوص  أين تطلب من احملاكم الوطنية حال نظرها أحبيث يكون هلا 

حدى اجلرائم املعروضة عليها وفقا ن هذه الدعوى مرتبطة إبأطاملا  ،ليهاإحالتها ابحلالة اليت هي عليها إنظر هذه القضية و 
ساسي حملكمة من النظام األ الثامنة  تضمنت املادةذات املعىن يفو .دلة اخلاصة هبااألات و جراءالئحة اإلو  ساسيلنظامها األ

 .1ختصاص املشرتكاإل أكيد على مبدأروندا الت

خذ على أعتبارها اجلهاز الدويل الذي مم املتحدة إبهتمت منظمة األإ مم املتحدةتفاقيات األإالتكامل يف  أمبداثلثا: 
تفاقيات رادهتا هذه املنظمة بصياغة العديد من اإلإنشات مبوجب أعاتقه تفعيل مظاهر التعاون فيما بني الدول اليت 

و  بشردمية الآكرب قدر ممكن من الضوابط اليت حترتم ساسية أبحرايته األنسان و ىل محاية حقوق اإلإالدولية اليت هتدف 
سي احداث و فضائح و مأفالعامل كله ال يزال حيتفظ بذكرايت احلرب العاملية الثانية من  ،العمل على عدم املساس هبا

فمحكميت ،ن ينال عقابه حني يصبح ذلك ممكناأنه ينبغي على كل جمرم ىل القول أبإدى أنسان عن وصفها مما يعجز اإل
ىل إمل تشر املنظمة و ،2تقها جانبا من املهمةمم املتحدة على عاخذت األأو قد ،و طوكيو كانتا نتيجة هذه املطالبنورمربح 

تفاقية منع وىل إبتتعلق األ،عقاب احلرب العاملية الثانيةأبرمتا يف أتفاقيتني دوليتني إال يف إختصاص الدويل اجلنائي نعقاد اإلإ
فاقية قمع تتتعلق إبما الثانية أ،منها السادسةذلك يف نص املادة و  3121املعاقب عليها سنة اعية و ابدة اجلمجرمية اإل

نطاق ن االتفاقيتني تقعان خارج أابلرغم من و  ،3منها اخلامسةذلك يف نص املادة جرمية الفصل العنصري واملعاقب عليها و 
فقد جعلتا  التكامل أن النصني الواردين فيهما من حيث طبيعة النص على مبدإمع ذلك فاحملكمة اجلنائية الدولية و 

املادتني جبعل ردفتا أذلك بتقدمي واليته عن احملاكم اجلزائية الدولية مث اجلنائي الوطين و صيل للقضاء ختصاص األاإل
ذلك مبوجب املوافقة الصرحية من الدول لية للمحاكم اجلزائية الدولية و مرحلة ات يفو ،ختصاص للقضاء اجلنائي الوطيناإل
طراف دراج شرط القبول و الرتكيز عليه من قبل الدول األإو ،تفاقيةقد صدقوا على هذه اإليكونوا الذين طراف يف النزاع و األ

                                                           
اد حتإلة إختصاصها، جماجلرائم الداخلة يف ساسي و نظرة على نظامها األ)حمكمة جرائم احلرب ليوغسالفيا السابقة  أسامة غامن العبيدي، 1

، ص 5002، نيسان-بريل أ، 31البحوث القانونية، تصدرها اجلمعية العلمية لكليات احلقوق العربية، العدد اجلامعات العربية للدراسات و 
31. 

عمان، األردن ، األوىل التوزيع، الطبعةالثقافة للنشر و  دار يف ضوء احملكمة اجلنائية الدولية،نساين انون الدويل اإلالق عمر حممود املخزومي، 2
 .111- 111 ، ص5001،
 نظر كل من:أ 3

 .11خالد عكاب حسون العبيدي، املرجع السابق، ص     -
مبدأ التكامل يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتطوره، جملة مركز حبوث الشرطة، تصدر عن ، عبد الفتاح سراج    -

 .211-221، ص5005، يناير53كادميية شرطة ديب، العدد أ
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مام القضاء الدويل اجلنائي ملمارسة أا ن يكون قيدأ ميكنن هذا القبول ال أال إ التكامل يف صورته الواضحة أتعبريا عن مبد
 .1ختصاصهإنعدام إو أختصاصه عند فشل القضاء الوطين يف ذلك إ

الدولية لرتسيخ قواعد العدالة الدولية اجلنائية ليات القضائية الوطنية و األالتكامل وجد لسد النقص بني  أمث فمبد منو 
ابحملافظة على  تمساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يهالتكامل يف ظل النظام األ أفمبد، 2ختصاص كل منهماإضمن نطاق 

 3خر.ي منهما لآلأال تبعية و الدويل و أستقاللية املطلقة لكل من القضاء الوطين يعين اإلال هوو  ،ختصاص احملاكم الوطنيةإ
 التكامل أخذ مببدمربرات األ الثانية:الفقرة 

 :يليهم هذه املربرات فيماأخلص تتو  ،ىل عدة مربراتإالتكامل يستند أ بدم نأىل إلقد ذهب البعض 
ي للمحكمة اجلنائية الدولية ختصاص التكميلاإل أقرار مبدإن أمقتضى ذلك و  السيادة الوطنية للدول  أام مبدحت إأوال: 
حدى اجلرائم الدولية املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من نظامها إختصاص هلذ احملكمة بنظر ال ينعقد اإل حبيث

و أ ،املتعلقة بتلك اجلرميةظر الدعوى يف ن -ختصاصصاحبة اإل -كد من عدم رغبة الدولة املعنيةأال بعد التإاألساسي 
قرارحلقها يف ممارسة إو ،حرتام لسيادة هذه الدولةإميثل 4احملاكمة فيها التحقيق و  جراءاتمن عدم قدرهتا على القيام إب كدأالت

ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية إقليمها مبا فيها ممارسة السلطة القضائية حبيث يكون إمجيع السلطات املخولة هلا على 
ليها يف املادة إمر جبرمية من اجلرائم املشار ذا ما تعلق األإ ،ختصاص القضاء الوطين يف هذه الدولةو تكمليا إلأحتياطيا إ

 .5ساسياخلامسة من النظام األ

                                                           
 (اكم اجلنائية الدوليةساسي مع دراسة لتاريخ جلان التحقيق الدويل واحملنظامها األو  نشأهتا) احملكمة اجلنائية الدولية حممود شريف بسيوين، 1

 .399، ص 0220مطابع روز اليوسف اجلديدة، مصر، 
 .11املرجع السابق، ص  ،خالد عكاب حسن العبيدي 2

3Mireille, delmas-marty, la cour penal international et les interactions entre droit 

interne et international, R.S.C.D.P.C, dalloz, n 1, 2003, p01. 
 راجع كل من:4

ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على التشريعات الداخيلية، جملة العلوم القانونية واإلقتصادية، جملة النظام األ سلطان الشاوي، أثر    -
 .311- 315 ، ص5001، يوليو ة كلية احلقوق جبامعة عني الشمس، العدد الثاين، السنة التاسعة واألربعون،ساتذأيصدرها 

تصدر عن  نية، جملة كلية الدراسات العليا،تقرير تفصيلي عن احملكمة اجلنائية الدولية والتشريعات الوط ،لفخعبد الرمحن حممد    -
 .312، ص 5005، يوليو ،من، العدد السابعكادميية مبارك لألأ

 :أنظر كل من 5
 .351ص املرجع السابق، ، ئية الدوليةختصاص احملكمة اجلناإ ،شريف سيد كامل  -
 .311، ص 5001لدولية وعالقتها ابلقضاء الوطين، مطابع جامعة املنوفية، مصر، احملكمة اجلنائية ا محدي رجب عطية،  -
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ن تنظيم قواعد إ 1احملاكم اجلنائية الوطنيةبني احملكمة اجلنائية الدولية و  ختصاصتفادي حدوث تنازع يف اإلاثنيا: 
حتياطيا إو أختصاص هذه احملكمة اتليا إنعقاده للمحكمة اجلنائية الدولية حبيث يكون إحتديد كيفية ختصاص و اإل
نعقاد إذ ال يتصور عمال ،إختصاص بينهماي تنازع يف اإلأ تاليف حدوث ىلإختصاص احملكمة اجلنائية الوطنية يؤدي إل

و أففي احلاالت اليت تباشر فيها الدولة صاحبة الوالية يف الدعوى التحقيق  ،ن واحدآختصاص لكل منهما يف هذا اإل
ال اجلنائية تكون غري مقبولة و مام احملكمة أن الدعوى إف ،ساسيمن النظام األ( 31 )كمة وفقا ملا نصت عليه املادةا احمل

و غري قادرة على مباشرة أسباب اليت جتعل احملكمة تلك الدولة غري راغبة ي من األأذا قامت إال إن تباشرها أجيوز هلا 
ن يقوم أمن هنا يستحيل عمال و ،يف املادة السابقة  ليهاإ شارةسباب السالف اإلاحملاكمة وفقا لألو أجراءات التحقيق إ

املتعلقة جبرمية دولية واحدة يف ختصاص لكل من احملكمة اجلنائية الدولية و القضاء اجلنائي الوطين على ذات الدعوى اإل
 ذات الوقت.

زاء إختصاص التكميلي للمحكمة اجلنائية الدولية اإل أينتج عن مبد 2الفعل احاكمة الشخ  عن اات يفتالاثلثا:  
نظر الفعل املكون بي منهما ختصاص ألنعقاد اإلإن أي أ ،ختصاص بينهمازدواج يف اإلإعدم وقوع  احملاكم اجلنائية الوطنية

، جراءات التحقيق و احملاكمة وفقا للقواعد املعمول هباإنفراده وحده مبباشرة إختصاص يعين للجرمية الدولية حمل هذا اإل
نفراد جهة واحدة يف عد ذلك نتيجة حتمية إليو ، نه ال ميكن تصور حماكمة لشخص الواحد عن ذات الفعل مرتنيإف لذا

 3و احملكمة اجلنائية الدولية.أاجلنائية الوطنية  احملكمة تاحملاكمة سواء كانجراء التحقيق و إ

                                                           
 راجع كل من: 1

من تصدر عن كلية األ، جملة القانون و (3111دراسة يف ضوء نظام روما عام ) نشاء احملكمة اجلنائية الدوليةإ إراهيم حممد العناين،  -
 .521، ص 5000، يناير ،الثامنة، السنة األولالعدد شرطة ديب، 

 .32ص  املرجع السابق، ،ائية الدولية إزاء القضاء الوطينختصاص التكميلي للمحكمة اجلناإلعادل ماجد،  -
 .311ص  املرجع نفسه، ،محدي رجب عطية -

كما   ستقرة يف مجيع التشريعات الوطنية،ساسية املاألعد من املبادئ يكثر من مرة أعدم جواز حماكمة الشخص عن ذات اجلرم إن مبدأ  2
قضاء الوطين والدويل على يف ال مور املسلم هبامن األ أهذا املبدفراد لذلك أصبح ساسية لألهم الضماانت لكفالة احلقوق األأيعترب من 

كدت عليه يف نص املادة أالذي ساسي و ظامها األن تتبناه احملكمة اجلنائية الدولية صراحة يف نأخذت به املواثيق الدولية قيل أحيث  السواء،
 منه. العشرون

 نظر يف ذلك:أ
العدالة اجلنائية الدولية، جملة اجلنائية القومية يصدرها املركز ميلي بني فكرة السيادة الوطنية و ختصاص التكاإل أمبد ،مرمي انصري   -

 .22، ص 5030قاهرة، مارس ول، ال، العدد األ21اجلنائية، اجمللد جتماعية و القومي للبحوث اإل
 .310علي حممد جعفر، املرجع السابق، ص    -

 راجع كل من:3
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 صورهالتكامل و  أمفهوم مبد الثاين:الفرع 
ه قد وجدت تن كانت طبيعإو  ،ىل مفهومهإختالف ال ميتد ن هذا اإلأ الإ أختالف احلاصل حول تسمية هذا املبدرغم اإل

 ،ساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةالنظام األو  ،احملاكم املؤقتةنظمة أكذا الواثئق الدولية اليت نصت عليه و خمتلفة بني خمتلف 
 اجلنائية املؤقتةنظمة احملاكم الدولية أنطالقا من إمفهومه و  أختالف حول طبيعة مرده التطور الذي عرفه املبدهذا اإلو 

خذ عدة صور خمتلفة حسب طبيعة أيأ ن تطبيق هذا املبدأ الدولية، كماساسي للمحكمة اجلنائية ىل النظام األإوصوال 
 جهاته.التكامل بني 
 التكامل  أتعريف مبد وىل:األالفقرة 

تكامل و وكميل تمام فهو كامل الن لفظ الكمال يف اللغة العربية يعين إالتكامل ف أعن املدلول اللغوي ملبدعند البحث 
واإلكمال التكميل و  ،وحفدهرجل كامل وقوم كملة مثل حافد و كمله غريه أيكمل ابلضم تكامل الشيئ و  كملو  ،1وتكمل

فرائضه حكامه و أكمل أي أ 2مت عليكم نعميت "أمتملت لكم دينكم و أك" اليوم الكرمي:قد جاء يف القران متام و اإل يعين
ي أشرتكا يف نفس الفعل إن اجلزئني أي أ يالتكامل هو من املفاعلستتمه، و إستكمله إحراما و و أفلم ينزل بعدها حالال 

 3شرتك الطرفان يف الكمال.إي أتكامل شرتكا فيه و إ
ليه يف إشار أن كان قد إالتكامل و  أ يعن بوضع تعريف حمدد ملبدمل ساسين النظام األإصالحية فما من الناحية اإلأ

ن تكون هذه أساسي تؤكد طراف يف هذا النظام األن الدول األأوضحت الديباجة أحيث ،وىل منهاملادة األالديباجة و 
و  أجراءات احملاكمة الوطنية متاحة إاحملكمة مكملة للنظم القضائية اجلنائية الوطنية يف احلاالت اليت قد ال تكون فيها 

مصطلح و ،4ورد يف الديباجة ماتفقة وىل مقد جاءت املادة األو  جراءات غري ذات جدوىهذه اإل كانت
complémentarity ستخدامه إ ترأتإنشاء احملكمة ن اللجنة التحضريية اخلاصة إبأال إ جنليزيةغري موجود يف اإل

ن كان إو  5القضاء الوطينشرح طبيعة العالقة بني احملكمة و ل  complémentaritéنقال عن املصطلح الفرنسي 
                                                                                                                                                                                     

 .51ص املرجع السابق، ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ساسية للنظام األاملالمح األء، بو الوفاأمحد أ -
ات مار كادميية شرطة ديب، اإلأمام احملكمة اجلنائية الدولية، سلسلة رسائل علمية، أجراءات مجال حممد خلفان حممد النقيب، اإل -

 .351 – 355، ص 5033بية، العر 
، 3125والده مبصر،  احلليب وأمطبعة مصطفى البايباجلزء الثالث، مكتبة و ابدي، القاموس احمليط، أالفريوز  قوبجمد الدين حممد بن يع 1

 .21ص 
  ئدة.من سورة املا 1ية اآل2
 .1-1خالد عكاب حسون العبيدي، املرجع السابق، ص3
 .25د برسيم، املرجع السابق، ص أمححممد  4
احملاكم اجلنائية الدولية سة لتاريخ جلان التحقيق الدويل و نظامها االساسي مع دراو  نشأهتا) احملكمة اجلنائية الدولية حممود شريف بسبوسي، 5

 .322ص  (، املرجع السابق،السابقة
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ن أكما  ،1جنليزيةاإل matary comple مشتق من كلمة complémentarityن مصطلح أ البعض يقول
و أحتياطية و اإلأالتكميلية  وأو التكاملي أهنا تعين التكاملية أىل العربية حيث هناك من يرى إاخلالف دار حول ترمجتها 

 2التكميلي.

نشاء حمكميت يوغسالفيا و إمن عند ختصاص الدويل قرر جملس األاإلختصاص الوطين و قصد حل مشكلة العالقة بني اإلو 
ىل جانب إالذي كان يسري على العالقات بني الدول من قبل و  ،ختصاص املتزامنيعرف ابإل روندا منح كلتا احملكمتني ما

مث كانت احلاجة ومن  نتقاص سيادهتا،لشعور الدول إب لدخري قدرا كبريا من اجلاثر هذا الشرط األأحيث ،سبقيةاألشرط 
فالت من اإلتقليل احلصانة و خالل هبدف دول دون اإلالجل احلفاظ على سيادة أل العالقةجديد من  ىل منطإ

سبقية أن تكون هلا أن تكون احملكمة اجلنائية الدولية مكملة للمحاكم الوطنية بدال من أعليه كان هناك تفكري يف و ،العقوبة
 3داء مهامه.أعدم قدرته على  أوختصاص الوطين ال يف حالة عدم توافر اإلإن ال تتدخل أو  ،عليها 

هم املبادئ اليت تقوم عليها احملكمة اجلنائية الدولية أالتكامل بني احملكمة اجلنائية و القضاء اجلنائي الوطين من  أيعد مبدو 
ن تكون مكملة للقضاء أرادت الدول أنشاء احملكمة حيث عمال التحضرية إلبداية األ وقد حظي بقبول واسع منذ،

من مث فاحملكمة و ،عطيت من القضاء الوطينأالدولية اجلنائية اليت كما هو احلال ابلنسبة للمحاكم  ن تسمو عليهأالوطين ال 
حيثما كثر خطورة فقط و منا جاءت لتتدخل يف القضااي األإن حتل حمله و أال لتكون بديال عن القضاء الوطين و  تمل أت

 4و غري فعال.أنون الدويل غري موجود تكون نظم العدالة اجلنائية الوطنية كما ورد يف مشروع جلنة القا
 عمال التحضرية للمؤمتر الدبلوماسيشاركة يف مؤمتر روما مع بيانه األاملتفاق كبري بني ممثلي الوفود إ من مث فقد كان هناكو 

ودة بني احملكمة  اجلنائية الدولية كتلك العالقة املوجختصاص إختصاص القضائي الوطين و ال تكون العالقة بني اإلن أعلى 
و أختصاص املشرتك اإل أساس مبدأتقوم هذه العالقة على حيث كانت ،احملاكم اجلنائية املؤقتة القضاء اجلنائي الوطين و 

ن يكون أ تفق اجملتمعون علىإفقد  ،ختصاص القضاء الوطينإ ختصاص هاتني احملكمتني علىإولوية أسبقية و أاملتزامن مع 
ن يقوم أوىل فاأل5ختصاص القضاء اجلنائي الوطينحتياطيا إلإو أختصاصا تكميليا إختصاص احملكمة اجلنائية الدولية إ

                                                           
 .210علي مجيل حرب، املرجع السابق، ص  1
 .30- 1، ص السابقخالد عكاب حسون العبيدي، املرجع  2
تصدر عن اللجنة الدولية للصليب  محر،، اجمللة الدولية للصليب األختصاص القضائي التكميلي والقضاء اجلنائي الدويلاإل وسكار سولريا،أ 3

 .311-312، ص 5005عداد محر، جنيف، خمتارات من أاأل
 ، تصدر عن كلية الشرطة ديب، العدد األول، السنة العاشرةمن والقانونجملة األ حممد يوسف علوان، إختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، 4

 .521-522، ص 5005جانفي 
، ص 0220، الطبعة األوىل، القاهرة، دار النهضة العربية، (حالةقواعد اإلو  اإلختصاص) احملكمة اجلنائية الدولية ،عادل عبد هللا املسدي 5

010. 
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نظمة أكثر خطورة حيث تكون ن احملكمة خمصصة للتدخل فقط يف القضااي األأمقامها من له والية القضاء الوطين ذلك 
و غري أو الداخلي حبسب التعبري املستعمل من قبل يف مشروع جلنة القانون الدويل غري موجودة أالعدالة اجلنائية الوطنية 

 فعالة.
حكام النظام أالتكامل يف  أقرار مبدإبررت ف هبا احملكمة اجلنائية الدولية هي اليت صفة الدوام اليت تتص نأيبدو و 

و ،و فرتة زمنية حمددةأختصاصه على دولة بعينها إ يتوقف ساسي للمحكمة لكوهنا نظاما قضائيا جنائيا دوليا دائما الاأل
ت ن كانت صياغته مل أتإ نظمت عمل بعض احملاكم اخلاصة و يف بعض النصوص اليت أن وجود هذا املبدإمع ذلك ف

 هذاو ،ختصاص هذه احملاكمإسس عليها أت ه كان من املبادئ اليتأنال إ ينص عليها صراحة يف بعضها ملبصورة مباشرة و 
و أجراء هذه احملاكمة إختصاصه بسبب عدم الرغبة يف إذا مل يباشر إوال فأختصاص للقضاء الوطين نعقاد اإلإيعين  أاملبد

من (  31 )هذا ما يتضح من خالل نص املادةو 1اكمة املتهمنيحمل اختصاص احملكمة منعقدإعليها يصبح عدم القدرة 
 ساسي للمحكمة.النظام األ

ذلك الوضع التوفيقي الذي  هو أنه:ساس أالتكامل على  أبيانه هناك من حاول تقدمي تعريف ملبدساس ما سبق أعلى و 
نعقد إال إشد خطورة و رتكاب اجلرائم األإاكمة املتهمني حم طراف علىتشجيع الدول األلخذت به اجلماعة الدولية أ

 2محكمة اجلنائية الدولية.للختصاص اإل
از حلث الدول رتكالصياغة التوفيقية اليت تبنتها اجلماعة الدولية لتكون مبثابة نقطة اإلنه تلك أخر على آهناك تعريف و 

ختصاص يف ن تكمل احملكمة اجلنائية الدولية هذا النطاق من اإلأشد اجلرائم جسامة على أرتكاب على حماكمة املتهمني إب
داري ه اإلنهنيار بنياو فشله يف ذلك إلأاصه ختصإجراء هذه احملاكمة بسبب عدم إحالة عدم قدرة القضاء الوطين على 

 للمحاكمة.ظهار اجلدية لتقدمي املتهمني إ عدمو أ
قضائية تكمل مبا لديها وإختصاصات التكامل وجود هيئة قضائية دولية جنائية دائمة ذات سلطات  أمن مث يتطلب مبدو 

ل بقواعد العدالة ختصاصاهتا مبا ال خيإختصاص مىت جاز مباشرة إو عدم أهنيار إصاب القضاء الوطين من أمن اليات ما 
يتسم ابلفوضى يصعب فيه كثر مع وجود نظام دويل أالتكامل  أية مبدأمهتبدو و  ،3ال يهدد قيم ومبادئ الشرعيةاجلنائية و 

                                                           
 نظر كل من:أ 1

 .01عبد الفتاح حممد سراج، املرجع السابق، ص  -
 . 11مرمي انصري، املرجع السابق، ص  -

 .33خالد عكاب حسون العبيدي، املرجع السابق، ص  2
 .01-01، ص نفسه عبد الفتاح سراج، املرجع 3

 راجع كذلك:وملزيد من التفصيل 
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ساسيا يف هذا النظام من أحموراي و تعة ابلسيادة تلعب دورا ن الدول املتمأ ة، حيثأجمز غري قيق عدالة دولية جنائية فعالة و حت
 1خالل حماوالهتا للتحكم فيه.

 التكامل أصور مبد الثانية:الفقرة 
 املوضوعي،التكامل  :مة اجلنائية الدولية ثالث صور هيساسي للمحكالتكامل يف النظام التشريعي األ دأيتخذ مب

 يلي:هو ما سنتحدث عنه يف هذا اجلزء وفقا ملا التنفيذي للعقاب و  والتكامل جرائي،والتكامل اإل
ختصاص نواع اجلرائم اليت تدخل يف النطاق القانوين إليقصد به ذلك التكامل املتعلق أبو التكامل املوضوعي أوال:  

خمتص ختصاص يف هذه اجلرائم على وجه التحديد مىت كان القضاء الوطين غري حبيث ينعقد هلا اإل احملكمة اجلنائية الدولية
حد اجلناة أن فشل القضاء الوطين يف مقاضاة إف وابلتايل،ختصاصاملوضوعية هنا تتعلق ابجلرائم حمل اإلفصفة ،هبذه اجلرائم
الذي 2ىل احملكمة اجلنائية الدولية إختصاص ساسي للمحكمة ينقل اإلحد اجلرائم الواردة يف النظام األأرتكاب املتهمني إب

حكام ن هذا النوع من التكامل يقتضي وجود قواعد قانونية خارج األإخر فآو مبعىن .عييكمل هذا النقض التشري هبدور 
ساسي حكام النظام األأساسي للمحكمة الدولية يف منت التشريع اجلنائي الوطين تتكامل مع سـاملنصوص عليها يف النظام األ

 .3شد خطورة على البشريةرتكاب اجلرائم األإيف منع 
ساسي فعال الواردة يف النظام األيلزم من التشريعات يف القوانني الوطنية ونصها على حترمي األصدار ما إلذلك نقرتح 

 فعال.األذلك حىت يتسىن للمحاكم الوطنية ممارسة واليتها القضائية على هذه للمحكمة اجلنائية الدولية و 
اخلامسة منه اجلرائم اليت تدخل  املادةحددت حيث سي للمحكمة يف العديد من النصوص ساهو ما عرب عنه القانون األو 

ن هذا أي أختصاص احملكمة "إستهلت صياغتها بعبارة :" يقتصر إختصاص احملكمة على سبيل احلصر حيث إيف نطاق 
ساسي على شرتط النظام األإكما ،(مكرر  1-1-1املواد  )ما يليهاجلرائم الواردة يف هذه املادة و ختصاص حمدد اباإل

ذا سنت دولة إبناء على ذلك و ،( 3/ 35)املادة  ختصاص احملكمة يف اجلرائم املنصوص عليهاإن تقبل أ طرافالدول األ
على املعاهدات الدولية اليت  قتصدرتضت و إكانت قد ساسي و فعال اليت تعد جرائم وفقا لنظام روما األقانوان جيرم األ
ختصاص للقضاء اجلنائي نعقد اإلإلقيمة القانونية للتشريع تفاقيات اكان قانوهنا الداخلي يعطي هذه اإلو ،فعالحترم هذه األ

                                                                                                                                                                                     

، الدار العربية (دراسة يف القانون الدويل املعاصر) ابدة اجلماعية وطرق مكافحتهااإلخليل، اجلرائم ضد اإلنسانية و  صفوان مقصود -
 .322، ص 5030، بريوت، لبنان، الطبعة األوىلللموسوعات، 

1 Luc.willemark, la cour penale internationale partagee entre l’exigence de 

lindependance judiciaire de la souverainete des etats et du maintien de la paix, 

R.D.P.C, janvier2003, p09. 
 .531عادل عبد هللا املسدي، املرجع السابق، ص 2
، بيت ولي للمحكمة اجلنائية الدولية، جملة الدراسات القانونية، العدد األاسسالتكامل يف النظام األأ دراسة مبد ضاري خليل حممود،3

 .52 – 52، ص 3111بغداد،  احلكمة،
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ختصاصها وفقا للقواعد القانونية املتعارف عليها إطاملا ابشرت احملاكم الوطنية ي دور أ يعد للمحكمة الدولية ملو ،الوطين
 1دوليا.

جرائم حمددة على سبيل احلصر مل نه ذو صفة نسبية يشأمهها أن هذا النوع من التكامل تعرتضه بعض العقبات لعل أال إ
قرتف الشخص جرمية غري إذا ما إابلتايل فو  ،العدوانم احلرب و جرائنسانية و اجلرائم ضد اإلابدة اجلماعية و جرمية اإل هي:و 

مل حتاكمه دولته و  و القرصنةأرات دار غري مشروع للمخجتو اإلأرهاب ساسي للمحكمة مثل جرمية اإلواردة يف النظام األ
زاء بعض اجلرائم إال تطيق العدالة اجلنائية  وابلتايل ،احملكمةذلك خيرج من نطاق والية نه بإقليمها فإاليت يقيم على  ةالدولو أ

 2اليت مل ترد يف نظام روما.

سن سري العدالة جل حالتعاون الدويل ألنوع من خالل املساعدة القضائية و يتجلى هذا الو جرائي التكامل اإلا: نياث 
لقاء القبض إمامها و أشخاص املطلوب مثوهلم ذلك من خالل تقدمي العون الالزم للمحكمة يف تقدمي األو  ،الدوليةاجلنائية 
يضا تعاون الدول أالتحقيق مع املتهمني و الشهود و  ذلك يف منت قوانينها الداخلية من حيث مساع شهادةو  ،حتياطياإعليهم 

ن هذا النوع من التكامل يظهر بوضوح عندما يكون إلذلك ف،3عقوبتهىل الدولة الذي سينفذ فيها إبنقل الشخص املدان 
هنا ختول إقليم تنفذ عليه العقوابت اليت تقضي هبا فإنه ليس هلا أ فيما،قرار احملكمة الدولية قطعيا حبق احملكوم عليه ابلعقوبة

تفاق مع احملكمة ممثلة إذلك مبوجب قليمها و إاليت توافق على تنفيذها على العقوابت للدول اليت تطلب ذلك و  تنفيذ هذه
مساعدة الدول قليمية املعنية و دون اإلقليمية و جل جعل هذا التنفيذ ممكنا يف مجيع املناطق اإلأهبيئة الرائسة فيها من 

املقاضاة عليها خطورة اليت تثري القلق الدويل و  شد اجلرائمأمكان التحقيق يف بعضها بعضا على تعزيز القدرات احمللية إل
 .4على الصعيد الوطين 

ختصاصهما مبوجب القرارات املتعلقة بقبول إالدويل ذا ابشر القضاءان الوطين و إنه أيقتضي هذا النوع من التكامل و 
ة جهة أيمام أعادة حماكمة نفس الشخص عن ذات اجلرمية إ نعمت ساسيمن النظام األ (31املادة )كام حالدعوى وفقا أل

                                                           
، (التكامل يف القضاء اجلنائي الدويل أطار مبدإدراسة يف )سلطات املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية  حدود ،براهيم حممد السعديإ 1

 .21ص  ،5002مصر، يوليو  ،31العدد  تصدر عن أكادميية مبارك لألمن، جملة كلية الدراسات العليا،اجلزء األول، 
 راجع كل من: 2

 .10-21عبد الفتاح سراج، املرجع السابق، ص  -
 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.املادة اخلامسة من النظام األ  -

 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.( من النظام األ11/3) املادة 3
 .10-51ضاري خليل حممود، املرجع السابق، ص  4
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ساسي األالنظام  ( من50املادة )ج( و/  31/3 )املادةجلرمية مرتني عدم جواز احملاكمة عن ا أملبدذلك تطبيقا و  ،قضائية
 .1فرادهدار حرية األإىل إجراءات مبا قد يؤدي زدواجية يف اإلعدم اإلجرائي و يعرب عن التكامل اإل أاملبد للمحكمة، وهذا

جلنائية الدولية من صدرته احملكمة اأجزء مما و أيقصد به قيام الدولة الطرف بتنفيذ كل و التكامل التنفيذي للعقاب  اثلثا:
نه ليس هناك ما مينع الدول من توقيع أساسي للمحكمة على من النظام األ (10 املادة) حيث قررت ،حكام عقابيةأ

اليت ال تنص على العقوابت احملددة يف و حيول دون تطبيق قوانني الدول أالعقوابت املنصوص عليها يف قوانينها الوطنية 
 2ابب العقوابت.

ساسي للمحكمة نص على عدم وجود تعارض بني تطبيق العقوابت ن النظام األأما ميكن مالحظته على هذا النص و 
 ساسي للمحكمةلنظام األبني ما ورد يف او  ،ختصاص هلانعقاد اإلإللدولة يف حالة صوص عليها يف التشريعات الوطنية املن

 .العقوابت الواردة يف قوانني الوطنيةاثل بني العقوابت الواردة فيه و ن يكون هناك متأاط رت شإذلك دون و  ،من عقوابت
قليمية ميكنها تطبيق العقوابت غري تلك اإل أمبدو التكامل  أستنادا ملبدإذا حاكمت الشخص وفقا لقانوهنا الوطين إفالدولة 

ن املتهم أكما (،  51املادة )قل من مثاين عشرة سنة أطفال و حماكمة األأعدام مثال اليت نص عليها نظام روما كعقوبة اإل
ن الدولة أىل إستنادا إ" القانون االصلح للمتهم "ن يطلب تطبيق قاعدة أال ميكن  الوطين مام القضاء اجلنائيأالذي حياكم 

ن العقوبة أعلة ذلك  ،لنظام قانوان من قوانينهاح هذا اصبأساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد بتصديقها على النظام األ
اليت تكون واجبة ما العقوابت الوطنية فهي أ ،ة تتقيد هبا احملكمة الدولية فقطساسي للمحكماملنصوص عليها يف النظام األ

 3من النظام الساسي نفسه.( 10للمادة  )التطبيق بواسطة احملاكم الوطنية طبقا
هنا تنفذ يف إف ،للمحكمة ساسي تضمنها النظام األكوهنا متثل العقوبة السالبة للحرية اليتيف جمال تنفيذ عقوبة السجن  و 

ساسي شخاص احملكوم عليهم وفقا ملا ينص عليه النظام األلقبول األ ستعدادهاإالسجون اليت توفرها الدول اليت تبدي 
جل أذلك من قليمية و إو أوكالة دولية  وأة لدولة املعنية منظملنتيجة جن للمحكمة مع جواز تنفيذ هذه العقوبة يف س

 .4قليميدون اإلقليمي و خاصة على املستويني اإلاون الدويل على كافة املستوايت و تعزيز التع
 
 

                                                           
 .13، ص نفسهعبد الفتاح حممد سراج، املرجع  1
 أنظر كل من: 2

 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.( من النظام األ10) ملادةا  -
 .22خالد حسون العبيدي، املرجع السابق، ص    -
 .311سامي عبد احلليم سعيد، املرجع السابق، ص  3
 .212بدر الدين حممد شبل، املرجع السابق، ص  4
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 التكامل القضائي أحكام مبدأ: الفرع الثالث
ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية و إالتكامل بني  أخذ مببدأساسي للمحكمة الدولية قد ن النظام األأعلى الرغم من 

ليه احملكمة إنه ابملقابل وضع املعيار الذي تستند أال (إ 30الفقرة  )ختصاص  احملاكم  الوطنية يف مقدمة هذا النظامإ
و رغبتها يف حماكمة مرتكيب اجلرائم أمامها و مدى قدرة  الدولة أل حتديد مدى قبول الدعوى أجاجلنائية الدولية من 

ذا كانت إال إختصاصها على قضية ما إفال تستطيع احملكمة اجلنائية الدولية ممارسة ،ختصاصها الوطينة وفقا إلالدولي
رمية على ن اجلأو ،ختصاصها الوطينإو غري قادرة على ممارسة أختصاص الوطين على اجلرمية غري راغبة الدولة صاحبة اإل

ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ال يقتصر على القضااي اليت تكون إف.ن املتهم مل جتري حماكمتهأو ،درجة كبرية من اخلطورة
يضا تلك القضااي اليت تكون فيها الدولة أفيها احملاكم الوطنية غري قادرة على مقاضاة مرتكيب اجلرائم الدولية بل يشمل 

 .2مة اجلنائية  الدولية على عاتق احملك ثبات توفرهاإيقع عبء و ،1ختصاصها الوطينإالطرف غري راغبة يف ممارسة 
ساسي من النظام األ 31املادة صت على هذه احلالة الفقرة )ا/ب( من ن3و الرغبةأوىل: حاالت عدم القدرة الفقرة األ

هنا تعترب صاحبة الوالية إالرغبة على حماكمة مرتكب اجلرمية الدولية فت احملاكم الوطنية متلك القدرة و ذا كانإنه أها ادؤ مو 
                                                           

 كل من:ظر  أن 1
من احملكمة ، جملس األ3111تفاق روما لعام ختصاص وإنعقاده بنظر اجلرائم الدولية وفقا إللية حتديد اإلآ ،فالح الرشيدي سمدو  -

 .13، ص 5001العشرون، يونيو السنة السابعة و  اجلنائية الدولية، جملة احلقوق، الكويت، العدد الثاين،
قتصادية، تصدرها كلية اإلجملة احلقوق للبحوث القانونية و  احملكمة اجلنائية،العالقة بني احملاكم الوطنية و  محد زيدان،أفاطمة شحاتة  -

، 5033ديسمرب  55-53 "(،الثورة والقانون"عمال الكاملة للمؤمتر العلمي الدويلعدد خاص من األ)سكندرية احلقوق جامعة اإل
 .111ص 

 ظر كل من:أن2
 325احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص  ختصاصإشريف سيد كامل،   -
، جملة املستقبل العريب، لبنان، ختصاص احملاكم الوطنيةعالقته إبميلي للمحكمة اجلنائية الدولية و ختصاص التكعبد احلق ميمونة، اإل -

 .21، ص 5001مايو، -، أاير15، السنة 111العدد 
جراءات قانونية ضد إىل ما قامت به حكومته اخلرطوم من إساسي للمحكمة اجلنائية ينصرف ألن مفهوم الرغبة املنصوص عليه يف النظام اإ 3

جل محايتهم أختذته حماكمها الوطنية من قرارات ضدهم ،حبيث ال يكون ذلك كله من إىل ما إرتكاب جرائم حرب يف دارفور، و املتهمني إب
ما مفهوم عدم أجل مصلحة العدالة و حتقيقها،أكمة اجلنائية الدولية ،بل فقط من مام احملأو محايتهم من حماكمتهم أمن املسؤولية اجلنائية 

و جزء  أذا كان كل النظام القضائي السوداين إعلى هذه احملكمة التحقق مما مة اجلنائية الدولية يفرض ساسي للمحكن النظام األإالقدرة ف
.فلكي تقنع ءات القانونية ضد هؤالء املتهمنيجراختاذ اإلإجهزهتا القضائية غري قادرة على أو غري واضح املعامل مما جيعل أكبري منه منهارا 

ن إفنية واحملكمة اجلنائية الدولية،ختصاص احملاكم السوداإالتكامل بني  أحكومة اخلرطوم املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية بتطبيق مبد
لك عن طريق ترتيب قليم دافور و ذإرتكاب جرائم حرب يف إادرة على حماكمة املتهمني يف هنا ليست فقط راغبة بل قأتثبت له  أنعليها 

  الدولية.يريوفقا للمعانظامها القضائي 
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ال جيوز و ،نه يتمتع بقوة الشيئ املقتضى به أي أ ،حجية حلكمها يف هذه احلالة يكونو ، للنظر يف اجلرائم الدوليةصلية األ
هكذا تكون احملكمة اجلنائية الدولية خمتصة بنظر اجلرائم و أخرى،عادة حماكمة الشخص نفسه عن اجلرمية نفسها مرة إ

يب اجلرائم الدولية و و عدم القدرة على مالحقة مرتكأهو فراغ حمدد بعدم الرغبة و  ،وجود فراغ يف احملاكمةالدولية يف حالة 
الدولية ن احملكمة اجلنائية أو  ،ختصاص للقضاء الوطينولوية اإلأن القاعدة العامة هي أخر آمبعىن و  ،1معاقبتهمحماكمتهم و 

لة حتديد املقصود بعدم أاثرت مسأقد و  ،حالة عدم القدرة عدم الرغبة و  ختصاص يف حاتني مها :حالةتستطيع ممارسة اإل
نشاء احملكمة اجلنائية و القدرة جدال واسعا بني ممثلي الوفود املشرتكة كما سبق القول يف اللجنة التحضريية إلأالرغبة 
هاتني العبارتني  نختصاص احملكمة ألإحيد من و  قالقدرة يضيو أستخدام عباريت عدم الرغبة إن أى البعض أحيث ر ،الدولية

 2حتمالن مفهوما واسعا يغلب فيه املعيار الشخصي على املعيار املوضوعي.
بدل  (غري متاح)عبارة و ، فعالة( بدال من عبارة عدم الرغبةستخدام عبارة )غري إي يفضالن أصحاب هذا الر أن إمن مث فو 

اتحة حني تنصب عدم اإليف  احملاكم الوطنية، مامأجراءات القضائية على اإلحيث تنصب عدم الفعالية  (غري قادرة)من 
 ككل.على النظام القضائي الوطين  

ىل إلكي تتوصل و  ن حتدد نية السلطات الوطنية،أعليها ن دوال معينة غري راغية أىل إحىت تتوصل احملكمة اجلنائية الدولية و 
صبحت غري أن الدولة إي للنظام القضائي الوطين فو اجلزئأهنيار الكلي ىل اإلإنه ابلنظر أن تبني أالدولة غري قادرة عليها 

ن املشكلة تكمن ىف صعوبة حصول احملكمة اجلنائية الدولية على أ القضائية، إالجراءات ضطالع ابإلقادرة على اإل
ىل إجهة  خر ومنآىل إ خيتلف من شخصضبط و نفضال عن ذلك ينطوي على معيار غري م معلومات تثبت تلك النية،

 3خرى.أ

                                                                                                                                                                                     

 :يف ذلك كل مننظر أ
شخاص املهجرين داخليا من دارفور وفقا للقواعد مدى مسؤولية حكومة السودان عن محاية حقوق األ ،فالح الرشيدي سمدو   -

ات الصلة، جملة احلقوق تصدر عن جملس النشر العلمي، جامعة ذمن الدويل شارة خاصة لقرارات جملس األإيل مع القانون الدو 
 .321 – 321، ص 5001، سبتمرب، 13، السنة الثالثالكويت، العدد 

الطبعة األوىل، احملاكم الدولية اجلنائية(، منشورات احلليب احلقوقية، أهم اجلرائم الدولية و القانون الدويل اجلنائي ) علي عبد القادر الفهوجي،1
 .115، ص 5003، بريوت، لبنان

 نساين والعدالة اجلنائية، حبث منشور يف القانون الدويل اإلنساين، دليل تطبيق على الصعيد الوطين،توفيق بوعشية، القانون الدويل اإل 2
 .112ص  ،5001،دار املستقبل العريب، القاهرة ر اللجنة الدولية للصليب األمحر،صداإ

 أنظر كل من: 3
 .212بدر الدين حممد شبل، املرجع السابق، ص  -
، دليل تطبيق على نساينمنشور يف القانون الدويل اإل ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ملالحقة جمرمي احلرب،إ ،صالح الدين عامر -

 .515-513، ص 5001محر، دار املستقبل العريب، القاهرة، للصليب األصدارات اللجنة الدولية إالصعيد الوطين، 
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وسوف  ،و الرغبة لدى السلطات الوطنيةأكن التعويل عليها ملعرفة عدم القدرة مياملعايري اليت  (3/5/1) املادة حددتوقد 
ختصاص احملكمة إمث تقرير  الرغبة، ومنو أثبات عدم القدرة إهذه املعايري مع حتديد اجلهة اليت يقع عليها عبء  نتناول
 الدعوى.بنظر 
تتمثل املعايري احملددة لعدم الرغبة أو القدرة يف معيارين، األول يتعلق بعدم  القدرةو أاملعايري احملددة لعدم الرغبة أوال:  

 ومها كالتايل:الرغبة يف مباشرة اإلجراءات اجلنائية، والثاين يتمثل يف عدم الفدرة على مباشرة الدعوى 
كثر من أو أالرغبة على توافر واحد يتوقف حتديد عدم  :نائيةجراءات اجلة يف مباشرة اإلبمعيار عدم الرغ (2

 مور التالية:األ
 املعين  ختاذ القرار الوطين بغرض محاية الشخصإجرى و أ ،ضطالع هباجيري اإلو أجراءات ضطالع ابإلجرى اإل

 احملكمة.عن جرائم داخلة يف اختصاص  املسؤولية اجلنائيةمن 
 نية تقدمي الشخص املعين للعدالة يتعارض يف هذه الظروف معجراءات مبا خري ال مربر له يف اإلحدث أت. 
 يتفق يف هذه الظروف مباشرهتا على حنو الو أ ،نزيهو أمباشرهتا بشكل مستقل  ىجتر  ال وأجراءات ذا مل تباشر اإلإ

 1للعدالة.مع نية تقدمي الشخص املعين 
يتوافق وال  ،خري ال مربر لهحينما يكون هناك أتو  ،جل محاية الشخص املعينأجراءات قانونية من إمن هنا فحينما تتخذ و 

و حمايدة ينعقد أحينما ال تكون احملكمة احمللية املختصة مستقلة و العدالة، ىل إمع جهد حقيقي يبذل لتقدمي شخص ما 
 ظر الدعوى اجلنائية.بنختصاص للمحكمة اجلنائية الدولية اإل
ساسي للمحكمة الثاين الذي حدده النظام األ رالقدرة هو املعياعدم  الدعوى:عدم القدرة على مباشرة  معيار (5

ختصاص للمحكمة اجلنائية الدولية بدال من القضاء الوطين حيث ميكن ساسه ينعقد اإلأاجلنائية الدولية و الذي على 
لنظر ساسي ابمن النظام األ(  1/ 31 )ستطاعة الدولة نظر دعوى معينة من نص املادةإن تستخلص عدم أللمحكمة 

حضار إعلى  هو بسبب عدم توافر أ ،جوهري لنظامها القضائي الوطينو أهنيار كلي إبسبب ذا كانت الدولة غري قادرة إفيما 
 2جراءاهتا.ضطالع إبخر على اإلآو غري قادرة لسبب أدلة و الشهادة الضرورية و على احلصوص على األأ ،املتهم

                                                           
 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.من النظام األ (31/5) راجع نص املادة1
 كل من:راجع   2

 .( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية31/1) نص املادة -
 .311عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص  -

 .112شحاته أمحد زيدان، املرجع السابق، صفاطمة  -
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ينعقد  صاصختالقبض على املتهمني جيعل اإلو أالشهادة دلة و الوطين جلمع األى املستوى ليات علن عدم فاعلية اآلأ أي
 .1للمحكمة اجلنائية الدولية

ختصاصها فقط دون غريها يف حالة وجود الفراغ إذا مدعوة للتعرف على اجلرائم الداخلة يف إالدولية فاحملكمة اجلنائية 
هنيار النظام القضائي إو أيف حالة تصدع ليس فقط ،ملعاقبة عليهاو لعدم اأسواء لعدم النص على عقاهبا ،القضائي الداخلي

و يف حالة أ،جلهاز العدالة بصفة عامة دارة السيئةيضا يف حالة اإلأ إمناو ،كما يف حالة الفوضى العامة للدولة فحسب
الذي حياد السلطات القضائية الوطنية و  تقاللسعدم اإل أو جراءاتخري غري مربر يف اإلأحاالت التو أ،و اجلمودأالشلل 

 .2ص الشخص املعقود احلكم  عليه حكما حقيقا بواسطة القضاء يو تربهن على وجود نية ختلأيظهر من ظروف تبني 
اجلنائية  نشاء احملكمةفود املشاركة يف اللجنة التحضرية إلو ال ت بعضأالذي ال مربر له فقد ر  خريأفيما يتعلق مبعيار التو 

ن هناك ضوابط دقيقة للغاية أنه ال ميكن للقول أواقع الو  ،رتباكقد تكون مدعاة لإلمبهمة بدورها و عبارة هذه ال نأالدولة 
ن ينفي املسؤولية اجلنائية الدولية عن الشخص مرتكب الفعل أنه أما من ش ختذتإذا كانت الدولة قد إحتدد ما 

ىل املتهم ال تتفق إسندت أن التهمة اليت أشكل واضح بو ظهر أصورية حملكمة جراءات اإن أذا تبني إال إ ،جرامياإل
 3رتكبه مبا له من قدر من اجلسامة.إ والسلوك الذي

من يقع  على الذي يطرح نفسه هنا هو:سؤال ال إن القدرة أو ثبات عدم الرغبةإاجلهة اليت يقع عليها عبء اثنيا:  
ات ثبن عبء اإلأمن يرى  فهناك ،فرقنيىل إثبات لة اإلأيف مسقسمت الدول نإوقد  و القدرة؟أبات عدم الرغبة إثعبء 

 متخريا أثبات على عاتق احملكمة اجلنائية الدولية و ن عبء اإلأما الفريق الثاين فريى أ ،يقع على عاتق السلطات الوطنية
 4الدولية.ثبات يقع على عاتق احملكمة اجلنائية ن عبء اإلأستقرار على اإل

                                                           
 .351ص املرجع السابق،  ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية،إشريف سيد كامل،  1
وابت خمتلفة يف قضااي متشاهبة، عقو ة ضصدار قرارات متناقإىل إن ترك احملاكم الوطنية تقوم مبهمة حماكمة املتهمني جبرائم دولية قد يؤدي إ  
 ستفادة منها يف املستقبل.حكام قضائية مستقرة ميكن اإلإجياد سوابق وأدون  تطور قواعد القانون الدويل، وحيوليعيق هو ما و 

 يف ذلك: راجع
 .31، ص 3111ول، ول، اجمللد األاجملتمع الدويل حملكمة جنائية دولية، جملة العلوم القانونية، العدد األ يونس الغزاوي، حاجة  -

 .11رجع السابق، ص ل، املبمتو أسعدة سعيد  2
 نظر كل من:أ 3

 .21- 211علي مجيل حرب، املرجع السابق، ص  -
  .511- 511صفوان مقصود خليل، املرجع السابق، ص  -

 .321محدي رجب عطية، املرجع السابق، ص  4
- Julio bacio terracino, national implementation of Icc crimes, J.I.C.J, 2007, p420. 
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و  ،مرا يسرياأو احملاكمة سيكون أختصاص على القيام بعبء التحقيق احملكمة عدم قدرة الدولة ذات اإلثبات إن إعليه فو 
حيث يطبق يف حالة عدم القدرة املعيار املوضوعي  ،و اجلزئي للنظام القضائي الوطينأهنيار الكلي خاصة يف حاالت اإل

يف احملاكمة  وأ ،ختصاص يف احملاكمةغبة الدولة ذات اإلثبات عدم ر إكمة بينما يتعذر على احمل،ثباتهإالذي من السهل 
حيث يكون من سالفيت الذكر  (ج)و (أ )خاصة فيما يتعلق  ابلفقرتني  لة ففي هذه يغلب املعيار الشخصيالنزيهة و املستق

السهل على احملكمة اجلنائية الدولية احلصول على املعلومات اليت تثبت رغبة احملكمة الوطنية يف محاية الشخص من 
الرقابة على شراف و ن للمحكمة اجلنائية الدولية اإلإما تقدم ف بناء علىو 1،ستقالليتها إجراءاهتا و إو عدم نزاهة أاحملاكمة 

 ىل عدالة جنائية حقيقية.إالوصول و يتخذها القضاء الوطين يف سبيل أذها إختجراءات اليت اإل
 ن تتصدى لنظر الدعوى و أا هفل العدالة،عتبارات ن القضاء الوطين ال يستجيب إلأذا تبني للمحكمة اجلنائية الدولية إف

 .2املعينعتبار ما قد يكون نفذ من جزاءات على الشخص خذ يف اإلختصاص بنظرها مع األتصبح هي صاحبة اإل
 ة احلكم الصادر من القضاء الوطين يصور عدم نزاهة و  الثانية: حالةالفقرة 

ن حوكم على أذا كان الشخص املعين قد سبق إنه أعلى ( جفقرة-31) فقد نصت املادة ،التكامل أقرار مبدإتساقا مع إ
ال إ3( 50املادة)قضت بذلك  ، كماالدوليةمام احملكمة اجلنائية أة حماكمته مرة اثني جيوزنه ال إف ،السلوك موضوع الشكوى

                                                                                                                                                                                     

- Damien.vandermeersch, Quel avenir pour la compelence universelle des 

juridications belges en mateire de droit international humanitaire, R.P.D.P, N2, 

juin 2003, p 241. 
 .331ل، املرجع السابق، ص بمتو أسعدة سعيد 1
م الدولية اليت ولوية على احملكمة اجلنائية الدولية يف نظر اجلرائأذا كان القضاء الوطين تكون له إن البعض يثري تساؤال مفاده أاجلدير ابلذكر و 2

عطاء إ؟ أال يفسر كمل وجهأدى وظيفته على أذا كان القضاء الوطين إمام احملكمة اجلنائية أن الدعوى ال تقبل أو  ،ختصاصهاإتدخل يف 
على من احملاكم الوطنية هلا صالحية أهنا عدم القدرة على ذلك أبو أو احملاكمة أرغبة يف التحقيق احملكمة اجلنائية الدولية سلطة تقرير عدم ال

قضاء الوطين على ستطيع احملكمة اجلنائية تعطيل والية التحكام الصادرة عن القضاء الوطين من خالل هذه الصالحية عادة النظر يف األإ
عترب مربر لتشجيع الدول أن إتصاص احملكمة اجلنائية الدولية و خإمن  التكامل حيد أبدن ميتصور البعض أبكما ليس  و  ،اجلرائم الدولية

 التصديق على نظام روما.و نضمام لإل
 أنظر يف ذلك:

احملاكم الوطنية، حبث مقدم يف الندوة الدولية حول احملكمة اجلنائية الدولية بني احملكمة اجلنائية الدولية و  العالقة سامل األوجلي،  -
، ص 5003يناير  33- 30كادميية الدراسات العليا، طرابلس يف الفرتة من أالدائمة الطموح الواقع، أفاق املستقبل اليت تضمنها 

31. 
 .111، املرجع السابق، ص أيوبرشا فاروق  3
ما متت حماكمة متهم عن فعل من  إذافإال مرة واحدة ،جيوز مالحقة الشخص عن الفعل الواحد الذي يشكل جرمية نه الأ أمفاد هذا املبدو 

عندما يصبح احلكم ابات اكمته عن ذات الفعل مرة أخرى.و ن تعاد حمأدانة مبوجب حكم ابت فال جيوز و ابإلأعليه ابلرباءة  ىقضفعال و األ
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اليت تصاص للمحكمة اجلنائية الدولية و خذا ما توفرت ينعقد اإلإستثناءات إعلى نصت  50الفقرة الثالثة من املادة  نأ
 مايلي:تتمثل يف 

 محاية الشخص املعين من املسؤولية اجلنائية.خذت لغرض أخرى قد جراءات يف احملكمة األذا كانت اإلإ -3

ملعرتف هبا مبوجب القانون صول احملاكمات او النزاهة وفقا ألأستقالل مل جترى بصورة تتسم ابإل جراءاتذا كانت تلك اإلإ -5
 للعدالة.ىل تقدمي الشخص املعين إجرت يف هذه الظروف على حنو ال يتسق مع النية أ أو ،الدويل

صدرت حكما قضائيا عن أن أختصاص قد سبق هلا إذا كانت حمكمة وطنية ذات إنه أصل هو األن أ ذلك يتضح من
نه ال جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية حماكمة الشخص إف،اجلنائية الدولية احملكمة إىلذات السلوك موضوع الدعوى املقدمة 

جراءات احملاكمة الوطنية متت إن أذا ما ثبت إختصاصها إ كن للمحكمة ممارستهاميمع ذلك و ،عن اجلرمية نفسها مرتني
ساسي من النظام األاخلامسة بغرض محاية الشخص من املساءلة اجلنائية الدولية عن اجلرائم الدولية احملددة يف املادة 

مل حيددها اليت اليت يقبل هبا القانون الدويل و  و النزاهة وفق املعايريأستقالل جراءات مل تتسم ابإلن هذه اإلأو  ،للمحكمة
 .1ساسيالنظام األ

قضاء الوطين و كام القضائية الصادرة عن الحسالفة الذكر هتدر حجية األ 50ستثناءات الواردة يف املادة ن اإلأاحلقيقة و 
لكي يكون ذلك ذريعة للتدخل يف شؤون  ،ن القضاء الوطين غري نزيهدعاء أبفيكفي جمرد اإل ،ستقاللهإتشكك يف نزاهته و 
ذا ما سيطرت الدول الكربى على احملكمة اجلنائية إي صلة خاصة هداف سياسية ال متت للعدالة أبأالدول بغية حتقيق 

ن هناك من يرى أال إ2ذه احملاكمات كبار املسؤولني يف الدول الضعيفة لتوجه سياستها على حنو معني هقد تطال و ،الدولية

                                                                                                                                                                                     

أو ،و هذه صفة  يف احلكم البات جتعله عنواان للحقيقة مبا ورد فيه من صحة أو قوة الشيئ احملكوم فيهقضي به مر املنه جيوز على قوة األإف
مر ال جييزه أزدواج املسؤولية اجلنائية عن فعل واحد إفأخرى مطلقا،عادة حتريكها مرة إال جيوز عمومية و نقضاء الدعوى الإيرتتب عليه بطالن،و 
 القانون.

 راجع يف ذلك:
 .311املرجع السابق، ص  ،الشاويسلطان  -

 ظر كل من:أن1
 .331ل، املرجع السابق، ص بمتو أسعدة سعيد  -
 .212، املرجع السابق، ص حرب علي مجيل -
، العدد 31شرطة ديب، السنة  أكادميية ،من والقانونعلي حممد جعفر، حمكمة اجلزاء الدولية يف مواجهة القضااي الصعبة، جملة األ -

 .313 ،310، ص 5002، األول
، ص 5003ول، السنة التاسعة، القانون، العدد األمن و ، املالمح الرئيسية للمحكمة اجلنائية الدولية، جملة األمعتصم مخيس مشعشع 2

125. 
 ملزيد من التفصيل راجع:
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على أتصاص إخن جتعل احملكمة اجلنائية الدولية ذات أهنا أليس من ش ( ب–/أ 50/1 ) ستثناءات الواردة يف املادةن اإلأ
ن تكون أعن الفعل مرتني يتطلب  ةعدم جواز احملاكمأ مبد نأعادة النظر ذلك و جتعلها حمكمة إلأ،من احملاكم الوطنية

ما يف احلاالت الواردة يف املادة انفة أ ، تعاد حماكمة الشخص مرة اثنيةفال،فعال حىت متتنع احملاكمة الثانيةهناك حماكمة 
ن تعيد أنه ميتنع على احملكمة اجلنائية الدولية أسم حىت يقال ساسي فال توجد حماكمة حرية هبذا اإلالذكر من النظام األ

 . 1احملاكمة عن اجلرمية ذاهتا

 أمام احملكمة اجلنائية الدوليةرة الثالثة: حالة خطورة الدعوى املرفوعة قالف

تدخلها للنظر  ربرتهذه احلالة هي احلالة اليت تكون فيها الدعوى املقدمة إىل احملكمة على تلك الدرجة من اخلطورة اليت 
اجملتمع الدويل أبسره، هتمام إاليت هي موضع شد اجلرائم خطورة و أختصاص احملكمة ابلنظر يف إهذا مع يتفق فيها، و 

 املادة اخلامسة منه.لفقرة األوىل من ائية الدولية و ملا نصت عليه ديباجة النظام األساسي للمحكمة اجلناستنادا إ
  أالذي قد ينش و سد فراغ النظام القضائي الدويلختصاصها إمنا جاء ملال أي فراغ، أإن ممارسة احملكمة اجلنائية الدولية إل

ن إن مث فومتصاص احملكمة اجلنائية الدولية،خإة، اليت تقع ضمن ري ائم اخلطيف حماكمة مرتكيب اجلر  الرغبةمن عدم القدرة و 
ختصاص التكميلي للمحكمة اجلنائية الدولية جاء يف حالة غياب املساءلة اجلنائية ملرتكيب أبشع اجلرائم أو أخطرها، اإل

ختصاص احملاكم الوطنية،  إاليت متس الضمري اإلنساين يف الصميم، وهكذا فاحملكمة اجلنائية الدولية مل أتت لتتعدى على 
سوف تظل احملاكم الوطنية هي املالذ األخري يف التصدي للجرائم الدولية ، و كون دائما أصال للقضاء الوطينختصاص يفاإل

 2اخلطرية على األمن و السلم الدوليني.
ا احملاكم الوطنية أن تلعب دورا اليت تعجز فيه أضيق احلدود و هبذه الطريقة ميكن تقليص احلاجة إلنشاء احملاكم الدولية إىلو 

 3مهما.
  ختصاصهاممارسة احملكمة إلاملبحث الثاين: آلية 

دولة يكون بصفة تلقائية حىت يف حالة ثبوت عدم رغبة الائية الدولية بنظر حالة معينة الختصاص للمحكمة اجلننعقاد اإلإ
إذا كانت هذه احلالة تشكل إحدى اجلرائم الداخلة احملاكمة بشأهنا على التحقيق أو عدم قدرهتا املعنية بنظر تلك احلالة أو 

                                                                                                                                                                                     

الدراسات القانونية  التشريع، صادرة عن مركزء و مام احملاكم اجلزائية الدولية، جملة القضاأحكام الوطنية حجية األ وليد الرمحوين، -
 .312-312، ص 5001، فيفري 23، السنة الثاينوالقضائية، تونس، العدد 

الطموح، أعمال الندوة العلمية اليت نظمتها كلية احلقوق، نساين الواقع و احملكمة اجلنائية الدولية القانون الدويل اإلحممد يوسف علوان،  1
 .553، ص 5000، ، دمشقمحرية للصليب األ، إصدارات اللجنة الدول2/2/5000جامعة دمشق، 

 .102- 119السابق، ص  ، املرجعسعيد أمتوبلسعدة   2 

جامعة عمان ، صادرة عن عمادة البحث يف عماد حممد ربيع، دراسة يف نظام احملكمة اجلنائية الدولية، البلقاء للبحوث والدراسات 3 
 .05 ، ص0223، أيلول األول، العدد العاشراألهلية، اجمللد 
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ضد  ا جيب حتريك الدعوى اجلنائية الدوليةخلامسة من النظام األساسي، وإمنختصاص احملكمة وفقا لنص املادة اإيف 
ذلك عن طريق جهات معينة أانط هبا النظام األساسي مهمة حتريك هذه الدعوى، هذا و و  رتكاهبا،األشخاص املتهمني إب

جل حتديد آلية رفع الدعوى و أمن اقشات النظام األساسي طراف يف منقد اثر اجلدل بني الوفود املمثلة للدول األ
 ذلك على النحو التايل:مام احملكمة اجلنائية الدولية، و حتريكها أ

ذهبت بعض الوفود إىل املطالبة حبق أي دولة طرف يف التقدم بشكوى إىل املدعي العام بشان وقوع إحدى اجلرائم اخلطرية 
ال عتبارها من اجلرائم اخلطرية عض الوفود األخرى أن جرمية إابدة اجلنس البشري إبوفقا للقانون الدويل، يف حني رأت ب

إمنا جيب أن ميتد هذا احلق جلميع على الدول األطراف وحدها، و  ينبغي معها أن يكون تقدمي الشكوى بشأهنا قاصرا
أن يكون احلق يف تقدمي الشكوى الدول األعضاء يف اجملتمع الدويل، بينما أعربت بعض الوفود األخرى عن رغبتها يف 

اليت  قليمية، أوقاصرا على الدول املعنية اليت هلا مصلحة مباشرة يف الدعوى، كتلك اليت وقع الفعل داخل حدودها اإل
صلة، أو حد رعاايها، أو اليت يكون يف مقدورها تقدمي الواثئق ذات الأحيمل اجملين عليه جنسيتها، أو أن يكون املشتبه فيه 

ذلك لتفادي إنفاق تكاليف ابهظة نتيجة إجراء حتقيقات طويلة بناء على شكاوي اتفهة أو بات أو أدلة أخرى و أي إث
 ومهية أو ورائها دوافع سياسية.

أخريا طالب بعض الوفود بضرورة احلصول على موافقة جمموعة من الدول يتناسب عددها مع عدد الدول اليت قلبت و 
قبيل قيام املدعي العام ابلبدء يف التحقيق، تالفيا إلهدار جمهود كبري يف إجراء حتقيقات يف دعاوي ال إختصاص احملكمة، 

 ختصاصها بشأهنا.إجيوز للمحكمة أن متارس 
ختصاصها فيما إاليت تقتضي أبنه للمحكمة أن متارس  13ملادة اإىل صياغة نص  تهى املؤمتر يف نظام روما األساسيوإن

 من النظام األساسي وفقا ألحكام هذا النظام يف األحوال التالية: اخلامسةرائم املنصوص عليها يف املادة يتعلق إبحدى اجل
حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه  10أحالت دولة طرف إىل املدعي العام، وفقا للمادة  إذا -1

 رتكبت.إاجلرائم قد 

إىل املدعي العام  حالة املتحدة،ن ميثاق األمم السابع م أحال جملس األمن، متصرفا مبوجب الفصل إذا -0
 تكبت.إر يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد 

 .15ن هذه اجلرائم وفقا للمادة باشرة حتقيق فيما يتعلق جبرمية ممب أإذا كان املدعي العام قد بد -3

اجلرائم املنصوص ا أن جرمية أو أكثر من يتضح من النص السابق أن اجلهات اليت ميكنها إحالة حالة يبدو فيهوبذلك 
تقتصر على ثالث جهات، سوف نتناول كل منها يف مطلب مستقل على  إىل احملكمة اجلنائية الدوليةرتكبت إعليها قد 

 النحو التايل:
 لية لتفعيل إختصاص احملكمةآسلطة جملس األمن يف اإلحالة ك: ولاملطلب األ
 إحدى الدول األطراف وحدودها: اإلحالة من قبل املطلب الثاين
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 اإلحالة مبعرفة املدعي العام: املطلب الثالث
 ختصاص احملكمةإاملطلب األول: سلطة جملس األمن يف اإلحالة كآلية لتفعيل 

ثناء مؤمتر أذ بعد جدل مستفيض إمرا سهال، أساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لية يف النظام األمل يكن تبين مثل هذه اآل
لدول املشاركة يف هذا حل وسط بني اإىل ىل احملكمة، مث التوصل إحالة من يف اإلحول سلطة جملس األ 1998لعام روما 

ختصاصها فيما يتعلق جبرمية إن متارس أساسي بقوهلا: " للمحكمة ( من النظام األ13ما تضمنته املادة ) املؤمتر، وهو
 حوال التالية:ساسي يف األاأل ( وفقا ألحكام هذا النظام25ليها يف املادة )إمشار 

جملس األمن متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة موقفا إىل املدعي العام، يبدو فيه أن  أحال إذا-ب"
 رتكبت ..."إجرمية أو أكثر من هذه اجلرائمقد 

ة منح اجمللس هذه الصالحية املهمة أثناء أن هذه املادة تثري العديد من املسائل اليت ينبغي إيضاحها، بداية بكيفي الواقعو 
الفرع األول، مث بعد ذلك سنتحدث عن القواعد اليت حتكم سلطة جملس األمن يف نتناوهلا يف  1998مؤمتر روما لعام 

قرار اإلحالة من طرف  أخريا سنتطرق إىل مدى إمكانية مراجعةو  يف الفرع الثاين،اإلحالة وفقا للنظام األساسي للمحكمة 
 يف الفرع الثالث.كمة احمل
 سلطة اإلحالة أثناء مؤمتر رومارع األول: كيفية منح جملس األمن الف
احملكمة اجلنائية الدولية جدال حادا بني ممثلي الدول و  ختصاص يف نظر الدعوى بني جملس األمنآلية ممارسة اإل أاثرت 

جتاه إنقسام واضح يف اآلراء بني إحىت اللحظات األخرية من تبين النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، مسفرا عن 
اه آخر جتلس األمن دورا قواي يف عملها، وإختصاص هذه احملكمة حتديدا واضحا مع منح جمإيدعو اىل ضرورة حتديد 

جناعتها يف ممارسة ستقاللية هذه احملكمة وفاعليتها و إىل ضرورة أال تؤدي مثل هذه العالقة إىل املساس إبيدعو 
 1ختصاصها.إ
مكان ساسي للمحكمة حاولوا قدر اإلن واضعي النظام األأال إ ا املمارسة العملية هلذا اجمللسظهرهتأرغم املثالب اليت و 

السلم الدوليني لتفعيل من و داء مهامه يف حفظ األمم املتحدة ألاجمللس اليت حددها ميثاق األلية عمل آستفادة من اإل
 ختصاص هذه احملكمة.إ

أيضا على مربرات و  ول منح جملس األمن سلطة اإلحالة،ن الرتكيز يف هذا الفرع سيكون على اخلالف بني الدول حإلذا ف
 ك املؤمتر.منح اجمللس مثل هذه الصالحية اخلطرية أثناء ذل

 
 
 

                                                           
 .12نعقاده يف نظر اجلرائم الدولية، املرجع السابق، ص الرشيدي، آلية حتديد االختصاص وإ مدوس فالح1
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 الة أثناء مؤمتر روماحلس سلطة اإلالفقرة األوىل: اخلالف حول منح اجمل
، 1998من أصعب املسائل اليت واجهت وفود الدول املشاركة يف مؤمتر روما اخلاص إبنشاء احملكمة اجلنائية الدولية عام 

 :جتاهنيإد املشاركة حيال هذه املسالة إىل نقسمت الوفو إاحملكمة اجلنائية حيث ألة العالقة بني جملس األمن و هي مس
أن الدول نه شأهي ترى ضرورة منح اجمللس حق اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية شتقوده الدول الكربى،و األول: 

قرتحت أن تكون اإلحالة مقصورة إىل احملكمة إل أن الوالايت األمريكية غالت يف طلبها حيث ب 1املدعي العاماألطراف و 
ن إعطاء اجمللس لسلطة اإلحالة إىل جتاه إىل القول أبيستند أيضا هذا اإلدولية عن طريق جملس األمن فقط، و ال اجلنائية

يوغسالفيا و  احملكمة الدولية ستكون له نتائج منطقية منها احليلولة دون قيامه إبنشاء حماكم دولية خاصة قبل حمكميت
إىل احملكمة يكون قد فعل  هو أن جملس األمن يف قيامه ابإلحالةا ما ذهب إليه و جتاه أيضدعم هذا اإلو  روندا الدوليتني،

فاعلية عن لتايل فمن املنطق أن ينوب بقوة و ابلس األمن جهاز مكلف حبفظ السلم واألمن الدوليني و ن جملة مقيدة ألأمس
لو كانوا اجلرائم الدولية دون متييز حىت و  رتكابإحالة تتم مالحقة مجيع املسؤولني عن بفضل هذه اإلألنه  2اجملتمع الدويل.

فهو يعارض فكرة جتاه الثاين ،أما اإل3ينتمون لدول مل تنضم إىل النظام األساسي للمحكمة، أو أهنا ارتكبت على إقليمها
منح ن ين موقفهم أبحنياز مربر دول حركة عدم اإلية و تقوده الدول العربإىل احملكمة و  إعطاء جملس األمن سلطة اإلحالة

جعلها عرضة للضغوط السياسية أنه التأثري على مصداقية وإستقالل احملكمة و جملس األمن حق اإلحالة للمحكمة من ش

                                                           
 أنظر كل من: 1
 ما بعدها. و  330مخيس مشعشع، املرجع السابق، ص معتصم   -
، كلية احلقوق، "احملكمة اجلنائية الدولية، حتدي احلصانة "دوة ندعاء أمام احملكمة اجلنائية الدولية، أعمال النظم اإلعتلم، حازم حممد   -

اللجنة الدولية للصليب األمحر، دمشق،  ات، إصدار 0221نوفمرب  0- 3جامعة دمشق، اللجنة الدولية للصليب األمحر يف الفرتة من 
 .190، ص 0220

-  Kirsch, P, and Holmes, J.T, The Rome conference on an international criminal 

court: The negotiating process, American journal international law, 1999, vol 93, 

P2-4. 
 أنظر كل من:2
 .155هاين مسري عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  -

-  M.Politi , le statut de Rome de la cour pénale internationale , RGDIP , 1999 , P 839. 

 .091- 092، ص 0222، القاهرة، ية الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة األوىلاللطيف حسن، احملكمة اجلنائسعيد عبد  -
، ص 0225، سنة 51، العدد من، اجمللة املغربية للقانون واإلقتصاداألاحملكمة اجلنائية الدولية وجملس عبد العزيز النويضي، العالقة بني 3

22. 
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أن سلطة اإلحالة املخولة جمللس 2فضال عن ذلك يؤكد بعض الفقه ،1من جانب الدول العظمى اليت تسيطر على اجمللس
يؤكد خاصة الفصل السابع منه،و تحدة و ألمن وفقا مليثاق األمم املختصاصات جملس اإمن الجتد هلا معينا من سلطات و األ

من ميثاق األمم املتحدة ما خيول جملس األمن سلطة إحالة حالة إىل ( 02) نه ال يرى يف نص املادةأهذا الفريق من الفقه 
 احملكمة اجلنائية الدولية.

األمم  إىل ابقي أجهزة قرتحت مد سلطة اإلحالةإيث بعد من ذلك حأأن بعض الوفود ذهبت إىل  إليه ما ينبغي اإلشارةو 
إىل أنه  منها الوفد األردين عن طريق املندوب السيد / سعدي حيث أشاراملتحدة كاجلمعية العامة ووكاالهتا املتخصصة و 

إىل  ن يؤذن له بتقدمي إحاالتاألمم املتحدة األخرى أب منفصال عن أجهزةينفرد اجمللس من الواضح لديه ملاذا ليس 
 3احملكمة.

مبنأى عن التأثريات  ن متتع جملس األمن مبثل هذه السلطة ال ميكن أن يكونإفحد قول بعض الفقه ى علو  أخريا،و 
مراجعتها من ا كانت قراراته ميكن مراقبتها أو ن متتعه مبثل هذه السلطة قد يكون مقبوال إذإاحلالة ف السياسية، ويف هذه

أن هذه املسالة ال تزال حمل معارضة من  تقلة كمحكمة العدل الدولية، أما وائية مسحيث مشروعيتها من خالل هيئة قض
جانب عدد من فقهاء القانون الدويل، عالوة على عدم وجود نص صريح مبيثاق األمم املتحدة يكفل مراقبة مشروعية 

وجود ضمانة  مع عدم ظر السيمايكون قبول ختويل اجمللس مثل هذه السلطة التقديرية حمل ن فإنهقرارات جملس األمن، 
جنح يف وضع جتاه الغالب و نه ابلرغم من ذلك فقد ساد اإلأال ،إ 4جملس األمن من إساءة استخدام هذا احلق عحقيقية متن
أي حالة إىل  من النظام األساسي للمحكمة، حيث منح هذا النص جملس األمن سلطة إحالة/ب( 13) نص املادة

األمن ابعتباره اجلهاز ألمن الدويل اخلاصة حبفظ السلم و عد تطبيقا للسلطة األساسية جمللس اأن ذلك ي احملكمة على أساس
، فوفقا للميثاق يعود إىل جملس األمن ما إذا كان قد وقع هتديد 5الرئيسي يف منظمة األمم املتحدة املوكول له هذه املهمة

من التدابري طبقا ألحكام  اذهختإبناء عليه يقررما جيب  للسلم، أو إخالل به، أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان، و
 6 .إىل نصاهبا من ميثاق األمم املتحدة حلفظ السلم و األمن الدوليني أو إعادهتما( 00-01 )املادتني

                                                           
1F.Lattanzi, compétence de la cour pénale internationale et consentement d’Etats, 

R.G. D.I.P, 1999, P 440. 
 .020عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص  2

 .23ص  املرجع السابق،نعقاده بنظر اجلرائم الدولية، الرشيدي، آلية حتديد االختصاص وإ مدوس فالح فالح3
، دار النهضة العربية، القاهرة (حتليلية للممارسات العمليةيلية و صأتدراسة األمن ابحملكمة اجلنائية الدولية )جملس  ، عالقةرومد سامح عمحم4

 33، ص 0228

 ،ثرها على احملكمة اجلنائية الدولية، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة القاهرةاآلاثر السياسية يف جملس األمن وأعبد هللا عبيد، 5
 .100، ص 0229

 من ميثاق األمم املتحدة. 00-39-01اجع نصوص املواد ر 6
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 األمن سلطة اإلحالة الفقرة الثانية: مربرات منح جملس
 تتمثل أهم مربرات منح جملس األمن سلطة اإلحالة يف مايلي:

األساسية يف جمال  نطالقا من مسؤولية جملس األمنإ اجمللس إلنشاء احاكم جنائية خاصةتضييق  فرص جلوء   أوال:
ورغم أن  ة إنشاء حماكم جنائية دولية خاصةلك وفقا مليثاق األمم املتحدة صالحيمينه إحفظ السلم و األمن الدوليني، ف

نه ميكن أإال  -هبا ذكر صريح هلذه الصالحية  حيث مل يرد -تستند صراحة لنصوص ذلك امليثاقهذه الصالحية ال
صت عليه وهو ما ن، 1ستخالصها ضمنا من التدابري اليت خيتص هبا جملس األمن يف جمال حفظ السلم و األمن الدولينيإ
ستخدام إختاذه من التدابري اليت ال تتطلب إجيب أن يقرر ما  جمللس األمن "من ميثاق األمم املتحدة بقوهلا:( 01املادة )

أن ممارسة العملية جمللس األمن  رغم الشكوك اليت اثرت حول تفسري هذه املادة، إالوة املسلحة لتنفيذ قراراته..." و الق
ختصاص اجمللس بتشكيل حماكم حديثة العهد إلالسوابق  لعل من أهملشك ابليقني حول هذه الصالحية، و قطعت ا

املتعلق إبنشاء احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا  828قراره رقم ولية خاصة للنظر يف قضااي معينة،ية دجنائ
إنشاء حمكميت  إىل مبجلس األمن تابلعودة إىل الظروف اليت حد،و 2بروندا اخلاص 955أيضا القرار رقم ،و السابقة 

سيكون من األفضل متكني جملس األمن من إحالة مواقف مماثلة إىل  نهأيوغسالفيا السابقة و رواندا، فباإلمكان اجلزم 
بد أن يكون هناك توافق بني مسؤولية احلفاظ على السلم الدويل اليت يضطلع هبا جملس نه الأ،ذلك  3حمكمة قائمة أصال

أي نص  ما مت إمهالإذا و ، 4الذي سوف تضطلع به احملكمة اجلنائية الدوليةالعمل القضائي اجلنائي الدويل و  األمن مع
صريح من النظام األساسي خيول جملس األمن سلطة إخطار  احملكمة، فسيستمر دون شك يف إنشاء حماكم جنائية دولية 

يطرح التساؤل حول مربر وجودها و احملكمة اجلنائية الدولية من حمتواها  غألغراض معينة األمر الذي من شأنه أن يفر 
 .أصال

إىل  منح جملس األمن صالحية اإلحالةولية مبوجب نظام روما األساسي، و شاء احملكمة اجلنائية الدإن ميكن القول أن أخرياو 
نه فقط التضييق من فرص جلوء جملس أإمنا من شو  إنشاء حماكم جنائية دولية خاصة، يشكل بديال عنهذه احملكمة، ال

                                                           
 .93، ص 0222، القاهرة ائي الدويل، دار النهضة العربية، الطبعة األوىلحممود حنفي حممود، جرائم احلرب أمام القضاء اجلن1

، ص 0212القاهرة  دون طبعة، النهضة العربية،للمحكمة اجلنائية الدولية، دار  حدود سلطات جملس األمن يف عملاألزهر لعبيدي، 2
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، ص 0228ردن األ عمان، ،اجلنائي الدويل يف عامل متغري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل علي يوسف الشكري، القضاء 3
105 

، العدد األول، قتصاديةاإلية و ، جملة العلوم القانون1998م تفاقية روما املتعلقة إبنشاء احملكمة اجلنائية الدولية لعاإ، شاهني علي شاهني4
 038، ص 0220ألربعون، يناير السنة السادسة وا
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ليست " ية الدولية سلطة "رديفة "و ىل احملكمة اجلنائإ بقى سلطة جملس األمن يف اإلحالةإلنشاء مثل هذه احملاكم، لت األمن
 1حصرية".
تعزيز نشاطها من خالل عالقة هذه األخرية مبجلس إن فاعلية احملكمة و  ختصاصهاإتفعيل ز نشاط احملكمة و تعزي اثنيا:

 األمن تتخذ عدة مظاهر ميكن إبرازها على النحو اآليت:
 نه بفضل تدخل جملس األمن تزداد املربرات ملسامهة األمم املتحدة يف متويل نفقات احملكمة اجلنائية الدولية أ

 2من النظام األساسي للمحكمة. 115طبقا لنص املادة وذلك 

 لتزامات الناشئة عن يعتمد تفعيل نشاط احملكمة من خالل تدخل جملس األمن ابلدرجة األوىل على مسو اإل
 أخرى. لتزامات تعاهديةإمم املتحدة على أي ميثاق األ

ةإمكانية متابعة  ا أن تتيح هلذه األخريأهنإىل احملكمة اجلنائية الدولية من ش بناء على ذلك فان إحالة جملس األمنو 
اجلرائم رتكبت  إاألشخاص مهما كان مستوى مسؤولياهتم و ذلك حىت يف احلاالت اليت مل تنضم فيها دوهلم أو الدول اليت 

ري ستثناء من قاعدة القبول املسبق للدول غإإىل النظام األساسي للمحكمة، إذ تشكل تلك اإلحالة  فوق إقليمها
اإلجباري على حد سواء بفضل ختصاص العاملي و يشبه اإلما هنا ميكن للمحكمة ممارسة األطراف يف النظام األساسي،و 

بل تعداه لس األمن على ما سبق ذكره فحسب،ة من خالل تدخل جممل يقتصر تفعيل نشاط احملكم،و 3تدخل جملس األمن
تقدمي املساعدة القضائية للمحكمة حىت ابلنسبة للدول غري األطراف يف النظام واجب التعاون و  متدادإإمكانية  إىل

 4يسرع إجراءاهتا.ه دون شك أن يعزز نشاط احملكمة و نأأيضا، األمر الذي من ش األساسي
 ضوابط اليت حتكم سلطة جملس األمن يف اإلحالةالالفرع الثاين: 

إمنا جاءت مقيدة و  ا وردت يف النظام األساسي مطلقة،ىل احملكمة اجلنائية الدولية كمإمل تكن إحالة جملس األمن 
القانوين يف الفصل  وحتديد أساسهامبجموعة من القواعد أو الشروط تضمنت حتديد نطاق تلك اإلحالة من جانب، 

 السابع من ميثاق األمم املتحدة من جانب آخر.
 الفقرة األوىل: حتديد املقصود ابإلحالة من جملس األمن

ن حالة أو قضية أهي تصرف قانوين يصدر عن جملس األمن الدويل مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة بش
فيؤدي هذا التصرف إىل عقد الداخلة يف نظام روما قد ارتكبت، من اجلرائم ما، قد يبدو للمجلس منها أن جرمية أو أكثر 

                                                           
جامعة حلوان، القاهرة،  احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة، دون انشر،ان، العالقة بني األمم املتحدة و سعيد شنعمر املختار  1

 .151، ص 0225/0222

 .02، ص السابقاألزهر لعبيدي، املرجع 2

 .21النويضي، املرجع السابق، ص  عبد العزيز3

 .03، ص نفسهاألزهر لعبيدي، املرجع 4
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ابلتأكد من جدية املعلومات اليت بين عليها اجمللس إحالته، حيث أن املدعي  ختصاص للمحكمة اجلنائية الدولية، فتبدأاإل
 1الة من جملس األمن.عتباره البوابة املختصة لتلقي اإلحالعام هو الذي يبدأ التحقق من جدية اإلحالة إب

هبا أن يرفع جملس األمن واقعة فهل يقصد إىل احملكمة  يثور التساؤل حول مفهوم اإلحالة من جملس األمن اجملاليف هذا و 
أن دور  رتكبوا إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف النظام األساسي؟ أمإإىل احملكمة كوهنم  دعوى حمددة األشخاصأو 

مدعيها العام إىل حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من اجلرائم قرار يسرتعى فيه نظر احملكمة و ر يتعدى صدو اجمللس ال
 األمن الدوليني؟ديه هلا حتقيقا هلدف حفظ السلم و ذلك مبناسبة تصإرتكبت و املنصوص عليها يف النظام األساسي قد 

اصه يف اإلحالة، ختصإاألساس القانوين الذي مبوجبه ميارس جملس األمن  اإلجابة عن هذا التساؤل يتطلب الرجوع إىل إن
أحال جملس األمن متصرفا مبوجب  إذا" نه:أجندها تنص على  (/ ب13) املادةهو نص اس و إىل هذا األس ابلرجوعو 

اجلرائم قد  الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حالة إىل املدعي العام، يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه
 2رتكبت".إ

أن هذه الفقرة اشرتطت إحالة حالة مبوجب قرار يصدر عن جملس األمن وفقا للفصل السابع دون أن توضح ما إذا   أي
ختصاص إتدخل يف  رتكبوا جرميةإسم كوهنم قد كانت اإلحالة تنصرف إىل رفع دعوى أي حتديد متهمني معينني ابإل

 ؟احملكمة من عدمه
وملاذا اإلحالة وفقا للفصل السابع؟  الذي يطرح هنا، ملاذا نص ميثاق روما يف هذه املادة على أن يكون قرارلكن السؤال و 

كن القول أن جملس األمن يقف هل ميمباشرة؟ و جرمية" "مل يستخدم مصطلح عند اإلحالة و "حالة "مصطلح  إستخدام

                                                           
 أنظر كل من: 1

األمن يف إطار نظام روما األساسي، اجمللة املصرية للقانون الدويل، اجمللد احملكمة اجلنائية الدولية وجملس ، العالقة بني يقرعة ج علي  -
 . 133، ص 0228الرابع والستون، 

 .109املختار عمر سعيد شنان، املرجع السابق، ص   -

ريب هلذه املدة إحالة جنليزي من جهة أخرى، فقد ورد يف النص العاإلعىن بني النصني العريب من جهة والفرنسي و ختالفا يف املإيبدو أن هناك 2
" واليت تعين" موقف" situationمبعىن" جنليزي اإلصني الفرنسي و يف حني ورد هذا املصطلح األخري يف الن "موقف""حالة ما" وليس

"للنزاعات ليس حالة فمجلس األمن خمتص ابلتصدي يثاق األمم املتحدة مبعىن موقف و كما أن هذا املصطلح قد ورد يف م  ،"حالة"وليس
املتحدة على حد  ميثاق األممنسجامه مع النظام األساسي و ستخدام "موقف" إلإننا نفضل إليس "احلاالت" لذلك ف"و واملواقف الدولية 

 .سواء

 أنظر يف ذلك:
، القاهرة، الطبعة األوىلمحد عبد الظاهر، دور جملس األمن يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، دار النهضة العربية، أ -

 .30-30، ص 0210
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الصفة، هذه   يوجد إال املدعي العام يف احملكمة الذي له مثلنه الأدعاء يف القضااي اليت حييلها إىل احملكمة، أم موقف اإل
أن احملكمة  يتأكداملدعي العام أن يتحقق و  احملكمة، وعلىإختصاص نه يدخل يف أاجمللس فقط حييل موقف يعتقد  وأن

 ختصاص أم ال؟ينعقد هلا اإل
إذا ما  -لة يكون وفقا للفصل السابع يعين أيت من قبيل الصدف، فالنص على أن قرار اإلحاإن كل ماسبق له داللته ومل

رتكبت ما يهدد أو خيل إعتبار أن هذا الفصل ال يعطي اجمللس األمن سوى سلطة تقرير أن الدولة املعنية قد أخذان يف اإل
حمددة أن اجمللس ال ميكنه أن حييل إىل احملكمة اجلنائية وقائع  -هتامرتكبت العمل العدواين حمل اإلإابلسلم أو أهنا قد 

ذلك أن اجمللس يتحدد دوره عندما ،1ملتهمني حمددين يطلب حماكمتهم ألنه لو فعل ذلك يكون قد جتاوز حدود واليته
من اجلرائم املنصوص  رتكاب جرمية أو أكثرإنه قد ختللته أفيه هتديدا للسلم أو إخالال به و يتصدى ملوقف معني و يرى 

إبحالة هذه احلالة املعروضة  ،2من امليثاق  01حتديدا املادة وفقا للفصل السابع و خذ تدابريا ن يتأعليها يف ميثاق روما، 

                                                           
من بواسطة الفصل السابع من امليثاق، فهذه األحداث احملددة تتجاوز احلدود املفروضة على جملس األى بعضهم أن سلطة إحالة الوقائع و ير 1

ستعجال سيما اإلال -تعاجل يف الواقع أن جملس األمن يشتغل ويهتم ابحلاالت وليس ابألحداث أو الوقائع، فهو ينشغل هبذه احلاالت احلدود
د ذلك يقرر مبوجب املادتني من امليثاق مث بع 39قبل كل شيء ابلتحقق من وجودها مبوجب املادة ا و مسبق -جل السلمأالضرورة من و 

بالغ حمدد عن  على كذا احلفاظ عليه، بينما إحالة واقعة أو حادثة يتأسسادة السلم إىل حالته الطبيعية و التدابري مبا حيقق إع 01-00
ا من عتباره تدابري البالغ إبال ميكن أن ينظر إىل هذا أجل السلم، و ستعجال أو الضرورة من جرمية أو عدة جرائم فردية أيضا مرتبطة حبالة اإل

احلالة هكذا أن تدرج ضمن الوظائف املخولة جمللس األمن وفقا قبل اجمللس إلعادة السلم واحلفاظ عليه، فاإلحالة لواقعة أوحادثة ال ميكن و 
 .لفصل السابع

 أنظر يف ذلك: 
 .090-091، ص املرجع السابقسعيد عبد اللطيف حسن، احملكمة اجلنائية الدولية،  -

نه ال نرى يف نص املادة أ إعتقادانمن امليثاق، وحسب  02د بشكل ضمين على املادة ستنيرى بعض الفقه أن اإلحالة إىل جملس األمن، ت2
منعا لتفاقم "نص املادة املذكورة كاآليت: الة للمحكمة اجلنائية الدولية، و من ميثاق األمم املتحدة ما خيول جمللس األمن سلطة إحالة ح 02

ن يدعو املتنازعني لألخذ مبا يراه ضروراي أو أ(، 39، جمللس األمن قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابري املنصوص عليها يف املادة )املوقف
خذ أعلى جملس األمن أن حيسب لعدم نازعني و مطالبهم أو مبراكزهم، و مستحسنا من تدابري مؤقتة وال ختل هذه التدابري املؤقتة حبقوق املت

لمجلس إختاذها مبوجب تلك رتضنا أن إحالة حالة إىل احملكمة تقع ضمن التدابري اليت يتاح لإففلو  هبذه التدابري املؤقتة حسابه" ازعنياملتن
 نه مل يؤثر يف املراكز القانونية للمتنازعني ومطالبهم ؟كيف يوصف ذلك التدبري أبنه مؤقت؟وأفاملادة،

 راجع يف ذلك:
 . 100أمام احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص  لم، نظم االدعاءحازم عت  -
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لذلك مسوغا التقدمي للمحاكمة إذا وجد أن يقوم ابلتحقيق و  ذلك ألجلالدولية و عليه للمدعي العام يف احملكمة اجلنائية 
 1ليس إىل املوضوع.اإلجراءات و  إىل نصرافهاإفاإلحالة اليت ميارها جملس األمن يقصد هبا وفقا للنظام األساسي،

لة أهي أن املسبرية و له داللة ك جرمية، وهذاينص على مصطلح  ومل-حالة– ما يؤكد ذلك أن ميثاق روما نص على إحالةو 
جترى بعد أن تقيم املعلومات و مدعيها العام ر مرتوك للمحكمة و ن األمإمن مث فإىل اجلزم بوقوع هذه اجلرائم، و  ترقىال

 2م ال.أرتكبت إالتحقيقات الالزمة لتفصل فيما إذا كانت هناك جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف امليثاق قد 
يعدو أن على ذلك فاألمر الال تتعداها إىل املوضوع، و ئيا و تعد تصرفا إجراأن سلطة جملس األمن يف اإلحالة  خنلص إىل

فيما إذا كان  تملدعي العام، يطلب فيه التحقيق يف حالة معينة بغرض البيكون إبالغا يف شكل بيان سياسي موجه إىل ا
 جراء وهبذا اإل ،ختصاص احملكمةإمن تلك اجلرائم الواقعة يف رتكاب جرمية إىل شخص أو أكثر إب هتاميتعني توجيه اإل

 اجمللس تدخل احملكمة لبدء أوىلهبذا املعىن جمرد آلية يلتمس هبا ، وهي 3اإلجراءات اجلنائيةتستهل املرحلة األوىل من 
 .1دعاء ضد أشخاص معيننيحىت اإلدون أن ترقى إىل درجة الشكوى، أو إجراءاهتا اجلنائية عن طريق املدعي العام 

                                                           
ن تكون وفقا للفصل السابع ال حيل اإلشكالية حول املقصود ابإلحالة مبعىن هل الشرط ينصرف إىل أبشرتاط اإلحالة إيرى بعض الفقه أن 1

عاقبة ن جرمية تعترب املأيرفع إىل احملكمة دعوى بشنصرف إىل املوضوع فمعىن هذا أن للمجلس أن املوضوع أو إىل اإلجراءات؟ فإذا كان ي
م ال؟ أما إذا كان الشرط ينصرف إىل أسم أن يطلب من احملكمة مقاضاة مرتكيب هذه اجلرمية سواء حددهم ابإلعليها ضرورية حلفظ السلم، و 

عرض على احملكمة حاالت فردية حمددة اإلجراءات فمعىن ذلك ليس للمجلس صالحية أن يرفع شكوى إىل احملكمة، فال ميلك اجمللس أن ي
من اجمللس تنصرف إىل اإلجراءات هو أن اإلحالة إنتهى إىل املوقف الثاين و  أمام املفاضلة بينهماجمرمني ميكن للمحكمة حماكمتهم و  تعيني أي

 عتبارات منها:إأسس ذلك إىل عدة و 
ختصاص إال جيوز لنظام احملكمة أن يضفي الشرعية على يات اجمللس اليت تصورها امليثاق، و يندرج هذا التفسري ضمن صالح -1

 يستأثر به اجمللس دون سند من امليثاق.

ط دور املدعي العام الذي أانمن الفصل بني اإلحالة للمحكمة، و بد لدور املسند إىل املدعي العام، والال ينبغي للمجلس القيام اب -0
ذين ميكنهم حتميلهم عاء العام هو الذي يتم بناء عليه حتديد األشخاص الدالتحقيق الذي جيريه اإلبه النظام األساسي التحقيق، و 

 سلطات املدعي العام.ة إجراء مثل هذا التحقيق ينطوي عى خلط بني صالحيات جملس األمن و إعطاء اجمللس سلطاملسؤولية، و 

 :يف ذلك نظرأ
 . 033-035، ص املرجع السابقمعتصم مخيس مشعشع،   -

، الرابععالقته ابلنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، جملة احلقوق، جامعة الكويت، العدد األمن و  ثقل سعد العجمي، جملس2
 .09، ص 0225، ديسمرب، 09السنة 

 نظر كل من: أ3
 .022عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص  -

تصدرها كلية شرطة ديب، السنة العاشرة، العدد األول، يناير  القانون،اجلنائية الدولية، جملة األمن و ختصاص احملكمة إحممد يوسف علوان،  -
 .050، ص 0220
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إىل احملكمة اجلنائية الدولية له نفس مفعول حمركات  إن كان قرار اإلحالة الصادر من جملس األمننه و أغىن عن البيان و 
ابلنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية، سواء كانت عن طريق دولة طرف أو املدعي العام من تلقاء نفسه  ختصاص األخرىاإل

هو أن  أن ما مييز اإلحالة بواسطة جملس األمن إال ابختصاص احملكمة يف واقعة معينة،أو الدولة غري الطرف إذا قبلت 
هي (و  10/0لشروط املذكورة يف املادة) هذه احلالة ابختصاصها يف إتلزم نفسها ملمارسة مدعيها العام ال احملكمة و 

هذا ما يستنتج من مفهوم املخالفة من نص و  طرف أو على إقليم تلك الدولة، حد مواطين دولةأرتكاب اجلرمية مبعرفة إ
املدعي العام من تلقاء  -أو ج  -اإلحالة من دولة طرف -أ-" يف حالة الفقرة  :نهأنفسها اليت تقضي ( 10/0 )املادة

ية طرفا يف هذا النظام تالختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول الإجيوز للمحكمة أن متارس  13نفسه من املادة 
اإلحالة من جملس  -" 13نه يف حالة الفقرة " ب" من املادة أمما يعين ،ختصاص احملكمة ... "أو قبلت إباألساسي،

رتكاب إاحملاكمة بغض النظر عن مكان ختصاصها ابلتحقيق و إأهنا متارس  هبذه الشروط أي ال تتقيد احملكمة-األمن
 2اجلرمية أو جنسية املتهم.

 الفقرة الثانية: شروط اإلحالة
حىت يكون قرار اإلحالة الصادر من جملس األمن صحيحا األساسي ميكن القول  من النظام 13ابلنظر إىل نص املادة 

 الشروط التالية:جيب أن تتوافر فيه 
إن من أهم الشروط الواجب توافرها يف  لفصل السابعوفقا لجملس األمن متصرفا  أن تكون اإلحالة الصادرة منأوال: 

هو الفصل الذي لسابع من ميثاق األمم املتحدة، و اإلحالة الصادرة عن جملس األمن هو أن يكون قد صدر وفقا للفصل ا
األمن الدوليني، أو اإلخالل هبما أو وقوع عمل من السلم و  داجمللس يف حاالت هتديا يتعلق ابإلجراءات اليت يتخذه

 3من ميثاق األمم املتحدة. (51 – 39املواد من )أعمال العدوان 

                                                                                                                                                                                     
احملاكم اجلنائية الدولية ة لتاريخ جلان التحقيق الدولية و نظامها األساسي مع دراسكمة اجلنائية الدولية، نشأهتا و حممود شريف بسيوين، احمل1

 .128، ص املرجع السابقالسابقة، 

 نظر كل من:أ2
 .05-00، ص نفسهعالقته ابلنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املرجع العجمي، جملس األمن و ثقل سعد  -

- Also. Arsanjani.m, the Rome statue of the international court, American journal 

international law, 1999, Vol 93, P 27-28. 
 نظر كل من:أ3

 .01ص  ،السابقل سعد العجمي، املرجع ثق -
احملكمة اجلنائية الدولية يف عامل متغري، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، اإلسكندرية، مصر، بوعزة عبد اهلادي، جملس األمن و  -

 .38، ص 0213
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سعة جتاه النزاع املعروض سلطة تقديرية وادخل الرئيسي لتفعيل هذا الفصل، ومتنح اجمللس من امليثاق امل 39تعد املادة و 
أن يكيف احلالة املعروضة عليه ليقرر ما إذا كانت تندرج حتت إحدى  املتمثلة يف قيامه بعملية التكييف، أيعليه، و 

 ليقرر-أعمال العدوان حاالت هتديد السلم واإلخالل به و  وهي-احلاالت املنصوص عليها يف املادة املذكورة أم ال 
 1القوة العسكرية. ستعمالإاليت قد تصل إىل حد بصددها ما سيتخذ من تدابري و 

نتهاكات واسعة للقانون إرتكابه من إرأى فيه من خالل ما مت و  ا عرض موقف دويل على جملس األمننه إذا مإمث فمن و 
كب يعد عمال من أعمال العدوان، رتإاألمن الدوليني أو إخالال هبما أو أن ما دا للسلم و الدويل اإلنساين ما يشكل هتدي

شكل جرمية أو أكثر من اجلرائم املنصوص عليها يف ميثاق روما، فله أن حييلها مبوجب تأهنا  أن هذه االنتهاكات يبدوو 
 احملاكمة.حقيق و قرار صادر عنه وفقا للفصل السابع إىل احملكمة اجلنائية الدولية للت

 غري صحيح،إنه عندئذ يكون قرار ليس الفصل السابع فالة صادرا مبقتضى الفصل السادس و لذلك إذا كان قرار اإلح
 39ن صادرا مبقتضى الفصل السابع لكن دون الرجوع إىل املادة لو كاعتقادان حىت و إقرار اإلحالة غري صحيح يف ويكون 

 من امليثاق اليت تقضي بتحديد احلالة اليت توجب اللجوء إىل هذا الفصل.
نه جيب يف هذه احلالة أن يصدر أبغلبية إلة موضوعية، فأابإلحالة يتعلق مبس عتبار قرار جملس األمنإبو يف هذا الصدد،و 

متناع أي منهما أو غياهبا عن التصويت إتسعة من أعضائه على أن يكون من بينهم اخلمسة الدائمني، مع مالحظة أن 
ستقر عليه قضاء حمكمة العدل إما ا جرى عليه العمل داخل اجمللس، و على هذا القرار ال يؤثر يف صحته، هذا حبسب م

 2الدولية.
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اخلامسةأن تتعلق اإلحالة جبرمية مشار إليها يف املادة  نيا:اث

ة اجلنائية الدولية يف ختصاص للمحكمنعقاد اإلإآلاثرها يف  منتجةة الصادرة من جملس األمن صحيحة و لكي تكون اإلحال
 اخلامسةبد أن يكون مضمون قرار اإلحالة يتعلق جبرمية أو أكثر من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة احملاكمة، الالتحقيق و 

                                                           
 نظر كل من: أ 1

 .102ي، املرجع السابق، ص جقلعة ي عل -
سبق رفيق احلريري، جملة احلقوق، العدد راء اللبناين األغتيال رئيس الوز إاحملكمة اخلاصة جبرمية ثقل سعد العجمي، جملس األمن و  -

  .121-122، ص 0212، يونيو 30، السنة الثاين

 راجع كل من: 2
 .03-00، ص نفسه املرجع عالقته ابلنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،ثقل سعد العجمي، جملس األمن و   -
، جزيرة الورد، الطبعة األوىل ، مكتبة(ليات القانونية لتمزيق السوداندراسة يف اآل)احملكمة اجلنائية الدولية، عبد هللا األشعل، السودان و   -

  .110، ص 0211القاهرة، 



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

338 
 

ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية إجند أن هذه اجلرائم اليت يقتصر عليها  إىل نص هذه املادةابلرجوع و .األساسيمن النظام 
 هي:

 جرمية اإلابدة اجلماعية. -أ

 اجلرائم ضد اإلنسانية. -ب

 احلرب. جرائم-ج   
 العدوان بعد وضع تعريف هلا. جرمية-د      

اليت متارس اجلرائم الثالث املذكورة أعاله و على ذلك تكون اإلحالة غري صحيحة إذا كانت غري متعلقة أبي من وبناء 
 1ختصاصا بشأهنا.إاحملكمة 
 ها أن إحدى هذه اجلرائم قد إرتكبتيبدو في -حالة أو موقف - ون اإلحالة من جملس األمن متضمنةأن تكاثلثا:

الشك يثور حول إذا ما كانت جرمية من اجلرائم املنصوص عليها لفعل، و أن يتعلق قرار اإلحالة حبالة قد وقعت ابهبا يقصد 
إنه ع بعد فتبعا لذلك إذا كان قرار اإلحالة يتعلق حبالة مستقبلية مل تقإرتكبت،و من النظام األساسي قد  اخلامسةيف املادة 

نه إذا وقع خالل النزاع املتوقع حصوله بني الدولة )س( و أمثال ذلك أن ينصب قرار اإلحالة على  ال يكون صحيحا
ن إفساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدولة )ص( ما ميكن أن يشكل جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام األ

ن يكون قرار اليت تقضي أبرتباطا وثيقا ابلفقرة األوىل و إاحلقيقة أن هذه الفقرة ترتبط و  حملكمة سوف تكون خمتصة بنظرها،ا
من امليثاق اليت تلزم اجمللس أن يقوم  09ابإلحالة صادرا مبقتضى الفصل السابع جيب أن يتم من خالل املادة  جملس األمن

 2ما أو عمال من أعمال العدوان.األمن الدوليني أو خرقا هلاحلالة اليت تشكل هتديدا للسلم و بتحديد 
حمددة بشروط حددها النظام إمنا هي مقيدة و و خنلص مما سبق أن سلطة اإلحالة املمنوحة جمللس األمن غري مطلقة 

ف األساسي للمحكمة يف مادته اخلامسة، حبيث جيب على جملس األمن مراعاهتا عند إصداره لقرار اإلحالة، فإذا ما خال
 احملاكمة.اجلنائية الدولية يف التحقيق و  ختصاص للمحكمةال ينعقد به اإلغري صحيح و ذلك فان قراره يكون 

                                                           
 نظر كل من:أ 1

 .08-03، املرجع السابق، ص أمحد عبد الظاهر، دور جملس األمن يف النظام األساسي  -
 .08محد برسيم، املرجع السابق، ص أحممد  -

 نظر كل من:أ2
 .00-03املرجع السابق، ص  جملس األمن وعالقته ابلنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، قل سعد العجيمي،ث - 

 .081-082، ص خريية مسعود الدابغ، املرجع السابق -
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الدول  -نظام صنع القرار فيه تتحكم فيه قلة من الدولو أن جملس األمن حبكم تكوينه  ابلنظر إىلنه وابملقابل و أغري 
لس األمن يف تصرفاته رهني مبواقف هذه الذي جيعل جم حق الفيتو األمرتتمتع مبيزيت العضوية الدائمة و  -اخلمس الكربى

مما يعين أن سلطة اإلحالة املمنوحة لنهاية حتقيق مصاحلها فقط من مث يف احيال ما يعرض عليه من منازعات و  الدول
من مث قد ترتتب على ذلك نتائج غري تلك اليت عماهلا لتحقيق مصا،ح هذه الدول و ستإللمجلس يف هذا الصدد قد يساء 

حماكمة كل املسؤولني عن عدم اإلفالت من العقاب مبحاسبة و اليت تتمثل يف ول املوقعة على النظام األساسي و قصدهتا الد
 خطر اجلرائم.أفضح و أرتكاب أهم و إ

 الفرع الثالث: مدى إمكانية مراجعة قرار اإلحالة من املدعي العام للمحكمة
نائية الدولية ميثل معادلة صعبة بني سلطة جملس األمن يف إن مراجعة قرار اإلحالة من طرف املدعي العام للمحكمة اجل

سلطة احملكمة اليت حددها النظام األساسي يف تقرير وفقا للفصل السابع من امليثاق و  ختاذ قرار اإلحالة للمحكمةإ
از بيعة دور احملكمة كجهطبيعة دور اجمللس كجهاز سياسي خيتلف عن طا وقبول الدعوى أمامها، ذلك أن ختصاصهإ

ختصاص جملس كمة من جهة وإختصاص احملإشك أن حل هذه املعادلة حيمل يف طياته احلد الفاصل بني القضائي، و 
ما موقف النظام صالحيات احملكمة؟ و يات اجمللس و صالحة أخرى، فما هو احلد الفاصل بني ابإلحالة من جه األمن

ما موقفه أيضا يف حال جتاوز جملس وفقا لنفس النظام، و ن بذلك احلد لتزام جملس األمإاألساسي للمحكمة يف حالة عدم 
 األمن للصالحيات املمنوحة له وفقا مليثاق األمم املتحدة؟

 تفاق مع النظام األساسيالفقرة األوىل: إمكانية املراجعة من حيث اإل
 تفاق مع النظام األساسي فيمايلي:تتحدد إمكانية املراجعة من حيث اإل

بوضوح أن املدعي العام للمحكمة ليس  تؤكد نصوص النظام األساسي ختصاصهاإمدى سلطة احملكمة يف تقرير أوال: 
قوال ملباشرة معجملس األمن وحدها أساسا مقبوال و ملزما دائما إبحالة جملس األمن موقفا ما إىل احملكمة إذ ال تعد إحالة 

يشرع املدعي العام يف التحقيق بعد  أنه :"من النظام األساسي على (  53/1 )حيث نصت املادةأو متابعة التحقيق،
باشرة إجراء مبوجب هذا النظام"، وهو ما مينح احملكمة ملمعقول مل يقرر عدم وجود أساس ة له، ماتقييم املعلومات املتاح

إختصاص حرتام حدود إعلى  ابلتايل فان جملس األمن جمربامن جملس األمن للهيمنة عليها، و  ضمانة أكيدة ضد أي حماولة
إجراء للتحقيق إذا ما أحال جملس األمن  ختاذ أيإللمدعي العام أن يقرر عدم الزمين، و احملكمة املوضوعي والشخصي و 

خرى اليت حتكم سلطته يف لتزام ابلقواعد األكما ينبغي على اجمللس اإلإختصاص احملكمة،موقفا يتضمن جرمية ال تدخل يف 
أن تقرر  القول خبالف ذلك سيؤدي إىلرقى إىل درجة " احلالة اخلاصة"و وقف" أبكمله دون أن يكإحالة "ماإلحالة،

اليت منحت أيضا يف فقرهتا الثالثة سلطة تقديرية للمدعي سالفة الذكر، و  53ال لنص املادة ختصاصها إعماإاحملكمة عدم 
إن كان هلذا إليه من قبل جملس األمن، و  وقف أحيلالعام، إذ من املمكن معه أن يقرر عدم الشروع يف التحقيق ابلنسبة مل

 الطلب منه إعادة النظر يف قراره.حكمة مراجعة قرار املدعي العام و أن يطلب من الغرفة التمهيدية للم األخري
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موقف ستنادا إىل توافر معلومات جديدة حول السلطة التقديرية بطلب حتقيق ما إرغم ذلك فانه يبقى للمدعي العام و 
النظام األساسي مع تطبيق كامل الشروط سابق  ( من53/0) ما تضمنته املادةهو ختصاص احملكمة، و إضمن  يدخل

هو ما إختصاصها، و حتمال هليمنة جملس األمن على ممارسة إستقاللية احملكمة عن أي إإليها، األمر الذي يؤكد  اإلشارة
 1العدالة من انحية أخرى. انحية، وحتقيقزنة بني مصا،ح الدول من نه حتقيق املواأمن ش
لتزام ابلشروط ن عليه اإلإإذا قرر املدعي العام الشروع يف التحقيق ف مدى سلطة احملكمة يف قبول الدعوى أمامهااثنيا:  

ختاذ إلدى " ... و  :نهأرة األوىل من تلك املادة على من النظام األساسي، إذ تنص الفق 1-50/0الواردة يف نص املادة 
 يف التحقيق ينظر املدعي العام يف: قرار الشروع

 (.13ب/ ما إذا كانت القضية مقبولة أو ميكن أن تكون مقبولة وفقا للمادة )
أن هناك مع ذلك أسبااب جوهرية تدعو -مصا،ح اجملين عليهم خذا يف اعتباره خطورة اجلرمية و آ-ج/ إذارأى املدعي العام 

 .العدالةن إجراء حتقيق لن خيدم مصا،ح عتقاد أبلإل
األسباب اليت الدائرة التمهيدية هبذا القرار وأيضا جملس األمن، و يف هذه احلالة األخرية جيب على املدعي العام أن يبلغ و 

املدعي العام إعادة الطلب من ة التمهيدية مراجعة هذا القرار و ترتبت عليها هذه النتيجة، وجمللس األمن أن يطلب من الغرف
 2لطة التقديرية يف إجابة هذا الطلب أو رفضه.هلما السالنظر فيه، و 

" إذا تبني للمدعي العام بناء على التحقيق  نه:أفقد نصت على  ( من النظام األساسي53أما الفقرة الثانية من املادة )
 نه ال يوجد أساس كاف للمقاضاة:أ

 ( ".58ابحلضور مبوجب املادة )أمر ابلقبض أو أمر  ألنه ال يوجد أساس قانوين أو واقعي كاف لطلب إصدار -أ

فهل يشرتط لقبول الدعوى أمام احملكمة وجود  ود هبا؟هنا تثري عبارة " وجود أساس قانوين" تساؤالت مهمة حول املقصو 
يف ذلك ذهب ناصر سياسية لقبول تلك الدعوى؟ و أن هذا األساس يعترب كافيا مع وجود ع أساس قانوين خالص؟ أم
نشاطها القضائي ن ال تتضرر احملكمة و هما كانت أهداف الدول قائمة على أنه مأنسي " إىل الدكتور : " بن عامر تو 

فيما يتعلق ابلفصل بني العدالة وحفظ خاصة ن الصعب حتقيق ذلك طبقا للميثاق نه مإعتبارات األساسية، فبسبب اإل

                                                           
 نظر كل من:  أ1

 .35-30جع سابق، ص ر املنعقاده يف نظر اجلرائم الدولية، الرشيدي، آلية حتديد اإلختصاص وإ مدوس فالح -
 .150، املرجع السابق، ص علي قلعة جي -

 كل من:  نظرأ2
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 53املادة   -
الثاين، مصر،  اجمللد الثالث واخلمسون، العدد اجلنائية القومية،كمة اجلنائية الدولية، اجمللة احمليزيد، العالقة بني جملس األمن و  ميهوب -

 .92-95، ص 0212يونيو، 
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ابلتايل ، و 1إقامة للسلم و األمن الدوليني ن اهلدف من حتقيق العدالة هو يف حد ذاته إرساء وألالسلم و األمن الدوليني،
ار السياسية، ذلك من املشكوك فيه وجود معيالفصل بني تلك األسس القانونية و نه ال توجد أمهية عملية ملموسة من إف

ال ذلك األساس القانوين من عدمه، وهنا  للمدعي العام وحده السلطة التقديرية يف تقرير وجودحاسم للفصل بينهما، و 
 رتباك، ذلك أن جملس األمن قد قرر وجود حالة هتديدن القول أن قرار املدعي العام هذا سيؤدي إىل نوع من اإلميك

السبب يف ذلك أن جملس رفض اإلحالة قد يفهم من العكس، و حني أن قرار املدعي العام بللسلم و األمن الدوليني، يف 
اليت تعرض  ىجهاز قضائي تنظر يف الدعاو أن احملكمة هي يقوم بعمله هبذه الصفة، فيحني اسي و األمن هو جهاز سي

عتباره املسؤول الرئيس ن جملس األمن ال يستطيع أن يتخذ إجراءات أخرى إبذلك ال يعين أب كما أن،2عليها هبذه الصفة
 عن حفظ السلم الدويل.

 تفاق مع ميثاق األمم املتحدةالفقرة الثانية: احدودية املراجعة من حيث اإل
 تفاق مع ميثاق األمم املتحدة فيمايلي:حمدودية املراجعة من حيث اإلتتحدد 
سلطة اإلحالة من قبل اجمللس حتكمها جمموعة  سبق وأن رأينا ضعف آلية املراجعة يف حال صدور قرار اإلحالة أوال:

األمن بتلك لتزام جملس إمن الشروط كما وردت يف ميثاق األمم املتحدة، فهل ميكن للمدعي العام مراجعة مدى 
 الشروط؟

بعض النصوص األخرى يف النظام األساسي ذات الصلة هبذه املادة (و / ب 13 )ن نص املادةيرى جانب من الفقه أب
 اليت من بينها ضرورة إتباع جملس األمنليت متنح احملكمة سلطة املراجعة،و ميكن أن يستخلص منها بعض األسس ا

مل ستكإقد أن قرار اإلحالة تتأكد احملكمة من  نأبد يثاق األمم املتحدة،إذ القرار وفقا مللإلجراءات الصحيحة لصدور ال
ن أملا كان قرار اإلحالة من املسائل املوضوعية اليت تتطلب موافقة تسعة من أعضائه على إجراءات صدوره وفقا للميثاق، و 
لتزام بتلك الشروط، بل أن هناك اإلن على جملس األمن إاألعضاء الدائمني متفقة، ف يكون من بينهم ابلضرورة أصوات

متناع الدول دائمة العضوية أو تغيبها عن صدور القرار قد يشكل أساسا للمراجعة من قبل إن من ذهب إىل القول أب
 3املدعي العام للمحكمة.

إليها  دارفورذلك بعد إحالة جملس األمن املوقف يف  هذا األمر، و يبدو أن املمارسة العملية للمحكمة قد حسمت يفو 
 4متناع الوالايت املتحدة عن التصويت.إحيث قرر املدعي العام الشروع يف التحقيق رغم  1593وفقا للقرار 

                                                           
 .1120، ص 0222األمن، جملة القانون العام، العدد الرابع، لبنان، قة بني احملكمة اجلنائية وجملس بن عامر تونسي، العال1

 .32سعد العجمي، املرجع السابق، ص ثقل 2

 .02-05الدولية، املرجع السابق، ص نعقاده يف نظر اجلرائم الرشيدي، آلية حتديد اإلختصاص وإ مدوس فالح3

الدراسات ب، رسالة دكتوراه، معهد البحوث و ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مبحاكمة جمرمي احلر إحممود سليمان املخزومي، عمر 4
 .032، ص 0225العربية، القاهرة، 
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ن ذلك من إإىل احملكمة وفقا إلجراءات التصويت الصحيحة، ف ابإلحالة نه إذا ما صدر قرار جملس األمنإكقاعدة عامة فو 
ن األمر مرتوك لقناعة املدعي العام فيما إذا كانت احملكمة تستطيع ممارسة إمن مث فإختصاص احملكمة، و وسائل تفعيل 

صل السابع لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هنا هو: ماذا لو تعارضت إحالة جملس األمن وفقا للفإختصاصها أم ال، و 
 عوامل؟مبادئ األمم املتحدة؟ فهل ميكن أن ختضع للمراجعة على أساس هذه المن امليثاق مع أهداف و 

إن املتبع ملمارسات جملس األمن يف جمال العدالة اجلنائية الدولية سوف يالحظ جنوح احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة حنو 
هو ما حدث يف قضية " تشكلت من حيث تطابقها مع أهداف ومبادئ األمم املتحدة، و مراجعة قرارات اجمللس اليت 

ذه األخرية متحفظة يف حيث مل تكن هولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة،ئية الدبعد إنشاء احملكمة اجلناTadich اتديتش
يف نفس الوقت أقرت أهداف و مبادئ األمم املتحدة، و  تصرفاته معإدعاءات اجمللس و فقد طابقت و قارنت هذا الشأن 

بع من امليثاق حلفظ السلم و األمن مبشروعية إنشاء احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة كأحد التدابري الواردة يف الفصل السا
 .1الدوليني

على احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة ينسحب على احملكمة اجلنائية الدولية أيضا، فإذا ما ينطبق  إنوعلى ذلك ميكن القول 
أساسا ن ذلك ميكن أن يشكل إمبادئ األمم املتحدة، فحملكمة مع أهداف و إىل ا تعارضت سلطة جملس األمن يف اإلحالة

 ملراجعة ذلك القرار من طرف املدعي العام وفقا للسلطة التقديرية اليت منحها إايه النظام األساسي للمحكمة.
إن احلالة اليت حنن بصددها هنا هي أن جملس األمن حاملا  غياب آلية للمراجعة يف حالة عدم صدور قرار اإلحالة اثنيا:

أو إخالال به، أو يشكل عمال من أعمال العدوان، ل هتديدا للسلم الدويل قفا ما ميثيقرر وفقا إلجراءات صحيحة أن مو 
( من النظام 25و لكن هذا اجمللس مل حيل هذا املوقف إىل احملكمة على الرغم من تضمنه إحدى اجلرائم الواردة يف املادة )

ن أسس السابقة الذكر بشعلى خالف األأخرى وفقا للميثاق، و  جملس األمن تعامل معها جبزاءات األساسي، بل أن
ن هذه احلالة خترج عن نطاق تفسري املادة إفإبحالة موقف ما إليها  مدى سلطة احملكمة يف مراجعة قرار جملس األمن

إىل املمارسات القضائية الدولية حول و  إىل ما جيري يف الفقه الدويل من جدل مل ينته بعد، ( من النظام األساسي13)
 2ية يف مراجعة قرارات جملس األمن.مدى سلطة احملاكم الدول

إىل احملكمة و  متنع جملس األمن عن إحالتهإحنن نعتقد أبنه حىت إذا علم املدعي العام للمحكمة هبذا املوقف الذي و 
القول بعكس ذلك يعين تدخل املدعي العام يف عمل و ، نه ال يستطيع مراجعة ذلك القرارإأخرى، ف تعامل معه جبزاءات

سواء تعامل معها بطريقة ألوفة يف جمال حفظ للسلم الدويل غري مثاق األمم املتحدة سلطات نوعية و منحه مياجمللس الذي 

                                                           
1Ioannise Prezas, la justice pénale Internationale a l’épreuve de maintien de la paix: a 

propos de la relation entre la cour pénale Internationale et le conseil de sécurité, 

Revue Belge de droit international, Vol/ 39, 2006, P77. 
 .09-08 نظر اجلرائم الدولية، املرجع السابق، ص يفختصاص وإنعقاده لية حتديد اإلآمدوس فالح الرشيدي، 2
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ىل القضاء اجلنائي الدويل وفقا لنص املادة إيلجأ ( )التدابري العسكرية(، أو 00دة )مباشرة كأن يتخذ التدابري الواردة يف املا
متناع جملس األمن عن إحالة موقف ما إىل احملكمة يدخل إمكانية مراجعة نه حىت مع تسليمنا إبأ( من امليثاق بل 01)

ذلك تطبيقا لنص املادة طريق مسدود عن مرحلة تنفيذها، و  ختصاصها أن أحكام هذه احملكمة سوف تصل اىلإضمن 
مات الدولية لتزاإللتزامات الناشئة عن ذلك امليثاق مسوا يف مواجهة االيت متنح اإل، و  ( من ميثاق األمم املتحدة123)

 1سلطة احملكمة ذاهتا.بقد يرتتب عنه إخالل األخرى األمر الذي 
 : منااج اإلحالة من جملس األمنالرابع الفرع

حالة احلالة من إهو ما يرتتب على ؤال مهما و حالة حالة اىل احملكمة اجلنائية الدولية يثري تساإن سلطة جملس األمن يف إ
ستطاعة احملاكم الوطنية بعد ذلك ممارسة واليتها القضائية خبصوص اجلرمية حمل إىل املدعي العام عدم إمن جملس األ
 مبدأ التكامل؟ ستنادا إىلإاإلحالة 

الذي يرى أن ميثاق األمم املتحدة أعلى قيمة من الناحية  جتاهني: األولإهذا السؤال إىل  قسم الفقه يف اإلجابة علىإن
إىل مدعي  إحالة احلالة من جملس األمن أن سينتهي إىلتفاقيات الدولية، وهلذا فهو يسمو عليها و من اإلالقانونية من غريه 

ن اجلرمية موضوع اإلحالة، أختصاصها بشإن ممارسة أعام احملكمة من شأنه أن يعطل أية مبادرة تقوم هبا احملاكم الوطنية بش
 جتاه الثايناسي للمحكمة، أما اإلليس مبقتضى نظام روما األسو  رف يف هذا الغرض مبوجب امليثاقن اجمللس يتصذلك ألو 

ختصاص احملكمة اجلنائية إأن  تفاقيات الدولية سينتهي إىلالذي يعطي للميثاق قيمة قانونية مساوية للقيمة اليت يعطيها لإل
ي التحقيق و احملاكمة يف مبدأ التكامل( دون إمكانية قبول الدعوى من قبل احملكمة، إذا كانت جتر  الدولية حيول )أي
 2لو كان جملس األمن هو جهة اإلحالة.ختصاص عليها و إالدعوى دولة هلا 

                                                           
 ظر كل من:أن1

 /1593من رقم دراسة تتضمن قراءة يف قرار جملس األ) من،األجلس عالقاهتا مبورا، احملكمة اجلنائية الدولية و حممد هاشم ماق -
، حبث مقدم للمؤمتر العلمي السنوي الذي نظمته كلية احلقوق جامعة جرش اخلاصة، حتت عنوان (بشأن قضية دارفور 0225

 ما بعدها.و  03ردن، ص ، األ0222مايو  11-9التحدايت، الفرتة من الواقع و القضاء اجلنائي الدويل، 
دكتوراه، جامعة طار قواعد القانون الدويل العام، رسالة إمام احملكمة اجلنائية الدولية يف أبتدائي كياين، التحقيق اإلسلوى يوسف األ -

 وما بعدها. 81 ، ص0212الزقازيق، 

 أنظر كل من:2
لعدالة اجلنائية الدولية، اجمللة اجلنائية القومية يصدرها املركز ية واختصاص التكميلي بني فكرة السيادة الوطنإلا أصري، مبدانمي مر  -

 .51، ص 0212اخلمسون، مارس ة، العدد األول، اجمللد الثالث و اجلنائيجتماعية و القومي للبحوث اإل
 دراسة مقارنة(، جملةى تعارضه مع أحكام الدستور الكوييت )مدي للمحكمة اجلنائية الدولية و عادل الطبطبائي، النظام األساس -

 .03، ص 0223احلقوق، العدد الثاين، السنة السابعة والعشرون، يونيو 
 .392-389خريية مسعود الدابغ، املرجع السابق، ص  -
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من ميثاق  123ألنه ينسجم أكثر مع التفسري الصحيح للمادة أقوى حجة، و  ألنه األول نؤيد الرأي ناحنن من جانبو 
 1اليت حسمت اجلدل يف هذا الشأن لصا،ح هذا الرأي.تحدة و امل األمم

إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف مناسبتني  اجلدير ابلذكر أن جملس األمن قد أتيحت له الفرصة يف ممارسة سلطته يف اإلحالةو 
الوضع يف دارفور للمدعي العام ابحملكمة اجلنائية الدولية،  إبحالة 0225لسنة  1593صدر القرار رقم أاألوىل عندما 

إبحالة الوضع القائم يف ليبيا إىل احملكمة اجلنائية الدولية  0211لسنة  1932صدر القرار رقم أعندما والثانية 
 :يف الفقرتني اآلتيتني عنهما تفصيالوسنتحدث 

 املتعلق ابألزمة يف دارفور 5009لسنة  3951الفقرة األوىل: القرار 
مبوجب الفصل السابع من ميثاق يعد هذا القرار الذي أحال اجمللس مبوجبه الوضع يف إقليم دارفور إىل احملكمة متصرفا 

ك بعد ذلما يف إحالة حالة إىل احملكمة، و األمم املتحدة أول قرار يستخدم فيه اجمللس سلطاته املمنوحة له مبوجب نظام رو 
قانون حقوق اإلنسان دويل اإلنساين و نتهاكات للقانون الستمرار اإلفشل كل اجلهود اإلقليمية والدولية يف حل األزمة، وإ

إبحالة الوضع إىل 2 1593قراره رقم  0225مارس لسنة  31املنعقدة يف  5158جملس األمن يف جلسته رقم صدر أ
عتداءات ن اإلأأعلن مدعي عام احملكمة البدء يف إجراء التحقيقات بش 0225 نيويو  25يف و ،احملكمة اجلنائية الدولية 

ية ئدارفور قدم األمني العام إىل املدعي العام للمحكمة اجلنا ن احلالة يفأاليت متت يف دارفور و عمال بقرار جملس األمن بش
قدم املدعي  3للمحكمة واثئق تتضمن قائمة خمتومة ابألشخاص املشتبه فيهم تلقاها من رئيس جلنة الدولية املعينة بدارفور 

ملرتكبة كوهنا تدخل يف أول تقرير جمللس األمن عرض فيه املوقف من التحقيقات يف اجلرائم ا 0225يونيه  10العام يف 
ستمراره يف إأحاطه من خالله  قدم املدعي العام تقريرا آخر جمللس األمن 0222ديسمرب  00يف إختصاص احملكمة،و 

م يتضمن توافر أسباب معقولة تدعو إىل  0223يونيه  3مجع األدلة مث أعقب ذلك بتقدميه تقرير يف التحقيقات و 
                                                           

األمم املتحدة وفقا ألحكام هذا امليثاق  لتزامات اليت يرتبط هبا أعضاءإذا تعارضت اإل :"نهأمن ميثاق األمم املتحدة على  123تنص املادة 1
 لتزاماهتم املرتتبة على هذا امليثاق". لعربة إبامع أي التزام دويل آخر يرتبطون به ف

 نظر كل من:أ2
دار شتات للنشر  /حامد سيد حممد حامد، تطور مفهوم جرائم اإلابدة اجلماعية يف نطاق احملكمة اجلنائية الدولية، دار الكتب املصرية  -

 .100، ص 0211والربجميات، دون طبعة، مصر، 
 .03رجع سابق، ص املجهود التسوية، مة دارفور بني حماوالت التدويل و عبد هللا االشعل، أز  -

 نظر كل من:أ3
دون سنة،  مصر، جامعة أسيوط، نسانية، كلية احلقوق،ليات الدولية ملكافحة اجلرائم ضد اإلاآل مجال عبده عبد العزيز سيد،  -

 .110ص
، 5033بنها، مصر،  األوىل،محد بكر، الطبعة أكتب  جتليددار  حممد صالح الدين أبو رجب، املسؤولية اجلنائية الدولية للقادة، -

 .111ص
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حتدا إ علي كوشيب قائد ميلشيا اجلنويدارة الداخلية يف حكومة السودان، و سابق بوزاهو وزير أمحد هارون و ن عتقاد أباإل
مرا ابلقبض أالدائرة  تصدر إعتقال حبقها، وأطلب من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرة ضطهاد ومهامجة املدنيني، و معا إل

ابلقبض على الرئيس السوداين أمر  طلب املدعي العام إصدار 0228يونيو  10،ويف 1 0223بريل أ 13عليها يف 
( كمرتكب غري أ-3/ 05 )نه يتحمل املسؤولية اجلنائية مبقتضى املادةاعتقاد أبعمر البشري لوجود أسباب معقولة لإل

صدرت الدائرة التمهيدية ابحملكمة يف دارفور، وأن القبض عليه يبدو ضروراي وأ نسانيةجرائم ضد اإلمباشر جلرائم حرب و 
ابدة إهتامات جبرائم إعلى خلفية  0212يوليو  10حلقتها مبذكرة اثنية يف أو  0229مارس  20ال يف عتقإحبقه مذكرة 

 مجاعية يف دارفور.
 دارفور ن الوضع يفأىل إستنادا إمن نه صدر عن جملس األأهم ما يالحظ على هذا القرار أن أشارة اليه ا جتدر اإلممو 

ستخدم صالحيته اليت منحها له النظام االساسي للمحكمة ك يكون قدإيشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني وهو بذل
 2ال.أم ساسي النظر عن كون الدولة طرفا يف النظام األ ب( بغض/13) اجلنائية الدولية وفقا للمادة

يف نسان حقوق اإلإنتهاكات ن أمن بتقرير جلنة التحقيق الدولية بشحاطة جملس األإيضا نص القرار يف ديباجته على وأ
ن احملكمة أهذا يعين و  نتهاكات،غري راغب يف مالحقة املسؤولني عن هذه اإلدارفور،وأن النظام يف السودان غري قادر و 

لزمت السودان و أن الفقرة الثانية منه ما ميكن مالحظته على هذا القرار أأ التكاملية و ىل مبدإستنادا إصبحت خمتصة أ
ن السودان ليست طرفا أعتبار إبو3،املدعي العام  ليم ابلتعاون الكامل مع احملكمة قرى يف اإلخطراف املتنازعة األمجيع األ

األمن عضاء فيه بتنفيذ قرارات جملس الذي تعهد األمم املتحدة و لتزامها ابلتعاون مصدره ميثاق األإن أال إيف نظام روما 
 4التسليم ألي مواطن سوداين.أ مؤكدة رفضها ملبد مل تستجيب لطلب التعاون مع احملكمةأن السودان ال وفقا هلذا امليثاق إ

                                                           
 أنظر كل من: 1

 .122-122ور العراقي، املرجع السابق، ص صطارق احلسيين حممد من -
 .231ولية أمام القضاء اجلنائي الدويل، املرجع السابق، ص جمد هيكل، املسؤولية اجلنائية الفردية الدأ -

 نظر كل من:أ2
دار النهضة  إقليم دارفور ابلسودان،نسانية يف نتهاكات اإلدورها يف اإلعلى احملكمة اجلنائية الدولية و  طاللةإرامي متويل القاضي،  -

 .89-88ص  ،0211القاهرة،  ،الطبعة األوىلالعربية، 
 .123حرفوش، املرجع السابق، ص حسن حممد إبراهيم  -
الثالثون، ، السنة الثانية و 323ريب، العدد من الدويل، جملة املستقبل العجتاوزات جملس األ، احملاكم اجلنائية الدولية و داود خري هللا -

 .33، ص 0229يلول، )سبتمرب(، ألبنان، 

لدولية يف حق الرئيس البشري، اجمللة السودانية للقانون الدويل، العدد بدر الدين عبد هللا حسن، رؤية قانونية حول قرار احملكمة اجلنائية ا3
 .28، ص 0212وىل، يناير، ول، السنة األاأل

 راجع كل من:4
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 اجلنائية الدولية لمحكمةل األساسي النظامو  5009التعارض بني القرار لسنة  أوجه
مم املتحدة طراف يف نظام روما اليت تساهم يف عمليات األمنح القرار يف الفقرة السادسة منه مواطين الدول غري األ (1

احملكمة  ختصاصإرتكاهبم جلرائم تدخل يف إحصانة من اخلضوع لوالية احملكمة يف حال حتاد االفريقي قوات اإلو 
ن النظام م (03/0)املادةهذا يشكل خمالفة صرحية لنص جيعل الوالية القضائية لدوهلم، و ذلك قليم دارفور، و إيف 
واء كان مصدرها القانون اد ابحلصاانت املرتبطة ابلصفة الرمسية سدعتعلى عدم اإل ساسي للمحكمة اليت تنصاأل

 1.الوطين أو الدويل

مم املتحدة ذلك عندما نص يف الفقرة السابعة منه على عدم حتمل األمن نظام روما و ( 115) ه لنص املادةخمالفت (0
حالة بتلك اإل ية نفقات فيما يتصل ابإلحالة مبا فيها نفقات التحقيقات أو املالحقات القضائية مبا يتصلأ

ستند يف إالدول اليت ترغب يف املسامهة فيها طواعية. فاجمللس ساسي و م األطراف يف النظااألللدول وحتميلها 
مم ملزمة بتحمل هو ما جيعل األمن الدوليني و األع يف دارفور يشكل هتديدا للسلم و الوض أن ىلإصدار هذا القرار إ

طي من كمة تعن نفقات احملأمن نظام روما ( 115) املادةعليه  أكدتهو ما إىل احملكمة و حالة نفقات اإل
مم املتحدة رهنا مبوافقة اجلمعية العامة موال املقدمة من األىل األإابإلضافة األعضاء، شرتاكات املقررة للدول اإل

 2.منجملس األ لإلحاالت منفيما يتصل ابلنفقات املتكبدة وخباصة 

يف صلب النظام األساسي خفقت يف منع النص أن أبعد و  مريكاأ سهاأوعلى ر ن الدول الغربية أجليا  وبذلك يتضح
من ستخدمت نفوذها داخل جملس األإحد مصادر متويل احملكمة أمم املتحدة موال اليت تقدمها األن األأعلى للمحكمة 

 ساسي.لتمرير هذه الفقرة ابملخالفة ألحكام النظام األ
 

 ابألزمة يف ليبيااملتعلق  5033ة لسن 3590الفقرة الثانية: القرار رقم 
الذي أحال مبوجبه الوضع القائم يف ليبيا إىل احملكمة اجلنائية الدولية متصرفا مبوجب  1932بعد قرار جملس األمن رقم 

حالة حالة اىل احملكمة اجلنائية إالفصل السابع اثين جتربة يستخدم فيما اجمللس سلطاته املمنوحة له مبوجب نظام روما يف 

                                                                                                                                                                                     

 .028عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص  -
 .330بو رجب، املرجع السابق، ص أحممد صالح     -

 نظر كل من:أ1
القانوين حملاكمة جمرمي احلرب وفقا ألحكام القانون الدويل، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة محد مغاوري حممد الشافعي، النظام أ -

 .195، ص 0212املنوفية، 
 .32محد عبد احلميد الرفاعي، املبادئ العامة ألحكام املسؤولية اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص أ -

 .21عبد العزيز النويضي، املرجع السابق، ص2
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املنعقدة يف  2091صدر جملس االمن يف جلسته رقم أ 0211ر األحداث اليت شهدهتا ليبيا يف فربايرثإالدولية. فعلى 
وفقا للمحكمة اجلنائية الدولية، و  0211فرباير  15إبحالة الوضع يف ليبيا من  1392القرار  0211فرباير  02

ة للقذايف و صول املاليليبيا و جتنيد األ ىلإسلحة إىل حظر توريد األ ابإلضافة من نظام روما األساسي(/ب 13 )للمادة
ن لسياسية الدولة بش امن الليبية تنفيذكانت خلفية صدور هذا القرار قيام قوات األو .بعض املسؤولني الليبينيعائلته و 

قيم فيها مسراته اليت يطرابلس و هجوم على املدنيني املشاركني يف املظاهرات املناوئة لنظام معمر القذايف خباصة يف بنغازي و 
ىل الدائرة التمهيدية ابحملكمة إودع املدعي العام طلبه أ 0211 مايو 12،ويف  1ابملئة من سكان ليبيا52كثر من أ

وامر ابلقبض على معمر القذايف رئيس الدولة الليبية حبكم الواقع أصدار إمن نظام روما يلتمس فيما  58مبوجب املادة 
عبد هللا السنوسي رئيسا ملخابرات و عتباره رئيس الوزراء سالم إبو جنله سيف اإلاملعرتف به داخليا و دوليا  1929منذ 

ضطهادهم ألسباب سياسية قتل املدنيني عمدا وإ متثلت يفنسانية ضد اإل ائمرتكاهبم جلر إالعسكرية ملسؤوليتهم اجلنائية عن 
أوامر صدرت الدائرة يف حقهم وأ .لدوليةللمحكمة اجلنائية ااألساسي من النظام (ح -/أ3/1 )نتهاكا للمادةإمبا تشكل 
 السلطات الليبية للقبض عليهم وإىل ىلإعداد طلب تعاون إطلبت من قلم كتاب احملكمة و  0211يونيه  03ابلقبض يف 

 2.طرافا يف نظام روماأىل الدول اجملاورة لليبيا اليت ليست الدول األطراف يف نظام روما وإ
 5033لسنة  3590من رقم مالحظات على قرار جملس األأوال: 

هو من الدوليني و األعتباره يشكل هتديدا للسلم و ىل احملكمة الدولية إبإحال الوضع يف ليبيا أمن ن جملس األأ (1
أي الذي يعطيه دون غريه صالحية فحص مم املتحدة و ستخدم صالحياته اليت نص عليها ميثاق األإ قد بذلك
 .واألمن الدولينيكان يشكل هتديدا للسلم   إذاتقدير ما نزاع و 

حالة حالة إيف  (/ب13) ساسي وفقا للمادةم سلطاته املنوحة له مبوجب نظام روما األإستخدمن جملس األ (0
 م ال.أساسي للمحكمة ىل احملكمة اجلنائية الدولية بصرف النظر عن كون الدولة طرفا يف النظام األإ

ن احملكمة ملزمة لقبول الدعوى أيعين وهذا املصطلح الحالة"إمصطلح " إستخدم 1932من يف قراره جملس األ (3
ساس معقول للشروع يف التحقيق أو عدم وجود ذلك وفقا أمر مرتوك للمدعي العام من حيث وجود ن األأبل 

يتحصل اليت  وتقييمه للمعلوماتذلك من خالل فحصه و  ،ساسي للمحكمةالنظام األ ( من53) للمادة
دعاءات ية ميزة مغايرة لإلجراءات اخلاصة ابإلأمن دعاء الصادر من جملس األلإل نحروما مل مي فميثاقعليها، 

 من املدعي العام مباشرة.املرفوعة من الدول و 

                                                           
لنهضة ، دار ا(حالة البشري اىل احملكمة اجلنائية الدوليةإأشرف عبد العزيز الزايت، املسؤولية الدولية لرؤساء الدول )دراسة تطبيقية على 1

 .009ص  العربية، القاهرة، دون سنة،

 .020، ص املرجع السابقغومة،  يوسف حممد حممد2
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لعام للمحكمة ىل املدعي اإ0211فرباير  15حالة الوضع القائم يف ليبيا منذ إمن نص على ن قرار جملس األإ (0
 ن املالحقة القضائية ختصاص الزمين للمحكمة أبد راعى القواعد اليت حتكم اإلبذلك يكون قاجلنائية الدولية و 

 1 0220يوليو  1ي قبل أنظام روما حيز النفاذ  تشمل اجلرائم املرتكبة قبل دخول لن
 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.النظام األو  5033لسنة  3590ارض بني القرار وجه التعأاثنيا: 

ساسي للمحكمة اجلنائية حكام النظام األأتضمن خمالفة صرحية لبعض  0211لسنة  1932من قرار جملس األ 
وجه أ الإمجميكن زمة يف دارفور و ن األأبش 0225-1593هي تقريبا ذات املخالفات اليت تضمنها القرار رقم الدولية و 
 اآليت:يف  التعارض

خارج ليبيا و ليست طرفا  ةولدفراد القادمني من السابقني أو األاحلاليني أو  ن الرعااي أو املسؤولنيأ قرر اجمللس (1
ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية خيضعون للوالية القضائية احلصرية لتلك الدولة يف مجيع ما يف نظام روما األ

 يف ليبيا أو تكونمن عمال تقصري انمجة عن العمليات اليت أيذن هبا جملس األأيزعم وقوعه من تصرفات أو 
مر يشكل خمالفة صرحية لنص هذا األالقضائية احلصرية و   تتنازل الدولة صراحة عن تلك الواليةمامل متصلة هبا،

عتداء ابحلصاانت املرتبطة ابلصفة الرمسية سواء  ساسي اليت تنص على عدم اإلمن النظام األ( 03/0 )املادة
يف حصانة شاملة من  يطلسمشال األبذلك يكون جنود حلف و كان مصدرها القانون الوطين أو الدويل، 

أضيفت يف صلب هنا أجعل الوالية القضائية لدوهلم، فهذه الفقرة من املؤكد حملكمة و خضوعهم لوالية اإمكانية 
مواطنيها العاملني ضمن التحالف الدويل الغربية لضمان عدم خضوع جنودها و مريكية و األنتيجة ضغوط القرار 

 . 2ختصاصها إ رتكاهبم جلرائم تدخل يفإال يف ليبيا لوالية احملكمة يف ح

عندما نص  ذلكالدولية و ساسي للمحكمة اجلنائية من النظام األ 115يضا تضمن القرار خمالفة لنص املادة أ (0
يتصل حالة مبا يف ذلك ما جراء اإلإية نفقات تنجم عن أمم املتحدة لن تتحمل ن األأبيف الفقرة الثامنة منه: "

طراف نظام روما االساسي أن تتحمل التكاليف حقيقات أو املالحقات القضائية، وأابلت هبا من نفقات تتعلق
ضع يف ليبيا ن الو أعلى هذا القرار  ستند يف صدورإمن فمجلس األسهام فيها طواعية "الدول اليت ترغب يف اإلو 

هو ما حالة و فقات اإلمم املتحدة ملزمة بتحمل نهو ما جيعل هيئة األمن الدوليني و األيشكل هتديدا للسلم و 
 3من نظام روما. 115دت عليه املادة أك

                                                           
 أنظر كل من: 1

 .21ص السابق، النويضي، املرجع  عبد العزيز -
  .080-030رجع سابق، ص املالدابغ، مسعود خريية   -

 .31ص  بدر الدين عبد هللا حسن، املرجع السابق،2

 .080-038رجع سابق، ص املالدابغ،  مسعود خريية 3



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

349 
 

ختصاص إن يوسع من أنه أىل احملكمة اجلنائية الدولية من شإحالة من سلطة اإلن اعطاء جملس األأىل إخنلص مما تقدم و 
مريكية ليست طرفا يف ن الوالايت املتحدة األساسي، وأطراف يف النظام األختصاصها حىت الدول غري األإاحملكمة ليطال 

عرتاض على ما يصدره اجمللس من متلك حق اإلمن و ساسي يف جملس األألكنها يف الوقت نفسه عضو ساسي و النظام األ
إىل املدعي ي من اجلرائم اليت ختتص هبا احملكمة أرتكاب إحالة حالة تتضمن إمن ن تطلب من جملس األأقرارات، كما هلا 

من هذا احلق عطاء جملس األإن أمر الذي يعين هو األساسي للمحكمة و طرفا يف النظام األهنا ليست أذلك رغم العام، و 
هو وضع نضمام إليها و جينبها مغبة اإلعضاء فيها و ساسي للمحكمة حقوق األيعطي لدولة ليست طرفا يف النظام األ

 1قانوين غري مقبول.
 2حدودهاالة من قبل إحدى الدول األطراف و املطلب الثاين: اإلح

ذلك مبا قررته من حق الدول األعضاء يف دعاء أمامها، و ( من نظام روما األساسي وسيلة اإل13- 10رمست املاداتن )
نه ال حيق لدولة أيرتتب على ذلك و  إختصاصها القضائي،ليها ملمارسة إن تتقدم بشكوى أالنظام األساسي للمحكمة من 

يعد هذا األصل العام الذي مبوجبه متلك الدول و  إىل احملكمة، ن تتقدم بشكوىأما ليست طرفا يف النظام األساسي 
ن املادة أغري إختصاصها ىل احملكمة بشكواهم املتعلقة جبرائم دولية تدخل يف إساسي التوجه األعضاء يف النظام األ

إىل تتقدم  نأن للدولة اليت ليست طرفا يف النظام األساسي أستثناء على تلك القاعدة مؤداه إىل إ( أشارت 10/3)
دولة  حالة لكلن هذا النظام مينح اإلإبذلك فتصاص احملكمة بنظر اجلرمية قيد البحث، و خإقبلت  احملكمة بشكوى إذا

لتزام ابلنظام ن تتقدم بطلب تؤكد فيه رغبتها يف اإلأأي دولة ليست طرف بشرط  طرف يف النظام األساسي، أو
 األساسي.

فهل يقصد منها  حالة،ىل احملكمة التساؤل حول موضوع اإلإحالة حالة إطراف حلقها يف لة ممارسة الدول األأتثري مسو 
م أشخاص منتمني هلا جبنسيتهم، أم هي احلالة اليت نشأت بفعل إقليم تلك الدولة الطرف أاحلالة املرتبطة جبرمية واقعة على 

ليه يف هذا إسيتم التطرق هذا ماو  وط املتعلقة هبا،حالة، والشر ساس القانوين هلذه اإلاأل شخاص، وكذااألوقعت على هؤالء 
 ضمن الفروع التالية: املطلب

                                                           
 نظر كل من:أ1

 .023وب، املرجع السابق، ص أيرشا فاروق  -
 .09محد برسيم، املرجع السابق، ص أحممد  -

إىل نظمت إساسي للمحكمة اجلنائية الدولية سواء صدقت على النظام قبل نفاذه، أو اليت هي عضو ابلنظام األ يقصد ابلدولة الطرف تلك2
 لتزامات الناشئة عنه.قبل اإلالنظام بعد نفاذه و 

 نظر يف ذلك: أ
 .103خالد حممد ابراهيم صا،ح، املرجع السابق، ص   -
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 ساسها القانوينأحالة و جتاهات القانونية يف مؤمتر روما حول اإلول: اإلالفرع األ
التساؤل حول موضوع اإلحالة، فهل يقصد منها  تثري مسألة ممارسة الدول األطراف حلقها يف إحالة حالة إىل احملكمة

احلالة املرتبطة جبرمية واقعة على إقليم تلك الدولة الطرف، أم هي احلالة اليت نشأت بفعل أشخاص منتمني هلا جبنسيتهم، 
 م وقعت على هؤالء األشخاص؟أ

وحددت  فرتاحات خمتلفة،الوفود إب ثناء املناقشات التحضريية لنظام روما األساسي وقد تقدمت بعضأأثريت هذه املسألة 
 أساسها القانوين، وهو ما سيتم توضيحه على النحو التايل:

 إحالة حالة من دولة طرفحول جتاهات القانونية يف مؤمتر روما الفقرة األوىل: اإل
 فيمايلي: القانونية يف مؤمتر روما حول إحالة حالة من دولة طرف اإلجتاهاتأهم متثلت 
ضا الدولة يعترب ر لدولة، و ختصاص احملكمة برضا اإقرتاح مؤداه تقييد مريكي إبتقدم الوفد األختصاص احدود إأوال: 

املعاقبة ابدة اجلماعية و تفاقية منع جرمية اإلإبوصفها جرمية مقننة مبوجب ابدة اجلماعية جلرمية اإل الطرف تلقائيا ابلنسبة
حالة احلالة عن إذا متت إفيعترب رضا الدولة تلقائيا اجلرائم اليت ختتص هبا احملكمة  ما ابلنسبة لباقي،أ19081عليها لعام 

رضا عام ينبغي توافر نظام مركب من الرضا،خبالف ذلك فلزامية لقراراته، و ذلك بسبب الطبيعة اإلمن، و طريق جملس األ
مستقل يصدر عن الدولة الطرف تعرب عالن إىل إابإلضافة طراف على نظام روما األساسي من خالل تصديق الدول األ

بعد  أمكان ذلك خالل أسواء اجلرائم اليت ختتص هبا احملكمة  كثر منأختصاص احملكمة عن جرمية أو إفيه عن قبوهلا 
حبيث تساعد يف زايدة عدد األساسي عطاء مرونة كبرية للنظام إقد كان الغرض من ذلك التصديق على النظام األساسي،و 

مما القى ترحيبا احملكمة ختصاص إثر من إستبعاد جرمية أو أكيكون للدول ساسي للمحكمة و للنظام األالدول املنضمة 
ن أتدية وظيفتها أن من شأن ذلك أن يعيق عمل احملكمة و مينعها مت أن غالبية الوفود قد ر أال إلدى بعض الدول 

 2هي حتقيق العدالة.ساسية و األ
ذا ما إختصاصا تلقائيا على الدول االطراف، و إن للمحكمة أقرتاح مؤداه تقدمت بريطانيا إب إقليميختصاص إاثنيا: 

ليها اجلاين جبنسيته أو إاليت ينتمي  كالدولة  أخرى غري طرف،تعلقت احلالة احملالة للمحكمة من قبل دولة طرف بدولة 
تقبل ختصاصها خبصوص تلك احلاالت، و إل فيتطلب رضاها قبل ممارسة احملكمةإقليمها السلوك الدولة الواقع على 
 3عالن رضاها لدى املسجل.إختصاص احملكمة عن طريق إالدولة غري الطرف 

                                                           
 .19متوبل، املرجع السابق، ص أسعدة سعيد 1

 .12، ص 0211، الطبعة األوىل، القاهرة، ئية الدولية، دار النهضة العربيةكياين، اإلحالة إىل احملكمة اجلنااأل سلوى يوسف2

 انظر كل من:3
 .02، ص نفسهوبل، املرجع سعدة سعيد أمت -
 .58مدوس فالح الرشيدي، املرجع السابق، ص  -
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دولة هلا سلطة  عتبار احملكمةإقرتاح وى هذا اإلختصاص العاملي، وفحملاين فكرة اإلقرتح الوفد األإ ختصاص عامليإ: اثلثا
، ملانيةاألمنها احملاكم يف العديد من احملاكم الوطنية و  العاملي املعمول بهختصاص اإل وسيادة وتقوم بوظيفتها مبوجب مبدأ

أة بواسطة معاهدة ن احملكمة منظمة دولية منشأحيث أنه مثايل بصورة كبرية ساس أنتقد على أقرتاح قد هذا اإل إالأن
 1ختصاص العاملي للدول.سيادة يستطيع مبوجبها ممارسة اإلوليس كياان له سلطة و 

يا ابلنسبة للدولة الطرف، أما الدولة ختصاص احملكمة يكون تلقائإن قرتاح الكوري أبيقضي اإل ختصاص تلقائيإ: ارابع
ن احملكمة تستطيع ممارسة إإىل ذلك ف ابإلضافةعن طريق إعالن يودع لدى املسجل، و  طرف فتقدم موافقتهاغري 

أعلنت موافقتها الدولة اليت وقع على إقليمها آلتية طرفا يف النظام األساسي أو ختصاصها إذا كانت إحدى الدول اإ
 2السلوك، الدولة صاحبة الوالية القضائية، الدولة اليت ينتمي إليها اجملين عليه جبنسيته.

د تصديقها على يعترب رضاها تلقائيا مبجر واليت  الدولة الطرف ولمر على التفرقة بني فرضني، األستقر األإيف النهاية و 
 الثاينأحد رعاايها، قليمها أو كان املتهم أو الضحية إذلك سواء تعلقت احلالة بسلوك واقع على ساسي، و النظام األ

من احلاالت احملالة من جملس األ ستثناءإبإعالن يودع لدى املسجل يكون ذلك عن طريق الدولة غري الطرف يلزم رضاها و 
 3لطرف فيها بسبب الطبيعة اإللزامية لقرارات جملس األمن املستمدة من امليثاق.حيث ال يلزم قبول الدولة غري ا

 الفقرة الثانية: األساس القانوين إلحالة حالة من دولة طرف
من نظام روما  (13املادة) ىل نصإستنادا اجلنائية الدولية للتحقيق فيها إ حالة حالة للمحكمةإطراف احلق يف للدول األ

 منا جيد سنده يف عدة مبادئ:إممارسة هذا احلق  نأبيد ساسي األ
ما يعرف ابلسيادة الشخصية،  إقليمها، وهوشخاص املقيمني فوق يعين للدولة سلطة على األو أوال: مبدأ السيادة 

الدولة عندما  نإولذلك فقليمية ما يعرف ابلسيادة اإل وهو 4شياءأقليمها من إعلى كل ما يوجد فوق  إختصاصاوكذلك 
قليمها فإمنا متارس إختصاص احملكمة على إثر تدخل يف أكرتكاب جرمية أو إىل احملكمة حيتمل يف إتقوم إبحالة حالة 

                                                           
 نظر كل من:أ1

ة للتعاون اجلنائي الدويل، اجمللة املغربية للدراسات الدولية، كلية العلوم القانونية، داة فعالأختصاص اجلنائي العاملي حممد بوزالفة، اإل -
 .00-01، ص 0220ول، وجدة، املغرب، العدد الثامن، يناير، جامعة حممد األ

 .050صإختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، حممد يوسف علوان،  -
 املي راجع:للمزيد من التفصيل حول االختصاص الع

 .120اىل  93محد ايسني الشواين، املرجع السابق، ص أنوزاد  -

 ما بعدها.و 133، ص 0220ة الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، القاهرة، ختصاص احملكمة اجلنائيإشريف سيد كامل، 2

 .103الداخلي والدويل، املرجع السابق، ص قليمية قانون العقوابت يف ضوء قواعد القانون اجلنائي رفعت رشوان، مبدأ إ3

 . 13، ص 0221، الطبعة األوىلسرتاتيجية، اإلسيادة، مركز الدراسات السياسية و مبدأ الاجد، احملكمة اجلنائية الدولية و عادل م4
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سيادهتا إليها فإمنا متارس ضحاايها ممن ينتمون جبنسيتهم مرتكبيها أو  حدأعندما حتيل جرمية يكون قليمية، و سيادهتا اإل
 1الشخصية.

ية حالة يبدو فيها أىل املدعي العام إن حتيل أنه ال جيوز لدولة طرف أساسي على نص النظام األالنية  اثنيا: مبدأ حسن
ىل املدعي العام التحقيق يف احلالة إن تطلب أرتكبت، وأختصاص احملكمة قد إكثر من اجلرائم الداخلة يف أن جرمية أو أ

 2رتكاب تلك اجلرائم.كثر إبأهتام لشخص معني أو ذا كان يتعني توجيه اإلإفيها  تالب بغرض
كان وقوعها احملكمة بغض النظر عن م إىل ي حالةأحالة إطراف احلق يف عطى الدول األأنه أيالحظ على هذا النص و  

أي عالقة به، ن مل تكن طرفا يف النزاع أو هلا طراف أن حتيل أي حالة حىت وإعليه فللدول األأوجنسية مرتكبيها، و 
أية معاهدة بتنفيذها حبسن نية مما طراف يف حسن النية، فبموجب هذا املبدأ تلتزم الدول األ أىل مبدإساس ذلك أجع ير و 

ن إشد اجلرائم خطورة، فأن وظيفة احملكمة اجلنائية الدولية هي احملاكمة عن أليضمن فعالية املعاهدة وحسن تنفيذها،و 
لة على درجة ي حاأليها إن حتيل أ طراف يف نظامها األساسيلدول األايقتضي من عانتها على القيام بتلك الوظيفة إ

 3لتزامها جتاه احملكمة حبسن نية.إذلك لتنفيذ لدول مصلحة يف ذلك، و  تكن لتلك الول ملو شديدة من اخلطورة،
تفاقات التعاقدية الوفاء ابلعهد من املبادئ الراسخة يف كافة اإل أيعد مبد ء ابلعهد أو املتعاقد عند تعاقدهمبدأ الوفااثلثا:
أ الرومان عن هذا املبدغريق و عرب اإلإن العهد كان مسئوال ..." و اوفوا ابلعهد أمد بعيد،فجاء يف التنزيل العزيز: "و منذ 

مم و ضمان السلم، ون بني األن تنمية التعاأمم " ... جاء يف ديباجة عهد عصبة األاقده"، و بعبارة " املتعاقد عرب تع
ورد بصدر ميثاق و ،بادلة بني الشعوب املنضمة ..." لتزامات الناشئة عن املعاهدات يف العالقات املتيقتضي رعاية مجيع اإل

لتزامات الناشئة حرية اإلالشروط الالزمة لصيانة العدل، و  جيادإمم املتحدة : " ... حنن شعوب العامل، و العازمني على األ
 غريها من مصادر القانون الدويل".املعاهدات و عن 

ن الدول عندما تقوم ابإلحالة، إابلتايل فعية ملزمة لكافة من صدق عليها، و ساسي بوصفه معاهدة مجاالنظام األوملاكان 
 الوفاء ابلعهد. أتزاماهتا مبوجب نظام روما االساسي تطبيقا ملبدلفإمنا هي تفي إب

 من قبل الدولة الطرفحالة الفرع الثاين: شروط اإل
 شروط املوضوعية.الاإلحالة الشروط الشكلية و ن تتوافر يف أاملدعي العام، فال بد  ىلإحالت دولة طرف حالة أ إذا

                                                           
 .13كياين، املرجع السابق، ص سلوى يوسف األ1

 .10، ص نفسه ياين، املرجعسلوى يوسف األك2

 نظر كل من: أ 3
صيلية( جملة البحوث ختصاص للمحكمة اجلنائية الدولية )دراسة حتليلية أتنعقاد اإلإد الرزاق املواىف عبد اللطيف، مشكالت عب -

 . 030، ص 0223، اكتوبر 11، السنة 00قتصادية، كلية احلقوق، جامعة املنوفية، العدد اإلالقانونية و 
 .00عادل الطبطبائي، املرجع السابق، ص  -
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 وىل: الشروط الشكليةالفقرة األ
 هذه الشروط فيما يلي:وتتمثل 

 1(.02حالة خطية طبقا للقاعدة )ن تكون اإلأ -1

 حالة ما أييت:ترد يف اإل نوذلك أبكان ينبغي مباشرة التحقيقات   إذابيان املدعي العام يف تقرير ما   -0

رعاايها أو  أحدن يكون اجلاين أصدار االحالة، كإالوقائع املبينة لألسباب اليت تستند اليها الدولة الطرف يف  -أ
 قليمها.إن اجلرمية وقعت على أ

 ساسي.( من النظام األ25احملكمة طبقا للمادة )حالة اجلرائم اليت ختتص ابلنظر فيها ن ترد يف قرار اإلأبد ال  -ب

 قليم معني مثال.إهلية يف أن يكون حال وقوعها جراء حرب أرتكاهبا كظروف اجلرمية املدعى إب  -ت

 كانوا معروفني.  إذامكان تواجدهم وهوايهتم و حتديد الشهود   -ث

 رتكاب اجلرمية.إحتديد هوية املشتبه هبم يف   -ج

 2قيق.دلة ذات الصلة ابلتحلأل وصف  -ح
 الفقرة الثانية: الشروط املوضوعية

 تفاصيل ينبغي التعرضان مسائل هذان الشرطان يثري ، ف3قليمي للدولة الطرفاإلختصاص الشخصي و ثبوت اإلوتتمثل يف 

                                                           
إىل إستيفاء متطلبني مام املدعي العام أدعاء الدولة الطرف إنصراف إضرورة  -ابدئ ذي بدء -املادة الرابعة عشر أن ضمنتكان من مؤدي 1

فع هذه املذكرة ذاهتا ن تشأعلى ضرورة ر الشكوك داخل مذكرة مكتوبة ومن جانب آخر نصهاإ ضرورة وجوبني، وإنصرافا من جانب إىل
ن هذين ألة القول محكمة اجلنائية الدولية، ومن انفالشخصي للختصاصني النوعي و دولية ينعقد مبناسبتها اإلم ابملستندات املدعمة لنهوض جرائ

حبيث تضمن من قبل الدول امام املدعي العام، و  دعاءات جمهولة أو كيدية منإنصراف إىل ضمان التحرز لعدم إ -بداءة–منا انصرفا هنا إالقيدين 
 .مقتضيات العدالة الدولية ذاهتانسبات إعاقة إمث عدم 

 نظر يف ذلك:أ
العلوم السياسية، جامعة حممد خيضر لية، جملة املفكر، كلية احلقوق و نظام اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدو  ،حازم حممد عتلم  -

 .03، ص 0223بسكرة، العدد الثاين، مارس، 
 .021عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص   -

 من:أنظر كل 2
اردة عليها، دار الفكر اجلامعي، الطبعة القيود الو م يف احملكمة اجلنائية الدولية و د بودراعة، صالحيات املدعي العاسنداينة أمح -

 .93-90، ص 0211اإلسكندرية، مصر، األوىل، 
 .051، ص املرجع السابق، إختصاص احملكمة اجلنائية الدوليةحممد يوسف علوان،  -

مام احملكمة اجلنائية الدولية، ندوة علمية بعنوان " احملكمة اجلنائية الدولية حتدي احلصانة، كلية احلقوق، جامعة دمشق، أعاء دحازم عتلم، نظم اإل3
 .132، ص 0221سوراي، 
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ابلتفصيل يف هذه الفقرة، النظام األساسي للمحكمة، لذلك سنتعرض هلما قواعد العامة للقانون اجلنائي، و وفقا للهلما 
 هي:من توافر الشروط املوضوعية هلا و إىل احملكمة بعد التأكد  ن تصدر الدولة الطرف قرار اإلحالةأبد والهذا 

ليم الدولة، قإفراد الذين يرتكبون جرائم على تطبيق القانون اجلنائي على كافة األقليمية اإل أيقصد مببد أوال: مبدأ اإلقليمية
 الدولة.جنسية هذه  لو كانوا ال حيملونحىت و 

 ،واإلستقرارارس عليها الدولة دون غريها نشاطها على وجه الدوام أبنه تلك الرقعة من األرض اليت متقليم اإل يعرفو 
 ىل:إوينقسم 
 هي املنطقة احملددة من الكرة األرضية حمصورة حبدود سياسية.و  اإلقليم األرضي: (1

الدولة، وتشمل األهنار والبحريات املغلقة واملياه  اء اليت تقع داخل حدودهي املساحات من امل :اإلقليم املائي (0
 البحر اإلقليمي املالصق للمياه الداخلية حىت أثىن عشر ميال وفقا للعرف الدويل.الداخلية و 

 1املائي.عليا اليت تعلو اإلقليم األرضي و فهو طبقات اجلو ال اإلقليم اجلوي: (3

خرى أمن جهة إذا إرتكبت جرمية على إقليم ما، و الردع العام عدالة و رضاء الشعور ابلإىل إسباب تطبيق هذا املبدأ ويرجع أ
م إجراءات متاإيسهل إن تطبيق هذا املبدأ جرائية فإما من انحية أحتجاج ابجلهل ابلقانون لإلقليم، ن اجلاين ال ميكنه اإلإف

 2راضيها.أستقرار داخل اإلمن و يق األمام اجملتمع الدويل بتحقأن الدول ملزمة إعلى الصعيد الدويل فالتحقيق واملقاضاة، و 
نه ال أىل القضاء الداخلي، على الرغم من إ 1ذلك إبحالة اجلرائم الدوليةقليمية و مببدأ اإل3يعرتف القانون الدويل اجلنائيو 

صحاب السلطة فكيف حتاكم السلطة أذا كان مرتكبوها من إحيان معاقبة مرتكيب جرائم دولية خاصة حيقق يف بعض األ
 عمال سيادة ال ختضع لوالية القضاء احمللي.أن هذه اجلرائم هي هنم قد يتذرعوا أبأنفسها، كما 

                                                           
 أنظر كل من: 1

 .132-109، ص 1933القاهرة،  ،الطبعة الثالثةدار النهضة العربية،  جنيب حسين، شرح قانون العقوابت، -
 .02، ص 0223القاهرة، دون طبعة، ختصاص املمتد إقليميا والقانون الدويل، دار النهضة العربية، حجازي حممود، اإلحممود  -

، 0222، ية للنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة األوىل، بنغازيوجلي حممد، املسؤولية اجلنائية الدولية عن اجلرائم الدولية، دار اجلماهري سامل األ2
 .352-355ص 

جتماعي والدويل هو جمموعة من القواعد املعرتف هبا يف نطاق العالقات الدولية هتدف إىل محاية النظام القانون واإلقانون الدويل اجلنائي ال 3
عن طريق عقابه يف صور السلوك اليت تشكل عدواان على هذا النظام، أما القانون اجلنائي الدويل، فريى البعض أبنه جمموعة من القواعد 

 ونية الدولية اليت تتعلق ابجلرائم ذات الطابع الدويل.القان
 يف ذلك: نظرأ

-30-18، ص 0220فتوح عبد هللا الشاذيل، القانون الدويل اجلنائي، دار املطبوعات اجلامعية، دون طبعة، اإلسكندرية،   -
35. 
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مكانية حتديد مكان اجلرمية إهي عدم ختصاص القضائي، و خرى حول الدولة صاحبة اإلأحالة مشاكل عملية تثري اإلو 
 إىل قليمإمواد متفجرة من خر، كإرسال مطبوعات فاضحة، أو آم قليإيجة يف النت تتتحققإقليم و رتكبت يف إذا إخاصة 

ال يهم الركن املادي كونه يطبق مكان حتقق النتيجة، و   قليميةاإل أمهية مبدأتظهر ن أبد ألة الففي هذه املس خر.آقليم إ
ولوية للدولة اليت يتم أعن طريق منح وانني بني الدول اليت يتم حله هي تنازع القأخرى و أبكمله، كما تظهر مشكلة عملية 

 2املقاضاة ضده.جراءات التحقيق و إمتارس رضها و أالقبض على اجلاين على 
 ي كالتايل:هت والسفن فابلنسبة لألحكام املتعلقة ابلطائراما أ

ختصاص ن اجلرمية ختضع إلإقليم اجلوي التابع لدولة فهي يف اإلذا ارتكبت جرمية على منت طائرة و إالطائرات:  -
ي أن دولة تسجيل الطائرة إعايل البحار فأرتكبت يف إذا إما أختضع كذلك لدولة تسجيل الطائرة، هذه الدولة و 

رتكبت جرمية على منت الطائرة فوق إذا إما أالدولة اليت حتمل الطائرة جنسيتها هي الدولة املختصة ابلتحقيق، 
الة ختتلف حسب تشريع كل أن احللول القانونية هلذه املإف قليم دولة اثلثة،إخرى، مث هبطت على أاقليم دولة إ

 متس اجلرمية املرتكبة ملة ختضع لقانون دولة جنسيتها، مان الطائر ىل القول أبإدولة فقد ذهبت بعض التشريعات 
ن حد رعاايها كالقانو أاجلاين أو اجملين عليه  كان  ذاإسيادة الدولة املتواجدة الطائرة على فضائها أو من و أب

 3الدمناركي و القانون البلجيكي.

لكن هذا أخرى، و قليمية لدولة لو تواجدت يف املياه اإلإىل دولة العلم حىت و ختضع السفن السفن:   -
الدولة قليم الدولة املتواجدة على مياهها السفينة أو مت طلب املعونة من إىل إاثر اجلرمية آ  متتدختصاص ماملاإل

عايل البحار فال أذا كانت يف إما أن الدولة الشاكية، أضرت اجلرمية مبصا،ح وأمذا إ املتواجدة على مياهها، أو
 4العام.قانون للىل إختضع 

                                                                                                                                                                                     
نتهاكا ملصا،ح إفعال خمالفة للقانون الدويل تتضمن أهنا مع ذلك تعرف أبفق عليه فقهيا للجرمية الدولية و اجلرمية الدولية: ال يوجد تعريف مت1

خالال بقواعد القانون الدويل يتضمن إها الفعل الذي يرتكب تعرف كذلك أببقواعد هذا القانون، و هتم اجلماعة الدولية اليت تقرر محايتها 
 نتهاكا ملصا،ح هتم اجلماعة الدولية اليت تقرر محايتها بقواعد هذا القانون.إ

 .02ص  ،0222 مصر، ر سعيد محودة، احملكمة اجلنائية الدولية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،منتص -
 ملزيد من التفصيل راجع:و 

 .5، ص 1990، دار النهضة العربية، القاهرة، (دراسة حتليلية تطبيقية)براهيم صا،ح عبيدة، اجلرمية الدولية إحسني  -

 نظر كل من:أ2
 .02-05املرجع السابق، ص  ،متوبلأسعدة سعيد  -

 .321سـ ,322وجلي، املرجع السابق، ص سامل األ  -

 .322، ص نفسه وجلي، املرجعسامل األ 3

 .133جنيب حسين، املرجع السابق، ص 4
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إذا  ختصاصها أن متارس إ)جيوز للمحكمة :نه أساسي اليت نصت على ( من النظام األ10للمادة ) ووفقا
 ختصاص احملكمة.إب ساسي أو قبلتكثر من الدول هي طرف يف هذا النظام األكانت واحدة أو أ

تكبت إذا كانت اجلرمية قد إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إالدولة اليت وقع على  -أ
 على منت سفينة أو طائرة ...(

ة ذا كانت الدولإما يت حتصل عليها من الدولة الطرف و ويل لإلحالة المن هذه الفقرة يبحث املدعي العام ضمن فحصه األ
قليم إذا تعدت إما أقليم الدولة الطرف وحدها، إذا كانت اجلرمية قد وقعت على إذلك ألة، و الطرف قد راعت هذه املس

إقليمها جزء من ذا كانت الدول الطرف قد وقع على إ فتاض األول:اإل فرتاضان:إخرى، فهذا له أقليم دولة إىل إالدولة 
شكالية هي عدم  إلة تثري أن هذه املسإأخرى هي طرف يف النظام األساسي فحتققت النتيجة على إقليم دولة اجلرمية و 

حالت الدولة أذا إخر آلية كافية تعاجل ذلك مبعىن آساسي للتعرض هلذه املسائل نظرا لعدم وجود كفاية نصوص النظام األ
ها جزء من السلوك قليمإخرى الطرف اليت حدث على قليمها النتيجة يف حني الدولة األإالطرف اليت وقعت على 

لة تنازع القوانني اجلنائية الوطنية من جهة أمام مسأصبح نففي هذه احلالة  ،جراءات اجلنائية حياهلاجرامي قد ابشرت اإلاإل
ختصاص للدولة اليت ولوية اإلأشكالية هو منح مثل هلذه اإللعل احلل األختصاص القضاء الوطين و الدويل، و و تنازع اإل
هو ذات احلل الذي تتبناه إىل احملكمة اجلنائية الدولية، و حالت اجلرمية أخرى أو الدولة اليت قبل األجراءات ابشرت اإل

دانته و أته أو أجنبية قد بر احملاكم األ أن قامة الدعوى اجلنائية ضد من ثبتإالقوانني الوطنية اليت تنص على عدم جواز 
فيتمثل يف ما  االفتاض الثاينأما يف بلدين خمتلفني ضد شخص واحد.ن تقام الدعوى اجلنائية أستوىف العقوبة فال جيوز إ
قليم دولة غري طرف و إحتققت النتيجة على إقليم دولة طرف و رتكاب جزء منها يف إرتكبت قد مت إذا كانت اجلرمية اليت إ

فرتاض هذا اإلإقليمها، و على ن جزء من اجلرمية قد وقع أعتبار إىل املدعي العام على إحالة من قبل الدولة الطرف متت اإل
ما املساس إول مرين، األأساسي للتعرض ملثل هذه املسائل و تصبح احملكمة بني يبني عدم توافر الية كافية يف النظام األ

ختصاص احملكمة أو احلكم بعدم مقبولية الدعوى و هذا خرية إلحالة عدم قبول األيادة الداخلية للدولة غري طرف يف ابلس
 1حالة.ختصاصها حيال قرار اإلإحملكمة مل متارس ن اأيعين 

لقضائية  صاحبة الوالية اأقاليم دول ذات سيادة، و والية احملكمة اجلنائية الدولية على اجلرائم الواقعة على ويرى الفقه يف 
تتنازل عن ن الدول لن ي ميكن الرد عليه أبأن هذا الر أال إاملألوف، صل و خروجا عن األكاملة هو بدعة مستحدثة و 

أ وال بواليتها القضائية طبقا ملبدأمنا هي ال تزال حمتفظة إسيادهتا مبنح جهاز دويل خارج عنها ميارس واليته القضائية عليه، 
 2خرى.أىل احملكمة من جهة إحالة حبق اإلالتكامل و 

                                                           
 .93محد بودراعة، املرجع السابق، ص أسنداينة 1

سرتاتيجية، دون طبعة، القاهرة، دون سنة، ص اإلالسياسية و وطنية، مركز الدراسات السيادة الاجد، احملكمة اجلنائية الدولية و عادل م2
118. 



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

357 
 

لسلطة القضائية لتلك الدولة، ل الدولة، خيضع الفرد فيهانسية رابط قانوين بني الفرد و اجل تعترباجلنسية ط شر اثنيا: 
تصاص خما يهمنا يف هذا الشرط هو مدى خضوع مرتكب اجلرمية إلو  .يستلزم هذا الرابط حقوق متبادلة للطرفنيو 

كتساب اجلنسية فله عالقة إما أ جيايب.ما عالقته مببدأ الشخصية اإلالدولية عن طريق شرط اجلنسية، و  احملكمة اجلنائية
الشخصية النشط الذي متارس به الدولة واليتها القضائية على  أمبدلقانون اجلنائي الدويل من خالل صلة وثيقة ابو 

ساسي جيعل من ما خبصوص احملكمة اجلنائية الدولية فالنظام األقليم من مواطنيها، أاجلرائم اليت ترتكب خارج اإل
قد ه و حد رعاايها بسحب اجلنسية منه محاية لأن ع خلىن الدولة قد تتأابلرغم من  1را مهمامأقاعدة جنسية املتهم 

 ىل احملكمة للمقاضاة.إتلتزم بتقدميه 
دراستها من خالل ما ورد أن على املدعي العام فحصها، و  ألة اجلنسية، وإقليمية اجلرمية املرتكبةيتضح من هذا العرض ملس

 أكثر ن يطلب تفاصيلأدعاء، كما له ة لصحة اإلحالة مصحوبة ابملستندات املؤيدن تكون اإلأبد إذ الحالة، يف قرار اإل
جراءات املسموح هبا وفقا يتخذ كافة اإلداء هذه املهمة، و أي لتزامه ابلسرية التامة فإمن الدولة املقدمة لإلحالة مع ضرورة 

ما وأ(، 15حالة حسب نص املادة )ورد يف قرار اإلساسي، وذلك للتأكد من قانونية ووقائعية مالنصوص النظام األ
أخرى إبجراءات التحقيق،أو ضطالع دولة إن يتأكد من عدم ألة قبول الدعوى ينبغي على املدعي العام أخبصوص مس

 2خرى ابلتحقيق أو املقاضاة.أن يطلب بيان من الدولة الشاكية بعدم قيام دولة أجيوز له يف هذا الشأن املقاضاة و 

                                                           
 راحع كل من: 1

 .من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (10) املادة  -
 .02أمتوبل، املرجع السابق، ص سعد سعيد  -

 راجع:  حول هذا املوضوع ملزيد من التفصيل
 .313حممد إبراهيم، حسن حرفوش، املرجع السابق، ص  -
 .03-02مود حجازي حممود، املرجع السابق، ص حم -

 ساسي على ما يلي: "من النظام األ 10تنص املادة 2
ختصاص احملكمة قد إكثر من اجلرائم الداخلة يف أن جرمية أو أية حالة يبدو فيها أىل املدعي العام إن حتيل أجيوز للدولة الطرف  -1

كثر أهتام لشخص معني أو ذا كان ينبغي توجيه اإلإفيها  تاملدعي العام التحقيق يف احلالة لغرض الب إىل ن تطلبت وأرتكبإ
 رتكاب اجلرائم.إب

 تكون مبا هو يف متناول الدولة احمللية من مستندات مؤيدة."قدر املستطاع الظروف ذات الصلة و حتديد احلالة  -0
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ذا إىل املدعي العام، إن تتقدم بشكوى ساسي للمحكمة أبظام األنه حيق لدولة غري طرف يف النأشارة جتدر اإلهذا و 
ذلك مبوجب ( من النظام و 10الثة من املادة )ذلك بناء على الفقرة الثحملكمة بنظر اجلرمية قيد البحث و ختصاص اقبلت إب

 2قا للباب التاسع.ستثناء وفإتتعاون الدولة القابلة مع احملكمة دون أي أتخري أو و .1عالن يودع لدى جملس احملكمةإ
حد أرتكبها إقليم دولة ليست طرفا، أو إختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على إذا وقعت جرمية ما تدخل يف إعليه فو 

ن احملكمة اجلنائية الدولية غري أىل نتيجة مؤداها إن نصل أساسي فمن البديهي رعااي دولة ليست طرف يف النظام األ
نضمام و اإل ختصاص التبعي للمحكمة عربضى اإلتر  نن الدولة ذات العالقة لاجلرمية، ذلك ألخمتصة ابلنظر يف هذه 

حالة جرمية من حىت و لو كانت حمل اإلإحالة لدى املسجل ن تودع أساسي، عندها ال ميكن التصديق على النظام األ
ستصدار إ كمة التبعي التكاملي ال أييت مبجردختصاص احملإاجلرائم اليت ختتص ابلنظر فيها احملكمة اجلنائية الدولية، فقبول 

نعقاد والية احملكمة اجلنائية الدولية جراءات املتبعة إل( حددت اإل3فقرة  10حالة من قبل دولة غري طرف، فاملادة )إ
لدى إعالن يداع إبد من مرتكب اجلرمية بل الخرية، هو حد رعااي األأمن و أقليم دولة غري طرف إجلرمية وقعت يف 

عندها يرفع القيد على ممارسة احملكمة بقبول الدولة لوالية احملكمة، و  مسجل احملكمة ليعلم املسجل سرا املدعي العام
 3عالن الذي قامت إبيداعه.ن تبلغ الدولة نتيجة اإلأختصاصها بعد إل

                                                           
ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية من قبل دول إ( الذي يتناول قبول 10/3) ماداي يف املادة أن هناك خطأىل إشارة جتدر اإل 1

عن طريق الذين صاغوا هذا النص بطريقة  أستخدم خطإنه قد أن اللفظ )جرمية( يبدو يف حدود اجلرمية حمل املساءلة وأغري طرف 
كان الغرض من هذا النص و الدولة الطرف و من جملس األمن أحالة ستخدامه بصدد اإلإغري رمسية بدال من لفظ "حالة" الذي مت 

ن هذا أال يعتقد إختصاص احملكمة و حالة )حالة( و اليت قد تشكل جرمية تدخل ضمن إن يكون للدولة غري الطرف احلق يف أهو 
 رد سلفا.ن تقوم احملكمة بتفسري هذا النص بطريقة ال تتماشى ما و أسوف يكون سببا يف  (10/3 )اخلطأ املادي الوارد يف املادة

 راجع كل من:
 .005صر، املرجع السابق، ص جنالء حممد ع -
دار النهضة العربية  )مع دراسة تطبيقية ومعاصرة للمحكمة اجلنائية الدولية(، حممد حسين علي شعبان، القضاء الدويل اجلنائي -

   022سـ 059، ص0212القاهرة،  دون طبعة،

 نظر كل من:أ 2
 .002السابق، ص أشرف عبد العزيز الزايت، املرجع  -
 .00عادل الطبطبائي، املرجع السابق، ص  -

 نظر كل من:أ3
 .130دعاء أمام احملكمة اجلنائية الدولية، مرجع سابق، ص حازم عتلم، نظم اإل -
 .133شريف سيد كامل، املرجع السابق، ص  -
دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، ، رسالة (األحكام املوضوعية واإلجرائيةأبو ركبه، اجلرائم ضد اإلنسانية ) رامي عمر ذيب -

 .393-392، ص 0223
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جراءات من مث املضي يف اإلللتحقيقات، و ولية جراءات املتبعة يف املرحلة األميكن للمدعي العام يف هذه احلالة ممارسة اإلو 
لتزام بقواعد الفصل التاسع املتعلق ابلتعاون الدويل مع ختصاص احملكمة ابإللتزام الدولة القابلة إلإمع ضرورة تبقية امل

ات إجراءن متد املدعي العام بكافة املعلومات اليت ختص أساسي، فعليها جراءات وفقا للنظام األاحملكمة لضمان سري اإل
راءات القبض جإلتسهيل  ة يف تقدمي الشهود واملشتبه هبم للتحقيق أو احملاكمةن تتعاون مع احملكمأعليها التحقيق، و 

 1أو اجراء التحقيق داخل اقليمها.والتقدمي للمحاكمة 
 الفرع الثالث: القضااي احملالة من قبل الدول األطراف يف النظام األساسي

مجهورية  احملالة من قبل الدول األطراف يف نظامها األساسي ابلقضية احملالة من قبلاحملكمة و  مامأالقضااي املعروضة تتمثل 
ن قضية اثلثة حمالة موغندا و أمجهورية الكونغو الدميقراطية، وأخرى من قبل مجهورية  خرى من قبلأالكونغو الدميقراطية، و 

قضية من  محكمة اجلنائية الدولية مبباشرة التحقيق يف كلقد صدر قرار املدعي العام للقبل مجهورية إفريقيا الوسطى، و 
 2نتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان.إذلك جراء ما وقع داخل أقاليمها من قضااي الدول املذكورة وأمسائها و 

 من قبل الكونغو الدميقراطيةالة وىل: القضية احملالفقرة األ
جوان  03ول للمحكمة يف القضية املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية بتاريخ ابشر املدعي العام للمحكمة التحقيق األ

حال مبوجبها الوضع يف أالذي مجهورية الكونغو الدميقراطية، و  ليه من قبل رئيسإساس الرسالة املوجهة أعلى  0220
 3ساسي.طراف يف النظام األاليت كانت من الدول األىل احملكمة و إكونغو الدميقراطية ال

جل وضعية اجلرائم املرتكبة الواقعة أمن  0220فريل أاحملكمة يف  إىل املدعي العامحيلت قضية الكونغو الدميقراطية أحيث 
ساسي حيز قليم الكونغو الدميقراطية منذ دخول النظام األإحتت الوالية القضائية للمحكمة، زعما بوجود تلك اجلرائم يف 

كثر ضالعا أشخاص أو حد األأن كان إىل املدعي العام التحقيق يف سبيل حتديد إ، كما طلب 0220النفاذ يف جويلية 
ىل مدعي عام احملكمة إبرسالة   0220قد توجه رئيس مجهورية الكونغو الدميقراطية يف مارس و  4يف ارتكاب اجلرائم.

علن املدعي العام بعد تلقيه أقد لدولية، و إىل احملكمة اجلنائية ااجلنائية الدولية حييل مبوجبها الوضع يف الكونغو الدميقراطية 
بلغ مجعية مجهورية الكونغو الدميقراطية، وأ نه سيبحث الوضع يفأفراد و منظمات غري حكومية أتصاالت عديدة من إل

ذن من الدائرة التمهيدية يف احملكمة قصد البدء يف التحقيق إنيته تقدمي طلب للحصول على طراف على الدول األ

                                                           
ىل احملكمة عن إمنه، وقامت ابإلحالة  10/3هذا ما فعلته دولة ساحل العاج اليت تعترب دولة غري طرف يف النظام األساسي وفقا للمادة و 1

 .0220سبتمرب  19اجلرائم املرتكبة على إقليمها منذ أحداث 
 .235ملرجع السابق، ص بدر الدين حممد شبل، ا  -

 .008، ص 0211ردن، ، األالطبعة األوىل، عمانهشام حممد فرجية، القضاء الدويل اجلنائي، دار الراية للنشر والتوزيع، 2

 .323-325، ص املرجع السابقعمر حممود املخزومي، 3

4Goran. Slotter, international criminal court (ICC), N.Q.H.R, vol 23/3, 2005, p 285. 
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العام من خالل قد حتصل املدعي ، و 0220جويلية  1لدميقراطية منذ رائم املرتكبة يف مجهورية الكونغو اللكشف عن اجل
املصادر اليت تؤكد وجود و  غري احلكومية على العديد من التقارير املنظماتتعاون بعض الدول وكذا املنظمات الدولية و 

خرى اليت تدخل يف ىل جانب العديد من اجلرائم األإ،0220كونغو الدميقراطية منذ سنة من القتلى يف الأالالف 
ة ذلك بزايدالكونغو الدميقراطية و  قليم مجهوريةإقد ابشر املدعي العام حتقيقه يف اجلرائم املرتكبة يف ، و 1ختصاص احملكمةإ

الدائرة التمهيدية يف ختذت ، وإ0220جوان  03ا يف احلالة يوم بعدما فتح حتقيق2قاليم اجلمهوريةأحدى حمققي احملكمة إل
شراكه ألطفال يقل رتكابه جرائم حرب وإلهتامه إبك إلذلقرارا بتوقيف املتهم " توماس لوابنغاديبلو" و  0222ي فيفر  12

 عمال عدوانية.أسنة يف  15سنهم عن 
مان كااتنغا " جري "قرار التهم يف القضية املدعي العام ضد إن أقرار بش 0228سبتمرب  02ختذت الدائرة التمهيدية يف إو 
ثبات وجود دلة كافية إلأن هناك أوىل بتدائية األدت الدائرة اإلأك 0228سبتمرب  02يف ، و ماتيونقيد جول شوي""و
عاما يف القتال، و  15رتكب اجلرمية اليت تشمل إشراك األطفال دون سن إهنما معا من عتقاد أبسباب جوهرية لإلأ
بصورة منهجية ضد السكان املدنيني م واسع النطاق و القتل يف سياق هجو اجلنسي و ستعباد غتصاب واإلرتكاهبم جرائم اإلإ

 "جولوستويقيدتتيو ما "و "جريمان كااتنغا"عي العام ضد ن القضية مازالت معروضة على املدأكدت إيتوري،كما أيف 
 3قرار التهم و يصبح هنائيا.إن أختاذ قرار بشإحىت 

                                                           
 قضية الكونغو الدميقراطية احملالة على احملكمة اجلنائية الدولية:1

Http: // www .icc.cpi.net/ cases/ html. 
ظلت هذه ن قبله، و ول الذي أعلن مبعد التحقيق الذي فتح من قبل املدعي العام للمحكمة يف الكونغو الدميقراطية التحقيق الرمسي األو  2

ن يقود املعهد ساسي أبمن النظام األ 10/3حتصل على التصريح من الدائرة التمهيدية تبعا للمادة تقدما حيث طلب و كثر التحقيقات األ
ول حتقيق للمحكمة يعد اخلطوة أن فتح أقد علق املدعي العام قائال: " ، و الشرعي اهلولندي الفحوصات الشرعية يف الكونغو الدميقراطية

 محاية الضحااي.اجلنائية يف مواجهة احلصانة و  يةهم يف تقدم العدالة الدولاأل
 على املوقع: 0225نظر تقرير منظمة العفو الدولية لسنة أ

Http: // www.amnesty. Org / report 2005 /cod – summary- org. 
كد من دخول كافة أاملنظمات بعد ما مت التالدميقراطية، وعدد من احلكومات و مجهورية الكونغو ختاذ ابلتعاون مع إد هذا التقرير وقدأك

هلذه األخرية بزايرة إقليم "  تفاق تعاون مع احملكمة يسمحإقد وقعت مجهورية الكونغو الدميقراطية إختصاص احملكمة، و اجلرائم املرتكبة يف 
 قليم.ولية للمحكمة يف ذلك اإلتركزت التحقيقات األإيتوري" و 

 أنظر يف ذلك:
، 0222بريوت، لبنان،  الطبعة األوىل، ، منشورات احلليب احلقوقية،ية الدولية حنو العدالة الدوليةمحد، احملكمة اجلنائقيدا جنيب   -

 .011ص 
 أنظر: قضية كونغو الدميقراطية احملالة على احملكمة اجلنائية الدولية 3

http:// www.icc-cpi-int/ press/press/preleases/ 425.html. 

http://www.amnesty/
http://www.icc-cpi-int/
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انقش املدعي العام أوىل حماكماهتا، و  ت احملكمةأبد 0229جانفي  02" ففي ييلود لوابنغا "توماس ا ابلنسبة لقضيةأم
ستئناف التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية يف لغت غرفة اإلأقد و مام احملكمة.أ 0229جويلية  10القضية بتاريخ 

يل الوصف القانوين، مكانية تعدإللنظر يف  10/23/0229وىل الصادر يف بتدائية األقرار الغرفة اإل 28/11/0229
 0212.1جانفي  3نفت احملاكمة ليوم أستإقد ، و والقاسية واملعاملة الإلنسانيةستبعاد اجلنسي جرائم اإل وذلك إبضافة

هناك سؤال مهم يطرح ابلنسبة للتحقيقات اليت جتريها احملكمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مفاده هل سيأخذ املدعي و 
عماال وحشية يف احلرب اليت أرتكبت إمن زعماء بعض اجملموعات املسلحة اليت عتبارات السياسية اليت جعلت العام ابإل

جراء إشكال كيف ستستمر احملكمة يف إهو ما يطرح شركاء يف حكومة غري منسجمة، و  0223و  1998دارت بني 
حالة، ام يف تلك اإلإهتع من هم يف موضع صبحوا شركاء مأقبل ممثلني حلكومة إحالة متت من التحقيقات بناء على 

حالة اليت تتم كيف ستكون الشراكة يف هذه احلكومة مما يعكس العقبات العملية اليت تعرتض عمل احملكمة حىت يف اإلو 
 2ساسي.طراف يف النظام األمن قبل الدول األ
 ة: القضية احملالة من قبل أوغنداالفقرة الثاني

مباشرة التحقيق يف القضية احملالة من قبل مجهورية  0220جويلية  09قرر املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية بتاريخ 
اجلرائم املرتكبة من قبل اجلماعة املتمردة املسماة جبيش الرب أوغندا و ذلك على خلفية النزاع الدائر يف مشال أوغندا، و 
وغندي " رسالة من طرف الرئيس األ 0223يف احملكمة اجلنائية الدولية يف ديسمرب حيث تلقى املدعي العام  للمقاومة.

قد مت يش الرب للمقاومة اىل احملكمة، و اجلرائم املرتكبة من قبل جوغندا و أيوري موسيفيين" حييل من خالهلا الوضع يف 
 09يف لندن بتاريخ وغندي الرئيس األمت بني مدعي عام احملكمة و  وغندا من خالل اللقاء الذيأحبث تعاون احملكمة مع 

 3املساعدة لتسهيل عمل احملكمة.مت فيه دعوة الدول واملنظمات الدولية لتقدمي العون و و  ،0220جانفي

ذن من الدائرة  إنه سيقدم طلبا للحصول على أساس أطراف على قد قام مدعي عام احملكمة إببالغ مجعية الدول األو 
ذلك من خالل مجع البياانت و التحقيق، و ساس القانوين ملباشرة بعد التأكد من وجود األالتمهيدية، قصد بدء التحقيق 

                                                                                                                                                                                     

 
سبتمرب  13مم املتحدة، اجلمعية العامة، األ A/ 352/20مني العام ، مذكرة من األ0229- 0228تقرير احملكمة لألمم املتحدة للفرتة 1

 .20، ص 0229
 وملزيد من التفصيل راجع: 

 .055هشام حممد فرجية، املرجع السابق، ص  -

 .229الدين حممد شبل، املرجع السابق، ص بدر 2

 وغندا احملالة على احملكمة اجلنائية الدولية:أقضية 3
http:// www.icc-cpi.net/  cases/html. 

 

http://www.icc-cpi.net/
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املنظمات الدولية و كذا الدول و وغندية و ذلك من خالل التعاون مع احلكومة األملعلومات عن حقيقة تلك اجلرائم و ا
هبذه القضية اليت متت  0220جوان  13 بلغ املدعي العام رئيس احملكمة بتاريخأقد نظمات الدولية غري احلكومية، و امل
احملكمة لدى قلم   ختصاصإعالان بقبوهلا إودعت أوغندا قد أن أكد املدعي العام على أوغندا، كما أحالتها من قبل إ

نه يف مرحلة تقييم املعلومات املتاحة قصد البدء أعلى ساسي، و من النظام األ (10/3 )ذلك وفقا للمادةكتاب احملكمة و 
 1ساسي.من النظام األ( 53 )يق وفقا ملا هو وارد يف املادةيف التحق

جوزيف  "وامر القبض ضد مخسة من كبار قادة جيش رب للمقاومةو هم أصدرت احملكمة أ، 0225كتوبر أ 10يف و 
رتكاب جرائم ضد هتموا إبإحيث  " راسكالوكواي "،أونغوين"، وودايمبو"، دومينيك أ كوتأوين "، " أكوين "، " فينست 

نه أال إ سرتقاق اجلنسي وشن هجوم مباشر على سكان مدنيني،اإلالقتل واإلغتصاب و مبا يف ذلك نسانية وجرائم حرب اإل
االخرون مطلقي السراح  ربعةال يزال األأن "راسكا لوكواي" قد تويف دون القبض عليه، و دت احملكمة أك 0222يف نوفمرب 

 2هم دون املزيد من التأخري.جل القبض عليأتسعى منظمة العفو الدولية من و 
الكشف عن اجلهات اليت مداد والدعم و دلة ملعرفة اإلجل مجع األأوقد واصلت احملكمة اجلنائية الدولية التحقيقات من 
أوضاع الشهود وعملت ابلتنسيق مع وحدة الضحااي والشهود التابعة تزود شبكات " جيش الرب للمقاولة " كما رصدت 

خرى )مثل أقرتفتها حاالت إستمرت يف رصد اجلرائم اليت وإ ية خماطرأجتنيبهم مني محايتهم و أتجل أذلك من للمحكمة و 
 3وغندا(.أقوات الدفاع الشعبية يف 

وغندا أأعضاء يف جيش الرب للمقاومة فيما يتعلق ابحلالة يف  أشخاص يزعم أهنم لقاء القبض على أربعةإوامر أظلت و 
الدائرة االبتدائية الثانية معلومات عما إىل دعاء اإلقدم ، و 4 0212لغاية جانفي  0225معلقة دون تنفيذ منذ جويلية 

لقاء القبض مر إبظل األو ،ي قرار أمل يتخذ مه بتعليمات من " جوزيف كوين " و وين " بزعم إعداأن وفاة " فنست أورد بش
و ( القضاة "ماور 2290مارس  12بتدائية الثانية اليت تضم )حىت شرعت الدائرة اإل 0228كتوبر أيف ،و 5ساري املفعول 

 12لية القضية و يف ن مقبو أجراءات الدعوى بشإترندا فيلوفا " يف مباشرة  كاترينا"، و"إدايرا فاتو ماات دميبيلي "، و"بولييت
ن أمؤكدة من جدية أن املقبولية قرارها بشصدرت الدائرة أ بعد النظر يف العروض املختلفة اليت قدمت، و 0229مارس 

                                                           
1Goran. Slotter, international criminal court (ICC), N.Q.H.R, vol 24/1, 2006, p 151. 

 .313طارق احلسيين حممد منصور العراقي، املرجع السابق، ص 2

 .021هشام حممد فرحية، املرجع السابق، ص 3

 02-18داء برامج احملكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، أ، تقرير عن أوغنداجنازات احملكمة اجلنائية الدولية، احلالة يف إث أهم أحد4
 .20-23 ، صicc.ASP- 3/8ف، ، مجعية الدول األطرا0229نوفمرب 

 .022براهيم حرفوش، املرجع السابق، ص إحممد أنظر:  
ودايمبو أ كوتأويت، وأفنست املدعي العام ضد جوزيف كوين، و  9022-0228تقرير احملكمة اجلنائية الدولية لألمم املتحدة للفرتة 5

 .11، ص 0229سبتمرب  13مم املتحدة، اجلمعية العامة، األ A/64/356وجنوين )احلالة يف أوغندا(، أودومينيك 
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أن السيناريو ىل إخلصت الدائرة إذا كانت دعوى ما غري مقبولة، و  احملكمة كانت هي اجلهة اليت حتملت مسؤولية حتديد ما
هو التقاعس ال و أوامر القضائية، صدار األإساسه ظل كما هو يف وقت أبد من حتديد مقبولية الدعوى على الذي كان ال

ة كانت مقبولة يف تلك املرحلة، ن القضيألذا قررت الدائرة نب السلطات الوطنية ذات الصلة، و ي فعل من جاأتام عن ال
 0229.1سبتمرب  02ستئناف حىت اتريخ يفصل يف اإللدفاع هذا القرار يف وقت الحق، ومل ستأنف حمامي اأقد و 

 الفقرة الثالثة: القضية احملالة من قبل إفريقيا الوسطى
وضعية اجلرائم املرتكبة يف إقليمها إىل الوالية القضائية للمحكمة  0225جانفي  2أحالت حكومة إفريقيا الوسطى يف 

و اليت رأى عندها املدعي العام أن الوقت مبكر  0220اجلنائية منذ دخول النظام األساسي حيز النفاذ يف جويلية 
إرأتى عليه أوغندا، و الكونغو الدميقراطية و  هذه الدولة مثلما فعل يف إبصدار قرار مبباشرة التحقيق فيما يتعلق ابلوضع يف

عن فتح التحقيق فيها  0223ماي  00، ليعلن مكتب املدعي العام بتاريخ 2البياانت تركها حمل حبث ومجع املعلومات و 
ختصاص إة اليت تقع ضمن اليت تبني أن اجلرائم اخلطري ستقاؤها من جمموعة من املصادر و إعلى أساس املعلومات اليت مت 

مجع األدلة و م سوف يقوم إبجراء حتقيق مستقل و من مث فاملدعي العاهورية إفريقيا الوسطى،و رتكبت يف مجإاحملكمة قد 
 اإلجرام يف سنيتندالع العنف و إستنادا إىل حتليل أويل للجرائم اليت وقعت يف ذروة حقة املسؤولني عن تلك اجلرائم، وإمال

بني هي جرائم وقعت يف سياق نزاع هنب للمنازل واملتاجر و جدت خالهلا قتل وإغتصاب املدنيني و و  0223و  0220
دعاءات عن اجلرائم اجلنسية ا احلالة األوىل اليت يفتح فيها املدعي العام حتقيق يف اإلأهنيبدو قوات احلكومة و املتمردين، و 

 تفاصيل اجلرائم اجلنسية، هنا تبنيأ ل عنها مكتب املدعي العامدعاءات اليت قاهي اإليت فاق عددها عدد جرائم القتل، و ال
رتكبت ضد املدنيني ال ميكن جتاهلها يف نطاق القانون إغتصاب اليت أن جرائم اإل ن املعلومات اليت حبوزته تشري إىلوأ

هي أعلى هيئة الوسطى و نقض يف مجهورية إفريقيا ىل حكم حمكمة الإقد أشار مكتب املدعي العام ، و 3الدويل اجلنائي
ضطالع ابإلجراءات أن نظام العدالة الوطنية غري قادر على اإل من مث إىلد الوارد يف إحالتها للمحكمة و قضائية يف البال

 4الالزمة للتحقيق و احملاكمة عن اجلرائم املرتكبة.

                                                           
 .10، املرجع السابق، ص 0229-0228تقرير احملكمة اجلنائية الدولية لألمم املتحدة للفرتة 1

2Goran. Slotter, international criminal, op. cit p 285. 

 فريقيا الوسطى:ملدعي العام للتحقيق يف مجهورية إاعالن مكتب املدعي العام لدى احملكمة اجلنائية الدولية عن فتح إ3
http:// www.icc-cpi-int/ press/pressreleases/ 248 .html. 

إال عندما تكون خري وال تتدخل ن احملكمة هي املالذ األإساسي فن حكم حمكمة النقض كان عامال مهما ألنه مبوجب النظام األأحيث 4
 .جراء حماكمات حقيقيةإالسلطات القضائية الوطنية غري قادرة أو غري راغبة يف 

 راجع يف ذلك:
 . 235بدر الدين حممد شبل، املرجع السابق، ص   -

http://www.icc-cpi-int/
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عتقاد أبنه من خالل أسبااب معقولة لإل بتدائية الثالثة التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية أن هناكقد رأت الدائرة اإلو 
إىل  0220ر أكتوب 05الصراعات املسلحة الطويلة األمد اليت وقعت يف مجهورية إفريقيا الوسطى يف الفرتة املمتدة من

سع النطاق و هجوم وا نغومبو"م جون بيري بيمبابته حركة حترير الكونغو بقيادة "رتكإمبا ، و 0223مارس  15غاية 
من  0228جوان  12بتدائية الثالثة يف قد أرسلت الدائرة اإلالتعذيب، و غتصاب و اإلجرائم القتل و دنيني و منهجي ضد امل

يعه من جانب مت توقالصادر ضد " جون بيري بيمبا"، و  خالل مسجل احملكمة إىل مملكة بلجيكا طلب القبض و التقدمي
 .1حماكمته ، لتتم0228جويلية  23خ سلم إىل احملكمة اجلنائية الدولية بتاريالسلطات البلجيكية و 

 املطلب الثالث: اإلحالة مبعرفة املدعي العام
ذلك بناء على ما يتلقاه من ة بفتح التحقيق من تلقاء نفسه، و خول النظام األساسي للمدعي العام احلق يف املبادا

معلوماته تلك من أي جهة سواء ن للمدعي العام أن يستقي إعليه فإختصاص احملكمة، و معلومات حول جرائم داخلة يف 
غات من دول غري أطراف، وكذلك من منظمات حكومية أو غري حكومية، أو هيئات اتبعة لألمم املتحدة، أو حىت بال

 2بالغات من أفراد.
الفرع األول: كيفية منح املدعي العام سلطة املباداة يف ضوء مناقشات الدول خالل مرحلة اإلعداد لنظام روما 

 األساسي
ات اللجان شقد كانت صالحية املدعي العام يف البدء يف التحقيقات من تلقاء نفسه موضوع خالف أثناء مناقل

املالحقة القضائية، حنو يشمل التحقيق و على التحضريية، حيث أكدت بعض الوفود على ضرورة توسيع دور املدعي العام 
تلك  سوف نعرض فيما يلي ألهمام لتلك الصالحية، و ل املدعي العستغالرفضت الدول األخرى خوفا من سوء إ يف حني

 .املناقشات
  3551الفقرة األوىل: يف ضوء مشروع جلنة القانون الدويل املقدم إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 

ى مل خيول مشروع جلنة القانون الدويل للمدعي العام سلطة مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه يف حالة عدم وجود شكو 
نه ينبغي عدم مباشرة التحقيق يف اجلرائم املشمولة أختصاص احملكمة، حيث يرى أعضاء اللجنة إن جرمية تدخل يف أبش

ن حيرك دعوى أوبذلك مل يسمح للمدعي العام  ،منحدى الدول أو من جملس األإابلنظام األساسي دون سند من 
 الدويل.ستقرار قضائية هلا دوافع سياسية وعابثة مببدأ اإلخوفا من نشوء دعاوى إن مل يتوافر هذا الشرط قضائية 

 
 

                                                           
 .028-023هشام حممد فرحية، املرجع السابق، ص 1

 .من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (15) انظر املادة2
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  3551جتماعها عام إيف ضوء مناقشات اللجنة التحضريية املنبثقة عن اجلمعية العامة يف : الفقرة الثانية
تتقدم نه ألسباب سياسية خمتلفة قد ال أهي ترى قوم به املدعي العام مقيداجدا، و ن الدور الذي يأت بعض الوفود أر 

ىل إستنادا إهلذا ينبغي متكني املدعي العام حبكم منصبه من الشروع ابلتحقيقات أو ، و 1الدول أو جملس االمن بشكوى
روندا قد منح هذا ام لكل من احملكمتني يوغسالفيا و ن املدعي العي مصدر كان علما أبأاملعلومات اليت حصل عليها من 

قرتاح إبضافة إبناء على ذلك فقد قدم مة اجلنائية الدولية هذا احلق، و عام احملكليس هناك ما يربر حرمان مدعي ، و 2احلق
ساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة، و من النظام األ(  18 )ن تكون بنفس مضمون املادةأ على( 05ة)فقرة جديدة للماد

 3يضاأن يقدموا شكوى ذا النظام أفراد مبوجب هنتيجة لذلك يستطيع األساسي حملكمة روندا، و من النظام األ(13 )املادة
رب يف دور مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية على حنو أكتوسع و  أكثرن يكون هناك تفصيل أبعض الوفود  رأتتإكما 

ت يف أر أي شكوى، و مت ليشمل مباشرة لتحقيق أو املالحقة القانونية يف حالة اجلرائم اخلطرية، حىت يف حالة عدم وجود أ
يف وضع  الذي يصبحخري، و نزاهة هذا األإستقاللية و ن يعزز أنه أطاق دور املدعي العام من شنن توسيع أطار هذا اإل

لفتت ، و منن ينوب عن دولة متظلمه معينة أو عن جملس األأبدال من سره ميكنه من العمل ابلنيابة عن اجملتمع الدويل أب
تفاقيات حقوق إطار بعض إؤديه شكاوى الدول يف تي ىل الدور احملدد الذإجتاه يف هذا الصدد بعض الوفود  اإل

 4.االنسان
يف أن تتوافر لدى املدعي العام قرتاح يقضي إي دولة شاكية، فقد قدم أساءة لتسهل العملية من جانب بغية منع اإلو 

ضد الشخص، ته قضية قوية مبدئيا ن حبوز أال أو حالة تقدمي شكوى من قبل دولة أو فرد أو مبادرة شخصية منه القناعة 
ىل دائرة احملكمة اليت مل حتكم يف القضية يف إن يقدم املوضوع أمث ينبغي للمدعي العام من أهنا مستوفية لشروط القبول و و 

ذا كان إجراءات بصدد النظر يف املوضوع ما شرتاك يف اإلن يبلغ مجيع الدول املهتمة كي يتيح هلا فرصة اإلأو  ،هناية املطاف
نقطة حمصورا يف غرفة املشاورات جراء املتبع عند هذه اليكون اإلو ردها  أو العام.ينبغي قبول النظر يف القضية من املدعي 

متتع املدعي  ىعرتضت علإخرى أن وفود دول أال إ ،5حيمي مصا،ح الدولإذاعته القضية على املأل و سراي مما حيول دون و 
إىل تسييس من هذا القبيل ستفضي فهي ترى أن صالحية مستقلة  دعاء أمام احملكمة،اإلملباشرة  العام بصالحية مستقلة

                                                           
 .021، ص املرجع السابق مد حسين علي شعبان،حم1

 .029عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص 2

، ص 0212مام احملكمة اجلنائية الدولية، رسالة ماجيستري، كلية القانون، جامعة الشارقة، أسعود خالد العطار، حتريك الدعوى اجلنائية 3
138-139. 

 32(، ص 00/52/13) 0مم املتحدة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم دولية، الواثئق الرمسية األ نشاء حمكمة جنائيةنظر تقرير اللجنة إلأ4

 .123محد بورداعة، املرجع السابق، ص أسنداينة 5
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ن أميكن قية احملكمة، و داس مبصمين أمر ن هذا األأمن شلعام بوجود دوافع سياسية يف عمله. و هتام املدعي ااحملكمة وإ
 1اتفهة.هدار املوارد املالية للمحكمة بشكاوى إىل إضي هذه الصالحية وفقا لوجهة نظرهم تف

تقدم هبا املدعي العام مببادرة منه دون دعم من الدولة املشتكية لن تكون ين الشكوى اليت أإىل خر آي أيف حني ذهب ر 
أبكمله ن تبلغ التطورات يف القانون الدويل مرحلة يكون فيها اجملتمع الدويل أعني تيزال من املنه الفعالة، كما قبل أب

إىل نه من غري الواقعي السعي إي فأىل هذا الر إستنادا م صالحية املباشرة ابلتحقيقات، وإمستعدا لتخويل املدعي العا
 2.ن حتظى بقبول واسع النطاقأذا أريد للمحكمة توسيع دور املدعى العام إ

 الفقرة الثالثة: يف ضوء النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
ستقر على إي ألكن الر ، و 3ويل املدعي العام سلطة البدء يف التحقيق من تلقاء نفسهالعديد من الوفود على ختإعرتضت 

حيث ، 4مستقلةنشاء حمكمة جنائية دولية قوية و إل مما يعد جناحا كبريا للدول املؤيدةإعطاء املدعي العام تلك الصالحية 
ذا امتنعت الدول إختصاصها، إتتيح للمحكمة اجلنائية الدولية ممارسة  هناأمهية سلطة املدعي العام يف هذا الشأن أتبدو 

 ىل احملكمة.إحالة اجلرمية إمن عن جملس األطراف يف النظام و األ
ملدعي العام سلطة القيام مبباشرة التحقيق ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ا/ح( من النظام األ13املادة ) منحتفقد 

ساسي ( من النظام األ15جازت املادة )أساسي، و ( من النظام األ25ملادة )وص عليهايف احدى اجلرائم املنصإخبصوص 
 5ساس املعلومات اليت يتلقاها.أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه على أللمدعي العام 

 

                                                           
 .182مسعود خالد العطار، املرجع السابق، ص 1

 نيسان/ إىلار/مارس أدثناء الفرتة من أعمال اللجنة التحضريية أول عن اللجنة التحضريية إلنشاء حمكمة جنائية دولية اجمللد األأنظر تقرير 2
 38.( ص a/00/51( )00( امللحق رقم )51الواثئق الرمسية للجمعية العامة لألمم املتحدة، الدورة)-1992غسطس أب /أبريل و أ

نظرا إلمكانية إستعماهلا، ساءة إمنح املدعي العام هذه السلطة، خشية  على س الدول املعارضةأكانت الوالايت املتحدة االمريكية على ر   3
 مثل.هبذه املهام ابلشكل األ يستطيع القياملن كبرية و نه سيكون مثقال مبهام  خضوع املدعي العام لضغوط سياسية، إضافة أب

 نظر يف ذملك كل من:أ
 .23-22، ص لية، املرجع السابقاإلختصاص يف نظر اجلرائم الدو لية حتديد آمدوس فالح الرشيدي،  -

وىل، حيي عبد هللا طعيمان، جرائم احلرب يف نظام احملكمة اجلنائية الدولية، مكتبة خالد بن الوليد/ دار الكتب اليمنية، الطبعة األ -
 .305، ص 0212، صنعاء، )اليمن(، 0212

 كل من:  ظرأن4
 15ص ع السابق،ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، املرجإحممد يوسف علوان،  -
 .020عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص  -

 .020حممد حسين علي شعبان، املرجع السابق، ص 5
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 : ماهية املباداة )دور املدعي العام يف مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه(الفرع الثاين
ختصاص احملكمة إتدخل ضمن  اليت اجلرائممن الدويل إبحالة جرمية ما من هذه األطراف وجملس األ ذا مل تبادر الدولإ

األجهزة اليت حددها النظام األساسي لتفعيل  حدأكاحملكمة  ن املدعي العام هلذه إىل هذه احملكمة، فإاجلنائية الدولية 
فر املعلومات عن اجلرمية اليت تندرج على أساس توا حتقيق من تلقاء نفسهجراء إىل إن يبادر أاملمكن  ختصاصها، منإ

 ذ منحت هذه األخريةإ1ج(من نظامها األساسي-13ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ،وهذا ما أكدته املادة )إحتت 
 كمةختصاص احملإللمدعي العام سلطة القيام مبباشرة التحقيق من تلقاء نفسه فيما يتعلق جبرمية من اجلرائم اليت تدخل يف 

ي من هذه اجلرائم، أبناء على ما يتلقاه من معلومات خبصوص ات يف هذه احلالة من تلقاء نفسه ذ يقوم مبباشرة التحقيقإ
 شخاص املتهمنيألأن حيرك الدعوى اجلنائية من تلقاء نفسه ضد الشخص أو انه مبوجب ذلك يكون للمدعي العام أي أ
 2ساسي.( من النظام األ25املادة )ي من اجلرائم املنصوص عليها يف أرتكاب إب
أراضيها صيل ال يتوقف على كون الدولة اليت وقعت على أحق املدعي العام يف مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه حق و 

ساسي  ذا مل تكن طرفا يف النظام األإبغض النظر عن قبول هذه الدولة أم ال، و  ساسي للمحكمةيف النظام األاجلرمية طرف 
ن جنسية اجملين عليهم ليس هلا مثة أيها اجلاين طرفا يف هذا النظام، فضال عن إلن تكون الدولة اليت ينتمي أكما ال يشرتط 

مر الذي يفتح جماال واسعا للمدعي العام يف هو األاشرة التحقيقات من تلقاء نفسه، و أتثري على حق املدعي العام يف مب
كثر يف جمال حتقيق العدالة اجلنائية عمورة، حيقق فعالية أرجاء املأق من تلقاء نفسه يف شىت ختصاصه يف بدء التحقيإممارسة 
 3الدولية.

دعاءات الدولية اليت يستثريها على حنو مباشر املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ذاته، ن اإلأيف شخر و آومن جانب 
ن أخري الثانية لذلك األوىل و يف ذلك الشأن فقرتيها األضمنت  أنن املادة اخلامسة عشرة من ميثاق روما أفكان من ش
ستيفاءها إمسندة قد يتحقق أية معلومات موثقة و ختصاص الدويل التبعي للمحكمة اجلنائية الدولية مبناسبة يستحدث اإل

                                                           

 .22مدوس فالح الرشيدي، املرجع السابق، ص  1 
عام للمحكمة ول مدعي أ، ليكون 0223بريل أ 01كامبو( يف أرجنتيين الشهري )مورينو نتخاب احملامي األإنه مت أىل إشارة جتدر اإلهذا و 

 اجلنائية.

دعاء، ي الدول املعنية ابإلأدعاء، على له من الدول اليت هلا حق اإلأىل تفويض إيرجع أمام احملكمة اجلنائية الدولية الدعاء ختويل حق اإلو 2
اإلمكانية عتبارية للدولة، فهذه الذي يتجاوز الشخصية اإللية يف مفهومها القانوين الدقيق عطاها له ميثاق روما نيابة عن اجلماعة الدو أمنا إو 

يكون من حملكمة اثبت هلا بقوة القانون، و مام اأدعاء خرية يف اإلن حق هذه الدول األطراف، ألله من الدول األ ال ترجع إىل تفويض أعطى
 غري املستساغ التفويض الضمين خبصوصه من قبل دولة ذات سيادة.

 نظر يف ذلك:أ
 . 035ف، املرجع السابق، ص عبد الرزاق املواىف عبد اللطي  -

 .52ص محد برسيم، املرجع السابق،أحممد  3
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ية أعن  أوفراد أ أومتخض من مث ذلك املصدر عن هيئات غري حكومية  إليه، وسواءكان مصدر الشكوى املرفوعة اي  أ
 خرى موثوق فيها يراها املدعي العام مالئمة.أمصادر 

 نه:أذ كان يف ذلك الشأن من مؤدي هاتني الفقرتني إ
   ساس املعلومات املتعلقة جبرائم تدخل يف أاشر التحقيقات من تلقاء نفسه على ن يبأللمدعي العام

 ختصاص احملكمة.إ

 ضافية من الدول إلتماس معلومات إ رضذا الغهلله  زجيو ت امللتقاة و تحليل جدية املعلومايقوم املدعي العام ب
أخرى موثوق هبا ية مصادر أ أوغري احلكومية  أواملنظمات احلكومية الدولية  أومم املتحدة، اجهزة األ أو

 1.الشفوية يف مقر احملكمة أوحيوز له تلقي الشهادة التحريرية يراها مالئمة، و 

إبجراء  ذنىل دائرة ما قبل احملكمة طلبا لإلإقدم إجراء حتقيق يساسا معقوال للشروع يف أن هناك أستنتج املدعي العام إذا فإ
 جراء مرافعات لدى دائرة ما قبل احملكمة إحيوز للمجين عليه  هنأحتقيق مشفوعا أبية مواد مؤيدة جيمعها مع العلم 

 2.قواعد اإلثباتوفقا للقواعد اإلجرائية و 
ن إجراء حتقيق وأساسا معقوال للشروع يف أن هناك أللمواد املؤيدة ستها للطلب و بعد دراأت دائرة ما قبل احملكمة ذا ر وإ

لتماس إذلك دون إجراء التحقيق و ن أتذن ابلبدء يف أختصاص احملكمة، كان عليها إطار إالدعوى تقع على ما يبدو يف 
 3 .الدعوىختصاص ومقبولية أن اإله احملكمة فيما بعد بشر ر مبا تق
ذن إبجراء التحقيق ال حيول ذلك دون قيام املدعي العام بتقدمي طلب الحق رفضت دائرة ما قبل احملكمة اإل إذالكن 

 4.دلة جديدة تتعلق ابحلالة ذاهتاأاىل وقائع أو إيستند 

                                                           
 نظر كل من:أ1

 .15املرجع السابق ص  ة،ختصاص احملكمة اجلنائية الدوليإ ،حممد يوسف علوان -
 .08ىل احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، صإحالة م اإلعتلم، نظ حازم حممد -

 .ساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةالنظام األ( من 15/3نص املادة )راجع  2
جراء حتقيق  ساسا معقوال إلأشكل تن املعلومات املقدمة ال أ1/0ليها يف الفقرتني إولية املشار لكن إذا استنتج املدعي العام بعد الدراسة األ

يه عن احلالة ذاهتا يف ضوء إلخرى تقدم أعلومات مر ال مينع املدعي العام من النظر يف مهذا األ، و ن يبلغ مقدمي املعلومات بذلكأكان عليه 
 .دلة جديدةأوقائع أو 
 .ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية( من النظام األ15/2نص املادة )يف ذلك راجع   -

  .ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية( من النظام األ15/0انظر نص املادة )3

 راجع كل من: 4
 .للمحكمة اجلنائية الدوليةساسي ( النظام األ15/5نص املادة ) -
 .532ص  السابق، محد حممد املهتدي ابهلل، املرجعأ  -
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-13)ابملادتنيابشر التحقيق عمال لتحقيق أو ساسا معقوال لبدء اأن هناك أقرر املدعي العام  إذانه أىل إهنا شارة وجتدراإل
ن من أالدول اليت يرى يف ضوء املعلومات املتاحة طراف و ساسي يقوم إبخطار مجيع الدول األمن النظام األ (15)وج( 

ن أن يشعر هذه الدول على أساس سري، وجيوز له ألمدعي العام لو  ،واليتها على اجلرائم موضوع النظرن متارس أعادهتا 
دلة أو ملنع فرار تالف األإملنع شخاص أو ن ذلك الزما حلماية األأ رأى إذاىل الدول إحيد من نطاف املعلومات اليت تقدم 

 1شخاص.األ
قليمها أو اليت جيمل اجلاين جنسيتها، أو اليت إتلك اليت وقعت اجلرمية على إخطارها يف الغالب،ن يتم أالدول اليت جيب و 

ن تبلغ احملكمة أللدولة خطار يف غضون شهر من تلقي اإلإقليمها، و اليت يقبض على اجلاين يف عليه، أو إليها اجملين ينتمي 
جرت حتقيقا مع رعاايها أو مع غريهم يف حدود واليتها القضائية فيما يتعلق ابألفعال اجلنائية اليت قد أهنا هنا جتري أو أبأب

ىل الدول إخطار املوجه تكون متصلة ابملعلومات املقدمة يف اإلولية و تصاص احملكمة اجلنائية الدخإتشكل جرائم تدخل يف 
ختصاص التكميلي للمحكمة اجلنائية اإل أحكام املرتتبة على مبدخطار الذي يقوم به املدعي العام ضمن األيعد اإل، و 2

 الدولية.
تحقيق والذي يسمح املعقول للشروع يف ال حيدد معيارا حمددا لألساس ساسي ملن النظام األأليه إشارة ما ميكن اإلخريا أو 

 ( من15) املادةشارت اليه أكل ما و  ،إجراءات التحقيقىل الدائرة التمهيدية للبدء يف إابلتقدم بطلب للمدعي العام 
إيضاحات وتبليغات خطية وما يسمع له من خالل ما يقدم له من  األساسن املدعي العام يستنتج هذا أساسي النظام األ
مىت ما هو الضابط يف هذا التحليل؟ و  لكن يقوم املدعي العام بتحليلها، و هذه هي املعلومات اليتة شهود، و من شهاد

 التحقيق؟ساس الذي يربر الشروع يف تصل هذه املعلومات اىل حد األ
  والعراقالوضع ابلنسبة للجرائم املرتكبة يف فلسطني  الثالث:الفرع 

شد اجلرائم خطورة، و أعتبارها من العراق، إبيف اجلرائم املرتكبة يف فلسطني و مكانية فتح التحقيق إيثور التساؤل حول 
ن اجلرائم إكذلك فو  -إسرائيل األمريكية و  الوالايت املتحدة -طرافأغري رتكيب تلك اجلرائم من رعااي دول ن مأعتبار إب

اثرها لدول غري أطراف وهي الدول اجملاورة آإمتدت كما ،  -العراق و فلسطني -طرافا أاليت وقعت على دول ليست 
ن هذه عرتاف بدولة فلسطني،نعتقد أكمصر و السعودية و الكويت ... و غريها، فبصرف النظر عن اإلللعراق وفلسطني  

 ذلك على النحو التايل:اثرة للجدل و إكثرها أديد من العقبات، سنتعرض ألمهها و العملية تعرتضها الع
 

                                                                                                                                                                                     

 ، ص0223جامعة القاهرة،  جرائية( كلية احلقوقحكام املوضوعية واإلنسانية )األاجلرائم ضد اإل ،بوركبةأرامي عمر ذيب  -
023. 

 .ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية( من النظام األ18/1املادة ) 1

 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.( من النظام األ18/0) املادةا2
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 (احملكمة اجلنائية الدولية من القضية الفلسطينية )موقفابلتطبيق على القضية الفلسطينية وىل: الفقرة األ
منا يتمثل يف ضرورة إمكاانت املتاحة حملاكمة جمرمي احلرب اإلسرائيليني، حقيقة اإلإن املدخل الصحيح للوقوف على 

توفري الضماانت اليت تكفل نسان عموما، و حقوق اإلسهام املتوقع لدور هذه احملكمة يف جمال محاية حاطة حبدود اإلاإل
ابلتوازن بني مصلحة اجملتمع الدويل يف وجوب  للمحكمة متسما  األساسي قد جاء النظامإحرتامها وعدم النيل منها، و 

حرتام خصوصيتها من وطنية يف التأكيد على سيادهتا، وإمصلحة اجملتمعات النسان من جهة، و كفالة التمتع حبقوق اإل
ن دور احملكمة أولوية خاصة للمحاكم الوطنية لكي تقوم بدورها يف هذا الشأن مبعىن أطى النظام أعرى، فقد خأجهة 

دارة العدالة اجلنائية إضطالعها بوظيفتها يف إذا ما تقاعست الدولة املعنية يف إحتياطيا أييت إاجلنائية الدولية سيكون دورا 
 1سليم.العلى النحو  -ة تشريعا و ممارس -
ابدة اجلماعية، و هي: جرمية اإلم و ربعة من اجلرائأساسي للمحاكمة طوائف من النظام األ(  8-3-2 )فصلت املواد و 

سرائيل مجيعا سواء يف فلسطني احملررة أو تلك اليت ال إرتكبتها إقد نسانية وجرائم احلرب وجرمية العدوان و اجلرائم ضد اإل
( من النظام املسؤولية 05دت املادة )أكنساين، كما ختضع للحماية املقررة يف القانون الدويل اإلل و حتالتزال رهن اإل

مسؤولية القادة و  08قررت املادة و ، بل 2عتداء ابلصفة الرمسية للمتهم( عدم اإل03دت املادة )أكاجلنائية الفردية، مثلما 
نواع أن أيتضح من قراءة النصوص املذكورة سابقا .و  3اجلرائم ابلتقادم( فقد قررت عدم سقوط 09ما املادة )أالرؤساء، 

راضي ألاختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، تنطبق يف جمملها على املمارسات اإلسرائيلية يف إاجلرائم اليت تدخل يف 
 ب املنصوص عليه بشأهنا.توقيع العقامرتكبيها و  ن مثل هذه املمارسات توجب مساءلةأمؤدى ذلك الفلسطينية احملتلة، و 

تبدو ال تزال ترتكب يف فلسطني ارتكبت و مام هذه احملكمة عن اجلرائم اليت أن حماكمة املتهمني أن البعض يعتقد أغري 
 عتبارات االتية:مستحيلة لإل

ضمام إنقبل ل قبل بدء نفاذ نظام احملكمة، أو الدو فراد و من األ تقع ختصاص احملكمة على اجلرائم اليتإيسري ال -1
شخص جنائيا عن الل أختصاص الزمين، كما ال يسن اإلأ( بش11ذلك تطبيقا للمادة )إىل هذا النظام، و الدولة 

                                                           
 ظر كل من:أن1

وىل، بريوت سرائيل، مركز دراسات العربية، الطبعة األإهتام حلم العدالة الدولية يف مقاضاة إالئحة عبد احلسني شعبان،  -
 .28، ص 0212)لبنان(،

، ص 00تشكيل حمكمة دولية حملاكمة جمرمي احلرب اإلسرائيليني، جملة شؤون خليجية، اجمللد الثالث، العدد  أمحد الرشيدي، حنو -
11-10. 

 .153، ص 0228نبيل حممود حسن، املسؤولية اجلنائية للقادة يف زمن النزاعات املسلحة، دون دار انشر، القاهرة، 2

 .15، ص 0221، مايو، 09يليني ضد الشعب الفلسطيين، جملة القدس، العدد عبد هللا االشعل، حماكمة مرتكيب اجلرائم اإلسرائ3
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ن أنه جيوز للمحكمة أعلى  20فقرة 10تنص املادة و  1.(00ء نفاذ النظام مبوجب املادة )سلوك سابق على بد
ختصاص قبلت إباألساسي، أو ا يف هذا النظام كثر من الدول التالية طرفإذا كانت واحدة أو أختصاصها إمتارس 

الدولة اليت يف إقليمها السلوك قيد البحث، أو هي الدولة اليت تقع يما يتعلق ابجلرمية قيد البحث( و احملكمة )ف
 رعاايها. أحديكون الشخص املتهم ابجلرمية 

حالة ختصاص وصور إاإل ن ممارسةأبش (10-13) يف املادتني( أو 10احملكمة سواء يف املادة ) يؤكد نظام -0
قبلت النظام يف احلالة احملددة حمل م أو ن تكون طرفا يف النظاأبد أن الدولة اليت حياكم مواطنوها الالقضااي 

 2النظر.

  إذا( فقرة )ب( 19قبلت نظام احملكمة وفق املادة )إختصاص احملكمة حىت لو اإلفالت من  جيوز إلسرائيل -3
 قامت بذلك الفعل. ما ألهنا حتقق فيها، أوتباشر الفصل القضائي فيها أوإ كانت حماكمها خمتصة بنظر الدعوى

عن سلوك أهنم حوكموا أمام حماكمها  أن تفلت من مثول رعاايها أمام احملكمة مىت أعلنت كما ميكن إلسرائيل -0
عدم سرائيلية يشوهبا يف احملكمة اإلجراءات اإل تكن مامل هذا النظام( من 8-3-2)املوادحمظور مبوجب 

شعار حلماية الشخص من املسؤولية اجلنائية عن جرائم داخلة يف ختذت احملاكمة إ، أو ستقالل أو النزاهةاإل
 ختصاص احملكمة.إ

 .متناع عن تقدمي معلومات تتصل ابألمن الوطين( اإل30جيوز إلسرائيل مبوجب املادة ) -5

 ( من النظام.82وفقا لنص املادة ) العقوابت املنصوص عليهاتطبق قانوهنا الوطين و  نأسرائيل إلجيوز  -2

 من.عتمادها من جملس األإال بعد تعريفها وإلن تطبق جرمية العدوان  -3

ن ذلك يعين أن احملكمة الدولية لن إهذا النظام يف املستقبل القريب ف تنظم إىلن إسرائيل لن قائما أب اإلعتقادومادام  
 3املتهمني اإلسرائيليني. والقصاص منتستخدم ساحة لتحقيق العدل 

 

                                                           

 أنظر كل من:1  
مانة د صيام، عالقة القضاء اجلنائي الدويل )احملكمة اجلنائية الدولية( ابلقضاء الوطين، اجمللة العربية للفقه والقضاء، تصدرها األو سري حمم -

 .03-00، ص 0223ريل )نيسان(، القاهرة، بأ، 35العامة جلامعة الدول العربية، العدد 
مكانية تقدمي املسؤولني عنها للمحاكمة، املرجع السابق، إمدى راضي الفلسطينية احملتلة و سرائيلية يف األخملد الطراونة، اجلرائم اإل -

 .331ص

 .003السابق، ص محد حامد حممد عمرية، احلماية القانونية الدولية لرؤساء الدول، املرجع أبراهيم إشادية 2

 .03عبد هللا االشعل، حماكمة مرتكيب اجلرائم اإلسرائيليني ضد الشعب الفلسطيين، املرجع السابق، ص3
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يها من بد من إحالة هذه اجلرمية إليكون تلقائيا وإمنا الللمحكمة يف نظر جرمية بذاهتا ال ختصاصنعقاد اإلإإن  -8
 . املدعي العامو  1جملس األمندولة الطرف يف النظام األساسي و هو حتديدا الجانب من له احلق يف ذلك و 

إىل  كان من املناسب أن ينصرف أيضاعلى هذه اجلهات غري مقبول، و  عاءدمن الواضح أن قصر احلق يف اإلو 
الوطنية، واليت كانت من بني القوى الرئيسية الدافعة وراء فكرة إنشاء هذه لدولية منها و املنظمات غري احلكومية ا

 احملكمة أصال.

أن يطلب من احملكمة عدم البدء أو  من النظام األساسي للمحكمة أن حيق جمللس األمن 12أشارت املادة  -9
يكون ذلك بقرار يصدر عن اجمللس مبوجب ( شهرا، و 10ق يف التقاضي ملدة )عمال احلإاملضي يف حتقيق أو 

إعماال حلق -من مث يكون من املتوقع أن يتدخل جملس األمنلسابع من ميثاق األمم املتحدة، و الفصل ا
 2سرائيليني للمحاكمة.ر ينص على تقدمي جمرمي احلرب اإلدون صدور قرا للحيلولة-( )الفيتوعرتاض اإل

إىل  نضمام إسرائيلإأمام احملكمة اجلنائية الدولية غري واردة سواء لعدم  كانت حماكمة املتهمني اإلسرائيليني  إذاابلتايل، و 
حتقق ذلك جدال ن وإة جنائية خاصة لن يكون ميسورا ن إنشاء حمكمإوضحناها، فأللثغرات العديدة اليت نظامها أو 

دة مع مساع السيما سرائليني للمثول أمام احملكمة اخلاصةفسوف تبقى مشكلة هي: كيفية القبض على كبار اجملرمني اإل
 نفسية.عناء ملا حتققه من آاثر سياسية و لكن احملاولة تستحق الالوالايت املتحدة إلسرائيل، و 

حتجاز املتهمني اإلسرائيليني خالل زايراهتم األجنبية أمام القضاء يف خمتلف الدول إل ىمن انحية أخرى، ميكن رفع دعاو و 
أمام القضاء األجنيب هو حث  وىميكن أن يكون موضوع الدعاأجنبية، و  أو ملنعهم من احلصول على أتشريات لزايرة دول

ين اليت تفرض تضامن دول العامل يف مواجهة لتزاماهتا ضد إسرائيل وفق أحكام القانون الدويل اإلنساإالدولة على تنفيذ 

                                                           
فإسرائيل " ومعظم الدول العربية مبا فيها خذ هبا يف الوقت احلاضر، '" عاله ال ميكن األأحتماالت اليت ذكرت ن هذه اإلأو اجلدير ابلذكر 1

إىل حالتها إفما ابلك يف إسرائيل ىل " إي لوم أمتناع عن توجيه ثر من سبب لإلمن لديه أكجملس األ نظام روما، و أعضاء يفليست فلسطني 
رغم حماوالته دفع هتمة التسييس أن املدعي العام مازال موضع شبهة سيما يف ظل هيمنة واشنطن على القرار الدويل، كما القضاء الدويل وال

إزدواجية ىل إيشريان  رغم صدور تقارير دولية تدينها، ومالحقة الرئيس البشريسرائيل"إمهال التحقيق خبصوص جرائم " إن عن نفسه، أل
 قل تقدير.أنتقائيتها على املعايري وإ

 :كل من  يف ذلك راجع
 .32عبد احلسني شعبان، املرجع السابق، ص   -
وىل، دون فراد يف القانون الدويل ابلواثئق، الطبعة األسرائيل قادة وأإبو اخلري، الطرق القانونية حملاكمة أمحد أالسيد مصطفى   -

 . 35-30، ص 0229انشر، القاهرة، 

 .009محد حامد حممد عمرية، املرجع السابق، ص أبراهيم إشادية 2
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ذلك اد اإلنسانية و جعله عدوا هلا، و رتكب جرما أخرجه من عدإوفق قانوهنا مادام اجملرم قد ، أو 1اجلرائم العامة الدولية
 2. 1990من القانون اجلنائي الفرنسي العام (  013-010 )على النحو الذي قررته املاداتن

 احملكمة اجلنائية الدولية من القضية العراقية الفقرة الثانية: موقف 
أن  ابلنسبة للجرائم األمريكية يف العراق، ابلنظر إىلختصاصها التتوافر ملا كانت الشروط املسبقة ملباشرة احملكمة إل

ختصاص احملكمة يف ن تقبل إبأال يتصور سيتها ليست طرفا يف نظام روما، و الوالايت املتحدة اليت حيمل املتهمون جن
يضا، و أفليست طرفا يف نظام روما  -قليمهاإرتكبت اجلرمية على إالدولة اليت  –ما العراق أاملالحقة عن هذه اجلرائم، 

حالة صادرة عن دولة طرف يف نظام روما،  إختصاصها ابلنسبة هلذه اجلرائم مبوجب إميكن للمحكمة مباشرة إنه البذلك ف
 ىل علمه منإىل ما وصل إستنادا ه مباشرة التحقيق من تلقاء ذاته إمكانللمحكمة لن يكون إبن املدعي العام أكما 

حيث طالب  واي فيما يتعلق ابلوضع يف دارفو ذ موقفا قإختذا كان املدعي العام قد معلومات عن وقوع تلك اجلرائم، وإ
رتكاب جرائم حرب يف دارفور، و ليم املتهمني إبابلعمل على تس السودانمم املتحدة و مني العام لألاألاجملتمع الدويل و 

ن الوالايت أهنا شأن السودان دولة غري طرف يف نظام روما شأن من اجمللس على الرغم من أستصدر قرارا هبذا الشإ
 3زاء اجلرائم املرتكبة يف العراق.إختذ موقفا سلبيا إنه إاملتحدة ف

وضوعي ختصاص املرتكاب جرائم مما يدخل يف اإلإعلومات عن حيث أن موقف املدعي العام مل يقف عند جتاهل امل
هيئات حقوقية دولية و إقليمية قدمت صل إىل علمه ابلنظر إىل منظمات و هي معلومات ال يتصور أهنا مل تللمحكمة، و 

تعليقا على البالغات  -نه خلصاإىل وسائل اإلعالم العاملية كانت تنقلها ابلصوت و الصورة، بل  تقارير عنها، إضافة
عتقاد بوقوع إن كانت "املعلومات املتاحة تؤيد وجود أساس معقول لإلنه و أإىل  -ن احلالة يف العراقأاليت قدمت إليه بش

                                                           
ي شخص أيث ميكن مالحقة الوالية القضائية العاملية، حبختصاص القضائي العاملي أو مببدأ اإل فهناك بعض البلدان الغربية اليت أتخذ1

دعاة لكثري من فقهاء القانون الدويل و لعل اجانب، و قليمها، سواء كان من مواطنيها أو من األإن كان خارج إرتكب جرمية دولية حىت وإ
ليه احملاكم إستندت إساس الذي هذا هو األنسان وحقوق الضحااي، و هذا املبدأ تطورا كبريا حلماية حقوق اإل إقرارنسان يعدون حقوق اإل

يول/ سبتمرب أ 18-13ساسي يف جرائم " صربا و شتيال" )عتباره املتهم األقيمت ضد شارون، إبأالبلجيكية يف قبول النظر يف الدعاوي اليت 
ؤولني سستة من كبار املسبق " بن اليغازر" و سرائيلي األسباين ابلتحقيق يف شكوى مرفوعة ضد وزير الدفاع اإل( كما ابشر القضاء اإل1980

رتكاب جرائم حرب من خالل إ، أو بعيد احلرب على غزة أبايم بتهمة 0229كانون الثاين / يناير   09ذلك يف العسكريني و السياسيني، و 
 .0220قصف عشوائي على غزة يف متوز / يوليو 

 : كل من  نظرأ
 .33عبد احلسني شعبان، املرجع السابق، ص   -
 .30لسابق، ص بو اخلري، املرجع اأمحد أالسيد مصطفى  -

 .10محد الرشيدي، حنو تشكيل حمكمة دولية حملاكمة جمرمي احلرب اإلسرائيليني، املرجع السابق، ص أ2

 .523-520، ص ية مسعود الدابغ، املرجع السابقخري 3
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نسانية إعدد حمدود من حاالت القتل العمد و/ أو املعاملة الالإختصاص احملكمة، تتألف من جرائم تدخل يف نطاق 
أهنا تفي بعتبة اخلطورة اليت يتطلبها النظام أن احلالة ال يبدو و  األساسي )جرائم احلرب( إال نظاممن ال( 28 )مبوجب املادة

 1األساسي.
إىل اهلجرة من  دفع ما يقارب مخسة ماليني آخرينو  وربع إنسانهو ما يدعو إىل التساؤل: " هل قتل ما يزيد عن مليون و 

نه ينبغي أن يباد الشعب أم أيفي ابخلطورة املطلوبة؟ ال الوارء ثر من قرن إىلإعادة العراق أكبالدهم، وتدمري البىن التحتية و 
 العراقي أبكمله حىت ختطي احلالة عقبة اخلطورة الالزمة مبباشرة التحقيق بشأهنا.

أعاله  شران إليهأستنتاج املتعلق ابخلطورة"الذي على الرغم من عدم ضرورة مواصلة النظر يف مقبولية القضااي يف ضوء اإل" و 
ه قد مت الشروع يف أنإىل  أشار -ويف معرض طرحه ملربرات عدم حتقيق فيما يتعلق ابحلالة يف العراق -ن املدعي العامإف
مبوجب مبدأ التكاملية الذي أسست احملكمة ما يتعلق بكل األحداث املعنية، و ختاذ إجراءات على الصعيد الوطين فيإ

ن الدعوى صها اجلنائي " وأختصاإن الدول تقع عليها املسؤولية الرئيسية فيما يتعلق مبمارسة الذي يقر أبإستنادا إليه، و 
الواقع أن هذه اإلجراءات إختاذ إجراءات، و تعد غري مقبولة يف حالة قيام السلطة القضائية الوطنية بصدق إبجراء حتقيق أو 

الرتب الصغرية ممن  طالت بعض العسكريني من أصحاب املتمثلة يف احملاكمات اليتإختذت على الصعيد الوطين، و اليت 
أاثرت جرائمهم فضائع أساءت لسمعة اجليش األمريكي، يف حني مل خيضع للمحاكمة أي من كبار القادة العسكريني و 

ن كانت الغاية األساسية مو نتهت إىل صدور أحكام خمففة ال تتناسب البتة مع هذه اجلرائم، إالسياسيني، هذه احملاكمات 
 2تلميع صورة الوالايت املتحدة.اجلنائية عنها مستقبال، و صدورها هي حتصني مرتكيب تلك اجلرائم من إمكانية املالحقة 

لقاء نفسه بصورة تدعو عليه، فبالرغم من أن نظام روما األساسي قد خول املدعي العام احلق يف املباداة ابلتحقيق من تو 
أن الواقع  ستقاللية بعيدا عن أتثري الدول أو جملس األمن يف اإلحالةإىل احملكمة، إالاإلبطريقة متنح املدعي العام للتفاؤل، و 

العملي يفرض على املدعي العام أتثريا من نوع آخر يرجع إىل اخلشية من الفشل، فيوجه املدعي العام يف تصرفه بفتح 
عليه تتوقع أن تكون أكثر احلاالت اسي كبري، و رضا الدول أو بدعم سيالتحقيق من تلقاء نفسه إىل احلاالت اليت تتمتع ب

املدعي العام للمباداة ابلتحقيق  أيلج أنو من دول أطراف، أومن جملس األمن، للمحاكمة إىل احملكمة اجلنائية الدولية هي 
 من تلقاء نفسه ابلقليل النادر. 

 
 

                                                           
 .01كيايب، املرجع السابق، ص سلوى يوسف األ1

 كل من: نظرأ2
 . 81-82نبيل حممود حسن، املرجع السابق، ص  -

 .520-523مسعود الدابغ، املرجع السابق، ص خريية  -
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 لنظام اإلجرائي يف مرحلة التحقيقالفصل الثاين: قواعد ا
وله ليه بتحليلها إخالل تقييم املعلومات املقدمة تحقيق من الإختاذ اجراءات تصال املدعي العام ابلدعوى، يشرع يف إبعد 

أساس معقول الجراء التحقيق رر عدم وجود شرة اجراءات التحقيق، وإما أن يقساس معقول ملباأذا كان هناك إما يقرر  أن
 ن التحقيق لن خيدم مصا،ح العدالة.وأ
 )ما وضح يف املادةك  ،ىل كيفية الشروع يف التحقيقإمنه  (53 )ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف املادةنظام األنص الو 

ه جمموعة من من(  55)يف املادة  عوضجراءات التحقيق، و إب يتعلق سلطات املدعي العام فيمامنه واجبات و  (50
رتكاهبا فضال عن إجراء التحقيقات بشأن اجلرمية املنسوب له إثناء أاحلقوق اليت كفلها للشخص الضماانت القضائية و 

رائم اليت ختتص احملكمة جراء التحقيقات يف اجلإثناء أساسي لدائرة ما قبل احملكمة دورا رئيسيا ذلك قد جعل النظام األ
سي هلذه الدائرة من سامنا هو مقيد مبا منحة النظام األالعام يف التحقيقات ليس مطلقا وإ ن دور املدعيأحيث بنظرها،

تعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق يمنه على دور هذه الدائرة فيما  (52) ةداملاختصاصات تتعلق ابلتحقيق. فقد نص يف إ
مر القبض أىل كيفية صدور إمنه  (58) املادةشار يف أ سلطاهتا، بينمامنه لوضائف هذه الدائرة و  (53) املادةمث عدد يف 

ورد يف أاملتحفظة، و لقاء القبض يف الدولة إجراءات إمنه على  (59) املادةنص يف  الدائرة، مثمر احلضور من هذه أأو 
نتهاء من عملية التحقيق ولية اليت جيب على الدائرة املذكورة مراعاهتا قبل اإلمنه جمموعة من التدابري األ (22) املادة

 .عتماد التهم قبل احملاكمةإمنه عملية  (21) املادةخريا نظم يف وإعتماد التهم وأ
 التاليني:يف املبحثني والدراسة لذا سوف تكون دراستنا يف هذا الفصل من خالل تناول هذه املوضوعات ابلشرح  

 مام املدعي العامأجراءات التحقيق يف الدعوى اجلزائية إ: ولاملبحث األ
 مام الدائرة التمهيديةأجراءات اإل املبحث الثاين:
 مام املدعي العامأيف الدعوى اجلزائية جراءات التحقيق إول: املبحث األ

ختصاص احملكمة إمعينة تدخل ضمن ق من صحة واقعة جنائية جرائي يباشره املدعي العام للتحقإالتحقيق اجلنائي نشاط 
ها لدولية من حيث مرتكبيتنف وقوع اجلرمية اإكستجالء الغموض الذي إىل إهو وسيلة حياول من خالهلا التوصل فمن مث و 
 دلة اليت ال غىن عنها ملرحلة احملاكمة.ذلك توطئة جلمع األإخل، و فيها... واملسامهني رتكاهبا إظروف و 
دلة اليت ك على جمرد متحيص األإنه يقتصر يف ذلبتدائي فختصاصاته يف التحقيق اإلإن املدعي العام عندما يباشر أالواقع و 

 يتسىن له سنحت الفرصة حىتدلة، أوتعزيزها كلما دعت الضرورة أو األىل تكملة هذه إبل يتجاوزها  ،مت احلصول عليها
 ال يفلت جان من العقاب.دان برئ و ال ي تكوين رايه بيقني، لكي

ما لتمكني سلطة إمر فيها، عتباره مرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية معناه كشف حقيقة األن التحقيق إبإمن هنا فو  
 دلة فيها.حفظها لعدم كفاية األمث عرضها على قضاة احلكم أو  منإعتمادها و ام من هتاإل
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اليت  ساسيا يف هيكلة نظام تلك احملكمةأن مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية حيتل مقعدا أمهية البحث يف حقيقة أتربز و 
مهية قد األة يف اخلطورة و مصا،ح دولية غايثر أسياسية معا، ومهما كانت نتيجة احلكم فستتجيتمع فيها ضغوط قانونية و 

مد يف تستقاللية تلك احملكمة أو مبصادقيتها كمعىل التشكيك إبإاليت ستؤول حتدايت من بعض الدول املتضررة و  تنتج
 دعاء العام يف احملكمة اجلنائية الدوليةتفسري القواعد الدولية. لذا سنحاول من خالل هذا املبحث تفحص واجبات اإل

مان نظام قضائي دويل عادل ستقاللية هي املتطلبات الضرورية لضهذه اإل إستقاللية متطلبات السياسة الدولية. ومدى
ضعافا للمحكمة إمث  نة الثقة الدولية يف املدعي العام الدويل، ومدىن الضروري سيعين ال حمالة زعزعاأل وغياب حدها

 اجلنائية الدولية على املدى البعيد.
ن أسبق من متهيد، سنحاول من خالل هذا املبحث تقدمي حتليل يف املدى الذي ميكن للمدعي العام بناء على ما و 

ذلك من إدعائه يف نظر دول العامل و من مث قدرته على املطالبة مبشروعية دادقية على الصعيد الدويل، و مصيكتسب ثقة و 
 التالية:خالل املطالب 
 دعاء العامجهاز اإلول: املطلب األ
 جراءات التحقيقإ: دور املدعي يف سري الثايناملطلب 

 رجاء التحقيق اجلنائي الدويلإمن يف سلطة جملس األ املطلب الثالث:
 دعاء العامول: جهاز اإلاملطلب األ

فمكتب املدعي العام عند مباشرته للدعوى اجلنائية  ،التحقيق هي من صميم العمل القضائيإن مباشرة أعمال االهتام و 
إتصال ستقاللية يف مواجهة كل من له ذا كان ميلك اإلإال إال يتحقق ذلك لتزام ابملوضوعية واحلياد، و اإلبتعيني عليه 

ن يكون مستقل يف مواجهة اجلهات أو أمنا جيب إستقالل الداخلي داخل نطاق العمل، ال يكفي اإلابلدعوى اجلزائية، و 
ستقالل السلطة القائمة على إحد اخلصائص املميزة للقضاء، فالعدالة اجلنائية تتطلب أستقالل ميثل هذا اإلفراد مجيعا، و األ
 هتام يف نطاق مباشرة عملها.اإل
يكون له السلطة مكتب املدعي العام كجهاز مستقل ومنفصل عن احملكمة الدولية، ويرتأسه املدعي العام، و يعمل و 

 كالؤه.املدعي العام و املكتب، ويساعد  شراف علىاإلدارة و الكاملة يف اإل
متيازات اليت يتمتع هبا مكتب املدعي العام من اإلسة اهليكل العضوي واخلصائص و سنحاول من خالل هذا املطلب دراو 

 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من خالل الفروع التالية:الناحية القانونية طبقا لنظام روما األ
 دعاء العامول: تكوين جهاز اإلالفرع األ

 ىل نواب للمدعى العامإضافة ابإل أكثرة من مدع عام واحد أو دعاء العام يف احملاكم اجلنائية الدولييتكون جهاز اإل
ىل إسنحاول من خالل هذا الفرع الذي سنقسمه بدوره دعاء العام، و ن بدورهم مكتبا لإلمن املوظفني يشكلو وجمموعة 
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املدعي العام  عضاء مكتبأتعيني إختيار و ىل كيفية شخاصه وهيئاته وإدعاء العام أبفقرات، تسليط الضوء على جهاز اإل
 ختيار.ا ذلك اإلهب ما اجلهة أو اهليئة اليت يناطو 

 ختصاصاتهإو وىل: تشكيل مكتب املدعي العام الفقرة األ
جريها احملكمة، لذا فقد مت ا املدعي العام للتحقيقات اليت ستئدرك املفاوضون يف مؤمتر روما مدى القوة اليت سيمنحهأ

عدد من املوظفني الالزمني املكتب من املدعي العام رئيسا ونواب املدعي العام، و  لف هذاأيتإنشاء مكتب املدعي العام و 
الذي يضعه املدعي العام بعد ام االساسي للعمل داخل املكتب، و حكام النظألعمل املكتب يعينهم املدعي العام حسب 

مكتب املدعي العام هو الذراع و  .1تعيني حمققني حسب حاجة العمل ابحملكمةويشمل املوظفني،  ،طرافموافقة الدول األ
يتوىل املدعي و 2جهزة احملكمةأبوصفه جهازا منفصال عن هو يعمل بصفة مستقلة الدولية و القضائي للمحكمة اجلنائية 

موارده ملكتب ومرافقة و ملكتب مبا يف ذلك موظفو ادارة اإالعام رائسة املكتب كما يتمتع ابلسلطة الكاملة يف تنظيم و 
ال يكون مطلواب من املدعي عمأية ضطالع أبكثر مناط هبم اإلأيقوم مبساعدة املدعي العام انئب مدع عام أو خرى، و األ

يضطلعون بوظائفهم على املدعي العام ونوابه من جنسيات خمتلفة و  نويكو  ،ضطالع هبا مبوجب هذا النظاماإلالعام 
 3جهزة للمحكمة اجلنائية الدوليةأربعة األ أحدمكتب املدعي العام هو أساس التفرع. و 

مع متتعه مبكانة قانونية هامة داخل النظام دعائي ساسي نص على تشكيل اجلهاز اإلن نظام روما األأذن، نالحظ إ
يم وإدارة املكتب قواعد تنظيم عمل إضطالعه مبسؤولية عن تنظيضع املدعي العام يف ووظيفته، و  دوارهساسي نتيجة ألاأل

لم كتاب قن تؤثر على عمل أية موضوعات ميكن أعداد هذه القواعد أو تعديلها يف إيستشري املسجل عند املكتب و 
 4.احملكمة
انئب واحد  وعلى-أمني عاميشمل هذا املكتب على املدعي العام برتبة وكيل  املكتب املباشر للمدعي العامأوال: 

متحدث دعي العام، ومساعد خاص لنائب املدعي العام، و مساعد خاص للمأمني عام مساعد، و للمدعي العام برتبة 
مساعد مات العامة و يساعد املكتب يف عمله جمموعة من ثالثة موظفني من فئة اخلدسم مكتب املدعي العام، و رمسي إب

 عي العام.داري من الرتبة الرئيسية يكلف ابلعمل مع املدإ

                                                           
، ص 1220وىل صدارات القانونية، الطبعة األحامد سيد حممد حامد، مكتب املدعي العام ابحملكمة اجلنائية الدولية، املركز القومي لإل 1

15. 
 .323، ص 0225القاهرة، كتوراه، كلية احلقوق، جامعة القضاء اجلنائي الدويل، رسالة د  عبد القادر صابر جرادة، 2
 .90، صاملرجع السابقبراء منذر كمال عبد اللطيف،  3
التكامل يف القضاء  إطار مبدأمحد الشريعي، حدود سلطات املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية دراسة يف أبراهيم حممد السعدي إ 4

 .088ص  املرجع السابق، ،ول(اجلزء األ)اجلنائي الدويل، 
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ام يف تعيني املوظفني جل مساعدة املدعي العأدارية تلحق مباشرة ابملكتب املباشر للمدعي العام من إتلزم وحدة و 
وتشمل هذه الوحدة على موظف واحد  دارية يف املكتب،اإلداء املهام التنظيمية و ممارسة سلطته القانونية ألاملختصني و 

 داريني.إمساعدين حملل واحد، ومنسق لشؤون اللقاءات و  مربمج،ني و لشؤون امليزانية وموظف لشؤون املوظف
من الفرتة املالية إبتداءستئناف ىل قسم مستقل لإلإن املكتب سيحتاج أحتياجات الفنية ملكتب املدعي العام يتبني من اإلو 

مباشرة الدعاوى الشكاوى و إليه، والتحقيق يف ستقبال ما حيال هذا اجلهاز يعمل بصفة دائمة إلو  ،1وىل فصاعدااأل
 2اجلنائية.

العنف اجلنسي، -حصر دون-تشملضا بتعيني مستشارين من ذوي اخلربة القانونية يف جماالت خاصة أيقوم املدعي العام و 
العنف أة و العنف املتعلق ابملر ستشارون يف شؤون العنف اجلنسي و يشكل امل، و 3طفالالعنف ضد األوالعنف بني اجلنسني و 

 االطفال جزءا من موظفي مكتب املدعي العام. املوجه ضد
دلة احملتملة، األستعراض القانوين للمعلومات و اإلة عن مهام مثل املقاضاة و تعترب هذه الشعبة مسؤول دعاءشعبة اإلاثنيا:  
ووضع مبادئ إسرتاتيجيات التحقيق واملقاضاة، ن أدارة العليا بشتقدمي املشورة لإلصياغة التهم، وتوجيه احملققني، و و 

ء البحث و جراإتقدمي املشورة القانونية، و اسات عامة ملكتب املدعي العام، وصياغة الدعاوى القانونية، و سيتوجيهية و 
نشاء قسم إوىل ن تكفل ميزانية الفرتة األأقصى قدر من الفعالية ينبغي داء هذه املهام أبأريد أذا التدريب القانونني ، وإ

دعاء مدير هليئة س شعبة اإلأن ير اينبغي دعاء و قسم للطعون داخل شعبة اإلقانونية والسياسات و دعاء وقسم للمشورة اللإل
قسم -دعاء يوجد داخل هذه الشعبة قسم اإلو  4.خرىالرتب األ -فئة خدمات العامة -داريإيساعده مساعد اإلدعاء 

 .دعاءدارة الفعالة لشعبة اإلمنها يساهم يف توفري اإل كل-ستئنافلإلقسم و والسياسات املشورة القانونية 
: قسم التحليل وقسم التحقيقات، وقسم هيشعبة التحقيقات من ثالث أقسام و  لفأتت التحقيقات شعبة اثلثا:

العامة، ذلك حتقيق الوقائع  مبا يف التحقيقدلة و حفظ األىل إلزامية إوخطوات التحقيق .وىلالفحص األدلة و املعلومات واأل
 :يف مايلي هدف هذه الشعبة ويتمثل
  التحليل داخل شعبة التحقيقات.نشطة التحقيق و أتوجيه كل 

                                                           
  18.حامد، املرجع السابق، ص  حامد سيد 1
الطبعة دار الشروق،  ساسي،ليات اإلنفاذ الوطين للنظام األآحكام و أحممود شريف بسيوين، احملكمة اجلنائية الدولية، مدخل لدراسة  2

 .25، ص 0220، القاهرة، األوىل
 .ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية( من النظام األ00/9راجع املادة ) 3
 .19حممد حامد، املرجع نفسه، ص حامد سيد  4
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 ( من املادة 21التقييم وفقا للفقرة )(، و 15( من املادة )20) شراف على الدراسة التمهيدية عمال ابلفقرةاإل
 1( على التوايل.53)

 نوابهإختيار املدعي العام و ية: الفقرة الثان
لتني مهمتني: الشروط الواجب توفرها يف الشخص املرشح هلذا املنصب أبه يثري مسنواإختيار املدعي العام و موضوع 

 .هذا ما ستناوله ابلبحث تباعاإختيارهم و الذي مبوجبه يتم واألسلوب 
ساسي ( من النظام األ00( من املادة )23حددت الفقرة ) نوابهاجب توافرها يف املدعي العام و الشروط الو أوال: 

ختيار املرشح هلذا إحد نوابه، لكنها مل توضح طريقة أالشروط الواجب توفرها يف املرشح ملنصب املدعي العام أو للمحكمة 
أن يكون املدعي العام ونوابه من شرتطت إلكنها حني ختيار املرشختيار السبل اليت تسلكها إلإاملنصب اتركة للدول 
خالق الرفيعة ن يكونوا من ذوي األأشرتطت فيهم إرع كما ساس التفأن يطلعوا بوظائفهم على جنسيات خمتلفة، وأ
فال حيق لغريهم من و احملاكمة يف القضااي اجلنائية دعاء ن تتوافر لديهم خربة علمية واسعة يف جمال اإلوالكفاية العالية، وأ

املرشح ذا معرفة ممتازة أن يكون كما جيب   ،ساسا هلذا املنصبأفروع القانون الرتشيح خرى من املختصني ابلفروع األ
يت يوغسالفيا هو ما متيزت به هذه احملكمة عن حمكمقل من لغات العمل يف احملكمة و بطالقة يف لغة واحدة على األو 

ن من الصعب فهم جمرايت اجللسات حد لغيت العمل له ضروراته، فدونه سيكو شرتطت املعرفة الطليقة أبروندا. وإالسابقة و 
لنسبة كما هو احلال ابطراف  ن يكون املرشح من رعااي الدول األأن هذه الفقرة مل تشرتط أحظ املالوما يدور فيها. و 

فضل الكفاايت ابلتايل رفد احملكمة أبنافسة و ن يوسع نطاق املأنه أش من ذإاه حسن جتإهو للمرشحني ملنصب القضاء و 
 2.هلذه املناصب املهمة

أعلى ن يكفل يف تعيينهم توافر أ على املدعي العام نإف-احملققنييف ذلك  مبا-العامفيما يتعلق مبوظفي املكتب املدعي و  
م القانونية الرئيسة يف العامل ىل متثيل النظإ احلاجة-حسب مقتضى احلال-عتبارسـالنزاهة، ويويل اإلاملعايري الكفاية واملقدرة و 

 .3الذكورانث و عادل لإل العادل، ومتثيلالتوزيع اجلغرايف و 

نوابه يف احملكمة إختيار املدعي العام و ن إخالفا للمحاكم اجلنائية املؤقتة، ف نوابهختيار املدعي العام و إلوب سأاثنيا: 
جراء إجراءات ترشيح القضاة مع إينطبق على ترشيح املدعي العام ال التعيني، و نتخاب اجلنائية الدولية يكون عن طريق اإل

يرفق أطراف متعددة، و وز الرتشيحات هلذا املنصب على دعم دول ن حتأما يلزم من التعديل، ويفضل يف هذا الرتشيح 

                                                           
 .00السابق، ص حامد سيد حممد حامد، املرجع  1
 نظر كل من: أ 2

 .95 – 20براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص   -

 .091-092محد الشريعي، املرجع السابق، ص أبراهيم حممد السعدي إ    -
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 00( من املادة 20الفقرة ) 3
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( من املادة 23شرتطتها الفقرة )إبكل ترشيح بيان حيدد ابلتفصيل املعلومات اليت تثبت وفاء املرشح ابملتطلبات اليت 
ل اجلهود تبذل ك نتخابطراف موعدا لإلعندما حيدد مكتب مجعية الدول األساسي للمحكمة ،و ( من النظام األ00)

قرتاع يف حال عدم حصول التوافق املطلوب ينتخب املدعي العام ابإلو ، 1راءنتخاب املدعي العام بتوافق األاملمكنة إل
ية هذه الطريقة تضمن مستقبال عدم خضوع املدعي العام ألو ، 2طرافعضاء مجعية الدول األغلبية املطلقة ألابألالسري 

ي أذا مل حيصل إنتخاب ابلسرعة املمكنة ام عملية اإلإمتجل أي سلطة دولية أو وطنية، ومن أثري من مراقبة أو سيطرة أو أت
مام بعض املرشحني أاتحة الفرصة قرتاع إلقرتاع، تعلق عملية اإلإغلبية الالزمة بعد مرور ثالث دورات مرتشح على األ

ي مرشح أن لن حيصل إقرتاع فستئناف اإلإلطراف موعدا قرتاع يعلن رئيس مجعية الدول األقبل تعليق اإل، و نسحابلإل
رب أك احرز أخرى تقتصر على املرشحني اللذين أي جوالت ر جت قرتاعستئناف اإلإوىل عند غلبية الالزمة يف اجلولة األعلى األ

 صوات.عدد من األ
الذي سيضطلع ما للشخص الذي يتوىل هذا املنصب و ن تعطي دعأهنا أنتخاب من شاإلجراءات املتقدمة للرتشيح و اإلو 

هي اليت وب الدول مع طلبات املدعي العام كوهنا هي اليت تبنت ترشيحه و مبنصب هام، كما يسهم ذلك يف حتقيق جتا
 3.الكثري من املهام اليت يقوم هبا املدعي العام تتطلب تعاون تلك الدول أحيثهم م مرأهو إنتخبته و 

ثالثة  تسميةبخري يقوم األشحني املقدمة من املدعي العام و مة املرت كما ينتخب نواب املدعي العام ابلطريقة ذاهتا من قائ
ويرفق بكل ترشيح بياان حيدد ابلتفصيل الالزم املعلومات  ،4من مناصب نواب املدعي العاممنهم لكل منصب مقرر شغله 

أن عتبار دعي العام يف اإليضع املإقرتاح قائمة املرتشحني عند عاله، و أملتطلبات املشار اليها اليت تثبت وفاء املرشح اب
جراءات نتخاب نواب املدعي العام ذات اإلإجراءات إتنطبق على يكون املدعي العام ونوابه مجيعا من جنسيات خمتلفة. و 

ن إف منصب من مناصب انئب املدعي العامكثر من نتخاب ألإجراء إنه يف حال أال إنتخاب املدعي العام إاملطبقة على 
طراف، عضاء مجعية الدول األغلبية املطلقة ألعلى األصوات، و رب عدد ممكن من األحيصلون على أكشخاص الذين األ

                                                           
كامبو أنتخاب السيد مورينو إختيار أو مدع عام للمحكمة اجلنائية الدولية، حيث مت جريت إلأنتخاابت اليت قد حدث هذا فعال يف اإلو  1

، حيث حصل 0223نيسان  01مجعية الدول األطراف املنعقدة يف  جتماعإرجنتني مدعيا عام للمحكمة اجلنائية الدولية، وذلك يف من األ
 .مجاع احلضورإصوات، هي  38وكامبو على أالسيد 

 يف ذلك: نظرأ             
 .93، ص السابقبراء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع  -

 .092، ص السابقمحد الشريعي، املرجع أراهيم حممد السعدي إب 2
 :نظر كل منأ 3

 .00-03حامد سيد حممد حامد، املرجع السابق، ص    -
 .98-93، ص نفسهبراء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع  -

 .092محد الشريعي، املرجع نفسه، ص أبراهيم حممد السعدي إ 4
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نتخاب غلبية الالزمة لإلذا جتاوز عدد املرشحني املؤهلني للرتشيح الذين حصلوا على األإيعتربون منتخبني هلذا املنصب، ف
يعدون  املقاعد املخصصة صوات ملألدد من األكرب عإن املرشحني الذين حيصلون على أعدد املناصب املخصصة، ف

 .1منتخبني
 قرة الثالثة: والية املدعي العامالف

نتخاهبم مدة إمل يتقرر هلم يف وقت ولية مناصبهم ملدة تسع سنوات، مانوابه يف احملكمة اجلنائية الديتوىل املدعي العام و 
مام مدعني عامني أنتخاب هي فسح اجملال عادة اإلإىل عدم جواز إالغاية اليت دفعت ، و 3نتخاهبمإعادة إال جيوز و  2قصرأ

ن متطلبات اخلربة اليت أعتقادان إيف إقتصارها على عدد حمدود جدا. و عدم طراف يف نظام روما و ف الدول األمن خمتل
طراف م الدول األنوابه مادام حيظى بدعإنتخاب املدعي العام و فما املانع من حتديد أهم من ذلك، يستلزمها هذا املنصب 

ىل تعديل إطراف مدعوة ن مجعية الدول األإلذلك ف منها، وز على دعم كبريخصوصا وأن ترشيح املدعي العام وإنتخابه حي
 نوابه.إنتخاب املدعي العام و عادة ساسي للمحكمة على حنو يسمح إبالنظام األ

نتهاء مدهتا، كما ن تنتهي هناية طبيعية إبأميكن وابه إن والية املدعي العام ونكما هو احلال ابلنسبة لقضاة احملكمة، فو 
هنم ذات أشبتنطيق إرادية كالوفاة أو العزل، و سباب الأل أوستقاللية ، دارية تتعلق ابإلإسباب ن تنتهي قبل ذلك ألأميكن 

طراف بناء على توصية ثلثي الدول األأبغلبية يتخذ القرار  أنه يف حالة عزل القاضيستثناء حكام املتعلقة ابلقضاة إباأل
طراف املطلقة للدول األغلبية نه يف حالة عزل املدعي العام يتخذ القرار ابألأغلبية ثلثي القضاة االخرين، يف حني أب تعتمد

طراف كتابة أبي توصية يقدمها ن خيطر رئيس مكتب مجعية الدول األيتم ذلك أبو بناء على توصية من املدعي العام ،
 حد نوابه.أن أبش
 فقرة الرابعة: حياد املدعي العامال

أن نوابه، فقبل موضوع حياد املدعي العام و  ثبات للمحكمة اجلنائية الدوليةاإلظام األساسي وقواعد اإلجراءات و عاجل الن
 تعهد رمسياأجيب عليهم تقدمي التعهد الرمسي التايل يف جلسة علنية: " نوابه وموظفي املكتب مناصبهم يتوىل املدعي العام و 

أمانة نزاهة و يف احملكمة اجلنائية الدولية بشرف وإخالص و  بوصفي )يذكر اللقب( ،أؤدي مهامي وأمارس سلطايتن أب

                                                           
 ظر كل من:أن 1

 .323، ص القضاء اجلنائي الدويل، املرجع السابقعبد القادر صابر جرادة،  -
  .98اللطيف، املرجع نفسه، ص براء منذر كمال عبد  -

طراف بناء على توصية من مكتبها برامريثر )بلجيكا( انئبا للمدعي العام لشؤون التحقيق قررت مجعية الدول األ نتخاب السيد دبرجإعند  2
 .( سنوات2ن تكون فرتة واليته )أ

 .وليةساسي للمحكمة اجلنائية الد( من النظام األ00( من املادة )20راجع الفقرة ) 3
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حرتام إهذه الصيغة تشبه صيغة التعهد الذي يؤديه القضاة مع حذف عبارة ،و  1احملاكمة"أحرتم سرية التحقيقات و ن أبو
نؤكد مالحظتنا على ضرورة )القسم( بدال من التعهد ملاله قضائية، و اوالت خاصة ابملناصب الن املدسرية املداوالت أل

 دعاء العام.لإل أمن يكون عليه العمل سواء ابلنسبة للقضاة أهو ما ينبغي شر و ثري مباعلى النفس السريية من أت
ختصاصاته كامال دون رقابة أو سيطرة من قبل إترك اجملال ملمارسة دعاء العام و ستقالل اإلإحرصا على أخرى و من انحية و 
ن مكتب املدعي العام يعمل بصفة مستقلة بوصفه أعلى ساسي للمحكمة د النظام األفقد أك.2دولية أمية سلطة وطنية أ

ي مصدر أي تعليمات من أن يلتمس أعضاء املكتب أي عضو من ال جيوز ألأجهزة احملكمة، و جهازا منفصال عن 
ال جيوز دعاء العام ستقالل اإلإبغية ضمان ، و 3ي من هذه التعليمات أن يعمل مبوجب أال جيوز له مصدر خارجي، كما 

ستقالهلم، كما ال إن يتعارض مع مهامهم الرئيسية أو ينال من الثقة يف أي نشاط حيتمل أمزاولة نوابه  للمدعي العام و ال
عفاء إلة أىل مسإساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ام األكما تطرق النظ، 4ي عمل اخر ذي طابع مهينأجيوز هلم مزاولة 
حد نوابه بناء على طلبه يف قضية أن تعفى املدعي العام أو أجاز هليئة الرائسة أذ إحد نوابه أو تنحيهم، أاملدعي العام أو 

فيها موضع شك معقول، و ن يكون حيادهم أية قضية  ميكن أشرتاك يف ال لنوابه اإل، كما ال جيوز للمدعي العام و 5معينة
ية صفة يف تلك أب شرتكاإل -خرىأمور أضمن  -ذا كان قد سبق هلم إية قضية أجيب تنحيهم عن ي سبب كان، و أل

ذا كانت تتعلق ابلشخص حمل إيف قضية جنائية متصلة هبا على الصعيد الوطين أثناء عرضها على احملكمة، أو القضية 
ن ألأحد نوابه سباب ليت جيوز فيها تنحية املدعي العام أو لأل يرادهنظام االساسي إبال حسنا فعل، و 6التحقيق أو املقاضاة

من انحية أنه القدح يف نزاهتهم وحيادهم، و عاله من شأسباب حد األأقد توافرت فيه أي منهم يف نظر الدعوى، و شرتاك إ
جتاها إصلية على الصعيد الوطين يعد األشرتاك يف قضية متصلة ابلقضية حالة اإلإن النص على وجوب التنحية يف خرى فأ

ما اجلهة اليت هلا احلق يف تقدمي الطلب أصائبا فمثل تلك احلاالت واردة جدا يف القضااي اليت تطرح على الصعيد الدويل، 
ي يكون حمل عاله، فقد حصرت ابلشخص الذأسباب املبينة حد نواب املدعي العام لألأبعدم صالحية املدعي العام، أو 

يضا أكد على ضرورة منح هذا احلق ونؤ  7ي وقت.أن يطلب ذلك و يف أفله يق أو املقاضاة وهو املشتبه فيه أو املتهم حتق

                                                           
 .ثبات للمحكمة اجلناية الدولية( من قواعد االجراءات واإل2و5نظر القاعدتني )أ 1
 .( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية00( من املادة )1الفقرة ) 2
 .اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي للمحكمة00( من املادة )5الفقرة )3
 .اجلنائية الدولية لنظام األساسي للمحكمة( من ا00( من املادة )5الفقرة )4
 .اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي للمحكمة00( من املادة )2الفقرة )5
 .اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي للمحكمة00( من املادة )3الفقرة الفرعية )6
 .اجلنائية الدوليةمن النظام األساسي للمحكمة ( 00) /ا( من املادة8الفقرة الفرعية)7
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للمدعي العام ستئناف، و لة هي دائرة اإلأه املساجلهة اليت تفصل يف هذو  من ينوب عنه.إرتكاب اجلرمية أو للمتضرر من 
 1ن يقدم ما لديه من دفوع يراها مناسبة.ألة، فله أتعليقاته على تلك املس ن يقدمأاحلق يف ون مناسبا أو لنائبه حسبما يك

 الفرع الثاين: خصائ  مكتب املدعي العام
نه اجلهاز املنوط نظرا أل خرىجهزة األسم مكتب املدعي العام بوصفه جهازا قضائيا بعدة خصائص متيزه عن غريه من األتي

ن تكون حىت بعد صدور حكم فيها، فطبيعة عمل هذا املكتب حتتم أباجلرمية و  جلنائية منذ حلظة وقوعبه مباشرة الدعوى ا
 يلي:تتمثل هذه اخلصائص فيما داري أو غريه، و له صلة طبيعية خاصة يف العمل ختتلف عن طبيعة العمل اإل

 -قضائي مستقل جهاز-الفقرة األوىل: مكتب املدعي العام 
يعترب مكتب املدعي العام الذراع القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية و هو يعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال عن 

ن يعمل أال جيوز له خارجي، و ي مصدر أية تعليمات من أن يلتمس أعضائه أي عضو من ال جيوز ألأجهزة احملكمة و 
جنلوسكسونية و السائد يف الدول األ النظام االهتامي " ستوحى فكرة "إ، فاملشرع الدويل 2ي من تلك التعليماتأمبوجب 

دعاء ن اإلأختالفا كبريا عن النظام التحقيقي، حيث إهذا خيتلف يوغسالفيا السابقة و ا نورمربج و خذت به حمكمتأاليت 
لس يف جين الدفاع، و أنه شأشليس طرفا متمما، االهتامي يعترب طرفا مستقال عن أطراف الدعوى اجلنائية و  العام يف النظام

 3ليس جبانب القضاة.مواجهته يف قاعة احملكمة و 
ن أميكن له اليت تدخل يف صالحيات احملكمة، و قامة الدعاوي يف اجلرائم إدارة التحقيق و إام من صالحيات املدعي العو 

ن يتقبل أميكن له عضاء، و دول األ رتكاب جرائم من قبل دولة منإنه مت أوضاع يبدو فيها حالة ألإالتحقيق بناء على  أيبد
 خرى.أمعلومات عن اجلرائم من مصادر 

ستثناء مكتب دارة السليمة للمحكمة إبساسي ابإلىل هيئة الرائسة يف النظام األإنه قد عهد أيضا أستقالله إمما يؤكد و 
 املدعي العام.

                                                           
 .من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية00( من املادة 8الفقرة) 1

 راجع كذلك:
شروطعم وضماانهتم(، )وء ضماانت احلق يف حماكمة عادلة شرف رفعت حممد عبد العال، قضاء احملكمة اجلنائية الدولية يف ضأ  -

لة مصر املعاصرة، تصدر عن اجلمعية املصرية لإلقتصاد السياسي لإلحصاء دراسة مقارنة من منظور فقه الشريعة اإلسالمية، جم
 .093سـ 090ص، 0229، السنة املائة، القاهرة، ينايرسـ093والتشريع، العدد 

 .323، ص ر جرادة، املرجع السابقعبد القادر صاب2
مقارنة مع  للمحكمة الدولية اجلنائية اخلاصة بيوغسالفيامحد غازي اهلرمزي، القضاء اجلنائي الدويل، )دراسة حتليلية أمرشد حممد السيد/ 3

 .82، ص 0220، عمان، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىلالتوزيع ، الدار العلمية الدولية للنشر و روندا(حماكم نورمربج وطوكيو و 
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إنتخاب املدعي ىل ضرورة إساسي م األمل يشر النظااملدعي العام يعمل كقسم مستقل ومنفصل عن احملكمة، و  مكتبو 
يضا ملكتب أيكون ية الذي يستمتع به هذا اجلهاز، و ستقاللاإل أذلك تدعيما ملبدالعام ووكالئه عن طريق هيئة القضاة ،و 

شخاص يف حمل طلب حضور األدلة وفحصها و للمدعي العام سلطات مجع األام قدرة مستقلة على امليزانية، و املدعي الع
ن يتطلب هذا أنتقال للتحقيق يف موقع احلادث دون له احلق يف اإلاجملين عليهم، والشهود وأن يستوجبهم، و قيق و التح

عتباره إب ساسي يف عمل احملكمةن منصبه األاملعاينات نظرا ألدول اليت ستجرى فيها التحقيقات و موافقة مسبقة من ال
 املسؤول عن رفع القضااي .

 1.نه يف ذلك شأن قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةأالعام جهاز قضائي دويل مستقل ش ن مكتب املدعيأمما سبق يتضح  
 التدرجيية ملكتب املدعي العام عيةالفقرة الثانية: التب

ويتمتع يتوىل املدعي العام رائسة املكتب،  :"نهأساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على من النظام األ (00/0) نصت املادة
دعي يقوم مبساعدة امليف ذلك ابلنسبة ملوظفي املكتب ومرافقه وموارده، و  دارة املكتب مبايف تنظيم وإ ابلسلطة الكاملة

ضطالع هبا اإل يكون مطلواب من املدعي العامعمال أية أب ضطالعهبم اإلثر يناط العام انئب مدع عام واحد أو أك
 .األساسي"مبوجب هذا النظام 

عضاء املكتب مبا يف ذلك أ شراف علىواإلن املدعي العام له حق الرائسة أة يتضح ستقراء نص املادة السابقإمن خالل 
غلبية املطلقة للدول ساسي للمحكمة جيوز عزل نواب املدعي العام ابألمن النظام األ (02) املادةطبقا لنص ، و هموظفو 

املدعي العام، ويقوم هذا بناء على توصية من  جراء العزل يف حق نواب املدعي العامإن يكون ألكن جيب عضاء، و األ
 2نوابه. أحد نأيقدمها بشي توصية أطراف كتابة ر خطار رئيس مكتب مجعية الدول األاألخري إب

على داري واإلشراف القضائي ن له حق اإلأنوابه، مما يؤكد  أحدن للمدعي العام دور هام يف عزل أيتضح مما سبق و 
غلبية فرض جزاءات مالية فتكون ابألأما القرارت املتعلقة ب اذ القرارات املتعلقة بتوجيه اللوم،إختيضا أللمدعي العام نوابه، و 

 3طراف بناء على توصية منه.املطلقة ملكتب مجعية الدول األ
 كلهم اتبعون يف النهاية للمدعي العام.ئب املدعي العام لشؤون هذه الشعبة و شراف انإشعبة تعمل حتت ن كل أاخلالصة و 

جراء من إي حد نوابه فيما خيتص أبأبناء عليه يستطيع توجيه دارية والقضائية على مكتبه، و ذن الرائسة اإلإفللمدعي العام 
 4دارية املطلقة على املكتب.ما يتعلق ابلرائسة اإلة اجلنائية الدولية ابإلضافة إىل مام احملكمأجراءات سري الدعوى اجلنائية إ

 

                                                           
 .20حامد سيد حممد حامد، املرجع السابق، ص  1
 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.األنظام ال( من 02/0راجع املادة ) 2
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ثباتقواعد اإلجرائية و ( من القواعد اإل32راجع القاعدة ) 3
 .39، ص نفسه حامد سيد حممد حامد، املرجع4



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

385 
 

 جتزئة مكتب املدعي العامدم الفقرة الثالثة: ع
" فيما عدا السلطات اخلاصة العامة املبنية يف النظام  نه:أثبات على قواعد اإلجرائية و من القواعد اإل (11) القاعدةنصت 

ذن ملوظفي مكتب املدعي ن أيأ( جيوز للمدعي العام أو النائب العام 53-15منها ما يرد وصفه يف املادتني )ساسي و األ
 "داء مهامهأن ميثلوه يف ( أ00( من املادة )0م يف الفقرة )ليهإوظفني املشار غري املالعام 

حد نواب أداء مهامه أو متثيل أي موظف يف مكتب املدعي العام متثيله يف نه جيوز ألأستقراء نص هذه القاعدة يتضح إب
مع احلق هتام الدولية يؤكد وحدة سلطة اإلذن فيما عدا السلطات اخلاصة به مما املدعي العام بناء على تفويض بذلك أو إب

حد نوابه طبقا أي عمل يكلفه به املدعي العام أو أي عضو أو موظف يف مكتب املدعي العام مبباشرة أن يقوم أيف 
 ختصاص.لقواعد اإل
يت قسم أيو طته اليومية،أنشاخلاص للمدعي العام لتوفري الدعم الفين للمدعي العام يف  يت وظيفة املساعدفمثال أت

( 15ىل الدراسة التمهيدية وفقا للمادة )إحتليلها ابلنسبة أعمال تقصي احلقائق و داء اجلزء الرئيسي يف كل التحقيقات أل
هدف تعيني انئب املدعي العام لشؤون تنفيذ كل التدابري التحقيقية، و  التحقيقات اجملردة مبا فيهاساسي و من النظام األ

الفعالة لشعبة دارة توفري اإلشراف عليها و اإل يضطلع هبا مكتب املدعي العام و دعاء اليتنشطة اإلأدعاء هو تنفيذ كل اإل
 ابلتعاون مع انئب املدعي العام لشؤون التحقيقات.أنشطة التحقيق شراف على كل اإلدعاء و اإل

وشعبة لتحقيقات، قسم للتحليل، و قسم لانئب املدعي العام للتحقيقات، و  لف منأن شعبة التحقيقات تتأفمن املالحظ 
إطار الدعوى ستئناف، فكلهم يعملون يف قسم لإلدعاء و لإل وقسم-االدعاء-لف من انئب املدعي العامأتت اإلدعاء

 1.أيكملون بعضهم البعض، فهم يشكلون وحدة واحدة ال تتجز اجلنائية و 

 ب املدعي العاماملقررة ألعضاء مكتمتيازات واإلالفقرة الرابعة: احلصاانت 
أعماهلم ثناء مباشرة أي جهة أحد أو أحىت ال يؤثر عليهم أعضاء مكتب املدعي العام، و نظرا للدور اهلام الذي يضطلع به 

املرتبات الالزمة والكافية  ليس هذا فقط بل جيب منحهم ،أعماهلم القضائيةجيب منحهم احلصانة الالزمة ملباشرة القضائية 
جل أمن غريه، و أو  ثري عليهم ابملالأللتحىت ال يكونون عرضة أمانة الدعوى اجلنائية، و تليق هبم كسلطة منوط هبا  واليت

جراءات اليت قاموا مبباشرهتا متداد هذه احلصانة ضد اإلإمحاية هلم من التهديدات اليت قد تقع عليهم، جيب أوىف و عدالة 
 2نتهاء واليتهم القضائية.إثناء فرتة عملهم حىت بعد أ
أعمال نوابه عند مباشرهتم يتمتع املدعي العام و  الدبلوماسية طبقا لنظام روماالقضائية و العامة للحصانة  أوال: القواعد 

، بعد ويواصلوناحلصاانت ذاهتا اليت متنح لرؤساء البعثات الدبلوماسية، متيازات و عمال، ابإلفيما يتعلق هبذه األاحملكمة أو 

                                                           
 .81، ص السابقحامد سيد حممد حامد، املرجع  1
 .92، ص نفسهحامد سيد حممد حامد، املرجع 2
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قوال أو  أي نوع فيما يتعلق مبا قد يكون قد صدر عنهم من أالتمتع ابحلصانة من التدابري القانونية من  مدة واليتهم نتهاءإ
 1فعال بصفتهم الرمسية.أكتاابت أو 

 :يتضحستقراء هذه املادة إب
 نوابه يتمتعون ابحلصانة املقررة لرؤساء البعثات الدبلوماسية.أن املدعي العام و  (1

 دبلوماسية.قضائية و أن هذه احلصانة نوعان  (0

ثناء مباشرة أنتهاء واليتهم فيما يتعلق مبا قد يكون قد صدر عنهم إستمرار احلصانة القانونية حىت بعد إ (3
 ساسي.ليهم يف نظام روما األإعماهلم املوكلة أ

در من متيازاهتا نفس القأن توفر حلصاانت احملكمة وإن حترص على طراف أبتوصي منظمة العفو الدولية الدول األو 
القضائية  ىن يشمل ذلك توفري احلصانة املطلقة من الدعاو أمتيازاهتا، على مم املتحدة وإاحلماية الذي تكفله حلصاانت األ

 2ممتلكاهتا.حرمة مقر احملكمة و مام احملاكم الوطنية و أ
فيما يصدر من املدعي نية جراءات القانو ن احلصانة من اإلأطراف على كدت مجعية الدول األأاثنيا: نطاق احلصانة:  

تستمر حىت بعد توقف دائهم ملهامهم أعمال يف سياق أن يقومون به م مكتوبة، وماأقوال منطوقة أو نوابه من العام و 
املهام، وتعفى من الضرائب املرتبات واملكافئات والبدالت اليت تدفع  شخاص املعنيني عن شغل مناصبهم أو أداء تلكاأل

 عي العام.نواب املدللمدعي العام و 
أسر املدعي العام و نوابه فراد أالتسهيالت املمنوحة للموظفني الدبلوماسيني متيازات واحلصاانت واالعفاءات و يتمتع ابإلو  

ليس هلم مركز املقيم الدائم يف البلد املضيف، و أسرهم املعيشية، والحيملون اجلنسية اهلولندية و يشكلون جزءا من الذين 
زواجهم أو أمالكهم أو أعتداء على حياهتم أو فعال اإلأمحايتهم من كل والتنقل وحرمة املسكن و  أيضا حرية السفرتشمل 
ىل كافة إضافة ابإلديتهم وظائفهم قوال بسبب أتأعدم خضوعهم للمسؤولية اجلنائية عما يصدر منهم من ، و 3أوالدهم

                                                           
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.08/0راجع املادة ) 1
ابلتايل على فعالية إستقامة احملكمة وإستقالليتها، و ىل احلفاظ على إحصاانهتا جراءاهتا و املعنيني إبإمتيازات احملكمة والعاملني فيها و هتدف و 2

 التقاضي.
 :يف ذلك راجع         
 .109سابق، ص قيدا جنيب محد، املرجع ال   -

الربجميات، دون طبعة، مصر، صاانهتا، دار الكتب القانونية /دار شتات للنشر و حازات احملكمة اجلنائية الدولية و متيإمراد العبيدي،  3
 .028إىل022ص  من ،0212
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شخاص ذوي اخلاصة حبماية األ 1933رك لعام فاقية نيويو وص عليها يف املعاهدات الدولية كإتخرى املنصاحلصاانت األ
 1احلماية الدولية مبا يف ذلك املبعوثني الدوليني.

ضافة القضائية اليت يتمتع هبا رؤساء البعثات الدبلوماسية، ابإليتمتعون ابحلصانة الدبلوماسية و  نوابهوعليه فاملدعي العام و  
 حكمة اجلنائية الدولية.ساسي للمىل احلصاانت املنصوص عليها يف نظام روما األإ
 ملدعي العامعضاء مكتب اأ: عدم مسؤولية امسةالفقرة اخل 

ثناء مباشرة أرائهم أو كتاابهتم أأخطائهم أو مدنيا عن يسألون جنائيا أو هتام العضاء سلطة اإلأن أيقصد بذلك 
الرجوع ابلتعويض أواملصاريف  املتهمنيحد أختصاصاهتم بصفتهم الرمسية، فليس للمتهم أو للدولة اليت ينتمي اليها إ

ليها مادام ذلك يف نطاق إقررته ابلنسبة هلذا املتهم أو الدولة اليت ينتمي إختذته أو هتام فيما عضاء سلطة اإلأمقاضاة أو 
يضا اسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وأسهي نظام روما األتمدون سلطتهم هذه بطريقة شرعية و هنم يسمباشرة العمل أل

 2هتام مل يتجاوز احلدود اليت رمسها له املشرع الدويل.دام عضو سلطة اإلما
 قوال منطوقة أو مكتوبةأنوابه من نية عما يصدر عنه املدعي العام و جراءات القانو كيد على احلصانة من اإلتألذلك مت ال 
شخاص املعنيني عن شغل توقف األتستمر هذه احلصانة حىت بعد أدائهم ملهامهم، و عمال يف سياق أما يقومون به من و 

 3داء تلك املهام.أمناصبهم أو 
 سره.اجملتمع الدويل أبستقاللية ومحاية للوظيفة والسلطة و إأجل فعدم املسؤولية ليست ميزة للعضو بقدر ما هي من  
 : أتديب أعضاء مكتب املدعي العامالفرع الثالث 
عدم خرق القواعد املنظمة لشؤونه سواء القواعد وعناية و  العمل حبذري نظام وظيفي ديب هو الوسيلة اليت تكفل ألأن التإ

نظمة جل املسامهة يف احلفاظ على األأالضرورية من لتزامات اهلامة و اليت تكفل املمارسة الصحيحة أو احلفاظ على اإل
 ي جمتمع.العادلة ألالسليمة و 

 أعضاء مكتب املدعي العامالفقرة األوىل: السلوكيات غري املشروعة اليت قد يرتكبها  
 تتمثل السلوكيات غري املشروعة اليت قد يرتكبها أعضاء مكتب املدعي العام فيمايلي:

ختذ قرار بذلك، إ إذايعزل املدعي العام أو انئبه من منصبه  أوال: القواعد العامة لتأديب أعضاء مكتب املدعي العام
  وذلك يف احلاالت التالية:

                                                           
، ص 0210احلقوق، جامعة القاهرة، جرائية(، رسالة دكتوراه، كلية جلنائية الدولية )دراسة موضوعية وإمحد اثبت عبد الرحيم، احملكمة اأ 1

033-030. 
 .113سيد حممد حامد، املرجع السابق، ص  2
 .028، ص السابق مراد العبيدي، املرجع3
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على ساسي خالال جسيما بواجباته مبقتضى هذا النظام األإ أخلرتكب سلوكا جسيما أو إن الشخص قد أن يثبت أ-1
 ثبات.اإل وقواعدجرائية النحو املنصوص عليه يف القواعد اإل

 ساسي.ن يكون الشخص غري قادر على ممارسة املهام املطلوبة منه مبوجب هذا النظام األأ-0
انئب املدعي العام من املنصب على ار املتعلق بعزل املدعي العام أو السري القر  عقرتا طراف ابإلتتخذ مجعية الدول األو 

 النحو التايل:
 طراف.غلبية املطلقة للدول األيف حالة املدعي العام يتخذ القرار ابأل 

 1العام.طراف بناء على توصية من املدعي غلبية املطلقة للدول األيف حالة انئب املدعي العام، يتخذ القرار ابأل 

للمدعي العام أو انئبه الذي يطعن يف سلوكه أو يف قدرته على ممارسة مهام منصبه على النحو الذي يتطلبه هذا و 
ال جيوز ثبات، و قواعد اإلجرائية و تقدمي الدفوع وفقا للقواعد اإلتلقيها و دلة و الفرصة الكاملة لعرض األ يساسالنظام األ

 2لة.أيف النظر يف املس ن يشرتكأفيما عدا ذلك للشخص املعين 
قل أانئبه يرتكب سلوكا سيئا يكون عام أو  عثبات كل مد قواعد اإلجرائية و ديبية وفقا للقواعد اإلأخيضع للتدابري التو 

 3(.02)املادة( من 1خطورة يف طابعه مما هو مبني يف الفقرة )
سباب اليت تقوم عليها وهوية (، ابأل05و 00ي سلوك يدخل تعريفه ضمن القاعدتني )أتشفع كل شكوى من و 

 تظل الشكوى سرية.إاذا توافر و ي دليل ذي صلة مقدم الشكوى وأ
أن تصرف جراءات مببادرة منها، أو إختاذ إن تشرع يف أيضا أىل رائسة احملكمة اليت جيوز هلا إ الشكاوىحتال مجيع و 

حتيل أساس و ي أىل إهنا ال تستند أح اليت يتضالنظر عمال بلوائح احملكمة عن الشكاوى الواردة من جمهول أو 
كثر من قاض واحد يعينون أيساعد رائسة احملكمة يف هذا العمل قاض أو إىل اجلهاز املختص، و خرى األ ىالشكاو 
 4ساس التناوب التلقائي وفقا لالئحة.أعلى 

 5السلوك الذي:يتمثل سوء السلوك اجلسيم يف  خالل اجلسيم ابلواجباإلاثنيا: تعريف السلوك اجلسيم و 

                                                           
 .093محد الشريعي، املرجع السابق، صأإبراهيم حممد السعدي 1
 نظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.ال( من 02/0راجع املادة ) 2
 نظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.المن  (03) راجع املادة3
 أنظر كل من: 4

 .038محد اثبت عبد الرحيم، املرجع السابق، ص أ -
 قواعد اإلثبات.( من القواعد اإلجرائية و 02القاعدة )  -

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتمن القواعد اإلجرائية و  00لقاعدة ا 5
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ضرر جسيم  يف-يتسببن أأو حيتمل -يتالئم مع املهام الرمسية ويتسببالداء املهام الرمسية، و أثناء أيف دث حي (1
 مام احملكمة أو للسري الداخلي السليم لعمل احملكمة مثل:أقامة العدل على حنو سليم إلعملية 

  ذا كان إلة قيد النظر، ألوظيفته أو تتعلق مبسثناء ممارسته أحاط هبا شخص أالكشف عن وقائع أو معلومات
 شخاص.ي شخص من األن يضر بسري احملاكمة أو أبأن ذلك الكشف أمن ش

 ن حيول دون توليه للمنصب.أ نهأإخفاء معلومات أو مالبسات تبلغ من اخلطورة حدا كان من ش 

  لسلطات أو املوظفني أو ي من اأمربر هلا من بتغاء معاملة تفضيلية الإستعمال منصب القضاء إإساءة
 الفنيني.

ىل إاءة جسيمة إسن يتسبب يف أكان ذا طابع خطري يتسبب أو حيتمل إطار املهام الرمسية، و ذا حدث خارج إ (0
يتصرف عن و  داء واجباهتاأخالال جسيما ابلواجب كل شخص يقصر تقصريا صارخا يف إعد يو  مسعة احملكمة.

 هذه احلاالت اليت يقوم هبا الشخص مبا يلي:يشمل على حنو خيل هبذه الواجبات، و  قصد
 سباب تربر ذلك.أن يطلب التنحي، مع علمه بوجود أمتثال للواجب الذي ميلي عليه عدم اإل 

 ي تسيريها أو الفصل فيها، أو يف ممارسته ألأخر بصورة متكررة ودون مربر يف حتريك الدعوى أو الت
 ختصاصاته القضائية.إختصاص من إ

 غري قادر على ممارسة املهام املطلوبة منه مبوجب هذا النظام.ن يكون الشخص أ 

  طار عمل داخل إذلك خارج ساءة و حتمال حدوث هذه اإلإىل مسعة احملكمة أو إساءة قد يكون اإلو
 احملكمة.

  1ساسي.ليه مبوجب النظام األإقد يكون ذلك لعدم املقدرة على القيام مبهام الوظيفة املوكلة و 

 اجلزاءات اليت ميكن توقيعها على أعضاء مكتب املدعي العامالفقرة الثانية: 
حملكمة حق مراقبة قضاة ا" يف احملكمة اجلنائية الدولية و طرافساسي لكل من "مجعية الدول األيعطي نظام روما األ

قضائي ال شرافن اإلأهنا نرى الحيته كما فرضها النظام نفسه، و مساءلته يف املواضيع اليت تتعلق بصاملدعي العام، و 
ساسية على عمل املدعي العام، فهو يعمل على تفحص ناحية نظرية احملددات األال من قضاة احملكمة يشكل من

ي أحبيث ال يكون اته، كما وردت يف النظام كد من مدى مطابقتها لصالحيأالتمراجعتها و أعمال املدعي العام، و 
خرى جلمعية أمن انحية تفاق عليه من أطراف املعاهدة،و اإلي قرار من قراراته معاكسا ملا مت أماله أو أععمل من 

                                                           
 أنظر كل من: 1

 .90إىل92محودة، املرجع السابق، ص صر سعيد تمن -
 .119ص  ،0225دار الشروق، الطبعة األوىل، القاهرة، حممد شريف سيبوين، واثئق احملكمة اجلنائية الدولية، -

 .083، ص املرجع السابقأشرف رفعت حممد عبد العال،  -
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حىت عزل للمدعي العام من يقاف أو إختيار أو إتفاقية املنشئة للمحكمة اجلنائية الدولية قوة طراف يف اإلالدول األ
قيق خفق يف حتأ أ سلوكيا حادا، أورتف خطإقن املدعي العام قد أذا ثبت صوات إغلبية بسيطة لألذلك أبو به منص

 1ذا مل يعد قادرا على القيام بواجباته على النحو املطلوب منه.إلتزاماته أوإ
 عليه تتمثل اهم اجلزاءات فيما يلي:و 

هتام املوجه لشخص ذا كان اإلإ الوقف عن العمل كجزاء نتيجة سوء السلوك أو اإلخالل اجلسيم ابلواجبأوال: 
قدمت شكوى حبقه ذا طابع خطري مبا فيه الكفاية جيوز وقف هذا الشخص عن العمل ريثما يفصل اجلهاز املختص 

 2مره بصفة هنائية.أيف 
 3صدور قرار فيه.هناية التحقيق و فحينما يبدأ التحقيق مع الشخص املخطئ، جيب وقفه عن العمل حىت  

قرتاع السري القرار املتعلق بعزل املدعي العام أو انئبه من طراف ابإلعية الدول األتتخذ مجالعزل من املنصب اثنيا: 
يف حالة انئب املدعي طراف، و املطلقة جلمعية الدول األغلبية ن يتم العزل يف حالة املدعي العام ابألأاملنصب، على 

 4املدعي العام.طراف بناء على توصية من غلبية املطلقة للدول األالعام، يتخذ القرار ابأل
ذا إ 5حد نواب املدعي العامأن أي توصية يقدمها بشطراف كتابة أبخيطر املدعي العام رئيس مكتب مجعية الدول األو    

ن ( احلكم أب03ن السلوك املرتكب ال يشكل سوء سلوكا جسيما أو إخالال جسيما ابلواجب جيوز وفقا للمادة )أوجد 
هي طراف فجمعية الدول األ 6ختاذ إجراء أتدييب.أقل جسامة، وإاملعين ذو طابع قدم عليه الشخص أسوء السلوك الذي 

 7تهاك للواجب.إذا ثبت عليهم سوء سلوك خطري أوإننوابه إقصاء املدعي العام و املسؤولة عن 

                                                           
، ص املرجع السابقالتطبيق، ستقالله بني النص و يف بيان مدى إايسر يوسف اخلاليلة، صالحيات مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية  1

013. 
 .للمكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتمن القواعد اإلجرائية و  08قاعدة نظر الأ 2
امعة حكام القانون الدويل اخلاص(، دراسة حتليلية، داراجلأ)النظرية العامة للجرمية الدولية،  احملكمة اجلنائية الدولية منتصر سعيد محوده، 3

 .091، ص0222اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،
 نظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.ال( من 02/0راجع املادة )4
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 09/3راجع القاعدة )5
 .119، ص حممد شريف بسيوين، املرجع السابق 6 
مسؤولية رئيس الدولة، جملة العلوم اجلنائية واإلجتماعية، تصدر عن معهد البحوث ، احملكمة اجلنائية الدولية و شهاب سليمان عبد هللا  7

 .185، ص 0225العدد العاشر، يونيو  واإلجتماعية، جامعة الرابط، والدراسات اجلنائية
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النظر يف تنقطع عضوية الشخص املعين يف احملكمة، مبا يف ذلك مشاركته يف اره و صدإيسري قرار العزل من املنصب فور و 
( 02يف احلاالت اليت جيري النظر فيها يف عزل شخص من منصبه عمال ابملادة )، و 1القضااي اجلارية اليت كان مشاركا فيها

 (، خيطر الشخص بذلك خطيا.03ديبية ضده عمال ابملادة )جراءات أتإختاذ إأو 
 سئلة توجه اليه.أي أالرد على فوع اخلطية و دلة وتلقيها، وتقدمي الدالفرصة الكاملة لتقدمي األ ح للشخص املعينمتنو 
 2ثناء العملية املقررة مبوجب هذه القاعدة.أن ميثله حمام أن الشخص أجيوز للشخص و 

 عي العام يف سري إجراءات التحقيقاملطلب الثاين: دور املد
أ يبدابجلرمية املدعى بوقوعها، و علقة جراءات التحقيق املتم للشكوى يصبح مسؤوال عن مباشرة إستالم املدعي العاإمبجرد 

ستناد ساس ميكن اإلأال يوجد  أنه-املؤيدةاملستندات بناء على دراسة مبدئية للحالة و - يتبني له يف مباشرة التحقيق، مامل
 .يف هذه احلالة يبلغ الدائرة التمهيدية بذلكملباشرة التحقيق، و ليه إ
إستجواب سلطة إختصاصات عديدة منها ثناء مباشرته للتحقيق أن للمدعي العام إ، فاثرهاآو جراءات التحقيق إلدقة و  

ىل ذلك، كما جيوز إما إرتكاب اجلرمية و التحقيقات مبكان  دلة، وإجراءاألع املدعَّى عليهم، أو الضحااي، أو الشهود، ومج
أوامر التكليف ابحلضور، أو أوامر ر صداإن يطلب من الدائرة التمهيدية أله كذلك أية دولة، و ن يطلب التعاون من أله 

 وامر.أو غري ذلك من األالقبض 
ول أاملتعلقة ابلتحقيق من اليت يتمتع هبا املدعي العام، و  السلطاتنتناول يف هذا املطلب الواجبات و يف ضوء ما تقدم سو 
 التالية:ذلك ضمن الفروع إىل الدائرة التمهيدية، و تحقيق حالته ملف الإحني إىل جراء يقوم إ

 ستمرارهامات املتلقاة يف بدء التحقيقات وإثر حمتوى املعلو أ: الفرع األول
 سلطاته فيما يتعلق ابلتحقيقات شخاص اىل احملكمة و : طلب املدعي العام حضور األالفرع الثاين
 الضماانت القضائية يف مرحلة التحقيق الفرع الثالث:

 
 

                                                           
 .ليةللمحكمة اجلنائية الدو  قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 31القاعدة )1
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 03القاعدة ) 2

ديبية، توجيه اللوم أيشمل التدابري التيقاف عن العمل والعزل من املنصب، و اإلو  ديبيةن اجلزاءات ترتاوح بني تدابري أتأمن اجلدير ابلذكر 
 شهر.أ 2اتب وفرض الغرامات املالية اليت ال تتجاوز قيمتها ر 

 :يف ذلك نظرأ
، ص 0222، بريوت، لبنان، الطبعة األوىلقيدا جنيب محد، احملكمة اجلنائية الدولية، حنو عدالة دولية، منشورات احلليب احلقوقية،   -

091. 
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 ستمرارهااملتلقاة يف بدء التحقيقات وإمات ثر احتوى املعلو أاألول:  الفرع
كثر من اجلرائم الداخلة ضمن أن جرمية أو ىل املدعي العام تفيد أبإحالة حالة إمبجرد ختصاصها تبدأ ن ممارسة احملكمة إلإ
ساس املعلومات اليت حصل أن املدعي العام قد شرع يف التحقيق من تلقاء نفسه، على ختصاصها قد ارتكبت، أو أإ

رتكبت، و إثر قد أكاحملكمة أو إختصاص حدى اجلرائم الداخلة يف إن أاليت تفيد أي مصدر موثوق فيه، و عليها من 
اليت حصل عليها املدعي العام  ن تلك املعلومات اليت تضمنتها احلالة، أوأن نذكرها يف هذا السياق أاحلقيقة اليت جيدر بنا 

ثبات وجود دعوى ظاهرة الوجاهة ختتص بنظرها احملكمة، بل يكفي دلة كافية إلأتكون منطوية على  نأيشرتط فيها ال 
يعود السبب يف إرتكبت فيما يظهر و ختصاص القضائي للمحكمة قد جرمية تدخل يف نطاق اإلأن ىل إن تشري أفيها 
للبدء يف ساسا أهل تصلح ومات، و أكد من صحة هذه املعلن املدعي العام هو الذي يقع عليه واجب التأىل إذلك 

 دلة اليت هلا عالقة مبوضوع اجلرمية.تلف األن ينقب عن خمختصاص أبسبيل ذلك له اإليف أم ال؟ و التحقيقات 
 الفقرة األوىل: ضوابط التحقيقات

اليت يتوقف عليها حتريك ة اليت يقوم هبا املدعي العام و جراءات التمهيديية جرمية على اإلأيتوقف البدء يف التحقيقات يف 
كد من أىل املدعي العام يقوم بتحليلها والتإية معلومات أحالة إعدم حتريكها، فعند أمام احملكمة أو الدعوى اجلنائية 

 1م ال.أساسا لبدء التحقيقات فيها أهل تصلح فعال جديتها، و 
منظمة حكومية أي دولة، أو لك اجلرمية من ن يتلقى شهادات حتريرية أو شفوية يف مقر احملكمة تتعلق بتأله يف ذلك و 

 2خر موثوق فيه.آي مصدر أجهزة االمم املتحدة أو من أدولية، أو غري حكومية أو من 
ساس معقول للشروع أما وجود إ مهارارين فد يتخذها املدعي العام، و ن نتيجة هذا التقييم ال خترج عن واحد من قأالواقع و 

هذان القراران سيتم حتليلهما ضمن هذه الفقرة ابلتفصيل  ، و 3معقول للسري يف الدعوىساس أيف التحقيق، أو عدم وجود 
 كما يلي:

                                                           
 راجع كل من: 1

 نظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.ال( من 15الفقرة الثانية من املادة ) -
أ التكامل يف القضاء طار مبدإبراهيم حممد السعدي الشريعي، حدود سلطات املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، دراسة يف إ  -

 .323، ص 0222، جانفي 10أكادميية مبارك لألمن، العدد اجلزء الثاين، جملة كلية الدراسات العليا، تصدر عن الدويل، 
 .030، ص 0211بريل أ(، 33، العدد رقم )02مة اجلنائية الدولية، جملة الفكر الشرطي، جملد بو شامة عبد احملمود، احملكأعباس 2
ومات الواردة إليه يكون املعل يق أو املقاضاة أو عدمها يف ضوءختاذ القرار ابلتحقفراد مكتب املدعي العام بدراسة وحتليل وإنإن أمعىن ذلك 3

تعد باشرة مكتب املدعي العام مهامه و وىل اخلطوات ملأتعترب هذه املرحلة حاالت أو املعلومات و األوىل يتم فرز اإلاملرحلة على مراحل: ففي 
ىل املراحل إنتقال اإلإما التحفظ وعدم املضي ابإلحالة أو املعلومات، وإما املضي هبا و تم يف ضوئها ياملوضوعية اليت ساسية و املرحلة األ
سباب املوضوعية يف األكد من توافر أالتهريتني مها التأكد من توافر األسباب القانونية، و فرز يف وظيفتني جو ختتصر مرحلة الو الالحقة 
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 الشكاوىتبني للمدعي العام من خالل  إذايعترب قرار كهذا يف حمله  ود أساس معقول للشروع يف التحقيقوجأوال: 
ن أرتكاهبا، غري إرتكبت أو جيرى إختصاص احملكمة قد إمن اجلرائم الداخلة يف  أكثرن مثة جرمية أو أليه إاحملالة 

 ال بعد مراعاته بعض الضوابط اليت نشري إليها فيما يلي:إاملدعي العام ال جيوز له الشروع يف التحقيق 
مبوجب النظام األساسي يكون املدعي العام جمربا بتقدمي   موافقة الدائرة التمهيدية على البدء يف التحقيق: (1

هي عبارة عن جلنة مؤلفة من ثالثة قضاة يكونون الدائرة التمهيدية طالبا دائرة ما قبل احملاكمة و  إىلكتاب خطي 
ىل الدائرة التمهيدية، إن يقدم طلبا أمن مث يقع على املدعي العام إجراء التحقيقات، و ذن ابلبدء يف منها اإل

فقا هبذا الطلب  ن يكون مر أليه، على إالة لبدء يف التحقيق يف اجلرمية موضوع الشكوى احملابذن له مضمونه اإل
 1املعلومات اليت تؤيد صحة طلبه.كافة املستندات و 

مام احملكمة اجلنائية الدولية، على أتتوقف مسؤولية مقبولية الدعوى  :مام احملكمةأمن مقبولية الدعوى  كدأالت (0
فاحملكمة إبعتبارها جهازا قضائيا ملكمال للوالية القضائية الوطنية التكامل مع القضاء اجلنائي الوطين،  أمراعاة مبد

 ال يف حالتني فقط مها:إختصاصها إال تستطيع ممارسة 
 يار النظام القضائي الوطين.إهن -أ

شخاص املشتبه يف حماكمة األلتزاماته القانونية ابلتحقيق و طين يف القيام إبشل النظام القضائي الو رفض أو ف -ب
 2دينوا فيها.أمعاقبة الذين ة أو ختصاص احملكمإرتكاهبم اجلرائم الثالث املوجودة حاليا يف إ

                                                                                                                                                                                     

ينهي مكتب املدعي العام عملية حاالت، و و التقييم للمعلومات و اإل يف التحليل فتتمثل املرحلة الثانيةأما املعلومات.حاالت و مضمون اإل
املرحلة ويف الثانية سلبية لعدم كفاية عناصرها.أسباهبا و جيابية تتوافر فيها إوىل: النتيجتني: األحدى حاالت أو املعلومات ابلتوصل إلفرز اإل
معينة وتدابري ضرورية  جراءاتإختاذ إىل قراره ابملباشرة يف التحقيقات يرتتب عليه إن يتوصل املدعي العام أمباشرة التحقيقات بعد تتم  الثالثة

 اية.لتلك الغ
 راجع: ل ملزيد من التفصيو 

 . 039ىل ص إ035املرجع السابق، ص  علي مجيل حرب، -
 أنظر كل من:  1

 ( من نظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية15الفقرة الثانية من املادة ) -
السنة ، العدد الثالث، اجلنائي الدويل، جملد احلقوق تصدر عن جملس النشر العلمي، جامعة الكويت الدويلالقضاء  خملد الطراونة، -

 .190-191، ص 0223العشرون، سبتمرب، السابعة و 
 أنطر كل من: 2

، املرجع السابق، ص بتدائي امام احملكمة اجلنائية الدولية يف إطار قواعد القانون الدويل العامكياين، التحقيق اإلسلوى يوسف األ -
129. 

 . 029، ص 0223نساين، دار النهضة العربية، القاهرة، سعيد سامل جويلي، تنفيذ القانون الدويل اإل -
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يف حتقيق  كيد صراحة على عدم تقليص دور السلطات الوطنيةأتكمن العلة من إقرار هذا املبدأ يف احلرص على التو 
ددة على ممارسة احملكمة اجلنائية الدولية مر قيودا حميضع يف حقيقة األ أقرار هذا املبدإن العدالة اجلنائية، كما أ

زاء واقعة معينة تشكل إنزاهة السلطات الوطنية وة و قوكفاءة و ختصاصها الذي سوف يكون دائما مرهوان برغبة إل
ختصاص التكميلي للمحكمة اجلنائية الدولية قرار اإلإن إىل ذلك فإضافة إجرمية دولية معروفة يف قانون احملكمة، 

 العقاب عليها.م الدولية اخلطرية و كافحة اجلرائيساهم يف م
عدم معاقبة الشخص عن ذات الفعل القانوين " أىل حد كبري يف التقيد ابملبدإالتكامل يساهم  أقرار مبدأن إكما 
ختصاصها عند قيام النظام الوطين مبمارسة مباشرة احملكمة إل الذي حيول دون أن هذا املبدأ حيث "،مرتني

 1.ختصاص فعالاإل
جراء من إ أين املدعي العام ال جيوز له مباشرة أالتكامل هو  أقررا مبدإمن النتائج اهلامة املرتتبة كذلك على و 
يه تدخل يف نطاق إلحالتها إجرامي موضوع الشكوى اليت متت ن السلوك اإلأجراءات التحقيق يف حالة ما تبني له إ

صيل ابلنظر ختصاص األن القضاء الوطين فيما ميلك اإلأعتبار طرف، إبي دولة ألالية القضائية اجلنائية الوطنية الو 
رتكاب اجلرمية قرر عدم حماكمة الشخص املعين إبكان قد ابشرها و  نهأم احملاكمة، أو أفيها ابلفعل سواء ابلتحقيق 

ته حاكم ذلك الشخص عن نفس السلوك الذي تضمنأن هذا القضاء قد الشرعية، أو لة و صول العداطبقا أل
ن عند توافر واحد من هذه احلاالت تقرر احملكمة اجلنائية الدولية عدم إمن مث فإىل املدعي العام، و الشكوى احملالة 

ذلك نظرا خلطورة اجلرمية املرتكبة امها، و مأخرى أجراءات إختاذ إستثناء احلالة اليت يتطلب فيها مامها إبأقبول الدعوى 
 2اثرها الوخيمة.آو 

جراءات نظر إخري مل يباشر ن هذا األأمام القضاء الوطين أنه قد تبني للمحكمة من خالل وقائع نظر الدعوى أغري 
جراءات إجراء يتعلق بسري إي أختاذ إن هذا القضاء ال يرغب يف أمامه بشكل نزيه أو مستقل أو عادل، أو أالدعوى 

 أي صالأن هذا القضاء ال يتوافر له أاملتهم، أو  جراء كان لغرض محاية الشخصإي ختاذه ألإن أنظر الدعوى، أو 
العقاب، فالت اجملرم من إمور اليت يرتتب عليها دلة، أو القبض على املتهم أو غري ذلك من األجهاز خيتص جبمع األ

 ختصاصاهتا يف نظر الدعوى.إبناء عليه ففي مثل هذه احلاالت متارس احملكمة اجلنائية الدولية و 

                                                           
احملاكمة(، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، القاهرة، -التحقيق-التنظيم)احملكمة اجلنائية الدولية محد عبد القادر احلسناوي، أعبد القادر  1

 .135ص  ،0223
 اجلنائية الدولية.( من النظام األساسي للمحكمة 13وىل من املادة )الفقرة األ 2
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نه ال جيوز للمدعي العام إ، ف1نصاف و العدالة حتقيقا ملعاين اإل :مصاحل الضحاايرمية و مراعاة خطورة اجل (3
ضرار مبصا،ح جراءات سيرتتب عليه حتما اإلن السري يف هذه اإلأيف التحقيقات يف حالة ما تبني له  أن يبدأ

هله حتت سيطرة الشخص املشتبه يف أحد ذويه أو أالضحااي، مثال ذلك: وقوع الشخص اجملين عليه أو 
رتكبها إاملدعي العام يف التحقيق ابجلرمية اليت من املؤكد قد  أالذي يهدد يف حالة ما بدإرتكابه للجرمية، و 

ي العام عدم البدء يف يف مثل هذه احلالة جيب على املدعأهله الذين حيجزهم، و ذى ابجملين عليه أو حلاق األإب
 ئهم.أقرابحتمالية حدوث الضرر ابلضحااي أو إنتهاء إني ىل حإجيله أتالتحقيق، و

حيث يتضح جليا من خالل وضع الضحااي يف ساسي ىل النظام األإن تضاف أوجود مثل هذا القيد مسة ميكن  أن الواقعو 
شار أيراد احلقوق اخلاصة ابلشخص املتهم، بل إساسي على مرتبة تناصف املرتبة اليت عليها املتهم، فلم يقتصر النظام األ

ذا كان فيها التحقيقات من جانب املدعي العام إاليت من بينها عدم البدء يف إىل وجوب مراعاة حقوق الضحااي و  يضاأ
 2ىل غري ذلك من احلقوق نذكرها يف حينها يف صلب هذا البحث.إضرار خطري مبصا،ح الضحااي، إ

 مها:قرونة بشرطني أساسيني لتحقيقها و م خطورة اجلرمية ومصا،ح الضحااي من جانب املدعي العامألة مراعاة غري أن مس
ن بدء التحقيق فيها لن خيدم مصلحة العدالة، مالبسات وقائع اجلرمية وظروفها أقتناع املدعي العام من خالل إ -1

 اجلسدية.اي الشخصية و ضرار بسالمة الضحاهذا التحقيق يف حالة إجرائه سيرتتب عليه حتما اإلوأن 

ختاذ ما تراه إهلذه األخرية بقراره عدم الشروع يف التحقيق، و  الدائرة التمهيدية وجوب قيام املدعي العام إبخطاره -0
املعلومات اليت تفيد صحة ن مرفقا هبذا اإلخطار البياانت و ن يكو أضروراي من تدابري يطلبها املدعي العام، على 

 ما يطلبه.

يقع على عاتقه إخطار س معقول للشروع يف إجراء حتقيق، فإنه نه عندما يقرر املدعي العام وجود أساأجدير ابلذكر و 
الدول اليت من احملتمل أن تنعقد الوالية القضائية هلا يف نظر ول األطراف يف النظام األساسي، و قراره هذا إىل مجيع الد

                                                           
 إىل ما من حيث املضمون فهي فكرة غري اثبتة، تتغري من حالةأو اهليكل، أ أن فكرة العدالة فكرة اثبتة من حيث املبدأهناك من يرى  1

 خر.آىل إمن مكان إىل زمان، و من زمان أخرى، و 
ن حتديد أيف تقديران " خالل مؤمتر روما الدبلوماسي، و تفاق على حتديد معىن لعبارة " مصلحة العدالة هذا ما يرتجم عدم القدرة على اإلو 

للمدعي العام سلطة تقديرية يف ذلك وتراقبه فيها إحالتها وفتح التحقيق فيها، و ذلك سيكون رهنا بكل حالة على حدة يف ضوء ظروف 
 الدائرة التمهيدية.

 نظر يف ذلك: أ
، املرجع السابق، ص مام احملكمة اجلنائية الدولية يف إطار قواعد القانون الدويل العامأبتدائي كياين، التحقيق اإلألسلوى يوسف ا -

119. 
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي53/ج( من املادة )1الفقرة )2
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على أن يكون ختصاص األصيل يف نظرها دول متلك اإلعتبار أن هذه الختصاص احملكمة، إبإاجلرائم الداخلة ضمن 
 .أمنهاا، أو عدم املساس بسيادة الدول و أو ضياعه ر سراي للحيلولة دون تسرب األدلةهذا اإلخطا

كانت قد أجرته، أو كانت قد حاكمت الشخص املنسوب  تق الدولة اليت جتري التحقيق، أوابملقابل يقع على عاو 
 احلق يف هلان تلقي ذلك اإلخطار مبا أجرته، و احملكمة كتابيا يف حدود شهر م إخطار-األدلة ابلرباءة أو-التهمة  إليه

اليت متت ري حتقيقا يف نفس موضوع اإلحالة ذلك يف حالة ما إذا كانت جتتطلب إحالة نظر القضية إليها، و  نأ
من معلومات إضافية تتعلق بنفس هلا احلق يف أن تطلب من املدعي العام تقدمي ما لديه إىل احملكمة، و  إحالتها

 موضوع اإلحالة.
ثبت صحة ما تضمنه طلب اإلحالة املقدم من الدولة، أن يتنازل عن التحقيق لتلك الدولة، و أللمدعي العام إذا ما و 

ألنه يف مثل حدوث هذه احلالة يكون قرار اإلذن يف مباشرته  لكن بشرط أال تكون الدائرة التمهيدية قد  أعطته
ن يطلب من الدولة أهلذا األخري عند حدوث التنازل خرج عن صالحيات املدعي العام، و  ل عن التحقيق قدالتناز 

ن تبلغه بصفة دورية عن اإلجراءات اليت تتخذها سواء يف مرحلة التحقيق أو احملاكمة، اليت حصل لصاحلها التنازل أب
كون تقدمي هذه املعلومات ق أو احملاكمة، على أن يعلى أن يكون عن اإلجراءات اليت تتخذها سواء يف مرحلة التحقي

للمدعي العام أن يعيد النظر يف قراره اخلاص ابلتنازل عن التحقيق، إذا تبني له من خالل املعلومات اليت سراي، و 
ها،  حصل عليها أن هناك تغيريا يف الظروف املتعلقة بنظر اجلرمية، كان تكون الدولة غري راغبة أو غري قادرة على نظر 

خالل ستة أشهر من اتريخ التنازل، حىت لو مل يكن ي العام أن يعيد النظر يف قراره كما أجاز النظام األساسي للمدع
 1هناك أي تغيري يف القضية حمل اإلحالة.

تطورات يف هذا الشأن، وله احلق يف جيب على املدعي العام أن يقوم إببالغ الدائرة التمهيدية بكل ما حيدث من و 
ختاذ ما تراه للدائرة التمهيدية يف سبيل حتقيق ذلك أن تعقد جلسة إلاذ ما تراه ضروراي من تدابري، و ختلب منها إأن يط

 2.وإجراءاتمناسبا من تدابري 
تبني من خالل تقييم اإلحاالت املقدمة إىل يقد  الدعوى نظراثنيا: عدم وجود أساس معقول للسري يف إجراءات 

ختصاص احملكمة، أن ما تضمنته من معلومات ال تبني أركان إرتكاب سلوك يدخل يف إاملدعي العام خبصوص 
حتوته من براهني إاجلرمية، أو أهنا غري صحيحة أو ينقصها الدقة يف إسناد الواقعة املرتكبة إىل شخص معني، أو أن ما 
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جيب على املدعي العام أن يتخذ يف هذه احلالة من إجراءات النظر فيها، و إجراء  عتماد عليها لبدء أيتكفي لإلال
 1ابلتايل يقرر عدم الشروع يف التحقيق.حبفظ ملف الدعوى، و قرارا 

إذا تبني له أن  يبدأ املدعي العام يف نظر الدعوىيف ضوابط الشروع يف التحقيق، ال مبفهوم املخالفة ملا أوردانه سابقاو 
 ن هذه القضية غري مقبولة أصال.أأو  مصا،ح الضحااي،سيرتتب عليه املساس حبقوق و  بدء اإلجراءات

ساس كاف للمحاكمة عن تلك أي أنه ال يوجد أقد يقرر املدعي العام الشروع يف التحقيق، مث يتبني له فيما بعد و 
ساس معقول أي أنه ال يوجد عتقاد أباإل طقية تؤدإيسباب منأيكون ذلك يف حالة ظهور رتكبت، و إاجلرائم اليت 

حضار لشخص مشتبه مر ابلقبض أو اإلأصدار إىل الدائرة التمهيدية مضمونه طلب إقانوين أو وقائعي لتقدمي طلب 
رتكبت قبل بدء نفاذ النظام األساسي، تكون اجلرمية املراد احلكم فيها قد إن أسباب القانونية األ ومن األمثلة عنفيه، 
 أنتوافر مانع من موانع العقاب، أو راد القبض عليه أو إحضاره قد تويف، أو إذا تبني من التحقيق أن الشخص املأو 

نه أما األسباب الواقعية فمن أمثلتها عدم كفاية األدلة، أو عدم صحة الواقعة، كما أالواقعة ال يعاقب عليها القانون، 
أمام  دعوى غري مقبولة أصالنه ال يوجد أساس كاف للمحاكمة يف حالة ما تبني له أن الأقد يتضح للمدعي العام 

 سالمتهم.ضرار مبصا،ح الضحااي و ن السري يف إجراءاهتا سيرتتب عليه حتما اإلأاحملكمة اجلنائية الدولية، أو 
نه يف حالة توافر إحدى احلاالت السابقة على املدعي العام أن يقرر عدم وجود أساس معقول لبدء التحقيق إعليه فو 

والدولة، أو جملس األمن أقرب وقت ممكن الدائرة التمهيدية ن خيطر كتابيا يف أو  2،أو عدم وجود أساس للمحاكمة
كذلك يقع  3.ند اليهاتسأألسباب اليت تربير مقبوال، وا خطارقره، مرفق ابإلأما لذي قدم اإلحالة مبا توصل إليه و ا

شرتاك يف اإلجراءات أمام احملكمة لإلحىت يسهل عليهم إمكانية تقدمي طلب ار الضحااي بقراراته اليت هتمهم خطإعليه 
 4حد ممثليهم.أسواء بصفتهم الشخصية أو بواسطة 

 ليه عن الواقعة ذاهتاإدلة جديدة تقدم أية معلومات أو أن ما سلف ذكره كله ال مينع املدعي العام من النظر يف أغري  
 ليه أية حالة جديدة عن الواقعة ذاهتا.إودون أن حتال 

ما خبصوص موقف الدائرة التمهيدية من قرار املدعي العام بعدم الشروع يف التحقيق أو عدم احملاكمة، فغىن عن أو  
على أهي ف بتدائية،مام الدائرة اإلأذلك دخال الدعاوى مرحلة احملاكمة، و ن الدائرة التمهيدية تعد وسيلة إلأالبيان 

عتماد التهم إذا مت التحقيق و إبتدائية ىل الدائرة اإلإالة الدعاوى حإن من صالحياهتا إلذلك فدرجة من املدعي العام، و 
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ما إذلك الشروع يف التحقيق أو املقاضاة، عادة النظر يف قرار املدعي العام بعدم إجلها، أو أاليت جرى التحقيق من 
 1ت ضرورة لذلك.أذا ر إحالة، أو من تلقاء نفسها ليها من مقدمي اإلإبناء على طلب يقدم 

م أحاالت احملالة اليه، جيايب لإلإكان ذلك بعد تقييم أاملدعي العام يف التحقيق سواء  أذا ما بدإنه أصفوة القول و  
ا عالقة ابلتحقيق الذي سيجريه، واليت دلة اليت هلن ذلك يستوجب مجعه لألإفطلب من الدائرة التمهيدية بناء على 

 ستمرارها.إعدم ستمرار التحقيقات أو سيكون هلا حتما األثر يف إ
 الفقرة الثانية: إجراءات مجع األدلة كإجراء أويل من إجراءات التحقيق

إختصاص رتكابه جلرمية من اجلرائم الداخلة يف إشتبه يف إي شخص أىل إية هتمة أن يوجه املدعي العام أليس من العدالة 
لة اخلاصة ابجلرمية حمل دالقيام بعملية جتميع األهلذا ينبغي عليه إليه، و كد من صحة نسبة هذه اجلرمية احملكمة دون التأ

ختصاص القضائي طار اإلإمن وقوع اجلرمية اليت تدخل يف دلة هي اليت ستساعد يف التثبت ألن هذه األالتحقيق 
وصاف اليت جتعل الشخص ي وصف من األفيها أبأصليا أو شريكا كان فاعال   مرتكبها، إنللمحكمة، وتساعد يف معرفة 

 جنائيا.مسؤوال 
جراء املعاينة، أو إتتجلى يف املتعلقة ابجلرمية حمل التحقيق  دلةجل مجع األأن وسيلة املدعي العام يف سعيه من أالواقع و 

 ستجواب.ىل شهادة الشهود، أو التفتيش، أو اإلإستماع هل اخلربة أو اإلستعانة أباإل
يف موضوع  ستجواب الذي سنتناوله ابلدراسةا اإلإعطاء فكرة موجزة عن كل إجراء من هذه اإلجراءات عد سنحاولو 

 ذلك لسببني:آخر من هذه الدراسة، و 
 ستجواهبم أو بعد القبض عليهم.إاألشخاص املراد  أييت بعد طلب حضور أوهلما: أن هذا اإلجراء

األشخاص املشتبه  حتمالية التأثري يف حقوق هؤالءإمن حيث ية هذا اإلجراء الدقيق وخطورته ىل أمهإما الثاين: فيعود وأ
 فيهم أو املساس حبريتهم.

 ويتمثالن فيمايلي:  ستعانة أبهل اخلربة اإلملعاينة و أوال: ا
اليت ( من النظام األساسي، و 93ملادة )إىل هذا اإلجراء يف الفقرة األوىل من ا وردت اإلشارة إجراء املعاينة: (1

 فحص القبور...".اجلثث و إخراج  فحص األماكن أو املواقع مبا يف ذلك، ..... ز-1: " تضمنت

إجراء املعاينة يعد من الصالحيات املفرتضة للمدعي العام، و  احلقيقة اليت ينبغي أن نشري إليها يف هذا السياق هو أنو 
ن ينتقل إىل مكان وقوع اجلرمية إذا كان ذلك ضروراي ملتطلبات التحقيق، مثال ذلك أاليت ال ميكن التشكيك فيها، فله 

املستشفيات، وأماكن عليمية، أوالفنية، أواخلربة، واآلاثر التارخيية و ىل املباين املخصصة لألغراض الدينية، أو التإ نتقالاإل
يضا أقد تكون املعاينة املعاينة هي املعاينة املادية، و هذه إندالع احلرب، و  اليت متت مهامجتها أثناءجتمع املرضى واجلرحى و 
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شياء امللموسة اليت تتعلق ابلتدابري اليت فرضت على مجاعة معينة ملنع دات أو الصور أو األمادية أو عينية على تلك املستن
حالة الضحية من الناحية اجلسدية و ذلك إبثبات هتا، وقد تكون املعاينة شخصية و ابدإذلك بقصد جناب فيها و اإل

 1.معاانة شديدة نتيجة لتعذيبه النفسية، مثال ذلك الكشف عن شخص تعرض ألمل أو
اخلربة يف تقدير ختصاص و جيوز للمدعي العام أثناء قيامه ابلتحقيقات أن يستعني بذوي اإلستعانة أبهل اخلربة: اإل (5

يتأكد  ستطاعة املدعي العام أنإحتديد مدى أمهيتها يف الدعوى اجلنائية، فمثال قد ال تكون يف لوقائع وتكييفها و ا
رتكابه ضد جمموعة من السكان أثناء وقوع هجوم واسع النطاق أو إمن أن هناك فعال إجراميا ال إنسانيا مت 

ستعباد اجلنسي، أو التعقيم القسري، فهذه األمناط حتتاج اإلغتصاب، أو منهجي، كما هو احلال يف حاالت اإل
 2لتوضيح آاثرها من أشخاص ذو خربة يف جمال العنف اجلنسي.

ه للتحقيقات أن يستمع إىل شهادة بعض األشخاص الذين تكون ئجراإ جيوز للمدعي العام  أثناءاثنيا: شهادة الشهود 
يف حوزهتم بعض املعلومات اليت هلا عالقة ابجلرمية املرتكبة حمل التحقيق، فالشهادة هي اإلدالء مبعلومات معينة عن الغري 

حلالة شهادة عني، أو هو يف هذه اإرتكاب اجلرمية و تتعلق ابجلرمية، حتصل عليها شخص نتيجة لوجوده مثال يف مكان 
  فاعل معني، رتكاب اجلرمية و نسبتها إىلإمستندات تفيد يف توضيح ل عليها من خالل حيازته ألوراق و قد يكون حص

ي طلب من األشخاص أهو غري ملزم بقبول قبول من يلزم مساعه من الشهود، و للمدعي العام السلطة التقديرية يف 
مام املدعي أي شهادة احللف ن كل من سيديل أبأاملهم آخرين، و  مساع شهادة أشخاصاملشتبه فيهم أو حماميهم بلزوم 

فهو يكون بطلب صادر من مكتب املدعي العام  إستدعائهم ما ما يتعلق بضوابط ن يلتزم الصدق يف الشهادة، وأالعام أب
ما على املسجل يف مثل هذه إدالئه بشهادته، و يطلب املدعي العام حضوره و  الدولة اليت يتواجد فيها الشخص ىلإ

ذلك شاور مع املدعي العام، و ال التإ مبوجب النظام األساسي الشهود اليت ينشؤهاستنادا إىل وحدة الضحااي و إاحلالة و 
 3دالئهم بشهاداهتم.حتمال وقوع ضرر قد يقع عليهم نتيجة ألإيف سبيل مساعدة هؤالء األشخاص ومحايتهم من 

ذلك بواسطة الطرق القانونية يف الدولة املوجه طلوب حضورهم لإلدالء بشهاداهتم و األشخاص امل لكن قد يتم إعالنو  
يف مثل هذه احلالة جيوز للمدعي العام أن يطلب شخاص ال يستجيبون هلذا الطلب، و إليها الطلب، غري أن هؤالء األ

، كما جيوز 4الدولة املتواجد فيها الشخصتوجيهه إىل أمر بضبط هذا الشخص وإحضاره، و  إصدار من الدائرة التمهيدية
ذلك لضمان اذ بعض التدابري الضرورية، و ختإستثنائية للمدعي العام أن يطلب من الدائرة التمهيدية يف بعض احلاالت اإل
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إصابة مثل  احلصول على تلك املعلومات اليت يف حوزة الشخص املطلوب إدالؤه ابلشهادة و تتضح مثل هذه احلالة أثناء
ما على الدائرة بة بعاهة عقلية كاجلنون مثال؟، و مبرض جسدي أو نفسي قد يؤدي به إىل الوفاة أو اإلصا الشخص هذا

ثناء تلقي أ اختاذها كتعيني حمام أو قاض يكون حاضر إالتدابري اليت يطلب املدعي العام  تلك ختاذ مثلإال إالتمهيدية 
 1الشهادة.

ا الشاهد، بداية يتم أوال بفتح حمضر تسجيل فيه كل األقوال الرمسية اليت يديل هبنه إأما خبصوص كيفية مساع الشهادة فو  
ديل عالقته ابملتهم، مث يعاما( ومهنته وسكنه وجنسيته، و  18ذي ال يقل عن سنه، )المن حتديد إمسه ولقبه و 

يف حالة تعدد الشهود مساع كل مع مراعاة م جييب على األسئلة اليت يوجهها له املدعي العاابملعلومات اليت يف حوزته، و 
للمدعي العام فيما بعد مساع كل الشهادات مع بعضها أثناء التحقيقات، كما ينبغي على كل من إنفراد، و شهادة على 

 ن يوقع على احملضر الذي دونت فيه شهادته.أأدىل بشهادته 
دات أو كلها ابلصوت أو أن يسجل بعض الشها -إذا تطلبت ضرورات التحقيق ذلك -كذلك جيوز للمدعي العام 

نه ينبغي على املدعي العام أن يراعي حقوق هؤالء إسواء مت حترير حمضر دونت فيه الشهادات أم مت تسجيلها فالصورة، و 
قد يلحق هبم نتيجة إلدالئهم بشهادهتم، أما فيما يتعلق مبصاريف نقل ود سعيا وراء تفادي حصول أي ضرر الشه

ستثناء التكاليف إبل تكاليف النقل يقع على احملكمة ن حتمإهود من الدولة املوجود فيها هؤالء األشخاص فهؤالء الش
فهذه التكاليف إىل الشخص أو غري ذلك  النابعة من اإلجراءات اليت تتخذ داخل إقليم الدولة، كتوجيه اإلعالن

 2تتحملها الدولة املوجه إليها الطلب.
غلب األحيان أيرتتب على إجرائه يف قد نه أحيث تيش من إجراءات التحقيق الوطنية جراء التفيعترب إ التفتيش اثلثا: 

رتكاب اجلرمية أم موضوعا للجرمية، إستعملت يف إأدوات  سواء أكانت هذه األشياءبط أشياء تفيد يف إظهار احلقيقة ض
يعود السبب يف ذلك إىل طبيعة اجلنائية الدولية، و  احملكمةغري أن أمهية هذا اإلجراء تقل تدرجييا أمام  أثرا من آاثرها. أم

رتكاب إاجلرائم اليت ختتص هبا، فإجراء التفتيش يتطلب من املدعي العام أن يوجه طلبا إىل الدولة اليت وقع يف إقليمها 
ملوجودة فيه األشياء اضبط إبجراء تفتيش على حمل  الواقعة و اجلرمية )موضوع التحقيق( مثال يطلب فيه  قيام هذه الدولة 

جلرمية أو شارك فيها على إخفاء رتكب اإهذا األمر يستغرق وقت طويل مما يساعد كل شخص مهما كانت قيمتها، و 
دته مع تدرج اإلطالة يف من الثابت أن التفتيش ذو طبيعة وقتية ختتفي فائماله عالقة ابجلرمية املرتكبة، و إتالف كل و 

 اإلشارة يف حالة اللجوء إىل التفتيش ينبغي مراعاة بعض الضوابط التالية:يف هذا السياق جتدر إجرائه و 
 حتديدا انفيا للجهالة. راد تفتيشه أو املنزل أو املكانحتديد الشخص امل (1

                                                           
 للمحكمة اجلنائية الدولية  من النظام األساسي 52الفقرة الثانية من املادة 1
 قواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية.و  ( من القواعد اإلجرائية110-111القاعدتني) 2
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اليت ميكن بواسطتها الوصول إىل احلقيقة،  يها اليت توجد يف حمل الواقعة، و ضبط مجيع األشياء املشتبه ف (0
سواء  أكان صاحبها معروفا أم جمهوال، و خل، سواء إاجلرمية أو وجود ختم ...كوجود سالح حاد يف مكان 

ية  ستعمال الوسائل العلمهتداء به إىل كشف احلقيقة إبكانت دقيقة أم ال، كما ينبغي ضبط كل ما ميكن اإل
 خل.إاألقدام... ستفادة من آاثر البصمات و كاإل

حدى السلطات املختصة يف نوابه، أو إ أحد أم حيظر على من جيري التفتيش سواء أكان املدعي العام (3
اخلبري األشياء اليت يف حوزة الدفاع أو إجراء التفتيش ضبط بعض األوراق و الدولة املوجه إليها طلب 

ذلك ملساعدهتم يف أداء املهمة اليت عهد سلمها إىل الشخص املشتبه فيه، و  اليت يكون قدستشاري، و اإل
 حظر ضبط املراسالت اليت جتري بينهم. أداءها، كما يدخل يف ذلك إليهم

يستوي يف ذلك أن يكون الشخص ق هلم أداء الشهادة أمام احملكمة حيضبط أشياء لدى األشخاص الذين ال جيوزكما ال
 أبوي املشتبه فيه. حدأزوجا أو طفال أو 

يربطها داخل حرز و  املضبوطاتعلى الشخص الذي قام بعملية التفتيش أن يقوم بوضع  إنتهاء التفتيشحالة يف و 
رقم القضية اخلاصة ابجلرمية حمل ق املقوى مكتوب فيه رقم احملضر واترخيه و يضع اخلتم على قطعة من الور ، و وخيتمها

 1ستفادة منها.األشياء القابلة للتلف أو اهلالك فينبغي أن تتخذ مجيع الوسائل الكفيلة لإل التفتيش، أما
يف هذه هتمام، ليس ساسية جديرة ابإلأىل نقطة إشارة دلة ينبغي اإلت مجع األجراءاإمن خالل ما سبق قوله يف شأن و 

ن فعالية أهذه النقطة تتمثل يف مام احملكمة، و أالدعوى اجلنائية بل يف كل املراحل اليت متر هبا املرحلة من التحقيق فحسب 
ضائية اليت تقدمها خباصة املساعدات القهلا، و تقدمي املساعدات العادلة تتوقف على مدى عمل احملكمة ابلصورة القانونية و 
حلال تتضمن إثبات واجبات بطبيعة ا النظام األساسي، فعند حتضري دعوى جنائية فإهناالدول األطراف وفقا ألحكام 

 جل مساعدةأهذا يتطلب تعاون الدول األطراف من هتام يف ضوئها، و توجيه اإلالتحقيق يف اجلرائم املرتكبة، و  منهاقضائية 
 احملكمة على قيامها بعملها على الوجه القانوين السليم.

خاصة إذا كان اف فقط، بل ميتد يف أحوال معينة كما أن واجب تقدمي مثل تلك املساعدات ال يقتصر على الدول األطر 
راي ذا كان ذلك ضرو األساسي إىل الدول غري األطراف يف النظام إ ىل احملكمةإو الذي أحال احلالة جملس األمن ه

 مصدر  أي منعدات من منظمات حكومية دولية، أو ن تقدم مثل تلك املساأملتطلبات التحقيق أو احملاكمة، كما ميكن 
 2خر موثوق فيه.آ

                                                           
 .182-سـ185محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، صأعبد القادر  1
نرتبول(، اليت قدمت العديد من ينبغي اإلشارة إىل أن من بني أهم املنظمات احلكومية الدولية )منظمة الشرطة اجلنائية الدولية األ 2

هذا يؤدي بنا إىل التأكيد على أمهية التعاون (، و روشا ) حمكمة يوغسالفيا و حمكمة رونداالدولية يف الهاي وأاكم اجلنائية املساعدات للمح
وسائل تؤهلها مرتكبيها، ملا هلا من إمكانيات و معرفة  سرعة التثبت من وقوع اجلرمية و ستعانة هبذا سيؤدي حتما إىلمع هذه املنظمات، فاإل
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ختاذ إجراءات نظر التحقيق، أشار النظام األساسي إنتيجة لبطئه ابلبدء يف إىل املدعي العام تفاداي إلمكانية توجيه الطعن و 
 خذ أدلة منه على أساسأنه جيوز للمدعي العام أن يعقد مقابلة مع شخص أو أ( إىل 99يف الفقرة الرابعة من املادة )

اذ إختون  أوامر أو تدابري إلزامية، على أن يك أية خر دون إختاذآ طوعي، كما جيوز له إجراء معاينة ملوقع عام أو أي مكان
ختاذها يف مثل هذه احلالة من املدعي العام يكون حىت دون حضور فإستجابة ملطالب التحقيق، إمثل هذه اإلجراءات 

ختاذ مثل هذه اإلجراءات بسرعة مقيد إن إلكن مع ذلك فاذ مثل تلك اإلجراءات، و ختطلب إ سلطات الدولة املوجه إليها
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. (99بشروط جيب مراعاهتا حددهتا املادة )

 إجراء ختاذه أليإإليه املدعي العام عند  يف حتقيق ما يصبون هلا فاعليتها مجيع هذه اإلجراءات لن يكو  نأخالصة القول و 
 إذا روعي ما يلي: إال

 كاتبه، أويوقع عليه هو و ضر حيرر مبعرفته تثبيت مجيع اإلجراءات اليت يقوم هبا املدعي العام سواء بواسطة حم (1
واحلكمة ضحااي العنف اجلنسي، فال أو الصورة إذا كان ذلك ضروراي حلماية األطتسجيل ما جيربه ابلصوت و 

املدعي العام حجة فيما  هو أن تكون تلك املعلومات اليت حصل عليهااء ختاذ مثل هذا اإلجر إمن وراء 
 فيما يستفاد منها من نتائج.أثبته، و 

ذلك لكفالة محاية الشهود اليت حصل عليها املدعي العام، و  احلفاظ على سرية كل املعلوماتالسعي وراء  (0
حتفاظ عدم املساس بسيادهتا، فاملدعي العام هو املسؤول األول عن اإلدولتهم، و  منأوحلماية ، والضحااي

 عدم إنشاء حمتوايهتا.ابملعلومات واألدلة اليت يكون قد حصل عليها، وهو املسؤول عن ختزينها وأتمينها و 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

بغض النظر على أن  و بني مهام مأموري الضبط القضائيعلى أمهية هذه املنظمة من خالل التشابه بينها لذلك، كما ميكننا أن نسرتشد 
نسياب القضاء الوطين يف الدولة، فعلى الرغم إ حدود ذلك يفلثاين وظائفه داخلية فقط، و األوىل وظائفها تنسحب إىل الدولة، يف حني أن ا

القرائن عن أي فعل إجرامي  ألة املتعلقة بتجميع البياانت و خباصة يف املس بعض الوظائف، و تشاهبان يف إال أهنما من وجود هذا الفارق
 رتكاب.و يف جمرى اإلأتكب إر 

 :كل من  نظرأنرتبول( من التفاصيل حول الشرطة اجلنائية )األ وملزيد
ندرية، سنة النشر جمهولة، ص اجلامعية، دون طبعة، اإلسكالقانون الدويل، دار املطبوعات  حممد منصوري الصاوي، أحكام -

203-305. 
حممد مخيس إبراهيم، أمر القبض الدويل، جملة الفكر الشرطي، تصدر عن مركز حبوث شرطة الشارقة، اجمللد العشرون، العدد  -

 .80اىل  38، ص 0211 الثالث، يوليو
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 فيما يتعلق ابلتحقيقات سلطاتهو  الفرع الثاين: طلب املدعي العام حضور األشخاص إىل احملكمة
ساسي للمدعي العام سلطات سس سليمة منح النظام األأمام احملكمة على أجراءات الدعوى اجلنائية إضماان لسري 

دلة املتعلقة مجع األ وإستجواهبم، وسلطةالشهود  أو الضحااي شخاص حمل التحقيق أومن بينها طلب حضور األعديدة 
 وامر تتعلق ابلتحقيق.إصدار ما يلزم من قرارات وأن يطلب من الدائرة التمهيدية أيضا أله رمية موضوع التحقيق، و ابجل

راف يف النظام طخاصة األإنه يقع على عاتق الدول و غريها ابلكيفية املطلوبة، فجراءات و نه لكي تتم هذه اإلأبيد 
ليها مىت كان متعلقا ابلتحقيقات اجلنائية اليت جيرهبا إاساسي واجب الرد على كل ما طلب تعاون أو مساعدة يقدم األ

وامر صادرة من احملكمة تتعلق ابلقيام أأو ي طلب خري ال موجب له ألي أتأستجابة دون املدعي العام، كما تلتزم ابإل
وراق عالن األإدلة، أو براز األإىل شهادة الشهود، أو إستماع شخاص، أو اإلوجود األ ماكنأعلى سبيل املثال بتحديد 

وامر أو التدابري ىل غري ذلك من األإ ،ىل احملكمةإحتجازهم، أو تقدمي املتهمني إشخاص، أو القضائية، أو القبض على األ
 .اليت يتطلبها التحقيق أو املقاضاة

 مها:همتني هلما عالقة بسري التحقيق و لتني مأيف هذا الفرع مس يف ضوء ما تقدم سنتناول ابلدراسةو 
 املساعدة القضائية.بط تقدمي طلبات التعاون الدويل و ضوا -
 سلطات املدعي العام فيما يتعلق ابلتحقيقات. -

 القضائية املساعدةبط تقدمي طلبات التعاون الدويل و الفقرة األوىل: ضوا

وان تعاسي ساحكام هذا النظام األطراف وفقا ألساسي على ما يلي: ) تتعاون الدول األ( من النظام األ82تنص املادة )
جيسد هذا النص و (، عليها ختصاص احملكمة من حتقيقات يف اجلرائم و املقاضاةإطار إيف اتما مع احملكمة فيما جتريه 

املالحقات جوانب التحقيقات ومراحلها و تطبيق يف مجيع لتزام واجب الإهو ما ابلتعاون التام مع احملكمة، و لتزاما عاإ
مبا فيها مكتب  أجهزة احملكمةنه ينطبق على مجيع أحكام، كما ستئناف أو مراجعات لألإ ىدعاو  أية مبا يف ذلكالقضائية 
هذا لى الرغم من وضوح ستثنافية، وعاإلبتدائية، و اإللعام و قلم احملكمة ورائستها، والدوائر الثالث: التمهيدية، و املدعي ا

جراءات تقدمي كطلبات التعاون أو املساعدة إما يلي: كيف تتم  أمههامع ذلك يطرح العديد من التساؤالت أنه  إال النص
ه جيوز أنم أجراءات يف نطاق احملكمة؟ هل هو حق مقرر للدوائر فقط؟ ختاذ هذه اإلإالقضائية؟ ومن له هذا احلق يف 

زا فما هي ائجمل يكن  إذاما أفما حدود ذلك؟ إن كان ذلك جائزا الدول؟ و ىل إلة مثل هذه الطلبات حاإللمدعي العام 
 هي اللغة اليت تتقدم هبا هذه الطلبات؟مااجلهة املختصة بذلك؟ و 
ثبات وقواعد اإل ائيةجر لقواعد اإلمنا ترك ذلك لإساسي للمحكمة، و عليها النظام األمل جيب كل هذه التساؤالت 

 للمحكمة.
رائية اجلهات اليت هلا صالحية حددت القواعد اإلج التعاون يف احملكمةختصاص تقدمي طلبات إأوال: اجلهات اليت هلا 

 هي على النحو التايل:و  ىل الدول،إحالة تقدمي طلبات التعاون أو املساعدة إ
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  اىل الدول، وله كذلك مة من املدعي العام حالة طلبات التعاون املقدإختصاص مكتب املدعي العام إيكون من
 ليها الطلب.إالواثئق من الدول املوجه صالحية تلقي الردود واملعلومات و 

  لة طلبات التعاون الصادرة عن الدوائر، وله كذلك صالحية تلقي الردود واملعلومات حاإيقع على عاتق املسجل
 1ليها الطلب.إالواثئق من الدول املوجه و 

ن حتال طلبات التعاون عن طريق املنظمة الدولية أجراءات التقاضي إلك مناسبا لسري ذا كان ذإكذلك جيوز يف حالة ما 
ليها طلبات إتصال يف الدول اليت حتال ما فيما يتعلق بقنوات اإلأخرى،وأقليمية مناسبة إية منظمة أللشرطة اجلنائية، أو 

هي ابلطبع ستكون قناة نضمام ، و فقة، أو اإلواأو القبول، أو املطراف عن التصديق التعاون فهي تتحدد ابلنسبة للدول األ
ي أن جتري أدولة طرف  وز أليةنه جيإمع ذلك ف، و 2خرى مناسبةأة قناة أيليها الطلب، أو إدببلوماسية يف الدولة املوجه 

 3املسجل بذلك. ختطرن ألكن بشرط تصال اليت حددها، و تغيري يف قناة اإل

 تفاق يتمإليها يتحدد مبوجب إن وسيلة تقدمي طلبات التعاون أو املساعدة القضائية إما ابلنسبة للدول غري األطراف فأ
 ساس اخر مناسب.أ أيي ترتيب خاص أو على أبني احملكمة أو مبوجب عقده بينها و 

ي منظمة حكوميية دولية تقدمي معلومات أو مستندات أن يطلب من أ املدعي العام(كذلك جيوز للمحكمة )الدوائر و 
كد من أن يتأ يف مثل هذه احلالة ينبغي على املسجلملرتكبة فيما يتوافق مع واليتها وإختصاصها، و مبوضوع اجلرمية اتتعلق 

 4ن حيصل على مجيع املعلومات ذات الصلة مبوضوع اجلرمية املرتكبة.تصال اليت حددهتا املنظمة، وأقنوات اإل
 يتم حتديد لغة هذه ذا ملإتكفي ددة يف تقدمي طلبات التعاون الجراءات احملن التقيد ابإلأالواقع  اثنيا: لغة الطلبات
وتفصيل ساسي، غري طرف يف النظام األإذا كانت الدولة طرفا أو خرية ختتلف حبسب ما ن هذه األأالطلبات، ويالحظ 

 يت:على النحو اآل ذلك

                                                           
 .اجلنائية الدوليةثبات للمحكمة القواعد اإلجرائية وقواعد اإل( من 132ثانية من القاعدة )الفقرة ال1
 .للمحكمة اجلنائية الدولية من النظام األساسي (83) وىل من املادةالفقرة األ2
ذلك يف ضوء ما هو مقرر بشأن التعاون الدويل أرض الدولة الطرف، و ن جيري التحقيق على أ( للمدعي العام 50/0) املادة ازتجأفقد 3

كما هو خمول مبوجب دائرة ما قبل احملكمة عندما تكون الدولة غري قادرة صراحة على تنفيذ   وأالواردة ابلباب التاسع، القضائية و واملساعدة 
 هو ما قررته املادةون و و عنصر من عناصر نظامها القضائي القادر على تنفيذ طلب التعاأطلب التعاون بسبب عدم توافر أي سلطة 

 ساسي للمحكمة.من النظام األ / د(50/3)
Voir : Matthews Carlsan, the international criminal court selected considcrations for 

ratification and national implementing legislation, revue international de droit penal 

vol 72, no 314, 2001, p 787.  
 .للمحكمة اجلنائية الدولية من النظام األساسي 83الفقرة اخلامسة من املادة 4
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ليها إذا كانت الدولة املوجه إ ساسييها الطلب طرف يف النظام األلإكانت الدولة املوجه   إااما  حالة (1
 مرين:أختالف ن حتديد لغة الطلبات خيتلف إبإساسي، فالطلب طرفا يف النظام األ

 نه يف هذه احلالة يكون طلب التعاون حمررا بلغة هذه الدولة.إكانت هذه الدولة تستعمل لغة رمسية واحدة، ف  إذا  -

ثناء قيامها ابلتصديق على أن حتدد أنه يف مثل هذه احلالة ميكنها إمن لغة، ف أكثركانت هذه الدولة تستخدم   إذا  -
أن حيرر طلب التعاون يف حدى لغاهتا الرمسية اليت تريد إىل إنضمام ساسي، أو قبوله، أو املوافقة عليه، أو اإلالنظام األ
مل تقم تلك  إذاما أسـذلك، ن ختطر املسجل بألكن بشرط إختارهتا الحقا، و ن تغري اللغة اليت أهلذه الدولة ضوئها، و 
حدى لغيت العمل اخلاصة ابحملكمة، أو ن طلب التعاون يف هذه احلالة سيحرر إبإحدى لغاهتا الرمسية، فإختيار الدولة إب

 1حدى هاتني اللغتني.إىل إن ترفق هبا ترمجة أ

)تغيري قناة األطراف اي كان مضمون التغيري الذي جتريه الدول أنه أاحلقيقة اليت نذكرها يف هذا اجلانب هي و 
ذا مل يكن هناك مثل هذا إاحملكمة، فليه بني هذه الدولة و ال يف الوقت املتفق عإنه ال يكون انفذا تصال(، فإاإل
وهذا  لتغيري، خطار اخلاص ابيوم من تلقي احملكمة لإل 05ال بعد مرور إنه مثل هذا التغيري ال يكون ساراي إفتفاق اإل

 2ن يتم بشكل يضمن عدم املساس بطلبات التعاون املقدمة من احلكمة، أو الطلبات اجلاري النظر فيها.أينبغي  كله
رية الكفيلة بسري عمل شكال التعاون الضرو ألتزام بتقدمي كافة طراف اإلن على الدول األأكيد عليه هو أمما جيب التو  

طراف، ي حق قانوين مقرر للدول األأها الدعوى، فالنظام االساسي مل يسلب ية مرحلة كانت عليأيف احملكمة، و 
 ستنادطراف اإلن للدول األأتضمنت اليت  ساسي( من النظام األ88املادة )ما نستنتجه من خالل ما تضمنته وهذا 

 3ساسي.شكال التعاون اليت نص عليها النظام األأيع إىل قوانينها الوطنية، وذلك لكفالة حتقيق مج
ليها إكانت الدولة املوجه   إذااسيسطرف يف النظام األإليها الطلب غري كانت الدولة املوجه   إااحالة ما  (0

ن لغة تقدمي الطلبات تتحدد مبوجب إقبلت تقدمي املساعدة، فساسي، و الطلب غري طرف يف النظام األ
حدى لغيت العمل هذه الطلبات حتور إبن إذا مل يتم حتديدها فبني احملكمة، وإلذي يعقد بينها و تفاق ااإل

 حدى هاتني اللغتني.إىل إترفق هبا ترمجة ابحملكمة، أو 

 دعي العام فيما يتعلق ابلتحقيقاتالفقرة الثانية: سلطات امل
طلب أن ياحلق يف  ،ختصاصاته ابلتحقيقناء مباشرته إلثأساسي للمدعي العام من الصالحيات املمنوحة مبوجب النظام األ

مناقشتهم يف كل إستجواهبم، و جل حضور الشهود، أو الضحااي ألشخاص املشتبه فيهم أو من يلزم من األحضور 
 مالبسات اجلرمية املرتكبة موضوع الشكوى.

                                                           
 .ثبات للمحكمة اجلنائية الدوليةوقواعد اإل( من القواعد اإلجرائية 138القاعدة)1
 القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية.( من 139القاعدة)2
 .األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية( من النظام 93وىل من املادة )الفقرة األ 3
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مر السهل كما يف القوانني الوطنية بسبب طبيعة احملكمة الدولية، فتنفيذ هذا مر احلضور ليس ابألأن تنفيذ أاجلدير ابلذكر و 
 جرائية.قواعده اإلحكام النظام االساسي و جراءات معينة وفقا ألإتتبع  مر يتطلباأل
ن يطلب حضور أجرائه للتحقيقات إثناء أجيوز للمدعي العام  األشخاص إىل احملكمة أوال: طلب املدعي العام حضور 

ن هذا الطلب أكانوا متهمني، أو شهود، أو ضحااي غري أشخاص الذين هلم صلة ابجلرمية حمل التحقيق، سواء بعض األ
 هي:الضوابط اليت ينبغي مراعاهتا، و  مقيد ببعض

الشخص املطلوب احلضور، ولقبه، سم إن يكون مضمون طلب احلضور مشتمال على أينبغي  مضمون الطلب: (1
حتديد ميعاد احلضور، و مر، اتريخ األأجله قدم هذا الطلب، و بيان السبب الذي من ومهنته، وحمل اقامته، و 

 مر اثبتا ابلكتابة.ن يكون األأالعام، فضال عن كل ذلك جيب  وتوقيع املدعي

ىل الدائرة التمهيدية، مضمونه إمر مبوجب طلب يقدمه املدعي العام يتم تنفيذ هذا األ مر احلضور:أتنفيذ  (0
ابحلضور اىل الدولة اليت يتواجد مر أن حتيل أعلى الدائرة التمهيدية بدورها أمر حبضور شخص معني، و صدار إ

ذلك بضمان مثول مر، و ال تنفيذ هذا األإما على الدولة وب حضوره من قبل املدعي العام، و فيها الشخص املطل
ىل إن تستند أقليمها إمر يف داخل هلذه الدولة خالل تنفيذ هذا األأمام احملكمة يف املوعد احملدد، و الشخص 

مر البياانت أو املعلومات ذا مل يرفق ابألإمر على الفور متناع عن تنفيذ هذا األجيوز هلا اإلنه أال إقوانينها الوطنية، 
 اليت تربره.

ابملقابل يقع على هذا الشخص مؤقتا إىل احملكمة، و  عند قبول هذه املساعدة يقع على الدول املعينة واجب نقلو 
حتجاز أو املقاضاة أو ال يتعرضوا لإلألشهادة دالء ابشخاص الذين طلب حضورهم لإللألن تكفل أعاتق احملكمة 

ته ختذه قبل مغادر إمتناع إي فعل أو أذلك بسبب على حريتهم الشخصية، و خر من القيود اليت تؤثر آي شيء أل
ن توفر مثل هذه الضماانت للخرباء الذين أمام احملكمة، كما على احملكمة أقبل مثوله  للدولة اليت كان متواجدا فيها

 1مامها لغرض تقدمي تقاريرهم اخلاصة ابجلرمية حمل التحقيق.أميثلون 
مام احملكمة قد ساهم يف أن الشخص الذي مثل أثبت أذا إنه جيوز للمحكمة عدم مراعاة هذه الضماانت أغري 

 أو لإلدالء ابلشهادة. شتباه فيهلإل أجلهاتكاب اجلرمية اليت طلب حضوره من إر 
 مر احلضور، ميكن إمجاهلا يف اآليت:أنه مثة شروط حمددة يف تنفيذ أىل إشارة جتدر اإلو 
 ن واجب إحضار الشخص املطلوب حضوره مبوجبه األمر الصادر من الدائرة التمهيدية يف احملكمة بناء على أ

 ليها الطلب.إطلب املدعي العام يقع واجب تنفيذه على عاتق السلطات القضائية يف الدولة املوجه 

                                                           
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 93الفقرة الثانية من املادة  1
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  ن يكون الغرض أم ال، أو أالتأكد من كونه مشتبها فيه غرض من نقل الشخص حتديد هويته، و كون الن يأينبغي
شكال أغري ذلك من  ن يكون الغرضأرتكاب اجلرمية، أو إضحية إذا كان شخصا عاداي أو  لشهادةاإلدالء اب

 املساعدات اليت يتطلبها التحقيق.

  ىل احملكمة ابلقوة، أو إتقدميه مر، وذلك بنقله و األ جبار الشخص املطلوب حضوره على تنفيذ هذاإعدم
رادة الشخص املطلوب إال بناء على رغبة و إمر احلضور ال يتم تنفيذه أن كراه، ألاإل ستعمال وسائل الضغط و إب

 مرحضاره أبإمن  ابلرغم-احملددال ميلك املدعي العام يف حالة عدم مثول ذاك الشخص يف امليعاد حضوره، و 
ذلك لضمان أمر القبض مؤقتا على ذلك الشخص، و ستصدار إن يطلب من الدائرة التمهيدية أ إال-احلضور
 1مام احملكمة.أمثوله 

جراء مهية هذا اإلنظرا ألدلة اليت ميلكها املدعي العام، و حد اجراءات مجع األستجواب أ: يعترب اإلستجواباثنيا: اإل
 نه حتكمه عدة ضوابط نذكرها فيما يلي:إ، فوخطورته

جراء من إول أستجواب مام احملكمة قد يكون اإلأنه بعد مثول الشخص أمن الثابت  ستجواب:مضمون اإل (1
نه أمفاد ذلك إجراء املعاينة، أو التفتيش، و جراءات التحقيق، كما قد يكون يف حلظة اتلية لسماع الشهود، أو إ
كان هذا غلى املدعي العام، و حالة املقدمة جرامي موضوع اإلرتكابه للسلوك اإلعرتف شخص معني إبإذا إ

من قبل قبل املدعي العام، أو  ستجوابه فورا منإنه يف مثل هذه احلالة يستحسن إالشخص بكامل قواه العقلية، ف
صيل يف نظر هذه القضية أو بناء على ختصاص األمتالكها لإلإالدولة املتواجد فيها هذا الشخص، بناء على 

ال بعد مجع إىل شخص معني إهتام إه ال ميكن توجيه عرتاف فإنمل يكن هناك مثل هذا اإل ذاإما أطلب احملكمة، 
 مكانية مواجهة شخص مشتبه فيه هبا.إل أدلة الثبوت املختلفة

ذا إستجواب حتديدها حتديدا انفيا للجهالة، فاإلستجواب هو تثبيت شخصية املتهم، و ن اهلدف من اإلأمن مث يتضح و  
ن يستفي منها العناصر أيستطيع  عتباره ميلك سلطة التحقيقن املدعي العام إبدلة يف التحقيق ألاأل هم مصادرأيعد من 

د من ذلك التثبت من شخصية ستجواب يقصعمال اإلأثبات أو نفي التهمة ضد املتهم، فهو عندما يباشر الكافية إل
ثناء قيامه أللمدعي العام يه، و لإبها تميكن نسديدا لوقائع اليت وصاف اخلاصة به، وحتاألإثبات البياانت و ، و املتهم
 مناقشته تفصيال عنها.إليه الثابتة ضده و ن يواجه الشخص املشتبه فيه بتلك التهم املنسوبة أستجواب ابإل

من أدلوا به أو سيدلون به ن يستجوهبم فيما أله أمامه، و املثول يدعو الشهود والضحااي للحضور، و ن أيضا أكما جيوز  
 2خاصة ابجلرمية املرتكبة. معلومات

                                                           
 النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. ( من93ة )ادامل( من أسـ 3الفقرة )1
 .198-193د عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص عبد القادر أمح 2
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شخاص املتهمني أو الشهود، أو الضحااي، أو يف مواجهة األأثر و ستجواب ذا : لكي يكون اإلستجوابتدوين اإل (0
يشرتط يف أي شخص، و ستجواب إثناء أدالئها إقوال اليت مت حيرر حمضرا تسجل فيه كل األ أنب جي الدول، فإنه

ن يسجل أذا كان حاضرا، و إوحماميه  املستوجب خصشوال ،موجههمسجله، و ستجواب أن يوقع عليه صحة هذا اإل
أي شخص متناع إيدون فيه حالة  إجراءاته، كما ثناءأاء مجيع احلاضرين أمس، و ومكانهوقته، اإلستجواب، و فيه اتريخ 

 1ىل ذلك.إسباب اليت دعته األعن التوقيع و 

حدى إرتكابه هتم إبإذا كان هناك شخص إالصورة ابلصوت و ستجواب مر بتسجيل اإلأي نأجيوز للمدعي العام و 
يف مثل هذه ساسي، و مر حبضوره أو ابلقبض عليه مبوجب النظام األأصدر إختصاص احملكمة، و اجلرائم الداخلة يف 

له احلق يف ستجواب ابلصوت أو ابلصورة، و نه جيرى تسجيل اإلأببلغ الشخص املستجوب بلغة يفهمها احلالة ي
 2.ستجوابثناء اإلأن يتشاور مع حماميه أعرتاض على ذلك، كما له احلق يف اإل
نه ينبغي تسجيل واقعة إحدث توقف خالل هذا التسجيل فستجواب ابلصوت أو الصورة، و جراء تسجيل اإلإمت  إذاو 

على ن يوضع ألصحة هذا التسجيل ينبغي ستجواب و ستئناف اإلإنتهاء التسجيل كما يسجل وقت إالتوقيف قبل 
أن يوقع عليه كان حاضرا كما جيب   إذاحماميه ية ختم يف حضور الشخص املستجوب و صلشرطة التسجيل األأ

 ىل الشخص املستجوب.إتسلم نسخة من هذا الشريط كان حاضرا و   إذاحماميه املدعي العام والشخص املستجوب و 
سباب أو الظروف كتابة ن تذكر تلك األأسباب معينة، ينبغي ستجواب ابلصوت أو ابلصورة ألاإلذا مل يتم تسجيل وإ

 3ستجوابيف حمضر اإل
نه جيوز للمدعي أىل إ( 110يف الفقرة الرابعة من القاعدة ) تقد نصللمحكمة جرائية ن القواعد اإلأجدير ابلذكر و 

شخاص خرين غري األآشخاصا أن يستجوب أالشهود، مصا،ح الضحااي و  مراعاةإستجابة ملتطلبات التحقيق و العام 
حتمال وقوع إجرائه التقليل من إثر الذي سيرتتب على كان األ  إذاذلك الذين طلب حضورهم، أومت القبض عليهم و 

ن ذلك كله أدلتهم غري طفال أو املعوقني الذين قد يدلون أباألأو  يذاء اليت تلحق بضحااي العنف اجلنسي،عمال اإلأ
 4وافقة الدائرة التمهيدية.مبمقيد 

 
 

                                                           
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ثباتاإلقواعد من القواعد االجرائية و  (111القاعدة ) 1
، القاهرة كز القومي لإلصدارات القانونية، الطبعة األوىل، املر اجلنائية الدولية الدائمة هتام والتحقيق ابحملكمةاإل حامد سيد حامد، جهاز 2

 .53، ص 0212
 .يةثبات للمحكمة اجلنائية الدولقواعد اإلجرائية و ( من القواعد اإل3-110/0القاعدة ) 3
 .199محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أ القادر عبد 4
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 الفرع الثالث: الضماانت القضائية يف مرحلة التحقيق
وتتمثل شخاص يف مرحلة التحقيقات، هبا األ ة جمموعة من الضماانت اليت يتمتعنظمة احملاكمة اجلنائية الدوليأقررت 

حملكمة  يتعني على االيتهود خالل مرحلة التحقيقات و الضماانت يف احلقوق اليت يتمتع هبا املشتبه فيه أو الش هذه
 بطالهنا. إىل جراءات التحقيق عيب يؤديإاملدعي العام بصفة خاصة صيانتها حىت ال يعرتي بصفة عامة و 

 ثناء التحقيقاتأوىل: حقوق املشتبه فيه الفقرة األ 
هو الشخص أما املشتبه به له هتمة معينة  املتهم هو من وجهتفساسي بني املتهم واملشتبه به، ميز النظام األلقد 

 ثناء التحقيقأحقوق املشتبه به  منه لضمان (55) املادةساسي فرد النظام األأقد أي إهتام بعد، و الذي مل يوجه له 
 ثناء التحقيق.أشخاص حتت عنوان حقوق األ واليت جاءت

الدولية بعدد من نائية ختصاص احملكمة اجلإحدى اجلرائم الدولية اليت تدخل يف إرتكاب لذا يتمتع املشتبه فيه إب
نسان الرباءة، صل العام يف اإلاألبقائه داخل دائرة إبعاد التهم عن كاهله و الضماانت اليت تكفل له احلق يف احلقوق و 

شتبه فيه ىل املإكد من نسبة التهمة أو التهم املتعلقة ابجلرمية أو اجلرائم حمل التحقيق أىل التإهتدف مجيع هذه احلقوق و 
لى الشخص الذي يتم كراه عإجبار أو إي أال تنطوي على  رق ووسائل حتقيق مشروعةمن عدمه من خالل ط

 1فيمايلي: ي حتقيقتتمثل هذه احلقوق فيما يتعلق أبالتحقيق معه و 
ستجواب هو احلق يف ة اإلثناء مرحلأمن الضماانت اهلامة اليت يتمتع هبا الشخص  عالم املشتبه فيه ابلتهمإأوال:  

نه موضع عالمه أبإذا مت إال إستفادة من هذه الضمانة أو هذا احلق اإللن يتسىن للشخص لنفسه، و جترميه  عدم جواز
قد مت النص ، و 2ن يواجهوهاأضا بطبيعة التهم اليت ميكن أيعالمه إستجوابه يتم هلذا السبب، كما يتعني إوأن شتباه إ

إليه يف عدد من املواثيق سباب التهم املوجهة ل يتم ابلسرعة والتفصيل، بطبيعته وأعالمه بشكإعلى حق املتهم يف 
 3تفاقيات الدولية.اإلو 

                                                           
  522محد حممد عبد اللطيف، املرجع السابق، ص أ 1
 201محد حممد املهتدي ابهلل، املرجع السابق، ص أ 2
مريكية حلقوق األ تفاقيةمن اإل( 2/3(، )8/0السياسية، واملادة )من العهد الدويل للحقوق املدنية و ( 10/3خنص منها ابلذكر: املادة ) 3

 .وروبية حلقوق االنسانتفاقية األ( من اإل5/0نسان، واملادة )اإل
 أنظر يف ذلك:

صالح القانون والتنمية إحبث منشور يف سلسلة  ،لعادلة يف مرحلة مجع اإلستدالالتضماانت احملاكمة ا حممد عبد النباوي، -
منشور بدعم من مؤسسة صندوق اإليداع والتدبري،  اجلزء الثاين، لة(،مالت حول احملاكمة العاد)أت تصاديةإقالسوسيو 

 .02، ص0229ماي
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هم حاطة ابلتهمة كحق اللمتاإلإليه حىت ميكنه الدفاع عن نفسه وإثبات براءته، و الشخص ابلتهمة املسندة  إخطارجيب و 
 أيث يبلغ بكل تغيري يطر يستمر حىت هناية حماكمته حبإهتامه و من حلظة  أمنا ينشحسب وإال يقتصر على مرحلة التحقيق ف

 1ليه.إعلى ما أسند 
ستجوابه سواء إعالم املشتبه فيه قبل الشروع يف إساسي للمحكمة اجلنائية الدولية صراحة على ضرورة قد نص النظام األو  

سباب أن هناك من قبل املدعي العام أو السلطات الوطنية بناء على طلب التعاون املقدم من احملكمة اجلنائية الدولية، أب
 .2ختصاص احملكمةإرتكاب جرمية تدخل ضمن إن أتدعو للتحقيق معه بش

ن يكون الشخص أفمن الضروري  .يرتبط هذا احلق حبق الشخص يف عدم جترمي نفسه ستعانة مبتجماحلق يف اإلاثنيا: 
قد نصت على هذا والرد عليها، و إليه حىت يتمكن من تقديرها، سئلة املوجهة حمتوى األستجواب عاملا بطبيعة و اخلاضع لإل
 3من العهد الدويل للحقوق املدنية. 10من املادة  29احلق الفقرة 

اليت يفهمها متاما، و ستجوب الشخص بلغة غري اللغة إذا إ أنه ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية علىقد نص النظام األو 
على الرتمجات التحريرية الالزمة للوفاء مبقتضيات احلصول ستعانة جماان مبرتجم شفوي كفء، و حيق له اإليتحدث هبا 

نه من الصعب يف هذه احلالة التفاهم معه بلغة غري إذا كان املتهم يتكلم بلغة غري مستعملة يف احملكمة ف،وإ4نصافاإل
الثقة ءة و الية من الكفاستعانة مبرتجم على درجة عن جييز للمدعي العام اإلأىل إدى ابملشرع الدويل أمر الذي لغته، األ

 5.توضيحاتهجياابته و إينقل عنه هتامات املوجهة له و اإلستفسارات و اإلسئلة و كي يساعد املتهم يف فهم األالتامة  
مىت نصاف والعدالة للحصول على الرتمجات الفويرية الالزمة للوفاء مبقتضيات اإل فءستعانة جماان مبرتجم شفوي كفاإل

ساسي هي ضمانة كبرية يوفرها النظام األيفهمها املستجوب أو يتحدث هبا، و ستجواب بلغة غري اللغة اليت جرى اإل
سبانية، ولغة اإلوالروسية والصينية والعربية و الفرنسية جنليزية و ن اللغة الرمسية يف احملكمة هي اإلللمستجوب، السيما وأ

                                                           
 181ص  ،0215،الدويل، دار النهضة العربية، القاهرة  أمام القضاء اجلنائيسراء حسني عزيز حجازي، ضماانت احملاكمة العادلة إ 1
 أنظر كل من: 2

  .اجلنائية الدوليةساسي للمحكمة من النظام األ /ا(55/0املادة )  -
 .053، ص املرجع السابقاحملكمة اجلنائية الدولية،  منتصر سعيد محودة، -

و التحدث أعلى فهم اللغة املستعملة يف احملكمة  قادرمساعدة جمانية للمرتجم إذا كان غري  على كدت على حق املتهم يف التوفرأحيث  3
 هبا.

 : يف ذلك نظرأ
 .03، ص بقحممد عبد النباوي، املرجع السا -

 .ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية/ج( من النظام األ55/1انظر املادة ) 4
 .139سراء حسني عزيز حجازي، املرجع السابق، ص إ 5
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حدى هذه إال يفهم م، أو يتكلالل أمام احملكمة شخص ثمين أالفرنسية حتديدا يف حني ميكن جنليزية و العمل هي اإل
 1اللغات.

ستجوابه حبقه إثناء أستكماال حلق الشخص يف عدم جترمي نفسه، يتعني تنبيه املشتبه فيه إ لتزام الصمتإاثلثا: احلق يف  
على تبار الصمت قرينة عإ عدم دعاءات اليت يوجهها احملقق، معسئلة أو اإلعدم الرد أو التعليق على األلتزام الصمت و إيف 

 2.حق الدفاع أمبدأصل الرباءة و  أيضا مع مبدأيتسق هذا احلق اإلدانة، و 
/ز( من 10/3نسان من ذلك، املادة )تفاقيات املعينة حبقوق اإلاإلى هذا احلق يف عدد من املواثيق و قد مت النص علو 

وصى املؤمتر أحلقوق االنسان، كما مريكية تفاقية األ/ز( من اإل8/0و املادة )،العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية 
نسان بضرورة منح املتهم حق الصمت.و ابملثل اندت جلنة حقوق اإل 1953السادس لقانون العقوابت املنعقد يف روما 

جبار الشخص على الشهادة ضد نفسه، و إبعدم جواز  1920مم املتحدة املنعقدة يف اخلامس من يناير هبيئة األ
هو حمدد كذلك كحق مستقل يف لوائح و  3لتزام الصمتإستجوابه حبقه يف ؤاله أو إإعالم الشخص قبل سبوجوب 

إىل محاية الشخص ضد يهدف فقط لتزام الصمت الإاحلق يف و  4.رونداالدوليتني اخلاصتني بيوغسالفيا و احملكمتني 
عتبارات احملاكمات العادلة اليت إىل حتقيق إضا أيمنا يهدف أثناء التحقيق وإالضغوط النفسية اليت متارس عليه التعذيب و 

 للشخص اخلاضع للتحقيق. نسبتهاأدلة اإلدانة وإثبات تضع على املدعي العام عبء البحث عن 
إلتزام ستجواب يف ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ابلنص صراحة على حق الشخص اخلاضع لإلالنظام األتسم إو 

هبذا احلق قبل خضوعه بالغ الشخص إيتعني ، و 5نب أو الرباءةعتبار الصمت عامال يف تقرير الذإمع عدم الصمت 
 6.بلغة يفهمهاستجواب و لإل

                                                           
 .ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية( من النظام األ0-52/1نظر املادة )أ 1
 .300، ص 9991وىل، الطبعة األ، واحلرايت، دار الشروق احلماية الدستورية للحقوق ،محد فتحي سرورأ 2
 .05محد حممد املهتدي ابهلل، املرجع السابق، ص أ 3
قرار حق الشخص تفاقيات الدولية إلستخدمة يف اإلاملعبارات ال/ز( من نظام احملكمة بوغسالفيا السابقة ذات 01/0ستخدمت املادة )إ 4

جاء النص صراحة على حق عرتاف ابلذنب" و و اإلأال يكره الشخص على الشهادة ضد نفسه أاليت جاء نصها كما يلي: " يف الصمت و 
يضا أستلزمت إاليت ثبات اخلاصة مبحكمة بوغسالفيا السابقة و اإلات و جراء( من قواعد اإل3/ا/00يف القاعدة )إلتزام الصمت املتهم يف 

يؤخذ كدليل  أنميكن به املشتبه فيه سوف يتم تسجيله و ن كل كالم سيديل خري أبتبه فيه بلغة يفهمها األشوجوب تنبيه املدعي العام للم
 .ثبات اخلاصة مبحكمة روندااإلات و جراء/ب( من قواعد اإل23( و القاعدة )3/ا/00يضا القاعدة )أضده، كما نص على هذا احلق 

  .ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية/ب( من النظام األ55/0راجع املادة ) 5
6Mark S. Ellis, the international criminal court and its implication for domestic law and 

national capacity building, Florida journal of international law, fall 2002, p 226. 
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ستعانة ابملساعدة القانونية من احلقوق اليت قررت لكفالة احلق يف احلق يف اإل ستعانة مبساعدة القانونيةاحلق يف اإلرابعا: 
قط نه ال يقتصر على مرحلة احملاكمة فأي أيتمتع الشخص ابحلق يف دفاع خالل كافة مراحل الدعوى اجلنائية، دفاع و ال

 1.ليهإهتام توجيه اإلاحلق يف حالة القبض على الشخص و  هذا أمهية تربزبل يشمل أيضا مرحلة التحقيق و 
ستعانة ابملساعدة على حق الشخص يف اإل ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية( من النظام األ55/0قد نصت املادة )و 

ثله من قائمة يعدها املسجل و ختيار احملامي الذي مييقوم الشخص إبستجواب و القانونية اليت خيتارها قبل خضوعه لإل
ذا مل يكن الشخص وإ2،مام احملكمة اجلنائية الدوليةأمساء احملامني الذين تتوافر فيهم معايري حمددة للدفاع أتشتمل على 

ن أتضح بعد ذلك إذا إ لكن ،احملكمة هذه املساعدة جماان فر لهستعانة ابملساعدة القانونية تو إلادرا على تكبد نفقات اق
ن أجاز لدائرة احملاكمة اليت تنظر القضية أتعاب احملامي، نه غري قادر على تعمل أعى على خالف احلقيقة إدالشخص قد 

 .3تعابسترياد األمرا إبأتصدر 
ن خيطر أ تار متثيل نفسه، لكن يتعني عليه يف هذه احلالةاحلصول على املساعدة القانونية وخي ن يرفضأخص ميكن للشو 

 4قرب فرصة ممكنة.أاملسجل يف 
عتبارات احلق يف الدفاع ال جيوز تعديل التهم بشكل جوهري قبل بدء احملاكمة بفرتة وجيزة، كما ال جيوز تعديل حتقيقا إلو 

ن التعديل زايدة جسامة التهم، وميكن مع ذلك تعديل التهم بعد بدء أذا كان من شإجراءات احملاكمة إالتهم بعد بدء 
ن يضر أن التعديل ابلتقصان أذا كان من شإال إن التعديل تقليص جسامة التهم، أذا كان من شإجراءات احملاكمة إ
 .5صا،ح الدفاعمب

حقه يف الدولية للمتهم جلنائية ساسي للمحكمة اكفل النظام األ ستجوابهإثناء أستعانة مبحام اإل حق املتهم يفخامسا: 
مهمة لتفعيل ممارسة ستعانة املتهم مبحام حبسباهنا ضمانة إمهية أتظهر ستعانة مبحام يدافع عنه، و يف اإل كذلك حقهالدفاع و 

مام أخطر التهم أليه إاحلالة توجه  ن املتهم يف مثل هذهمثل خصوصا وأحىت يستويف هذا احلق على الوجه األحق الدفاع، و 
 .6احملكمة اجلنائية الدولية

                                                           
1 D.Cohen, le droit a l’assistance effective dun avocat de la defence, revue 

international de droit penal, vole 63, 1992, p 729. 
  209محد حممد املهتدي ابهلل، املرجع السابق ص أ 2
 ثبات اخلاصة ابحملكمة اجلنائية الدولية.واإل اإلجراءات( من قواعد 01/5القاعدة ) 3
 .بات اخلاصة ابحملكمة اجلنائية الدوليةثواإلاإلجراءات ( من قواعد 01/0القاعدة )4
 .252، ص السابق املهتدي ابهلل، املرجعمحد حممد أ 5
 .128سراء حسني عزيز حجازي، املرجع السابق، ص إ 6
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قد ، و 1يف االستعانة به حقه يتنازل الشخص طواعية عن ستجواب حبضور حمام ماملاإل ىن جير أوجب املشرع الدويل ألذا و 
ابحملكمة اجلنائية الدولية حتت عنوان تعيني حمامي  ةثبات اخلاصقواعد اإلجرائية و من القواعد اإل(  00 )جاء نص القاعدة

اجلنائية فضال عما جراءات اإليف القانون الدويل، أو اجلنائي و ه تكون للمحامي كفاءة مشهوده هبا أنىل: إالدفاع مشريا 
يكون هلذا جراءات اجلنائية و خر يف اإلآي منصب مماثل أيلزم من خربة ذات صلة ، سواء كقاض أو مدع عام أو حمام يف 

يساعد احملامي ن أميكن و ث هبا بطالقة يتحديف احملكمة و  قل من لغات العملاحملامي معرفة ممتازة بواحدة على األ
ن يقدم احملامي املعني من قبل شخص أكما   ، 2ساتذة القانون اليت تتوافر فيها اخلربة الالزمةأخرون مبن فيهم آشخاص أ

لدى املسجل يف  ختارها لنفسه طلب توكيلإحتفاظ ابملساعدة القانونية اليت يف اإلساسي طار النظام األإميارس حقه يف 
دونة قواعد السلوك املهين ساسي والقواعد والالئحة وممهامهم للنظام األ أداءخيضع احملامون يف ،و 3قرب فرصة ممكنةأ

 4حملامي الدفاع املعتمدة.
عيدا عن كافة ن يكون بأساسية لصحة التحقيق الضماانت األ مناألدبية و ستخدام املؤثرات املادية إعدم سادسا:  

لذا نصت املادة و 5 ،رادة حرة وواعيةإقوال املتهم معربة عن أاي كان مصدرها حىت تكون أ عنويةاملاملؤثرات املادية و 
شكال أي شكل من خضاع الشخص ألإ "ال جيوز :نهأساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على /ب( من النظام األ55/1)

شكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو أي شكل من ، أو ألإخضاعه للتعذيبوال جيوز  ،التهديدأو  كراهو اإل أالقسر 
 نسانية أو املهينة."إالال

،ويشكل هذا احلق إنبثاق من نسانية أو مهينة إشخاص أو معاملتهم معاملة قاسية أو النه ال جيوز تعذيب األإابلتايل فو  
ثناء التحقيق كما ال جيوز هتديده أي شخص أكراه أنه ال جيوز إمن هذا تبني ،و  6من الشخصياألياة واحلرية و احلق يف احل

ذا كان هذا الشخص يشتبه يف إقواال تفيد يف التحقيق ،فأنسان يقدم إ ن يعامل بوصفهأذ جيب إمن الوسائل ي وسيلة أب
صل يف املتهم الرباءة ن األألأن يعامل معاملة الربئ فيجب إختصاص احملكمة اجلنائية الدولية رتكابه اجلرائم اليت تدخل يف إ
 دانة.ما ان يؤكد هذه الرباءة أو يقرر اإلإاحملاكمة حىت يصدر حكما يعامل هكذا خالل فرتة التحقيق و  نأجيب و 

                                                           
 .ساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةمن النظام األ /د(55/0ااملادة ) 1
 .ثبات للمحكمة اجلنائية الدوليةقواعد اإلإلجرائية و من القواعد ا (00/1القاعدة )2
 .ثبات للمحكمة اجلنائية الدوليةقواعد اإلجرائية و ( من القواعد اإل00/0القاعدة ) 3
  .ثبات للمحكمة اجلنائية الدوليةقواعد اإلجرائية و ( من القواعد اإل00/3القاعدة ) 4
  021.، املرجع السابق ص ئية الدولية مبحاكمة جمرمي احلربختصاص احملكمة اجلناإجنالء حممد عصر،  5

6Daniel Mac Sweeny, international standards of fairnesse, criminal procedure and the 

international criminal court, international review of penal law, vol 68, no 1/2, 1997, p 

250. 
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ك العهد الدويل كذلو  1الن العاملي حلقوق االنسانعمنها اإلواملواثيق الدولية و  عالانتقرته اإلأعام  أفحضر التعذيب مبد 
إنسانية أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الغري للتعذيب أو نسان إي أحيث ال جيوز تعريض 2السياسيةللحقوق املدنية و 

عمال ن هذه األأ 1980مم املتحدة قرهتا اجلمعية العامة لألأتفاقية مناهضة التعذيب اليت إعتربت إلقد احلاطة ابلكرامة، و 
 نسانية.تعد جرمية ضد اإل

قرار املتهم على نفسه بصحة عرتاف إيقصد ابإلنه مذنب عتاف أبرمي نفسه أو اإلجبار الشخ  على جتإعدم  سابعا: 
على هذا  حنو االدانة ،و  اههإجتىل إدعاها ثريا يف نفس القاضي وأأت قواهادلة وأسيد األ،وهو ليه إرتكابه للتهمة املسندة إ

جبار إفاملستقر يف النظم القانونية هو عدم جواز  ، 3طالقدلة على اإلقوى األأقوى من الشهادة بل هو أعرتاف كان اإل
كراه و التعذيب، اإل ختاذ وسائل العنف و إعام يف القانون  أاجملرمة كمبداملقبولة بل و  مور الغريعرتاف فمن األاملتهم على اإل

عرتاف ستخدام مثل هذه الوسائل للحصول على اإلإن إشخاص فنسانية ضد األغري اإلأشكال املعاملة القاسية و وختتلف 
 4.د به قانوانال يعتيح و عرتاف غري صحجيعل اإل

هذا ما إدانته و املتهم برئ حىت تثبت  ناملقرر أب أقرار ابلذنب يتناقض متاما مع املبدجباره على اإلإن مطالبة املتهم و أكما 
وذلك ، 1988قرهتا اجلمعية العامة لالمم املتحدة أبادئ املتعلقة حبماية احملتجزين أو املسجونني اليت قرته وثيقة جمموعة املأ

جراء جتارب طبية ذلك إلبلو رضي الشخص احملتجز أو املسجون حىت و  اليت قررت عدم تعرضو  منها، 00 أاملبد مبوجب
ي طريقة رغامه على جترمي نفسه أبإأو  ،إعرتاف منهنتزاع إستغالله لغرض إعدم علمية عليه قد تكون ضارة بصحته و أو 

 5.خرآي شخص أخرى أو الشهادة ضد أ
ل ساسي لككما نص عليه النظام األ6نسانقليمية املتعلقة حبقوق اإلاإلولية و املواثيق الدأغلب املعاهدات و كما تضمنته  

املادة ساسي حملكمة يوغسالفيا السابقة و م األالنظا/ز( من 01/0من حمكميت يوغسالفيا السابقة وروندا يف املادة)
 ساسي حملكمة روندا./ز( من النظام األ02/0)

                                                           
 .نسانعالن العاملي حلقوق اإل( من اإل25املادة )1
 السياسية.للحقوق املدنية و ن العهد الدويل ( م23املادة ) 2
خضر نسان، املركز العاملي لدراسات وأحباث الكتاب األحقوق اإلء قانون تعزيز اجلرمية و ضو  توتة، دراسة قانونية يف أبوعبد الرمحن حممد   3

 .023، ص 0228بنغازي، ليبيا، 
تصدرها سان اليت ناجلنائة الدولية، منشور مبجلة حقوق اإلساسي للمحكمة ، مبادئ العدالة اجلنائية يف النظام األينبراهيم حممد العناإ 4

 .23، ص 0220سيوط، العدد اخلامس، يناير أحقوق جامعة مجعية حقوق اإلنسان كلية 
اجلزائري( التشريع اجلنائي يل و مصطفى عبد النيب/ خلضر شعاعشية، احلماية القانونية للفرد من التعذيب )دراسة مقارنة بني القانون الدو  5

 033.-032، ص 0228الدراسات تصدر عن املركز اجلامعي غرداية، اجلزائر العدد الثالث، ديسمرب جملة الواحات للبحوث و 
( 8/0دت على هذا احلق املادة )، كما أك1922ن العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية لسنة ( م10/3حيث نصت عليه املادة ) 6

 .ساننمريكية حلقوق اإلتفاقية األمن اإل
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ساسي للمحكمة الدولية اجلنائية /أ( من النظام األ55/1حيث نص يف املادة ) يضاأقد كفل املشرع الدويل هذا احلق و  
( من النظام 22/0كما نصت املادة )  ،نه مذنبعرتاف أبجبار الشخص على جترمي نفسه، أو اإلإنه ال جيوز أعلى 

 1.ن املتهم مذنبأثبات إعبء نه يقع على عائق املدعي العام أى ساسي علاأل
مور اليت متس بشكل خطري ابحلرية من األاألساسي حكام النظام ال وفقا ألإ حتجازعدم جواز القبض أو اإلاثمنا:  

إستثناء ال جيوز التوسع ما يرد على تلك احلرية من قيود يعد  إنابلتايل فحتجاز و لة القبض أو اإلأنسان مسالشخصية لإل
شخاص الذين ال ميلكون مقاومتها ا متنح السلطات حقوقا متارسها يف مواجهة األأهنهنا تربز خطورة هذه القيود يف فيه و 
ن تكون أنه جيب إجراء فنظرا خلطورة هذا اإلو  2عرتاف هبذا احلق هو من ضرورات العدالة اجلنائية الدولية.ن اإلإفولذا 

د وقع جراء قن يكون اإليت بعد أن اجلزاءات اليت ترتتب على خمالفة أصوله أتال غموض ألأحكامه واضحة ال لبس فيها و 
جراء للمقبوض عليهم جتماعية اليت يسببها هذا اإلاإلاثر النفسية و ضافة لألإ لألفراد،تعرض أحدث من حدث ما وأ

 .واحملتجزين
ال و  حتجاز التعسفي،خضاع الشخص للقبض أو اإلإنه ال جيوز أساسي على /و( من النظام األ55/1)نصت املادة و 

 3.جراءات املنصوص عليها يف هذا النظاموفقا لإلسباب و ال ألإجيوز حرمانه من حريته 
 ثناء التحقيقاتأالفقرة الثانية: حقوق الشهود 

نفسهم، أخذ جانب اجملين عليهم بل قد يكون الشهود هو اجملين عليهم أي ول الذينواع للشهود النوع األأهناك ثالثة 
 ،طباءاألاملساعدين القانونيني و قارب و مثل األ أكثر صلة ابملشتبه بهيكون خذ اجلانب املقابل و الثاين هو الذي أيوالنوع 

وقد  ،األفعال املكونة هلا ابلصدفةأو أحد كان شاهد على وقوع اجلرمية   هنأيكون الشاهد شخصا حمايدا حيث  وأخريا قد
نواع سوف تستعرض حقوق الشهود حسب األرفته يف جمال حمدد من التخصصات. و معشاهد خبري نتيجة علمه و اليكون 

 الثالثة السابقة على النحو التايل:
أنفسهم ين عليهم املقصود ابلشهود يف هذه احلالة هو الشهود املنتمني للمجين عليهم أو اجمل أوال: شهود اجملين عليهم

نواع القضااي اليت يصبحون فيها الشهود الوحيدين على أمهية ابلغة يف بعض أقد تكون شهادة اجملين عليهم ذات ،و 
مبا يتوافق مع ه احلالة يتعني ابلتايل توفري احلماية الالزمة للشهود يف هذ، و غتصابرتكاب اجلرمية مثال ذلك جرائم اإلإ

مل توفر فيها احملاكم اجلنائية الدولية احلماية الالزمة ن هناك حاالت عديدة أىل إر البعض ابلفعل شاأكرامتهم ،وقد شرفهم و 
ن جرائم أمثلة العملية على ذلك ممارسات حمكمة روندا بشبرز األأمن غتصاب و حلقوق اجملين عليهم يف جرائم اإل

قل جسامة أعتبارها جرائم إغتصاب على يف جرائم اإلمام حمكمة روندا ابلتحقيق أيهتم احملققون غتصاب، فغالبا ما الاإل
                                                           

 .021جنالء حممد عصر، املرجع السابق، ص  1
2 Daniel. Mac Sweeny, op. cit ,p 54 

 135سراء حسني عزيز حجازي، املرجع السابق، ص إ 3
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ال يوفرون للمجين  عضاء احملكمةأن أاحملاكمة ابلنسبة هلا جند نسبة للحاالت اليت يتم التحقيق و ما ابلأخرى، من اجلرائم األ
ليب مؤثر ابلنسبة ثر سأهتمام غالبا ما يكون ذا املعاملة اخلاصة اليت تتفق مع حالتهم فعدم اإلكشهود احلماية و عليهم  

 مام حمكمة روندا .أمر الذي تكرر كثريا هو األغتصاب و لضحااي اإل

غتصاب بفعالية بسبب على حماكمة جرائم اإل ةكون غري قادر تن احملاكم اجلنائية الدولية قد أمن انحية أخرى، يالحظ و 
حلفاؤهم، قارهبم أو أمن جانب املعتدين أو  نتقامدالء بشهادهتم بسبب ختويفهم من اإلتردد ضحااي تلك اجلرائم على اإل

يرجع السبب ت هبا حمكمة يوغسالفيا السابقة وروندا و غتصاب اليت قامثناء حماكمات جرائم اإلأظهر ذلك جليا وقد 
دالء اإلنينة للمضي قدما و أللضحااي بشكل يبعث لديهم الثقة والطمعدم توفري احلماية الالزمة  إىلساسي يف ذلك األ

 م.بشهادهت

ثرها يف وضع أثناء وضع نظام روما أة ابلدفاع عن حقوق املراة نيقد كان للمسامهة الفعالة للمنظمات غري احلكومية املعو 
يف متكني احملكمة اجلنائية الدولية من احملاكمة على غتصاب من انحية، و ىل محاية حقوق ضحااي اإلإالبنود اليت هتدف 

 1أخرى.غتصاب من انحية رتكاب اإلإ

الضحااي نشاء وحدة الشهود و روندا فيما يتعلق إبخريات حمكمة يوغسالفيا السابقة و ستفاد واضعو نظام روما من وإ
ر ضروري أمخفاء هويتهم أن محاية الشهود وإن تبني من خالل القضااي اليت نظرهتا احملكمتني السابقتني أخاصة بعد 

ستشارات واحلماية ام روما قد نص صراحة على ضرورة توفري اإلن نظأجند  ، لذلكغتصاباإلدانة مرتكيب جرائم إمكان إل
إلكرتونية دلة بوسائل السماح بتقدمي األزء من احملاكمة يف جلسات سرية أو ي جأجراء للشهود والضحااي )اجملين عليهم( وإ

ثيل املتناسب للقضاة تشكيل احملكمة بني التم نظام احملكمة اجلنائية الدولية أن يكونكما تطلب   .خرىأبوسائل خاصة أو 
هذا التمثيل النسائي داخل و  2عتداء اجلنسية دراية يف جمال اإلموظفي احملكموأن يكون بني القضاة و  ،والنساءرجال المن 

عتداء اجلنسي الذي تعرضن تفاصيل اإل والراحة لعرضمان عطاء اجملين عليهم من النساء األاحملكمة ليس ضروراي فقط إل
كيد توافر وجهة نظر نسائية داخل احملكمة لتساعد القضاة من الرجال على تفهم وجهة نظر ىل أتإيضا أيهدف  له، وإمنا

 3له.عتداء اجلنسي الذي تعرضن الضحااي للتفاعل مع اإل
وأشران ثناء التحقيق، أفيه  يتمتع هبا املشتبه واحلقوق اليتن تعرضنا ابلتفصيل للضماانت أسبق و  شهود املشتبه فيهاثنيا: 

ستجواب إال جيوز  نفسه، وعليهلهم احلقوق اليت يتمتع هبا املشتبه فيه هو عدم جواز جترميه أحد أن أمواضع عديدة يف 
 عتباره شاهدا عاداي.املشتبه فيه إب

                                                           
  .222ص إىل  258هلل، املرجع السابق، من ص محد حممد املهتدي ابأ 1
 .ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية( من النظام األ28/0راجع املادة ) 2

 .221، ص نفسهمحد حممد املهتدي ابهلل، املرجع أ 3
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احلق املادي يف السكوت، فاحلق الرمسي يف السكوت هو و  يتعني يف هذا الصدد التفرقة بني احلق الرمسي يف السكوتو 
ء أو طباقارب أو احملامني أو األزواج أو األكل شخص بسبب عالقته الوطيدة ابملشتبه فيه سواء كان من األالذي حيمي  

دالء ىل وجود تعارض يف املصا،ح بني وضع الشاهد حتت القسم لإلإقرار هذه الضمانة إيرجع السبب يف رجال الدين، و 
ما احلق املادي يف السكوت أ ،ثبات اجلرمية عليهإىل عدم إدفعه تلقوية اليت تربطه ابملشتبه فيه و بني العالقة اابحلقيقة و 

خر يكون للشاهد يف مواجهته احلق الرمسي يف السكوت و آفيثبت يف حالة قيام الشاهد بتجرمي تفسه أو بتجرمي شخص 
على وضع ضغط نفسي هائل  ىل عدمإيتفق احلق املادي مع احلق الرمسي يف السكوت من حيث اهلدف فكالمها يصبو 

 ن احلق املادي يف السكوت يعد متالزما مع حق املشتبه فيه يف السكوت.إابلتايل فالشاهد و 
تربز أكد من تطبيق حقه يف السكوت، و ستعانة ابملساعدة القانونية حىت يتم التيستتبع ذلك ثبوت حق الشاهد يف اإلو 
وقامت لة أيا السابقة هلذه املسحمكمة يوغسالف قد تعرضتعتباره ضمن املتهمني، و حتجاز الشاهد إبإمهية ذلك يف حالة أ

 الدفاع.صدرت التعليمات اخلاصة بتكليف حمام أ ، كما1992يونيو  05 مكرر( يف 05القاعدة ) بتبين
الذي قد مكرر( و  92كمة مبوجب القاعدة )ىل احملإبناء عليه يتعني تفويض حمام ملساعدة الشاهد احملتجز الذي يتم نقله و 

ابلفعل طبقت حمكمة يوغسالفيا السابقة هذه القاعدة يف عدد من جهته وصف املشتبه يف أو املتهم، و مواال يتوافر يف 
ستدعاؤمها بواسطة حمكمة يوغسالفيا السابقة للشهادة إ" كرميينوفيتش " اللذان مت ضااي ومنها قضية " ايزدميوفيتش "والق

 1".مالديتش "و "كاراديتش"ضد 
هو شخص ي يشهد إرتكاب اجلرمية ابلصدفة و الشاهد احملايد هو الشخص الذ الشهود اخلرباءو الشهود احملايدون اثلثا: 

ستبيان ستجوابه بواسطة احملقق إلإغالبا ما يتم اكمة أو مصري املشاركني فيها، و ية مصلحة خاصة يف نتيجة احملأليس له 
ذا كانت إقد تكون يف خطر خاصة  ن حياة هذا الشخصألكن يالحظ  ،رتكاب اجلرميةإوجهة احلقيقة حول ظروف 

حد الوسائل أ اليت قد تتخذري احلماية الالزمة له و عليه يتعني توفتمد على شهادة الشاهد احملايد، و قضية املدعي العام تع
 ليه انفا فيما يتعلق حبماية شهود اجملين عليهم.إشران أن أاليت سبق و 

توضيح بعض أمهية يف القاء الضوء و قد تكون لشهادته و ،ال حمدد ما الشاهد اخلبري فهو الشخص احملايد املختص يف جمأ
ال إن الشاهد خمتص حمايد ليس له مصلحة خاصة يف الدعوى أعلى الرغم من خربة فنية خاصة ،و  ىلإمور اليت حتتاج األ
ىل إمر يؤدي ابلتبعية أهو أتعابه، و دفع له لطرف الدعوى الذي قام بتعيينه و  ن يتحيز الشاهد اخلبريأنه من املتصور أ

مثل يف جمال القضاء الدويل اجلنائي هو ضرورة تعيني الشهود اخلرباء ن احلل األإابلتايل فعتبارات العدالة، و خالل إباإل
ية مؤثرات أو أاجلنائية الدولية اليت حتميهم من ة ن خيضعوا لوسائل احلماية املقررة داخل احملاكمأبواسطة احملكمة على 

 2مام احملكمة.ألى عملهم الفين و شهادهتم ضغوط تؤثر ع
                                                           

 .220، ص السابقمحد حممد املهتدي ابهلل، املرجع أ 1
 .223، ص نفسهمحد حممد املهتدي ابهلل، املرجع أ 2
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 حقيقثناء التأاجملين عليه  حقوقالفقرة الثالثة: 
كثر املواضيع املثرية للجدل يف التطبيقات القضائية أجراء التحقيق من إثناء أيعد مدى متتع اجملين عليه حبقوق املشاركة 

ن أىل إ 1اخلالف القضائي على اجلانب الفقهي فقد ذهب البعضنعكس هذا إقد أمام احملكمة اجلنائية الدولية ،و القليلة 
بصورة عامة -ن اجملين عليهم سـأجراءات التحقيق حيقق فوائد متعددة منها إدعاء العام الدويل يف مشاركة اجملين عليه مع اإل

عدا يف تثبيت اجلرائم ن يكون عنصرا مساأكن ميهذا ما مة حول طبيعة اجلرمية املزعومة ونطاقها و لديهم معلومات مه  -
ن هذه املشاركة قد تضفي نوعا من املوضوعية و الشفاهية من خالل وجود طرف اخر جبانب إىل ذلك فإضف أ املنسوبة

ة ال تتسم ن احلجج السابقأال إحاطة اجملين عليه حبق املشاركة يف التحقيق إمياننا املطلق بضرورة إمع دعاء العام الدويل، و اإل
ضف أ.،البياانت الالزمة اخلاصة ابجلرميةأيضا يف املعلومات و ن يلعب دورا أميكن  -بصفة الشاهد -اجملين عليهف ابلدقة 

دعاء العام جراءات فهذا يعين وضع اإلن مشاركة اجملين عليه يضفي نوعا من الشفافية على اإلأن القول من ىل ذلك أبإ
نتقل هذا اخلالف الفقهي إقد أوضحناه سابقا.و ق مع الدور الذي هذا ما ال يتوافخر و آحنياز لطرف مسبقا يف خانة اإل

لعل أاثرت نقاشا وجدال واسعا يف احملكمة و املواضيع اليت  نجهزة احملكمة اجلنائية الدولية فقد كانت مأىل القضاة و إ
األساس ة األساسي حيث تعد هذه املاد( من نظام روما 28نص املادة ) معىن إىل عدم وضوحالسبب يعزو يف ذلك 

اثر النقاش أحتت عنوان "احملاكمة" مما  القانوين للمشاركة ،وجاء النص عليها يف الباب السادس من النظام األساسي
هم أوىل وأالذي يعد و  13/22/0222 قرارها الصادر يف يفو  .شرتاك الضحااي يف التحقيقإمكانية إمدى  حول القانوين

 )الدائرةرأي احملكمة  إجراءات التحقيق، ويفشرتاك يف اإلاجلنائية الدولية اجملين عليهم حق قراراهتا منحت احملكمة 
هذا يعين متتعهم مبمارسة هذا احلق يف مجيع مراحل ساسي أعطى الضحااي دورا وصوات مستقال و ن النظام األإالتمهيدية( ف

شراك ن اإلأحيث يرى ة على قرارات الدائرة التمهيدية دعاء يف احملكمة اجلنائية الدولي يتفق هيئة اإلومل ،2جراءاتاإل
 تؤثر يف حقوق املتهم.يف مرحلة التحقيق يضع خصوصيتهم وأمنهم يف خطر و جرائي للمجين عليه اإل
إىل تنامي اخلالف دت أسباب اليت شخص األنن أمربراته لعل من الضروري هنا خبصوص هذا املوضوع و  عتقادانوإ

 من بينها: خبصوص هذا املوضوع و القانوين والقضائي 
واملعاقبة املقاضاة  والقائمة علىالعدالة العقابية الردعية  بنظام-اللحظةهذه  حلد-العامدعاء ثر نظام اإلن أتأيبدو لنا  أوال:
 .راء اصرار االدعاء العام على وجهة نظرهوتوفري كامل احلقوق للمجين عليه و واإلصالح هيل أتال بدل
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د خصيصة من ن يعأهذا ميكن هتام و اإلالتحقيق و  ةدعاء العام سلطي الدويل القائم على منح اإلجرائلنظام اإلطبيعة ا اثنيا:
 جراءات التحقيق.إمرا غري معهود منح اجملين عليه حق املشاركة يف أالتحري حيث يعد خصائص نظام التعقيب و 

نه: " تسمح احملكمة أمن نظام روما االساسي، حيث تنص على  28من املادة  23اخلالف يف تفسري الفقرة : اثلثا
مرحلة من التدابري..."،  أيالنظر فيها يف شواغلهم، و و  رائهمأثر مصاحلهم الشخصية بعرض أللمجين عليهم، حيثما تت

ال تقتصر على  ن حكمهاصياغة النص توحي أب نأضمن مرحلة احملاكمة يف حني  جاء-سلفناأكما -فالنص املذكور 
 دعاء العام.اإلختالف بني الدائرة التمهيدية و زدايد اإلإهذا سبب يف مرحلة احملاكمة، و 

ضرورات احلفاظ على ثناء التحقيق مع املتهم يبدو يف أعطاء حق املشاركة للمجين عليه إالرتدد يف ن مرد التعارض و إ رابعا:
 خالل به.ن اإلاخلشية محقوق املتهم و 

 أن مام قضاء احملكمة اجلنائية الدولية بشرطأجراءات التحقيق إنصار تبين مشاركة اجملين عليه يف أننا من إمع كل تقدم فو 
 يت:ينا يف حتقيق املشاركة، ما أيأسباب الداعمة لر لعل من األعتبار مصا،ح وحقوق املتهم و يؤخذ نظر اإل

عطاء تفسري واسع للمادة إصار أننا من أنال إ(، 28/من املادة 23على الرغم من اخلالف يف تفسري الفقرة ) (1
ما يعزز وجهة نظران نقطتني ، بل تشمل كذلك مرحلة التحقيق، و قتصر وظيفتها على مرحلة احملاكمةتحبيث ال 

حىت تنفيذ إبتداءا من حتريك الدعوى و  ي مرحلة( يقصد به املراحل املختلفةأن مصطلح املرحلة أو )أ وىلاأل
ر مرحلة مكانه ذكن املشرع اجلنائي كان إبإذا كان املراد به مرحلة احملاكمة، فإدانة، و العقوبة يف حال حتقيق اإل

مشل و أجراءات( يراد مصطلح )التدابري( أو )اإلإن أالنقطة الثانية املعززة لوجهة نظران )احملاكمة( بشكل صريح، و 
 يضا.أتشمل مرحلة ما قبل احملاكمة احملاكمة حصرا، و  ن تشملأأوسع من 

ثري على حتديد أجراءات رغبتهم يف التشاركة يف املراحل املبكرة من اإلساسية للمجين يف املن من الدوافع األإ (0
على  ن السماح هلم ابملشاركة يف التحقيق سيساعدأل ،مقاضاهتممام احملكمة و أشخاص الذين جيب جلبهم األ

 التكييف القانوين السليم.عتماد التهمة املناسبة و إيف تبيان الكثري من احلقائق، و 

التحقيق، هذا  ومرحلة-إحدى مربرات مشاركته عتبارهإب-عليههناك ترابط وثيق بني املصا،ح الشخصية للمجين  (3
صدار القرارات إثر يف أيكون له الرتابط يشكل جزءا مهما من النظام القانوين للمحكمة اجلنائية الدولية، وملا قد 

 1ضرار اليت حلقت به من جراء اجلرمية.املستقبلية خبصوص جرب األ

طلب جسه، و او هأرائه و جرائي املناسب لتعبري اجملين عليه عن ن مرحلة التحقيق متثل اجملال اإلإتقدم فبناء على ما و 
 املعزومة.تقدمي الواثئق اليت حبوزته خبصوص اجلرمية إجراءات احلماية و 
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ضيق دورهم ليه حق حتريك الدعوى اجلزائية، و ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مل يوفر للمجين ععليه فالنظام األو 
ما حقوقه اثناء مرحلة التحقيق فمازال هناك الكثري من اللبس الذي أجراءات ما قبل التحقيق، إثري يف بدء أعلى الت

لتمهيدية على منحه هذه صرار الدائرة ام منح اجملين عليه حق املشاركة وإددعاء يف عصرار هيئة اإلإيشوبه يف ضوء 
 1الدائرة التمهيدية.دعاء العام و ن يتم حله من خالل توزيع األدوار القضائية بني اإلأهذا ما جيب احلقوق، و 

 ي الدويلاألمن يف إرجاء التحقيق اجلنائ ثر سلطة جملسأاملطلب الثالث: 
حالة إاملتمثلة يف حقه يف اه احملكمة اجلنائية الدولية، و من الدويل جتجيابية اليت ميارسها جملس األاإلىل الوظيفة إضافة إ

ثر من اجلرائم املنصوص عليها يف ميثاق روما للتحقيق و إرتكاب جرمية أو أكحالة معروضة عليه يبدو من خالهلا 
مبوجب قرار و  -ن من حقه أطابع سليب مفادها خرى ذات أساسي خصه منفردا بوظيفة ن النظام األإاملقاضاة، ف

اثنيت عشر شهرا جراءات التحقيق أو املقاضاة ملدة إيقاف إن يطلب من احملكمة أ -صادر عنه وفقا للفصل السابع
ن هناك العديد من التساؤالت اليت تطرح نفسها حول هذه الوظيفة السلبية إمر كذلك فذا كان األقابلة للتجديد، وإ

نعكاس هذه الوظيفة السلبية املمنوحة جمللس إمن وهي كلها تدور حول تساؤل كبري مفاده ما جمللس األاملمنوحة 
رجاء التحقيق أو إمن يف طلب خرى هل السلطة املمنوحة جمللس األأبعبارة أداء احملكمة اجلنائية الدولية؟ و من على األ

ن العكس هو الصحيح أستقالهلا؟ أو ري سلبا على هيبتها وإأهنا التاثاملقاضاة من احملكمة اجلنائية الدولية ليس من ش
هو ما و  عضائه الدائمني.ألرغبة من الدويل و ن جيعلها يف احملصلة النهائية رهينة جمللس األأهنا أن من شأي مبعىن أ

 خالل الفروع االتية: جابة عنه منسنحاول اإل
 إرجاء التحقيق واملقاضاةمن يف طلب ول: ماهية السلطة املمنوحة جمللس األالفرع األ

مر يتطلب منا البحث يف ن األإرجاء التحقيق أو املقاضاة فإمن يف طلب لكي نقوم بتحديد ماهية سلطة جملس األ
 ثالثة على النحو االيت:أمور 

 يدأيالتيقاف بني الرفض و رجاء أو اإلالفقرة االوىل: سبلطة اإل
حتدم فيها النقاش خالل إصعب املواضيع اليت أمن الدويل ابحملكمة اجلنائية الدولية تعد من كانت عالقة جملس األ  إذا

جراءات التحقيق إيقاف إىل احملكمة يف إمن الدويل سلطة الطلب لة منح جملس األأن مسإمؤمتر روما بصورة عامة، ف
نقسمت إسيس أالدول املشاركة يف مؤمتر التن وفود أذلك  املسائل صعوبة يف هذه العالقة. أكثرأو احملاكمة تعد من 

 مها: جتاهنيإىل إلة أحيال هذه املس
ىل التقليل من طبيعة و إجتاه ذهب هذا اإل جاء التحقيق أو احملاكمةمن يف إر جتاه املؤيد لسلطة جملس األاإل أوال:

تطبيق حقيقي لسلطات  إالما هو  -ساسي( من النظام األ12ي نص املادة )أ -ن هذا النص أخطورة هذا الدور بقوله 

                                                           
 .125، ص السابقحممد رشيد اجلاف، املرجع 1



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

421 
 

من مكلف ن جملس األأعتبار إخاصة الفصل السابع منه على املتحدة و  ممممن املمنوحة له مبوجب ميثاق األجملس األ
مام أستمرار يف عرض القضية ن اإلأى أذا ر إجراءات التحقيق أو احملاكمة إن يوقف أله من الدوليني، و األحبفظ السلم و 

ن صياغة أجتاه السالم العاملي، حيث يرى بعض املؤيدين هلذا اإلستقرار و نه ان يؤثر على اإلأنائية الدولية من شاحملكمة اجل
من من تسوية جراءات التحقيق أو احملاكمة حلني يتمكن جملس األإمن بوقف هذا النص جاءت لتعطي صالحية جمللس األ

يف مثل ىل احملكمة إحبيث يكون اللجوء مم املتحدة مبوجبها ميثاق األابلطرق السليمة اليت كلفه أمامه املسألة املطروحة 
 ويل.أس ليخري و أهذه احلاالت كحل 

ساسي يقيد تلك ن النظام األأكيده أبعد من ذلك بتأىل إمن هذه يف تربير سلطة جملس األكما ذهب البعض 
رجاء املخولة جمللس ن سلطة اإلأخر آى فريق ذاته رأجتاه ستطرادا لإل،وإمن مبوجب امليثاق الصالحيات املمنوحة جمللس األ

هي تتمثل يف وحي بقيود معينة ينبغي توافرها و ساسي ي(من النظام األ12ن نص املادة )من ليست ابلسلطة املطلقة ألاأل
هذا القرار  ن يكونوالثانية:أ ،التحقيق أو احملاكمة إرجاء هذامن يطلب فيه وىل: ضرورة صدور قرار من جملس األاأل يت:اآل

من مبا عضاء جملس األأغلبية أال مبوافقة إهو ما ال ميكن حتققه مم املتحدة، و سابع من ميثاق األحكام الفصل الأل تطبيقا
 1رجاء التحقيق أو احملاكمة.إعضاء الدائمني مجيعهم على ضرورة فيهم األ

تت لتضع حال وسطا أ - 12املادة -هنا أي هو ساسن املربر وراء وجود هذه املادة يف النظام األن البعض يرى أأكما  
ذا  إنه أمرا صعبا، ذلك أفكرة حتقيق السلم الدويل رساء العدالة و إن يصبح التوفيق فيها بني فكرة أبني احلاالت اليت ميكن 

امة من دعال إن العدالة ما هي أصل هو األ أن إبعتبارمرا صعبا، أفكرة حتقيق السلم الدويل أن العدالة و صل هو كان األ
صل قد توجد حاالت معينة يكون فيها ستثناء من هذا األإنه أال إ، ههم السبل لتحقيقأمن دعامات السالم العاملي، و 

صل ألإنه وإنسجاما مع امن مث فمن الدوليني، و األألة حفظ السلم و مسالة و دتعارض واضح بني مسألة حتقيق الع هناك
ية التعارض بني مكانإعتبار خذ يف اإل جنب مع فكرة السلم الدويل، مع األىلإن تعمل فكرة العدالة جنبا أوهو العام 

 2من. فقد النص يف النظام االساسي على هذه السلطة املمنوحة جمللس األ هاتني الفكرتني ولو بشكل مؤقت
مريكية املتحدة األبرز املؤيدين هلذا االجتاه، حيث بررت الوالايت أمن من تعد الدول اخلمس دائمة العضوية مبجلس األو 

ن إفلك ولذعادة كتابتها، إمن اليت ال ينبغي مهام جملس األهنا حتفظ سلطات و ساسي أب( من النظام األ12نص املادة )
صدار قرارات ذات إمن يف لزاما على جملس األإال تفرض أينبغي  ساسي( من النظام األ12نص املادة ) أيهذه الصياغة 

من يف تعطيل التحقيق أو احملاكمة ن تكون صالحية قرار جملس األأفرتة حمددة، وذلك ردا على من يطالب حىت بضرورة 
 حمددة.
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ول بصياغة من بنه ال ميكن القأوضح أحيث حتاد الروسي خالل مؤمتر روما اإلليه مندوب إذهب  ما-تقريبا–هذا هو و  
 السابع منه. سيما الفصليثاق والالدول مبقتضى امللتزامات إن تعدل أهنا أش
ن نص أكيد على أىل التإجتاه يذهب هذا اإل رجاء التحقيق اواحملاكمةإمن يف جتاه املعارض لسلطة جملس األاإل اثنيا:

من يستطيع ن جملس األغري مقيدة بقيود معينة، ألمن سلطة مطلقة و ساسي منحت جملس األالنظام األ ( من12املادة )
ت أسواء كانت هذه احملكمة قد بدأمام احملكمة، و ي مرحلة تكون عليها الدعوى املنظورة أحتقيق قائم يف  يأن يرجئ أ

هنا أدلة كافية من شأحىت يف مرحلة احملاكمة، أو كانت احملكمة قد حتصلت على أخذت شوطا يف هذا التحقيق أو لتوها أو 
 م.هتان جتعل املتهم حقا يف قفص اإلأ
ىل حجة إستناد البعض إعلى الرغم من أي حتقيق قائم أو حماكمة جارية، و ن يؤجل أمن يستطيع ن جملس األإلذلك فو  
من اتحت جمللس األأساسي قد ( من النظام األ12 أن الواضح من نص املادة )إالثين عشر شهرا، ن هذه املدة حمددة إبأ
من األأنه ان يهدد السلم و املضي يف التحقيق أو احملاكمة من ش أن ىأكلما ر أجيل لعدة مرات  ن يعيد جتديد هذا التأ

رابك لنشاط إحداث عرقلة وإىل إالتحقيق أو احملاكمة فحسب، بل إىل تعليق هذا هذه النتيجة ال تؤدي الدوليني، و 
 1شرية.معاقبة مرتكيب هذه اجلرائم اخلطرية حبق البيقة و احملكمة الطبيعي الذي يتمثل يف السعي لكشف احلق

ساسي ن واضعي النظام األأن كان يبدو يف الظاهر إمن هذه السلطة و ن املربر وراء منح جملس األأن البعض يرى أكما  
بني مطالب العدالة من جهة زين القوى السائدة فيها من جهة و موايق بني واقع السياسة الدولية، و ىل التوفإقد سعوا 

ىل حلول سياسية مستدمية يشكل فيها التهديد ابملتابعات إيرتك فرصة للوصول  احملكمة رمباأن تعليق تدخل خرى، حبيث أ
كثر أمنا هو يتعلق مبوازين القوى مر ليس كذلك دائما وإطراف النزاع، فان األأضايف على بعض إالقضائية عنصر ضغط  

يراعى على املستوى الدويل واقع 12 من مث فنص املادة تناقض مزعوم بني مطالب العدالة وضرورات املصاحلة، و مما يتعلق ب
 2الدول النافذة فيه يف العالقات الدولية.من الدويل و هيمنة جملس األ

ن يطلب أىل إمن " ال يفهم ملاذا حيتاج جملس األ :نهأردين على ضرورة معاجلة هذه الثغرة بقوله كد املندوب األأكما  
 ."بغي ان تصبح احملكمة جمرد ذيل اتبع للمجلسنه ال ينأ شهرا مؤكدا 10ىل إتعليق حتقيق لفرتة تطول 

أنه ابلرغم من ال إىل نتائج سلبية، إيؤدي أجل حمدد هلذا التعليق لكي الجياد إيضا على ضرورة أسبانيا إو  يطالياإوأكدت  
 . 3 اجمللسصرار الدول اخلمس دائمة العضوية يفإدراج هذه املادة حتت ضغط وإفقد مت املعارضة الدولية والفقهية الواسعة 

                                                           
 ظر كل من:أن1

 .90-91احملكمة اجلنائية يف عامل متغري، املرجع السابق، ص من و بوعزة عبد اهلادي، جملس األ -
 .133-130املختار عمر السعيد شنان، املرجع السابق، ص  -

 .20-23ن، املرجع السابق، ص األمجملس بني احملكمة اجلنائية الدولية و  عبد العزيز النويضي، العالقة 2
 .130، ص املرجع نفسه السعيد شنان،املختار عمر  3
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يقاف التحقق أو إمن سلطة مربرات ملنح جملس األمن ما عرضه كل منهما جتاهني املعروضني و يف سبيل املفاصلة بني اإلو 
نعكاس إال إهي إيقاف التحقيق أو املقاضاة مامن سلطة ن منح اجمللس األاالذي يرى جتاه الثاين و ىل اإلإننا منيل إاحملاكمة ف

الدول النافذة، من و منا يكرس يف الواقع هيمنة للمجلس األإنص هذه املادة  أن العالقات الدولية، حبيثملوازين القوى يف 
ول تربيرا جتاه األصار اإلأنن املربرات اليت ساقها إجتاه فنصار هذا اإلأليها إستند إىل قوة احلجج اليت إضافة نه ابإلأذلك 

ار للذرائع اليت تستند عليها دائما الدول الكربى دائمة العضوية يف ال تكر إمن مثل هذه السلطات ماهو ملنح جملس األ
ال كيف يتسىن لنا مع اصدها احلقيقية يف بسط سيطرهتا وهيمنتها على النظام الدويل، وإختفي ورائها مقمن ،و جملس األ

ن تتناقض مع عمل احملكمة اجلنائية الدولية يف أمن مبوجب الفصل السابع ميكن هداف جملس األأن أن تتصور أخرين آ
خالال ابلسلم و إشخاص يشتبه أو ثبت تورطهم يف جرائم خطرية تشكل هي نفسها أبدء أو متابعة حتقيق أو مقاضاة 

 القصاص مبختلفنتقام و الرغبة يف اإلإنفصاهلم اىل منو الكراهية و ان يدفع عدم أكنميتتسبب يف ضحااي من الدوليني؟ أو األ
اصة بكل من يوغسالفيا نشاء حماكم اجلنائية اخلإمن يربر جملس األ ، أمل1من الدولينياألالوسائل مما يهدد بدوره السلم و 

 ىل نصابه؟إعادته كل مسامهة يف حفظ السلم الدويل وإبكون ذلك يش رونداالسابقة و 
 رجاء التحقيق أو املقاضاةإالفقرة الثانية: مفهوم سلطة 

عشر  ثينإمبوجب هذا النظام االساسي ملدة  ء أو املضي يف التحقيق أو مقاضاةنه:" ال جيوز البدأعلى  12تنص املادة 
لسابع من ىل احملكمة هبذا املعىن يتضمنه قرار يصدر عن اجمللس مبوجب الفصل اإمن شهرا بناء على طلب من جملس األ

 الطلب ابلشروط ذاهتا".جيوز للمجلس جتديد هذا مم املتحدة، و ميثاق األ
من الدويل احملكمة وقف السري يف الدعوى يف ن يطلب جملس األأرجاء يعين ن اإلإنه من خالل نص هذه املادة فإمن مث فو 
يصدر الطلب يتم مبوجب قرار  سها، وهذانفثىن عشر شهرا قابلة للتجديد ابلشروط إكثرها أية مرحلة كانت ملدة مؤقتة أ

إجراءات الدعوى نه ال جيوز للمحكمة املضي يف أمم املتحدة، فيرتتب على ذلك السابع من ميثاق األلفصل لستناد إعنه 
 جل الذي حدده اجمللس للمحكمة.نقضاء األإجراء فيها قبل إي أختاذ وإ
من نظام روما و الذي حيق مبوجبه جمللس  12هو الذي يفهم من نص املادة و  رجاء عاديإ فاألولرجاء نوعان، اإلو  

ن يرجئ التحقيق أو املقاضاة اليت جتريها احملكمة وفقا للشروط اليت تضمنتها تلك املادة يف حالة وجود حتقيق يف أمن األ
هذا النوع مل جيد شخاص و جرائم أو وجود دعوى جيرى من خالهلا حماكمة هلؤالء األرتكاب شخاص متهمني إبأمواجهة 

ن توجد أمن قبل رجاء الذي قرره جملس األوهو اإل وقائيالرجاء اإل فيتمثل يف الثاين أماتطبيقا له من الناحية العملية.
ذا كانت إالقادة العسكريني نوع من احلماية املسبقة للجنود و ذلك هبدف توفري رها احملكمة اجلنائية الدولية، و دعوى تنظ

رجاء الوقائي هو قيام ري مثال على اإللعل خساسي و قليم دولة طرف يف النظام األإليهم قد وقعت يف إاجلرائم املنسوبة 

                                                           
 .23عبد العزيز النويضي، املرجع السابق، ص  1
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اخلاصة إبعتبارها املستفيد األول  يةمريكصدار عدة قرارات من هذا النوع بفضل جهود الوالايت املتحدة األمن إبجملس األ
 1من اإلرجاء واملعارض الرئيس للمحكمة اجلنائية الدولية.

 التالية:جراءات اإل رجاءويشمل اإل 
نه ميتنع على املدعي أ ولاأل :مرين أن مناقشة موضوع البدء يف التحقيق تقتضي التفرقة بني إالبدء يف التحقيق: أوال:  

جراءات للقيام إب أختصاص احملكمة سواء كان يتهيإن اجلرائم الدولية موضوع أالعام من الشروع أو البدء يف التحقيق بش
اذ ختذا كان املدعي العام يهيئ للتحقيق إبإالثاين التحقيق إذا كان قد شرع به فعال.و  نه يتوقف عنأم ال ،كما أالتحقيق 

حتليلها سواء كان قد تلقى تلك علومات و ن يقوم جبمع املأجراءات التمهيدية السابقة على مباشرته بشكل فعلي، كاإل
من ثناء صدر قرار عن جملس األيف هذه األغري احلكومية أو دولة طرف، و أو  املعلومات بواسطة منظمات الدولية احلكومية

عمال التحقيق ذات الصفة أتعد من قبيل هنا الذلك ألإليها، و عمال التمهيدية املشار رجاء فال يؤثر ذلك على األابإل
 .الرمسية بعد

املعلومات املتاحة له،  ن قام بتقييمأ بعد-بتدائياإلمرحلة التحقيق  يف-كان املدعي العام   إذاحقيق التاملضي يف اثنيا:  
سس القانونية والواقعية تقدير األدلة و ن يقوم جبمع األأكأ فعال به  ساسا كاف للشروع يف التحقيق وبدأهنا تشكل أقرر و 
كمال إجاء التحقيق فيتعذر عليه ر من إبدعوة املتهم للحضور مث صدر قرار من جملس األمي والتربئة، و فحص ظروف التجر و 

ن يوقف سري أعليه تدخل يف إختصاص املدعي العام و  اليتأعاله و ليها إلة من املسائل املشار أمسي أن أالتحقيق بش
 رجاء.جراءات حىت ينتهي مفعول قرار اإلاإل
لة التحقيق النهائي" املقاضاة" مرحبتدائي ودخلت ت قد جتاوزت التحقيق اإلجراءان اإلأتفرتض املقاضاة  املقاضاةاثلثا:  
إعتماد التهم جراءات على طلبات الدائرة التمهيدية، وإ قوم هبا احملكمة بناءتولية اليت جراءات األتلك تشمل اإلو 
جلنائية الدولية، و مام احملكمة اأثبات اإلدلة و األعرتاف و كل وسائل اإلو ،بتدائية ص هبا الدائرة اإلتجراءات اليت ختاإلو ،

أي مرحلة  جراءات يف ن توقف اإلأهنا يتوجب على احملكمة ،و إعادة النظر ستئناف و اإل يضا مرحليتتشمل الدعوى أ
 2.من يرجئ احملاكمةذا صدر قرار من جملس األإدانة اإلكانت ومهما كانت قناعتها ابلرباءة و 

 رجاءين: شروط اإلالفرع الثا
ذلك لتكون معينة و  ريها احملكمة توافر شروطرجاء التحقيق أو املقاضاة اليت جتإمن سلطته يف شرتط ملمارسة جملس األي

  ي كالتايل:وه ممارسته هلذه السلطة صحيحة قانونيا
 
 

                                                           
  .153-152 السابق، صساسي، املرجع طار نظام روما األإمن يف جملس األبني احملكمة اجلنائية الدولية و  علي قلعة جي، العالقة 1
 .159-158، ص نفسهعلى قلعة جي، املرجع  2
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 رجاءوىل: الشروط العامة لإلالفقرة األ
 ابإلضافة إىل ضرورة أن جتري احملكمة حتقيقا أو مقاضاة ومها كالتايل: تتمثل الشروط العامة لإلرجاء يف وجود حالة،

ذا وجدت حالة دولية هتدد السلم إىل احملكمة إحالة ميارس سلطته يف اإلمن ن جملس األأينا سابقا أر  وجود حالة أوال:
ة املنصوص عليها حدى اجلرائم الدوليإرتكبت خالهلا إقد  وانياعمال يعد عمال عدن ما وقع من األأو أ ،واألمن الدوليني
ن ميارس أمن يستطيع جملس األلكي رجاء من لسطة اإلن هذا يعد شرطا الزما ملمارسة جملس األأال شك يف نظام روما، و 

 .1ال فال ميكنه ممارسة هذه السلطةرجاء، وإسلطته يف اإل

من من الدوليني حىت ميارس جملس األاألحالة دولية هتدد السلم و  ي توافريكفال جتري احملكمة حتقيقا أو مقاضاةاثنيا: 
عت أو ابشرت التحقيق أو املقاضاة بصدد ن تكون احملكمة قد شر أجيب  إرجاء التحقيق أو املقاضاة، وإمناسلطته يف 

فال جمال  جلنائية بعد ابلتحقيق أو املقاضاةذا مل تشرع احملكمة اإما أ ،م داخليأطار نزاع دويل إاجلرائم الدولية املرتكية يف 
من تلك تبىن على ن سلطة جملس جملس األإخرى أ بعبارةإرجاء التحقيق أو املقاضاة ،و  ن يطلب منهاأمن مام جملس األأ

ساسي بشكل صحيح من هذا يف احلالة اليت يتم فيها تطبيق نظام روما األ ،مام احملكمة أوجود حتقيق أو دعوى منظورة 
رجاء ابملخالفة للفهم من نظام اإلذا طبق جملس األإما أرجاء، عمال نظام اإلمن حسب الشروط الالزمة إلقبل جملس األ

نائية يف قمع اجلرائم ىل مصادرة سلطة احملكمة اجلإوقائييا يهدف  ارجاءإن ذلك يعد إاء، فرجالقانوين الصحيح لشروط اإل
 حتقيق العدالة.الدولية و 

 رجاءالفقرة الثانية: الشروط اخلاصة لإل
 فيمايلي: اخلاصة لإلرجاء تتمثل أهم هذه الشروط

تستمر احملكمة اجلنائية الدولية يف  املقاضاة رجاء التحقيق أوإمن يطلب فيه من احملكمة صدور قرا من جملس األأوال: 
مل يقم جملس األمن بنشاط ماوفقا ملا نص عليه نظام روما ،رتكاب جرائم دولية إن أمامها بشأنظر الدعوى املعروضة 

اليت هتدد رجاء التحقيق أو املقاضاة يف الدعوى املتعلقة ابحلالة الدولية إيتحدد بصدور قرار يطلب فيه من احملكمة إجيايب 
نه سواء قام بتكييف النزاع أبمن و بناء على ذلك فال يكفي جمرد عرض النزاع على جملس األمن الدوليني ،و السلم و األ

من  يصدر قرار من جملس األت الدعوى اليت جتريها احملكمة ماملءاجراإم ال للقول بوقف أمن الدوليني األسلم و يهدد ال
املعدة من قبل جلنة  12ن مسودة املادة أمما يؤكد هذا و  2التحقيق أو املقاضاة رجاءإيطلب فيه صراحة من احملكمة 

من ورة من قبل جملس األنظي قضية مالقانون الدويل كانت تقضي مبنع احملكمة من البدء أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة أل
مم مبقتضى الفصل السابع من ميثاق األ عمال العدوانأي عمل من من الدوليني أو ألعتبارها هتدد أو خترق السلم و األإب

 .ذا قرر اجمللس خالف ذلكإال إاملتحدة 
                                                           

  .320 إىل الصفحة 303شروطها ضمن هذه الرسالة من الصفحة إلحالة و راجع املبحث األول فيما يتعلق اب 1
 .122، املرجع السابق، ص جيعلي قرعة  2



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

426 
 

من الدوليني األرها حالة من حاالت هتديد للسلم و عتبامن إبجندة جملس األألة يف أي مسأترتيبا على ذلك فان وضع و  
جراءاهتا املتعلقة ابلتحقيق أو املقاضاة إ،كان يكفي وقفا لتلك املسودة حلرمان احملكمة اجلنائية الدولية من ممارسة امخرقهأو 
قرتحه دولة سنغافورة و املسمى " إن يقرر اجمللس غري ذلك، لذلك فبدال من ذلك النص تبىن مؤمتر روما احلل الذي أ

singapore compromiseمجاع الدول الدائمة العضوية حىت ميكن إشرتاط إ من نه بدال" الذي يقتضي أب
جراءات من قبل جيل هذه اإلأتمجاع مطلوب حىت ميكن ن هذا اإلإف م أو تستمر ابلتحقيق أو املقاضاةللمحكمة ان تقو 

 .1احملكمة
 12يتضح هذا من نص املادة  )التأجيل(رجاءمن طلبا هبذا املعىن اإلاأل ن يتضمن من القرار الصادر من جملسأ اثنيا:

كذلك  ن يكون" هبذا املعىن  "أىل احملكمة إاملوجه من و جيل الصادر من جملس األأشرتطت يف طلب التإمن النظام اليت 
ي حال من لة معينة ال يعين أبأمن بنظر مسختصاص جملس األإيؤكد  -كما ذكران سابقا-ن التطور التارخيي هلذه املادة إف

من، وتطبيقا لذلك فقد مل يطلب ذلك من جملس األجراءات التحقيق أو املقاضاة ماحملكمة من القيام إبحوال حرمان ااال
ن" متنع أكماسنبني ذلك اتليا على ( على حنو ال لبس فيه  0223) 1083( و القرار 0220) 1000نص القرار

ن بعض الفقهاء قد ذهب أمما هو جدير ابلذكر إجراءات للتحقيق أو املقاضاة "و ية احملكمة ..... عن بدء أو مباشرة أ
جراءات التحقيق أو إىل احملكمة ماهية إن يبني يف هذا الطلب املوجه أمن ن على جملس األإبعد من ذلك ابلقول: أىل إ

من األ صيانتهما ختضع السلطة التقديرية جمللسمن الدوليني و األمة مبهامه الرئيسية حبفظ السلم و املقاضاة اليت تؤثر يف قيا
 2.مم املتحدةاملضطلع هبذه املهمة حسب ما يقضى به ميثاق األ عتباره اجلهاز الرئيسإب

هم أن من إ مم املتحدةمن مبوجب الفصل السابع من ميثاق األجيل صادرا من جملس األأن يكون قرار التأاثلثا: 
الفصل  إىلتنادا إسن يكون هذا القرار قد صدر أمن جيل من جملس األأالشروط الواجب مراعاهتا عند صدور قرار الت

واألمن من يف حاالت هتديد السلم جراءات اليت يتخذها جملس األهذا الفصل يعين ابإلو  مم املتحدة،السابع من ميثاق األ
 .(51-02عمال العدوان )املواد من أأو خرقهما أو وقوع عمل من  الدوليني

من ميثاق تعد البوابة الرئيسية هلذا الفصل،  (39) املادةن أمم املتحدة جند ىل الفصل السابع من ميثاق األإابلرجوع و 
نه "يقرر جملس أعلى  (39) املادةتنص  الفصل، حيثي تصرف صادر مبقتضى هذا أليها إن يستند أاليت جيب  وهي

يقدم يف ذلك توصياته أو العدوان، و خالل به أو كان ماوقع عمال من اعمال إذا كان قد وقع هتديد للسم أو إمن ما األ
 ىل نصابه"إعادته إمن الدويل أو األو ( حلفظ السلم 00-01ادتني )حكام املختاذ من التدابري طبقا ألإيقرر ما جيب 

من مبقتضى الفصل السابع جيب توافر ما جيل صادر من جملس األأكون بصدد طلب صحيح ابلتنحىت ء على ذلك و بناو 
 يلي:

                                                           
  .33ثقل سعد العجمي، املرجع السابق ص 1
 .83ص  نفسه،ثقل سعد العجمي، املرجع 2
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هذا واضح من نص عمال العدوان و أمن الدوليني أو عمل من األأو خرق للسلم و  ة من حاالت هتديدوجود حال -أ
ستناده إجيل غري صحيح يف أعلى ذلك يكون طلب التمليثاق املشار اليها فيما سبق ،وترتيبا من ا 39املادة 

يعدها جملس  ىل حالةإشار القرار أذا إما أ،من حالة من هذه احلاالتذا مل حيدد جملس األإ 1لى الفصل السابعع
جيل سوف يكون صحيحا حىت لو  أن طلب التإمن الدوليني، فخرق للسم أو األمن من حاالت هتديد أو األ

ختصاص يف تكييف الوقائع من هو صاحب اإلن جملس األألة تكييف هذه احلالة حمل نظر، ذلك أكانت مس
عمال أهنا متثل الوقائع عمال من أأو إخالل به، هتديدا للسلم أو إعتبارها تشكل أو ال تشكل املعروضة عليه 

 مم املتحدة.من ميثاق األ(  30 )العدوان على حنو ما تقضي به املادة

 إن :ابلفعلليني قد وقعت من الدو األإخالال ابلسلم و من هتديدا أو ن تكون هذه احلالة اليت عدها جملس األأ -ب
مم من ميثاق األ (39) املادةما تقتضيه و ساسي من النظام األ (12) املادةىل الفصل السابع يف إشارة اإل

جراءات اليت ينوي ن اإلأيرى اجمللس كون هذه احلالة قد وقعت ابلفعل، و ن تأيضا أتستلزم بينا  املتحدة على حنو
ن قرار جملس إبناء على ذلك فو  ،اذها حيال هذه احلالة تتعارض مع قيام احملكمة اجلنائية الدولية ابلتصدي هلاإخت
 .ىل حالة مل تقع بعدإشار أذا إجيل يكون غري صحيح املتضمن لطلب أتمن األ

ختصاص عادة هي مسائل تلي اإلرجاء التحقيق أو املقاضاة، و يتعلق إب(  12 )ن نص املادةأيضا أيؤكد هذا و 
من احملكمة من بطلب  بصدر قرار من جملس األاحملكمة خمتصة بنظرها مثلفعل و هذا يفرتض وقوع حالة اب،و 
ذا كانت احملكمة إذا هإجراءات التحقيق أو املقاضاة، و جراء من إ طلبختصاص عن طريق اء ممارسة هذا اإلرجإ

                                                           

ضااي من طرف هذه احملاكم نه يف دراسة القإنشاهتا، فأمن سلطة وضع حد لوجود احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة اليت إذا كان جمللس األ 1 
ن عن تفسري متتع جملس األمساس، يثار التساؤل على هذا األأن يتدخل لوقف النظر والفصل يف قضية معينة، و جلس ن للال ميكاخلاصة 

مم جهزة اتبعة هليئة األضيق فيما يتعلق أبأختصاصاته إن أمم املتحدة، يف حني وسع يف مواجهة حمكمة دولية غري اتبعة لألبسلطات أ
 املتحدة؟

حدى احلاالت إستفهامات، فمن غري الواضح معرفة توفر ىل الفصل السابع من امليثاق الكثري من اإلإستناد لة اإلأيف احلقيقة، تثري مسو 
ن أنتساؤل يف هذا الشمن الدوليني، و األإجراء للحفاظ على السلم و ( من امليثاق لتربير وقف عمل احملكمة ك39املنصوص عليها يف املادة )

من فتح حتقيق أو ة هتديد السلم واألمن الدوليني (، خاص39حدى احلاالت املنصوص عليها يف املادة )إن ترتتب مباشرة أذا كان جيب إعما 
من الدوليني متوفرا األديد السلم و م يكون وضع هتأرجاء عمل احملكمة، من قرارا إبلكي يتخذ جملس األأمام احملكمة اجلنائية الدولية متابعة 

 رجاء.من القرار ابإلجل وضع حد له يتخذ جملس األأمن قبل ذلك، و 

Voir :   Prezas Ioannis, la justice penal internationale a lepreuve du 
maintien de la paix : A propos de la relation entre la cour penale 

international et la conseil de securite, in revue belgede droit 
international, vol xxxIx ; n1, bruylant, bruxelles, 2006, p82-83 

 



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

428 
 

، 1منمن جملس األ جيلأسباب، فال داعي لصدور قرار التي سبب من األصال غري خمتصة بنظر هذه احلالة ألأ
ساسي من النظام األ(  12 ) املادةمن بناء على جيل الصادر من جملس األأن طلب التأمن اجلدير ابلذكر و 

من النظام جبمع املعلومات (  15/0 )ىل املادةإستنادا إن يقوم أنه مينع املدعي العام من أال يفهم منه أجيب 
مم املتحدة أواملنظمات الدولية احلكومية وغري جهزة األأضافية من الدول أو إلتماس معلومات ولية وحتليلها وإاأل

يرجع ذلك فادات التحريرية أوالشفوية، و اإلأيضا تلقي الشهادات و جيوز له أخرى، و ي مصادر احلكومية أو أ
 سباب التالية:لأل

من  12عمال التحقيق أو املقاضاة اليت تتحدث عنها املادة أعاله ال تعد من قبيل أن هذه االعمال املشار اليها إ (1
 النظام.

جيل سواء أنتهاء مدة التإي بعد أمكانية احلصول عليها مستقبال، إفادات خيشى عدم ن بعض املعلومات أو اإلأ (0
مر أفادات يف وقتها املناسب اإلإن احلصول على هذه املعلومات و بناء عليه ف، و أكثرأم ثنيت عشر شهرا إكانت أ

 تستلزمه مقتضيات العدالة.

فادات يف اإلاملعلومات و ف يستفاد منه من هذه ن الوقت الذي سو أجيل هو عمل مؤقت بطبيعية وإن التإ (3
 2ت ال حمالة.أجراءات التحقيق أو املقاضاة إ

قدر كبري من يعد هذا الشرط على  ثلة( عشر شهرا )قابلة للتجديد ملدة مماإثيناإلرجاء مدة أن يكون التأجيل و رابعا: 
ن هذا التأجيل لن يدوم، كذلك يوجد بعض احلاالت اليت ميكن إفأن حتقيق العدالة وإن كان جيوز أتجيله ذ يعين إمهية، األ
ن من شأن عدم التقيد مبدد حمددة عند إمن مث فغري حمدد، كالقضية الفلسطينية، و ىل وقت إمن مام جملس األأن تبقى أ

يضا أون هناك ن تبقى مثل هذه احلاالت بعيدة عن احملكمة اجلنائية الدولية مدة طويلة جدا، كذلك قد يكأ جيلأطلب الت
 دلذلك فعدم تقيي منجيل من جملس األأيت طلب التمث أيمام احملكمة اجلنائية أ منظورة شخاص حمتجزون على ذمة قضاايأ

                                                           
خري الدوليني يعد من الصالحيات الواسعة جمللس االمن، فقد تكون هلذا األذا كانت حالة ما تشكل هتديدا للسلم واألمن إن تقدير ما إ 1
أن  نه ال يوجد مانع منأوضاع، غري زم األو هبدف تفادي أتأن يكون ذلك هبدف تدعيم السلم أختاذ قرار الوقف كإسباب جدية تستدعي أ
قتصادية إو حتقيق مصا،ح أن ذلك هبدف محاية حلفائهم ن يكو أعضاء الدائمني فيه كسباب غري جدية نتيجة سوء نية األكون تلك األت

 خل.إ...
Voir : Laghmani Slimane, l’adoption du statut a la cour penale internationale : 

consecration de lhumanite ou expression des rapports de force ? In revue 

l’humanitaire maghreb 0eme trimestre tunise, 2001, p 06. 
 نظر كل من:أ 2

 .42املرجع السابق ص  ،سعد العجمي ثقل -

 .128، ص 0222قيدا جنيب محد، احملكمة اجلنائية الدولية حنو العدالة الدولية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  -
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/د( 55/1هذا خمالف ملا تقضي به املادة )إحتجاز هؤالء االشخاص، و مد أطالة إىل إجيل مبدة معينة قد يؤدي أهذا الت
السياسية من عدم جواز احلبس أو احلجز الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية و  ( من العهد9/21املادة )ساسي و من النظام األ

 التعسفي.
قصى أو عدد معني لعدد أساسي من النص على حد من النظام األ (12) املادةلكن مما يالحظ على هذا الشرط خلو و 

مريكية على جملس وارد يف ظل اهليمنة األمر حدوث مثل هذا األأن احلقيقة ، و 1جيل املتعلقة بقضية معينةأالت طلبات
جيل أن يؤكدوا الطبيعة املؤقتة لطلب التأساسي هكذا كان جيب على واضعي النظام األبقراره، و  وإستئثارها فعليامن األ

 كثر من ثالث مرات مثال.أل جيلأابلنص على عدم جواز الت
ن من اتريخ تقدمي عشر شهرا، هل تكو  ثىنمدة اإل حتدد ميعاد بدء مل (12) ن املادةأكذلك يضيف بعض الفقهاء 

ية قرارات جملس نه بسبب عالنأعتقادان إيف و  ،2ىل احملكمةإمن أو من اتريخ وصول العلم به جملس األالطلب من جانب 
 حتساهبا من اتريخ هذه العلنية.إ أيبدن املدة إمن فاأل

 أو املقاضاةرجاء التحقيق إمن يف الفرع الثالث: تقييم سلطة جملس األ
من مبوقف الوالايت املتحدة الرافض لقبول والية احملكمة رجاء جمللس األيكاد ينحصر احلديث ابلنسبة لتقييم نظام اإل
فراغ إىل إالرامية  إىل تقدمي اإلقرتاحاتساسي وىل اليت سادت مؤمتر روما األاجلنائية الدولية، فقد سعت منذ املفاوضات األ

خرى للسري يف نفس اإلجتاه، ثناء تلك املفاوضات للتاثري على الدول األأهنا مل تدخر اجلهد أكما نظام روما من مضمونه،  
 رجاء ينطوي على مظاهر سلبية تتبدى من املالحظات التالية:ن نظام اإلإفالنظر عن موقف الوالايت املتحدة بصرف و 
 الفقرة األوىل: من الناحية التطبيقية  

افض للمحكمة اجلنائية الدولية، مريكية الر كد موقف الوالايت املتحدة األأت ساسي حيز النفاذبعد دخول نظام روما األ
اهلرسك يف شهر متوز مة قوات حفظ السالم يف البوسنة و قد برز هذا املوقف واضحا حني متخضت مناقشات جتديد مهو 

 صدار:إعن  0220
عشر شهرا للمسؤولني  ثىنإطاء حصانة كاملة ملدة عإعلى  الذي نصو  35/9/5005اتريخ  3155القرار رقم أوال: 

هذا وقد صدر هذا القرار مبوجب الفصل ساسي، يست طرفا يف نظام روما األالتالني لدولة لالسابقني و احلاليني و واملوظفني 
 1مم املتحدة.السابع من ميثاق األ

                                                           
 نظر كل من:أ1

 .321، ص املرجع السابقسعيد عبد اللطيف حسن،  -
 .123، ص املرجع السابقمن ابحملكمة اجلنائية الدولية، حممد سامح عمرو، عالقة جملس األ -

 .112، ص املرجع السابقالتكامل يف القضاء اجلنائي الدويل،  أعبد الفتاح حممد سراج، مبد 2
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رجاء بنفس الشروط الذي جيدد طلب اإلو  0223لعام  1083من رقم مث صدر يف السنة التالية قرار جملس األ :اثنيا 
 الواردة يف القرار السابق.

نشاء قوة متعددة إهذا القرار قد نص على و  0223لعام  1093من رقم يف نفس العام صدر قرار جملس األو  اثلثا: 
فني املشاركني املوظإعفاء شامل لكل املسؤولني و مشتمال على الق النار هناك، و طإتفاق وقف إاجلنسيات يف ليبرياي لدعم 

 عفاء بزمن معني.ختصاص احملكمة دون تقييد هذا اإلإذن هبا من مم املتحدة أو أتيف العمليات اليت تنشئها األ

ختصاص إمريكيني من قررت احلصانة للجنود األعفاء و من قد تضمنت اإلن كل القرارات الصادرة عن جملس األأيالحظ و 
قد نص على  1093ن القرار إالثاين، فول و على عكس القرارين األيلفت النظر و أن ما احملكمة اجلنائية الدولية، غري 

ساسي متت من قبل ن ذلك يشكل خمالفة صرحية لنظام روما األأ شكوالدائمة مطلقة غري مقيدة مبدة إثىن عشرا،  حصانة
 من.جملس األ

املقاضاة وفقا للقرارات الصادرة عنه يق و إرجاء التحقستثنائية يف من قد فعل سلطته اإلن جملس األأ مما تقدم نالحظو 
متياز منحه نظام روما إميثل تصاص احملكمة اجلنائية الدولية و خإن هذا التفعيل يقيد أمما ال شك فيه نفا، و آ واملشار إليها

املواطنني الذين للدول دائمة العضوية تستعمله يف كل مرة ترغب فيه منع احملكمة من بسط واليتها على من و ىل جملس األإ
 2يرتكبون جرائم دولية ينتمون لدولة ليست طرف يف نظام روما تساهم يف القوة متعددة اجلنسيات.

 من يتعدى حدود صالحياتهجملس األ الفقرة الثانية:
، 3ليست موضوعيةأعمال شخصية و رجاء التحقيق أو املقاضاة تصدر خبصوص إن أمن الصادرة بشن قرارات جملس األإ

نه ال جيوز تطبيق الفصل إكما هو معروف فإىل الفصل السابع، و ن اجمللس يستند يف قراراته تلك إمن ذلك فوابلرغم 
 من الدوليني.األألة موضوعية ما هتدد السلم و ذا كان هناك مسإال إالسابع 

                                                                                                                                                                                     
ضد  2/0220/ 32املتحدة حق النقض يف لو مل تستخدم الوالايت  1000من ما كان ليصدر القرار ن جملس األأيذكر يف هذا املقام  1

قرار حتصني ( و 1003أن قرار التجديد رقمه )الذي يؤكد ما سبق هو حفظ السالم يف البوسنة واهلرسك، و وع قرار التجديد لقوات مشر 
 مم املتحدة يف شبه جزيرة بريفالكا.دد لقوات مراقيب األويف نفس اليوم صدر قرار اثلث مي (، هذا1000مريكية رقم )القوات األ

 راجع كل من:ام اإلرجاء الذي فعلته بشكل خاص صحة نظالقرارات و  من التفصيالت حول هذهملزيد 
 وما بعدها. 53املرجع السابق، ص ، ثقل سعد العجمي -
 .323اىل  359املرجع السابق، ص ، حيي عبد هللا طعيمان، جرائم احلرب يف نظام احملكمة اجلنائية الدولية -
وجملس األمن الدويل، اجمللة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية عن عالقة احملكمة اجلنائية الدولية عماري طاهر الدين،  -

 .118، ص 0229احلقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، العدد الثاين،
 .120جي، املرجع السابق، ص  قلعةي عل2
خاص يقصد هبم الذين شن هؤالء األشك أبدول ليست طرف يف نظام روما، والشخاص لأعفاء يتناول إن أكل القرارات تنص على   3

 مريكية.ىل اجلنسية األإينتمون 
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حدود صالحياته صدار قرارات من هذا النوع يكون قد تعدى من على النحو السابق إبن قيام جملس األإف شكوال
يقرر  مناإصدار تشريعات، وإمن ليس من مهمته جملس األاملتحدة على املستوى الداخلي، و  مماملرسومة له يف ميثاق األ

من األميثل تدابري للحفاظ على السلم و  رجاء التحقيق أو املقاضاةإمن الدوليني، فهل األتدابري للحفاظ على السلم و 
 الدوليني؟
 تعطيل سلطات احملكمةرة الثالثة: الفق

ن هذا دولية اخلطرة على اجملتمع الدويل،وأصيل للمحكمة هو مالحقة مرتكيب اجلرائم الختصاص األذا كان اإلإ 
نسان زمن نتهاكات اخلطرية على حقوق اإلىل احلد من اإلإمما سيؤدي قليم معني أو زمن معني ختصاص غري مقيد إباإل

إنه ختصاصها، فإىل احملكمة يسد الثغرات اليت حتد من إمن حالة من جملس األإلختصاص اإذا كان إالسلم و احلرب، و 
ابلتايل عدم بلوغها كل إىل تعطيل سلطات احملكمة، و رجاء التحقيق أو املقاضاة إعمال نظام إىل إشك سوف يؤدي ال

خضاع إمن قد كفلت لنفسها مبجلس األن الدول الدائمة العضوية املتحكمة ذلك ألإليها اعاله، و جيابية املشار املزااي اإل
 رجاء. نظام اإلإعمال طراف يف النظام أو اليت قبلته يف كل وقت يتم فيه مل تكن من الدول األاحملكمة لسيطرهتا حىت لو 

 توفري احلصانة الرابعة:الفقرة 
ن دعاء أباإل يقبل مبوجبه أيضا لنظام روما االساسي، والصيال أفالت من العقاب يعد هدفا وضع حدا لإلحلصانة و هناء اإ

رجاء التحقيق أو إستخدامه سلطة من بعد ذلك وإقيام جملس األأن سم دولة، غري رتكبتها دولة أو إبإجرمية دولية 
شخاص يضا لألأ احلصانة وفقا للدساتري الوطنية، وإمنشخاص املشمولني اباملقاضاة سوف يوفر احلصانة ليس فقط لأل

احلصانة اليت رجاء املتكرر و ىل قاعدة اثبتة مبوجب اإلإويله مكان اجمللس حتن إبرجاء مؤقتا ألحىت لو كان اإلالعاديني 
 من هي نوعان:يوفرها جملس األ
الذي جاء لينشئ قوة متعددة اجلنسيات يف ليبرياي، قد و  0223الصادر عام  1093فالقرار  حصانة دائمة:أوال: 

مر الذي األ ،ي قيد زمينعفاء أبن يقيد هذا اإلأمن دون ة الدولية، و اص احملكمة اجلنائيختصإعفى هذه القوات من أ
شخاص املشرتكني يف القوة املتعددة اجلنسيات يف األار قد تضمن حصانة دائمة للقوات و ن هذا القر سيتبع القول أب

 تلك الدولة.

ستفاد من نصوصها في 0223من عام عن جملس األ الصادرين 1083و 1000القرارين  مؤقتة: أماحصانة  اثنيا:
عشر شهر لئن كانت قابلة  ثىناملقاضاة إبرجاء للتحقيق و ذلك من خالل تقييد اإلأهنما قد وفرا حصانة مؤقتة و 

 .1للتجديد
 

 

                                                           

 566-561 السابق، صاملرجع  علي قلعة جي،1 
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 نسانحقوق اإلنساين و حتام القانون الدويل اإلإامسة: احلد من الفقرة اخل
وليس من قبل هيئات شخاص أرتكبت من قبل إن اجلرائم ضد القانون الدويل قد أىل إ شار حكم حمكمةنورمربغألقد  

من خالل معاقبة هؤالء االشخاص الذين يرتكبون جرائم دولية ميكن تطبيق قواعد القانون الدويل يف جمال القانون جمردة، و 
 1اجلنائي الدويل.

مهية أتنبع ع املسؤولية اجلنائية الشخصية، و يف جمال التعامل من احملكمة اجلنائية الدولية تعترب وسيلة قانونية عملية أكما  
القانون نسان و حرتام حلقوق اإلاليت تعمل على توفري اإلمن كوهنا متثل احللقة املفقودة يف النظام القانوين الدويل  احملكمة

ء التحقيق أو رجاإىل إن الدويل مجملس األ أحرتام تضيق يف حال جلهذا اإلمهية و ن دائرة هذه األأغري  ،نساينالدويل اإل
ن هذا ميثل ألرجاء مؤقتا لو كان اإلحىت و جرائم خطرية على اجملتمع الدويل رتكاب شخاص املتهمني إبألاملقاضاة ابلنسبة ل

مكان يف ظل الظروف الدولية اليت تقصد حتقيق العدالة الدولية قدر اإل2هدار قواعد القانون الدويل،سوا جتسيد إلأ
 .السياسية السائدة 
 جراءات أمام الدائرة التمهيديةاملبحث الثاين: اإل

ما ثالثة قضاة من الشعبة إيتوىل مهامها ئية للمحكمة اجلنائية الدولية، و تعد الدائرة التمهيدية من أهم األجهزة القضا
 ثبات.قواعد اإلجرائية و القواعد اإلساسي و لك الشعبة وفقا للنظام األالتمهيدية، أو قاض واحد من ت

لسالمة و ة التحقيق األمر الذي يعد ضمانة أعلى من من جهجهة تعد الدائرة التمهيدية داخل التنظيم القضائي الدويل و 
تقوم  اليت تعرض املتهم ألشد اجلزاءات،حيث ابلتايل محاية حلرية املتهم نظرا خلطورة اجلرائم الدوليةصحة التحقيقات و 

كما تتوىل عدد من التمحيص فيها، قبل مثول املتهم أمام دوائر احلكم ابحملكمة اجلنائية الدولية،ائرة بفحص األدلة، و الد
من (  53 )نصت على ذلك املواداحملكمة و التصرف يف التحقيق ، و ىل إحالة السلطات يف التحقيق قبل اإلو املهام 

من ذات النظام اليت تضمنت كيفية صدور أمر القبض أو أمر (  58 املادة) لية، والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدو 
هو ما سنتعرض له من خالل املطالب اءات القبض يف الدول املتحفظة، و ىل اجر ( إ 59 )احلضور، مث أشارت املادة

 التالية:
 ختصاصات الدائرة التمهيدية قبل شروع املدعي العام يف التحقيقإ املطلب األول:
 ختصاصات الدائرة التمهيدية أثناء سري التحقيقاتإ املطلب الثاين:
 عتماد التهم قبل احملاكمة(إالتصرف يف التحقيق ) املطلب الثالث:

 
 

                                                           
 .123-122علي قلعة جي، املرجع السابق، ص1
 .101، ص املرجع السابق، عماري طاهر الدين 2
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 بل شروع املدعي العام يف التحقيقختصاصات الدائرة التمهيدية قإاملطلب األول: 
ال  إذ الوظائف،وفقا ألحكام النظام األساسي ختتص الدائرة التمهيدية قبل أن يبدأ املدعي العام يف التحقيق مبجموعة من 

ذن له بذلك من قبل الدائرة التمهيدية، كذلك جيوز هلذه ال بعد حصول اإلإجيوز للمدعي العام أن يبدأ يف التحقيقات 
للبدء يف التحقيق، أو عدم يتعلق بعدم وجود أي أساس منطقي  يصدره املدعي العاماألخرية أن تعيد النظر يف أي قرار 

ختصاص احملكمة املتعلقة إبليها و إجراء املالحقة القضائية، كما جيوز هلا النظر يف الطعون اليت تقدم إوجود أي فائدة من 
 ية:. وهذا ما سيتم حتليله ابلتفصيل من خالل الفروع التال1أو مقبولية الدعوى

 ان ببدأ التحقيقع األول: منح اإلالفر 
الواقع أن سلطة املدعي العام ليست مطلقة يف البدء ابلتحقيق بل هي مقيدة حبصول املوافقة من الدائرة التمهيدية، فهذه 

الة ذن للمدعي العام ببدء التحقيقات يف الشكاوى احملعطاء اإلإاألخرية هي اجلهة اليت منحها النظام األساسي صالحية 
من خالل ما أجراه من تدابري منتها الشكاوى، و ليه، فاملدعي العام عندما يقرر من خالل تقييمه للمعلومات اليت تضإ

ىل الدائرة التمهيدية، إلتحليل جديتها أن هناك أساسا معقوال للبدء يف التحقيق يقوم يف هذه احلالة بتقدمي طلب كتايب 
اليت هلا عالقة مبوضوع  دلة اليت يف حوزتهاألى أن يكون مرفقا بكافة البياانت و علذن له ببدأ التحقيق يطلب فيه منح اإل

عتزامه تقدمي طلب إكما يقع على عاتق املدعي العام يف حالة ، 2ىل أتكيد صحة ما يطلبهإاليت تؤدي بدورها الطلب و 
بوحدة الضحااي و ستعانة  سبيل ذلك اإلله يفيني، و جراء التحقيق أن يبلغ الضحااي و الشهود أو ممثليهم القانونذن إباإل

سعي وراء ضرورة  احملافظة عليهم ذلك يف حالة الخطار و لكن مع ذلك  جيوز للمدعي العام عدم إجراء هذا اإلالشهود، و 
 عتداء من احملتمل أن يقع عليهم.إمحايتهم من إمكانية تعرضهم ألي إيذاء أو و 
استها للطلب املقدم إليها من املدعي العام أن تطلب تقدمي أية معلومات إضافية ابملقابل حيق للدائرة التمهيدية أثناء در و 

ألية دولة أو منظمة، أو ألي  كما جيوز هلا توجيه الدعوة أو منح اإلذن ، أو الشهود،من الضحاايلعام، أو من املدعي ا
 شخص يف تقدمي مالحظات خطية أو شفوية تتعلق مبوضوع اإلحالة.

التمهيدية يف سبيل االستفادة من كل هذه املعلومات أن تدعو إىل عقد جلسة لقضاهتا، حىت تتثبت من و جيوز للدائرة 
الذي يطلب اإلذن ابلشروع يف التحقيق شخاص هلم عالقة مبوضوع الشكوى، و شتباهه يف أصحة ما يدعيه املدعي العام إب

                                                           
قرتاح األرجنتني الشفهي خالل جلسات إجدير ابلذكر أن فكرة رقابة دائرة ما قبل احملاكمة على قرارات املدعي العام كانت بناء على  1

يف أثناء اجللسة م يف املراحل األولية للتحقيق، و ، فقد رأت ضرورة وجود جهاز يراقب املدعي العا1993اللجنة التحضريية يف أغسطس 
نشاء دائرة ما قبل احملاكمة للرقابة على قرارات املدعي العام األولية قرتاح رمسي يقضي إبأملانيا إبتقدمت األرجنتني و  1998يل يف أبر األخرية 

 ابلتحقيق.
 .101املرجع السابق، ص  كيايناأل ،سلوى يوسف -

 للمحكمة اجلنائية الدولية. ( من النظام األساسي15الفقرة الثانية من املادة ) 2
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أرائهم بداء إلتعليق عليها، كما جيوز للضحااي وا صة يف الرد على هذه املعلوماتابملقابل للمدعي العام فر ، و 1معهم
، و هلذه ىل الدائرة التمهيديةإالذي بدوره حييل هذا الطلب سجل بواسطة طلب مكتوب ىل املإفاداهتم شواغلهم وإو 

ن أت أذا ر إن ترفض الطلب املقدم من الضحااي خرية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب املدعي العام أو الدفاع أاأل
 لشخص ليس ضحية.ا
ذا إ -ذن له ن أتأليها من املدعي العام إالتحقيق يف حمتوى الطلب املقدم نتهاء من الدراسة و للدائرة التمهيدية بعد اإلو 
سباب اليت دعتها ذن األفق هبذا اإلر ن يأعلى التحقيق يف كل القضية أو بعضها  جراءاتإابلشروع يف  -ت ضرورة لذلكأر 

ن احملكمة ليس من أعتبار إبتخذ بالغ  الضحااي الذين قدموا البياانت و املعلومات املتعلقة ابلقرار املن يقوم إبإىل ذلك، وأ
خطارهم ابلقرار أضرارهم، وإجرب أيضا محاية الضحااي والشهود، و هدافها أمنا من دافها فقط مراعاة حقوق املتهم، وإهأ

 ذه احلماية.املتخذ من الدائرة التمهيدية الذي يكفل هلم جزءا من ه
هو عدم إعطاء اإلذن إال إذا أتكدت أن الدعوى ة أن تلتزم به، و يالحظ أن مثة قيد هام ينبغي على الدائرة التمهيديو 

 2ختصاص احملكمة.تدخل يف اإلطار القضائي إل
ذن به، ترفض اإلن أذن الدائرة التمهيدية ابلبدء يف التحقيق بل هلا احلق يف ن أتأنه ليس من الضروري أاجلدير ابلذكر و 

رب شخصية له، أو السعي وراء آىل حتقيق مإجراء هذا التحقيق إتبني هلا ان املدعي العام يسعى من وراء  وخاصة إذا
ميس قرارات احملكمة فيما يتعلق إجراء هذا التحقيق قد ن أمنها، أو أضرار بسمعة دولة ما، أو املساس بكياهنا أو اإل
تزعزع نظام احملكمة وكياهنا  حدامها يعينإب خاللمهية كبرية، فاإلأن هاتني املسالتني ذاات املقبولية، ألختصاص أو لة اإلأمبس

 3عدالتها.إىل عدم الثقة هبا وعدم نزاهتها و هذا يؤدي و 
يف جراء حتقيق ذن له إبر لإلخآحتقيق ال مينع املدعي العام من تقدمي طلب  جراءذن إبن رفض الدائرة التمهيدية اإلأالواقع و 

ول ثناء تقدمي الطلب األأمل تكن معروفة أدلة ومعلومات جديدة خر على ن يستند الطلب اآلألكن بشرط نفس الواقعة، و 
 4ول.جراءات السارية على الطلب األن تتبع يف تقدميه نفس اإلأن الطلب الثاين ينبغي مع العلم أب

                                                           
أم إجراءات املدعي العام يف احملكمة اجلنائية الدولية سواء كان قبل الشروع يف التحقيق، ية تعد دائرة رقابية على أعمال و التمهيد الدائرة1

 عد مرجع للطعن يف أي من إجراءات املدعي العام.خالله، أم بعد اإلنتهاء منه وي
Murphy)S.D( Progress , jurisprudence of international criminal tribunal for the forme 

yogoslavia, american journal of international law , vol 93, no2 , january, 1999, p96. 
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.15الفقرة الرابعة من املادة ) 2
 .028بد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص محد عأعبد القادر  3

4Oscar Solera, complimantry jurisdiction international criminal justice international, 

review of the Red Cross march, vol 84- n 845, p 145-171. 
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ذن ابلشروع يف التحقيق هي تقييد املدعي العام يف ملتمثلة يف منح اإلن غاية وظيفة الدائرة التمهيدية اأالصة القول خو 
جراءات التحقيق على إذا تعترب ضمانة سري إسس اتفهة أو غري قانونية، فهي أمعلومات أو  أية عدم مباشرة حتقيقاته على

هذا كله يؤدي املمنوحة له، و  السلطاتن هذا القيد يساعد يف احليلولة دون متادي املدعي العام يف أالوجه السليم، كما 
 حمايدة.عقد حماكمة عادلة ونزيهة و أسس سليمة، و احملاكمة على جراءات التحقيق و إن تقوم أىل إ

 يف التحقيق أو املالحقة القضائيةالفرع الثاين: إعادة النظر يف قرارات املدعي العام بعدم الشروع 
ساسا للشروع يف أهنا ال تصلح أليه إاحملالة  ىللمعلومات اليت تضمنها الشكاو ن يقرر املدعي العام بعد تقييمه أقد حيدث 

ساس قانوين أو وقائعي مثال للسري يف احملاكمة، ففي مثل هذه احلالة أنه ال يوجد أالتحقيق، أو يقرر بعد بدء التحقيق 
ىل إن يقدموا طلبا أحالة ي ملقدمي اإلساسجاز النظام األأهلذا حالة، و يكون هذا القرار غري منسجم مع رغبات مقدمي اإل

ن تعيد النظر يف قرار املدعي أيف قرار املدعي العام، كما مسح لدائرة التمهيدية إعادة النظر الدائرة التمهيدية يلتمس فيه 
 العام من تلقاء نفسها يف حاالت خاصة.

 منأو جملس األحالة عادة النظر بناء على طلب من الدولة القائمة ابإلإوىل: الفقرة األ
ن يقدموا أىل احملكمة إحالت احلالة أذا كان هو اجلهة اليت إمن كذلك جملس األأحالت حالة، و جيوز للدولة أو الدول اليت 

جراء املالحقة إعدم أن عدم الشروع يف التحقيق أو عادة النظر يف قرار املدعي بشإىل الدائرة التمهيدية مضمونه إطلبا 
 92ن يتم تقدميه يف غضون سباب الرئيسية لتقدميه، وأمعززا ابألأن يكون كتابيا و ة هذا الطلب يشرتط لصحالقضائية، و 
يف سبيل ، و 1ليهم خبصوص قراره عدم الشروع يف التحقيق أو عدم املالحقةإخطار الذي قدمه املدعي العام يوما من اإل

ضافية إىل احلصول على معلومات إن تسعى أمهيدية عادة النظر يف قرار املدعي العام جيوز للدائرة التإحتقيق متطلبات 
كتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل  ساسياليت كفلها النظام األحمل إعادة النظر، وذلك ابلوسائل تتعلق مبوضوع الشكوى 

تقدمي  ن تطلب من املدعي العامأن للدائرة التمهيدية أالتدقيق يف صحتها ، كما يتم فحصها و  ندلة، وأمجيع الوقائع و األ
إعادة النظر التعاون ن تطلب من مقدمي طلب أحالة، كذلك جيوز هلا دلة تتعلق مبوضوع اإلما يف حوزته من معلومات وأ

 لة ذاهتا.أبتقدمي املزيد من املعلومات عن املسمعها 
س منطقي للشروع ساأكد من وجود تأن تتخذ ما تراه مالزما من التدابري للأىل ذلك جيب على الدائرة التمهيدية إضافة إ

ية املعلومات اليت على سر أن حتافظ عادة النظر جيب عليها إجراء إهي يف سبيل التحقيق أو املالحقة القضائية، و يف 
، وسالمتهممنهم أمحاية ن تراعي مصاحلهم وظروفهم الشخصية، و أن حترتم حقوق الضحااي والشهود، و أحصلت عليها، و 

ختصاص احملكمة أو لة تتعلق إبأية مسأثريت أ إذاخباصة مامها، و أجراءات اليت تتم اإليف مكانية مشاركتهم إن تكفل هلم أو 
 2مامها.أمقبولة الدعوى 
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ن خيطر به أن يكون هذا القرار مسببا، وأغلبية قضائها، و أال مبوافقة إنه ال يكون إما فيما يتعلق بقرار الدائرة التمهيدية فأ
ما اجلانب املوضوعي فمضمونه جرائي هلذا القرار، وأهذا ما يتعلق ابجلانب اإلالنظر، و إعادة جراءات إشرتكوا يف إمجيع من 

كلة أو رفض قرار هنا ال توجد مشستمرار يف املقاضاة، و ييد قرار املدعي العام بعدم الشروع يف التحقيق أو عدم اإلما أتإ
أقرب عادة النظر يف قراره كليا أو جزئيا يف إملدعي العام خرية تطلب الدائرة التمهيدية من ايف هذه احلالة األاملدعي العام، و 
ن يبلغ الدائرة أعادة النظر يف قراره و ن يقوم إبأالدائرة التمهيدية بل عليه أال يرفض قرار خري على هذا األوقت ممكن ،و 

 1.، وأن خيطر مجيع من إشرتكوا ابلنتيجة اليت توصل إليها ليهإالتمهيدية مبا وصل 
 عادة النظر من جانب الدائرة التمهيدية من تلقاء نفسهاإالفقرة الثانية: 

ن تعيد النظر يف أ( للدائرة التمهيدية من تلقاء نفسها 53/ب( من املادة )3جاز نظام روما االساسي مبوجب الفقرة )أ
شرط بلكن فيها أو املقاضاة عنها، و  لتحقيقليه سواء ابإقرار املدعي العام املتعلق برفض السر يف اجراءات الشكوى احملالة 

يوما  182ن يكون سبب الرفض هذا متعلقا مبراعاة مصا،ح الضحااي، ففي مثل هذه احلالة على الدائرة التمهيدية خالل أ
دومنا حاجة أو ضرورة يف هذا القرار من تلقاء نفسها  ن تعيد النظرأظارها بقرار الرفض من قبل املدعي العام إخمن اتريخ 

 عادة النظر يف قرار املدعي العام.ليها من اجلهة املقدمة للشكوى، يتعلق إبإدمي طلب لتق
أن ترفضه منا حيوز هلا إالعام بعدم الشروع يف التحقيق، و ن الدائرة التمهيدية ال تتقيد بقرار املدعي أواضح مما تقدم و 

من وحي قناعته الشخصية عن طريق وقائع  ستنبطه املدعي العامإكان سبب رفض الشروع يف التحقيق قد   وخباصة إذا
 .والشهودضرار ابلضحااي ىل اإلإجراءات الشكوى سيؤدي إن السري يف أبت اجلرمية املرتكبة، ومن قناعته ومالبسا

ختطر الدولة أو جملس  بذلك، كمان ختطره أعادة النظر يف قرار املدعي العام إقرت أما  إذاقع على الدائرة التمهيدية وي
ادة النظر سواء بتقدمي املالحظات أو إعجراءات إمكانية املشاركة يف إعادة النظر حىت يسمح هلم إمن الذي قدم طلب األ

جراءات إعنه  ما فيما يتعلق مبا ستسفرأ.عادة النظرإلة حمل أضافية اليت هلا عالقة بنفس املسالبياانت أو املعلومات اإل
يف هذه احلالة يصبح قراره انفدا، أو يتم رفض ما و  العام،ليه املدعي إوصل أييد ما ما ان يكون قرارا بتإعادة النظر فهو إ

ي أفالت إحىت ال تتحقق فرصة احملاكمة جراءات التحقيق أو إهنا ميضي املدعي العام تلقائيا يف و  العام،ليه املدعي إوصل 
ن يتم مسببا وأن يكون هذا القرار أط رت يشو  ملطلقة،اغلبية ال ابألإنه ال يصدر إاي كان مضمون القرار فأالعقاب، و جمرم من 

 2.جراءاتشرتكوا يف اإلإىل مجيع من إاره إخط
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 1املقبوليةختصاص و ظر يف الطعون اخلاصة ابإلالفرع الثالث: الن
جاز النظام األساسي شخاص أاأل عدم املساس حبقوقس بنزاهة وعدالة القضاء الوطين وإختصاصاته، و ضماان لعدم املسا

لذا  كالم عن وضائف الدائرة التمهيديةنا بصدد الأنحيث و  .املقبوليةختصاص و ىل احملكمة تتعلق ابإلإتقدمي طعون 
 .هناأاذه بشإختما ينبغي على الدائرة التمهيدية ىل تقدمي مثل هذه الطعون ومضموهنا، و إتدفع سباب اليت سنتناول األ
 املقبوليةاص و ختصتقدمي الطعون املتعلقة ابإلسباب أ األوىل:الفقرة 

كمة يف الدعوى ختصاص احملإعقاد إنكد من صحة أن تتأجراءات جيب على الدائرة التمهيدية يف هذه املرحلة من اإل
ن يتم الطعن يف أيضا أجاز أمنا االساسي مل يقتصر على ذلك فقط؟ وإن النظام أمامها، غري أمقبوليتها املعروضة عليها و 

 2.مام الدائرة التمهيديةأصال أختصاص احملكمة إن يدفع بعدم أ مقبولية الدعوى أو
أمر ابلقبض ىل كل من الشخص الذي صدر إ( صالحية تقدمي مثل هذه الطعون 19/1ساسي )املادة قد منح النظام األو 

ص احملكمة أو الطعن مبقبولية ختصاإختصاص النظر يف الدعوى الدفع بعدم إحيوز للدولة اليت هلا  حضوره، كماعليه أو 
جراءات احملاكمة يف الدعوى، أو كانت قد حققت أو حاكمت يف الدعوى، أو الدولة إالدعوى، لكوهنا حتقق أو تباشر 

 األساسي.ختصاص مبوجب هذا النظام طلب قبوهلا ابإلياليت 
سباب حد األأن يكون تقدميه مبنيا على أىل احملكمة جيب إي طعن خاص ابملقبولية يقدم أ نأشارة اليه هو ما تنبغي اإلو  

ن أية دولة ترغب يف تقدمي مثل هذه الطعون عليها أىل إن نشري أساسي. كما ينبغي األ( من النظام 13الواردة يف املادة )
صدر الدائرة ن تأىل إ ن يرجئ التحقيق الذي بدأهأال إة ما على املدعى العام يف هذه احلالأقرب فرصة، و تقدمه يف 

دار قرار صإيطلب من الدائرة التمهيدية أن جيز للمدعي العام أكذلك ،  3ليهاإن الطعون املقدمة أالتمهيدية قرارها بش
ن يلتمس من الدائرة أريثما تصدر احملكمة قرارها، فللمدعي العام أو املقبولية وابلرغم من ذلك و  ختصاصاإل يتعلق مبسألة
 حوال االتية:حدى األإتمرار يف التحقيق يف سذن له ابإلالتمهيدية اإل

 خيشى من ضياعه.الضروري احملافظة على دليل هام و كان من   إذا -1

                                                           
فعال اجلنائية ختصاص مدى متتع احملكمة ابلوالية القضائية يف النظر ابألالدعاوى فيقصد ابإلمقبولية ختصاص و هناك وجه للتمييز بني اإل 1

 مامها.أما املقبولية فرتاد هبا متحص احملكمة يف مدى توافر شروط اخلصومة اجلنائية أ ،شخاص معنينيأرتكبها من قبل املشتبه إب
 : يف ذلك نظرأ

  123رشيد اجلاف، املرجع السابق ص  حممد -
و مقبولية الدعوى غري قاصرة على الدائرة التمهيدية فقط، بل أختصاص احملكمة ختصاص النظر يف الطعون املتعلقة إبإن أاجلدير ابلذكر  2

 جرائية.مشروع القواعد اإلختصاص حددها النظام األساسي و خرى ملثل هذا اإلأجهزة أهناك 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، والقاعدة من النظام  (19) السادسة من املادةجهزة راجع الفقرة ملزيد من التفصيل حول هذه األو 
 اإلجرائية واإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية.القواعد  ( من22)
 .من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 19الفقرة الثانية من املادة  3
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 دلة.فحص األإمتام مجع و قوال الشهود، و أستكمال إ -0

ذا كان املدعي العام قد إشخاص من اهلرب سرا، خاصة أاحليولة ابلتعاون مع الدولة ذات الصلة يف منع  -3
 1.ابلقبض عليهممر أصدر ابلفعل أ

 موقف الدائرة التمهيدية منهات الطعون و الفقرة الثانية: مضمون طلبا
سباب اليت ن يكون هذا الطلب كتابيا مرفقا به األأنه يتمثل يف إ، فموقف الدائرة التمهيدية منهلب و فيما يتعلق مبضمون ط

الت حأخطار اجلهات اليت إخري، كما يقع على املسجل ي أتأن تبت فيه دون أعلى الدائرة التمهيدية إىل تقدميه، و دت أ
أن يف ش تصلوا ابلفعل ابحملكمةإكانوا قد   إذاخاصة  لضحااي أو ممثليهم القانونيني بهخطار اموضوع الطعن وإالشكوى 

ما يتعلق هبذه ىل الدائرة التمهيدية فيإمالحظاهتم أرائهم و خطارهم لتقدمي إابملقابل جيوز هلؤالء الذين مت نفس املوضوع. و 
 لة.أاملس

أن تعقد لية، أو الفصل يف الطعون املتعلقة هبما قبو ختصاص أو املدار قرار يتعلق ابإلإصجيوز للدائرة التمهيدية يف سبيل و  
ن يتم الفصل يف هذا الطعن أجراءات مع مراعاة إقرار ما تراه من إختاذ ما تراه يف ذلك من تدابري وإهلا يف ذلك جلسة و 

حىت يتسىن هلم تقدمي مالحظات خطية على أمامها ىل املدعي العام والشخص الذي مثل إحالة نسخة من هذا الطلب إ
 2هذا الطلب يف غصون فرتة زمنية حتددها الدائرة التمهيدية.

نه ال جيوز أ ىلإن تشري أنه ينبغي أن يكون رفض الطعن أو قبوله، غري أما إما فيما يتعلق بقرار الدائرة التمهيدية فهو أ 
وع ن يتم تقدميه قبل الشر أكثر من مرة، كما ينبغي أن تقدمه أجازة تقدمي مثل هذا الطعن إي شخص أو دولة منحت أل

أكثر من مرة، ختصاص أو املقبولية ستثناء قد يسمح بتقدمي الطعن اخلاص مبسائل اإلإه يف احملاكمة البدء فيها، غري أن
ىل إال تستند الطعون املتعلقة ابملقبولية املقدمة يف هذه الفرتة أبشرط احملكمة بذلك، و إحدى دوائر ذلك يف حالة مسحت و 

  .(مة نفس الشخص عن ذات اجلرمية مرتنيالقانوين )عدم جواز حماك أحكام اخلاصة ابملبداأل
ختصاص قبل شروع هلذا اإلن منح الدائرة التمهيدية أيد اثنية على أنه من املفيد التأكهلذا اجلانب جند يف ختام دراستنا و 

يضا أن هدفه أاملتهمني، كما ايته توفري جمموعة من الضماانت واحلقوق للدول الضحااي و املدعي العام يف التحقيق، غ
أ يف العدالة املطلوب حتقيقها، فاملدعي العام ال يبدا املناطة هبا يف ضوء النزاهة و ختصاصاهتضمان ممارسة احملكمة إل

ختصاصاهتا يف إهذا معناه ضمان عدم ممارسة احملكمة ،و الدائرة التمهيدية هبذا اخلصوص دور قرار من بعد صالتحقيق إال
ختصاص احملكمة قد إن جرمية تدخل يف أليها، أو اليت ال تؤكد على إالتافهة اليت قد حتال الشكوى  ىنظر بعض الشكاو 

حالة شكوى إىل حد إن مهمتها ال تصل أمن حيث  طرافخر للدول األآن الدائرة التمهيدية توفر حقا أرتكبت، كما إ
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دعي العام بعد عادة النظر يف قرار املكثر من ذلك حيث منحت هلا حق مطالبة الدائرة التمهيدية إبىل احملكمة، بل هلا األإ
 أو املالحقة القضائية. الشروع يف التحقيق

الدائرة التمهيدية الشهود، وإستجوبت على املدعي العام و بري حلماية الضحااي و ختاذ تداإساسي كذلك كفل النظام األ 
ها من جانب الدائرة التمهيدية، ثناء نظر أ ىجراءات اخلاصة ابلشكاو ن يشرتكوا يف اإلأمراعاة حقوقهم، كما مسح للضحااي 

تدخل يف رتكابه جلرمية إشتبه يف أن تتاكد من مراعاة حقوق لكل شخص أساسي كذلك فرض عليها مبوجب النظام األو 
 1.مامهاأو أمام املدعي العام أمثوله  إختصاص احملكمة أثناء

باشرة املدعي العام ثناء مأخرى أختصاصات إن مهام الدائرة التمهيدية ال تقف عند هذا احلد، بل هلا جمموعة أاحلقيقة و  
تفصيل وسيكون مجع االدلة أو  فراجالقبض أو موقفها حيال طلبات اإلأوامر احلضور و صدارها يف إتتمثل يف للتحقيقات، و 

 ذلك يف املطلب الثاين من هذا املبحث.
 ثناء سري التحقيقاتأختصاصات الدائرة التمهيدية إاملطلب الثاين:  

ذا كان إوامر املاسة حبرية املتهم، فصدار بعض األإعتبارات تتصل بضمان سالمة التحقيق، تستطيع سلطة التحقيق إل
يتسىن الوصول إن هذه الغاية ال سواء كانت يف مصلحة املتهم أو ضده، فإظهار احلقيقة اجملردة جراءات التحقيق هدف إ

 وتقدمي مصلحةمني سالمة سري التحقيق، أوامر لتأصدار إذا خولت السلطة القائمة على التحقيق صالحيات إال إليها إ
الواقع أن املدعي العام و دانة. يصدر حكم ابت ابإل أال متس حريته قبل أاجملتمع يف معرفة احلقيقة على مصلحة املتهم يف 

 .التمهيديةالذي ميلك ذلك الدائرة وإمنا مثل هذه األوامر  ال ميلك إصدار
نقسم هذا املطلب إىل ثالثة فروع على  املدعي العام أثناء سري التحقيقات،العالقة بني الدائرة التمهيدية و حدود  ولبيان 

 النحو اآليت:
 القبضالتمهيدية ألوامر احلضور و الفرع األول: إصدار الدائرة  

قيق بناء على طلب املدعي العام ومن ذلك أمر األوامر الالزمة ألغراض التحئرة التمهيدية إبصدار القرارات و تقوم الدا
 من النظام األساسي: 58أمر احلضور الواردين ابملادة ابلقبض و 
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  1لتقدمياالفقرة األوىل: طلب القبض و 
ىل إتقدميه ائرة التمهيدية ابلقبض على شخص و الد إىلجراءات املتبعة عند تقدمي طلب من املدعي العام ختتلف اإل

 احملكمة بني حالتني:
ن مشتبها ستجوابه سواء كامر حضور شخص إلأقد يكون تقدمي طلب القبض جاء بناء على رفض تنفيذ  األوىل:

 فيه، أو شاهدا، أو ضحية.
 .قد يكون أمر القبض حتتمه ضرورات التحقيق الثانية:
 العادي فيمايلي:القبض كل من القبض املؤقت و لتتمثل أهم اإلجراءات املتعلقة  القبض العاديو  القبض املؤقت أوال:

مشتبه فيه من مر ابحلضور لشخص أصدار إذا مت إصدار مثل هذا النوع من القبض إيتم : و القبض املؤقت( 1
مر يف صورة يه هذا األلكن ابلرغم من توجءه للتحقيق، و جراإثناء أبناء على طلب املدعي العام الدائرة التمهيدية 

ال إ مر، وامليعاد احملدد حلضورهخطاره هبذا األإابلرغم من ة اليت يتواجد فيها ذلك الشخص، و ىل الدولإطلب تعاون 
مام املدعي العام، ففي مثل هذه احلالة ال ميلك املدعي العام أيف امليعاد احملدد املثول أن هذا الشخص رفض احلضور و 

 مر ابلقبض املؤقت على الشخص لضمان حضوره أمامه.أستصدار إأن يطلب من الدائرة التمهيدية  إال
 ن يكون القبض سببه السعيأجراء عاداي تتطلبه ضرورات التحقيق، كإقد يكون القبض  القبض العادي: (0

ضحااي أو حماولة ثري على الشهود أو الأدلة، أو قيامه ابلتاملشتبه فيه بطمس بعض األدون قيام الشخص  للحيلولة
حماولته محاية شركائه يف اجلرمية، أو قد يكون السبب وراء طلب القبض ضمان حضور ذلك الشخص اإلضرار هبم، أو 

يكون السبب يف تقدمي طلب القبض على شخص مشتبه فيه مام املدعي العام و احملكمة، أو أاملطلوب القبض عليه 
وىل، خرى هلا عالقة ابجلرمية األأرتكاب جرمية إمنعه يف إرتكاب اجلرمية موضوع التحقيق، أو ستمرار يف منعه من اإل

خرى لتقدمي طلب القبض يرى املدعي أسباب أختصاص احملكمة، أو قد تكون هناك إن تكون داخلة يف أيشرتط و 
 2احملاكمة.جراءات التحقيق و إثر الناشئ عن حدوثها هو حتما عرقلة ن األأيها العام ف

                                                           
ما للمحكمة دون أن تقبض عليه، لدولة تقدمي شخص حيان على ارتباطا وثيقا ابلقبض حبيث يتعذر يف بعض األإجراء مرتبط إالتقدمي هو  1
القبض يف  كان-التقدميكافة املستندات الالزمة للقبض و   ذا قامت احملكمة بتقدميإن التقدمي يؤثر يف شكل القبض، فإخرى فأمن انحية و 

خيتلف عن القبض الفوري الذي توقعه احملكمة  وهوما-حتياطيا إكان القبض -مل تتوافر كافة املستندات الالزمة للتقدمي  وإذا-صورته العادية
 قامة العدالة.فعال اجلرمية املخلة إبحد األأرتكاب إزاء إ

 :يف ذلك نظرأ
، 0211وىل، القاهرة، النهضة العربية، الطبعة األ للمحكمة اجلنائية الدولية، دار التقدمي، إجراءات القبض و كيايبيوسف األ سلوى- 

 .93ص 
 .002سـ 019ص عبد القادر حسناوي، املرجع السابق،محد أعبد القادر 2
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 اإلجراءات الواجب إتباعها عند تقدمي طلب القبض اثنيا:

ىل إنه يتدرج من طلب املدعي العام أىل إشارة اإل املتعلق بتقدمي طلب القبض، جتدر جرائيفيما يتعلق ابجلانب اإل
الدائرة صدور قرار القبض اثنيا، مث قيام مث أوال مر ابلقبض على شخص مشتبه فيه هذا أستصدار الدائرة التمهيدية إب

ملتواجد فيها الشخص ىل الدولة اتصال احملدد يف الدول بتوجيه طلب إالتمهيدية بواسطة املسجل عن طريق قنوات اإل
 .ليهاإىل حني تقدميه إعليه ابلقبض على ذلك الشخص والتحفظ  يتعلقاملشتبه فيه 

ن من مصلحة التحقيق ضرورة أذا تبني له إجيوز للمدعي العام بعد الشروع يف التحقيق مضمون طلب القبض: ( 3
مر إستصدار أىل الدائرة التمهيدية خبصوص إن يقدم طلبا أجنسيته  احلق يف اي كانت صفته و أالقبض على شخص 

ن ساسي أحسبما تضمنه النظام األه يشرتط يف تقدمي مثل هذا الطلب نأابلقبض على ذلك الشخص، مع العلم 
خرى تساعد يف التعرف عليه، كما يكون أية معلومات إسم الشخص املطلوب القبض عليه، وأيكون مشتمال على 

هنا تدخل ضمن أكد من أبعد التإرتكبها ذلك الشخص جرامية اليت فعال اإلهذا الطلب مشتمال على وصف األ
إرتكاب اليت تؤكد صحة دلة اليت يف حوزة املدعي العام و ن يشتمل هذا الطلب على األأاحملكمة، كما يلزم  ختصاصإ

ن يكون هذا الطلب مشتمال على أرتكاهبا، كما يلزم إشخاص املشتبهني يف سم الشخص أو األإكذلك تلك اجلرائم، و 
 1سباب اليت جعلت املدعي العام يقدم هذا الطلب.األ
شتمل إن تتقيد دائما مبا ثناء نظرها يف طلب املدعي العام ليست ملزمة أبأن الدائرة التمهيدية إ القبض:قرار ( 5

تصدره ن قرار القبض الذي إمهما يكن فأخرى من املدعي العام، و ضافية إية معلومات أا هلا ان تطلب منإعليه، و 
 2رتكبها.إنه قد أمن احملتمل ع اليت يكون بيان ابلوقائو  سم الشخص املشتبه فيه،الدائرة التمهيدية ال خيرج عن حتديد إل

ن يتحقق القبض فعال، أىل إالصادر من الدائرة التمهيدية يبقى ساراي مر القبض أن أنه ابلرغم من أحظة اجلدير ابملالو 
ن يعدل وصف أنه جيوز للمدعي العام أ إال حوزهتا،بعد دخول الدعوى يف مر الدائرة االبتدائية بغري ذلك ن أتأىل إأو 

مر القبض، أو شرع يف أرتكبها نفس الشخص حمل إخرى أليها جرائم إاجلرائم املذكورة يف قرار القبض أو يضيف 

                                                           
 .األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية( من النظام 58الفقرة الثانية من املادة ) 1
 زيد من التفصيل حول شروط طلب القبض راجع:ومل

 .120-120املرجع السابق، ص  ،ىل احملكمة اجلنائية الدوليةإالتقدمي إجراءات القبض و كيايب، سلوى يوسف األ  -
 أنظر كل من: 2

 .001محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  -
مر القبض الدويل، جملة الفكر الشرطي تصدر عن مركز حبوث شرطة الشارقة، اجمللد العشرون، العدد الثالث، أ ،براهيمإحممد مخيس  -

 .33، ص 0211ة، يوليو، مارات العربية املتحد(، اإل38العدد رقم )



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

442 
 

ال مبوجب موافقة الدائرة التمهيدية إيتحقق الن هذا التعديل أوصاف، غري من األي وصف شرتك فيها أبإرتكاهبا، أو إ
 ا من املدعي العام.ليهإبعد تقدمي طلب 

: بناء على قرار القبض الصادر من الدائرة التمهيدية يقع على لة القبضأطلب التعاون فيما يتعلق مبس تقدمي (1
مر القبض يف صورة أحالة نسخة من إالدول تصال بني احملكمة و عتباره وسيلة اإلن تطلب من املسجل إبأخرية هذه األ

شامال الطلب مكتواب و ن يكون هذا أعلى د فيها الشخص املراد القبض عليه ىل الدولة املتواجإطلب تعاون 
 ماكن احملتمل تواجده فيها.األأوصاف الشخص املراد القبض عليه و اليت قد تساعد يف حتديد للمعلومات 

ن تويف أ ليهاإاليت تكفل للدولة املوجه والبياانت ن يكون مدعما ابملستندات أن هذا الطلب جيب أغىن عن البيان و 
 1لتزاماهتا جتاهه.إب

 حتياطيالفقرة الثانية: القبض اإل
ى الشخص املشتبه فيه و ر القبض ضروراي للتحفظ بسرعة علمأستثناءا مما سبق و يف احلاالت العاجلة، قد يكون إ

يتم توجيهه التحقيقات، و إجراء ثناء أهذا النوع من القبض يتم هو االخر بقرار صادر من الدائرة التمهيدية محايته، و 
كيد ن يتم أتأن توصل وثيقة مكتوبة، على أهنا أية واسطة من شأب ض عليهىل الدولة املتواجد فيها الشخص املراد القبإ

تصال هذا يعين عدم التقيد ابملسجل الذي يعد هو وسيلة اإلالقنوات احملددة يف تلك الدولة و هذا الطلب عن طريق 
قليمية إي منظمة أستعانة يف احلاالت العاجلة ابملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية أو منا ميكن اإلإبني احملكمة و الدول، و 

 وامر. حالة مثل هذه األإخرى مناسبة يف أ
القرارات يف صورة إشتملته الطلبات و فهي نفس ما  حتياطي من طلباتما فيما يتعلق مبا يشتمله قرار القبض اإلأ

 القبض العادي والتقدمي.
 تية:حتياطي، فهو يكمن يف النقاط اآلالقبض اإلن الفروق بني القبض العادي و أما بشأو 

أن طلب ال إحتياطي يتم تقدميها بعد بدء التحقيق، طلب القبض اإلأن طلب القبض العادي و ابلرغم من  (1
ن أني ححوال العادية لضرورات مصلحة التحقيقات وإستمراريتها، يف التقدمي يتم تقدميه يف األالقبض و 

ن يؤثر على سري التحقيقات ألتفادي ما ميكن  ستعجالحتياطي يتم تقدميه على سبيل اإلالقبض اإل
 .واحملاكمة

أن طلبات ساسي يف شحكام اليت وردت يف النظام األىل الدولة وفقا لألإيتم تقدميه والتقدمي طلب القبض  (0
ىل الدولة إن يتم تقدميه بواسطة املسجل الذي حييله أن يكون هذا الطلب مكتواب، وأحيث جيب التعاون 

ية تقدميه أب يتم-ستعجالياإعتباره طلبا إب-حتياطي ن طلب القبض اإلأاملتواجد فيها ذلك الشخص، يف حني 

                                                           
 .125ص  سلوى يوسف األكيايب، إجراءات القبض والتقدمي إىل احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق 1



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

443 
 

كيد هذا الطلب عن طريق القنوات احملددة يف ن كان جيب أتأن توصل وثيقة مكتوبة، وإهنا أواسطة من ش
 الدولة.

ىل احملكمة، يف حني إتقدميه ه هو طلب شامل للقبض على الشخص و التقدمي يف حد ذاتض و إن طلب القب (3
ما طلب التقدمي اخلاص ابلشخص أحتياطي هو طلب مقتصر فقط على القبض، ن طلب القبض اإلأ

لدولة اليت تتحفظ على ذلك ىل اإنه يتم تقدميه الحقا يف صرورة طلب مستقل إحتياطيا، فإاملقبوض عليه 
 1مرفقا به املستندات اخلاصة به.الشخص 

 2حتياطيالتقدمي أو طلبات القبض اإلألطراف اليت تتلقى طلبات القبض و لتزامات الدول اإية: الفقرة الثال
قاضي  –حدى هذه الدول مثل هذه الطلبات، تقوم السلطات املختصة يف تلك الدولة )النيابة العامة إن تتلقى أمبجرد 

وفق البياانت املوضحة شخصيته التحقق من الوطنية ابلقبض على ذلك الشخص، و التحقيق ... اخل( مبوجب قوانينها 
ض عليه ابلتهمة عالم الشخص املقبو إمر القبض الصادر من الدائرة التمهيدية، كما تقع على هذه السلطة مسؤولية أب

حاطته علما ابحلقوق املمنوحة له، كما يقع على عاتق هذه السلطة مراعاة كافة أهنا، وإقواله يف شأن تدون املنسوبة إليه، وأ
 نسان املعرتف هبا دوليا.حقوق اإل

مر القبض أو عند التثبت من ثناء تنفيذها ألأال حيق هلا  صة يف الدولة املتحفظة على الشخصالسلطة املختن أغري 
م أذا كان قرار القبض الصادر من الدائرة التمهيدية قد صدر على الوجه الصحيح إن تنظر فيما أشخصية املقبوض عليه 

ن تتلقى طلبات الطعون كتابة يف مدى أاليت عليها تمهيدية تصاص القضائي للدائرة الخن هذا االمر يدخل يف اإلال، أل

                                                           
 .003-000محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر 1
ل القضائي بني القضاء الوطين و القضاء اجلنائي الدويل التكام أساسي مصطلح التقدمي بدال من التسليم، تطبيقا ملبديستخدم النظام األ 2

ما أرادهتا، إمبحضي احملكمة مبعرفتها ملضمون طلب التقدمي وجدواه و  ىلإذا قدمت ذلك الشخص املطلوب إن الدولة الطرف أالدائم، و ذلك 
مامها أذا مثل إاحملكمة اجلنائية الدولية ن إف أخرىمن جهة خلي التام عن مقاضاة ذلك الشخص ،و صطالحي فهو التالتسليم مبعناه اإل

أن الدول األطراف هي عتبار أجنبيا عنهم وإبليس كياان و نيابة عنهم، طراف و سم الدول األختصاصها إبإن احملكمة متارس إشخص ما ف
 ختصاصها.إساسي  للمحكمة و ممارسة الوسبيلة لتنفيذ النظام األاجلدوى و 

 ر يف ذلك:نظأ
سرتاتيجية، القاهرة، الطبعة غري معروفة، إلطنية، مركز الدراسات السياسية واادة الو يالساحملكمة اجلنائية الدولية و اجد، عادل م    -

 .03-00ص 
 زيد من التفصيل حول مفهوم التسليم راجع:ومل

مقرتحات املواجهة(، -جتاهات التنظري إ) نساين،نتهاك مبادئ القانون الدويل اإلشكاالت تسليم املتهمني إبإيهاب حممد يوسف، إ -
 . 123، ص 0220، القاهرة، يوليو، 11كادميية مبارك، العدد أبجملة كلية الدراسات العليا، تصدر عن كلية الدراسات العليا 
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ي أي املدعي العام دون أخذ ر أبعد أهنا ن تتخذ القرارات يف شإحتواه، وأما إصداره و مر القبض من حيث أسالمة 
 1خري.أت
املطلوب تقدميه و إذا قدم الشخص احملجوز عليه، ن تتشاور مع احملكمة ألكن ميكن للسلطة املختصة يف الدولة املتحفظة و 

)عدم جواز احملاكمة عن ذات الفعل مرتني(، ففي مثل هذه احلالة  أمام حمكمة وطنية يتعلق بضرورة مراعاة مبدأطعنا 
 رين:أمينبغي التشاور على الفور مع احملكمة لتقرر واحد من 

  بتنفيذ هذا الطلب على وجه السرعة.يها طلب التقدميهذه احلالة تقوم الدولة املوجه إل يفول: قبول احملكمة للدعوى، و األ
جيل تنفيذ طلب القبض ليها الطلب أتإيف هذه احلالة ميكن للدولة املوجه إىل حني الفصل فيه، و الثاين: تعليق هذا القرار 

 2ن تتخذ احملكمة قرارها اخلاص ابملقبولية.أىل إ
هذا  فيذنه يقع على عائق الدولة املتحفظة تتإمة فىل احملكإر بتقدمي الشخص املتحفظ عليه إنه يف حالة صدور أمعليه فو 

 يقع على عائق احملكمة دفع تكاليف هذا النقل.قت احملدد فيه و مر يف الو األ
احلالة قواعد النظام  نه ال تنطبق يف هذهأطراف عند تقدمي مثل هذه الطلبات فمن الواضح ن الدول الغري األأما يف شأ

 الذي تربمه معها احملكمة.فاق اخلاص مع تلك الدولة و تمنا تنطبق قواعد اإلإاألساسي، و 
 ليها إقليمها إشخاص املوجودين يف حد األأنه مىت طلبت احملكمة اجلنائية الدولية من دولة ما تقدمي إبناء على ما تقدم فو 

قاء القبض أو التقدمي على لإن متتثل لطلبات أخرى، فيجب على تلك الدولة أم من رعااي دولة أسواء من رعاايها كان 
اسي سن الغرض األإذ أمربرات لعدم التسليم أو التقدمي، ا الداخلية من قيود و ريعاهتض النظر عما قد يوجد يف تشغبالفور 

يادة الدولة، وبصفة خاصة على س أيد مبد التشريعات الداخلية غالبا هو أتكللمشرع الوطين من وضع تلك القيود يف
ن أمما الشك فيه سليمه، و دولة طالبة التسليم من التعسف أو اجلور على حقوق الشخص املطلوب تأو منع الرعاايها 

خرى، أجنبية أخرى للمحكمة اجلنائية الدولية خيتلف عن التسليم لدولة أحد رعااي دولة حد رعاايها أو ألتقدمي الدولة أل
نه مع أهدفه حتقيق العدالة ، فضال عن طلبات احلياد يل تتوفر فيه كافة مت هنا سوف يكون لكيان قضائي دو مين التقدأل
اسية للمشتبه فيهم و للمتهمني مع غري املتوقع من مثل ساأل احلقوقى درجات محاية صقأساسي من يوفره النظام األما

 .3ذلك الكيان التعسف معهم
 الرابعة: طلب العبورالفقرة 

ىل إجراءات املنصوص عليها يف تقدمي طلبات التعاون وفقا لإلساسي للمحكمة تقدمي طلب طار النظام األإيقصد به يف و 
ذن منها هلذا العبور وفقا ىل احملكمة، مقتضاه حصول اإلإقليمها الشخص املراد تقدميه إن ينقل عرب أدولة طرف حيتمل 

                                                           
 .وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية ( من القواعد اإلجرائية113القاعدة )1
 .للمحكمة اجلنائية الدولية سي( من النظام األسا89من املادة )قرة الثانية الف2
 للمحكمة اجلنائية الدولية. األساسي( من النظام 89الثالثة من املادة )الفقرة الثانية و  3
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تقدمي مثل هذا الطلب  قليم دولة عرب اجلو اليت ال جيوز فيهاإيستثىن من ذلك حالة عبور جراءات الوطين فيها، و قانون اإلل
ن تطلب من احملكمة تقدمي طلب العبور أاليت جيوز فيه هلذه الدولة  الدولةقليم تلك إراري يف طضال يف حالة اهلبوط اإلإ

ال ألكن يشرتط مع ذلك تنفيذه، و حني تلقي طلب العبور و ىل إهلذه الدولة حجز الشخص اجلاري نقله أراضيها، و عرب 
ما فيما أ،1مل يرد الطلب يف غصون تلك الفرتةاعة من وقت اهلبوط غري املقرر ماس 92كثر من أحتجاز متداد فرتة اإلإيزيد 

قله و بيان موجز بوقائع وصاف اخلاصة ابلشخص املراد نن يكون الطلب شامال لألأيتعلق مبشمالت طلب العبور فيجب 
 التقدمي.القبض و  مرأن يكون مرفقا هبذا الطلب نسخة من الدعوى وتكييفها القانوين وأ

أن ترد عليه بسرعة، وأن ليها طلب العبور إنه يقع على عائق الدولة املوجه إبتنفيذ هذا الطلب، ف ما اجلانب اخلاصوأ
خر تنفيذ العبور ن أتأجيوز هلذه الدولة  إىل احملكمة، ولكنلة تقدمي الشخص أعاقة خاصة مبسإخري أو ي أتألتفادي تنفذه 

جراءات جارية يف هذه الدولة ضد نفس الشخص املطلوب تقدميه، أو كان نفس هذا الشخص إذا كانت هناك إيف حالة 
 ينفذ حكما يف هذه الدولة عن جرمية غري اجلرمية اليت تطلب احملكمة تقدميه بسببها.

فيما يتعلق هبذه املسائل تتشاور مع احملكمة  أن الإيها طلب العبور إلففي مثل هذه احلاالت ال يقع على الدولة املوجه 
 2ليها من احملكمة.إال بعد موافقة الدولة على طلب العبور املقدم إال جترى هذه املشاورات أ ولكن بشرط

 فراج عن الشخ  املتحفظ عليهالفرع الثاين: موقف الدائرة التمهيدية حيال طلبات اإل
ساسي للمحكمة ن النظام األإعليه، لذا ف قبوضاملهم احلقوق أو الضماانت املمنوحة للشخص أفراح من عد طلب اإلي

 جفرا م كيفية تقدمي الطلب اخلاص ابإلا كبريا حيث تضمنا عدة ضوابط تنظهتمامإجرائية قد أوليا هذا احلق اإلوالقواعد 
ول يف الد ىل السلطة املختصةإفراج قد يقدم ىل طلب اإلإنشري ولكن قبل ذكر هذه الضوابط  ،املرتتبة عليهواألاثر 

 ىل احملكمة.إىل الدائرة التمهيدية بعد تقدمي ذلك الشخص إقد يقدم املتحفظة على الشخص، و 
حفظة على تمام السلطة املختصة يف الدولة املأىل القاسم املشرتك يف هذا الطلب )طلب االفراج( سواء قدم إكذلك نشري 

 ىل حني حماكمته.إحتياطيا إحفظ عليه أو حبسه عن شخص مث الت جفرا ىل الدائرة التمهيدية، هو اإلإالشخص، أو قدم 
 ىل احملكمةإىل الدولة املتحفظة على الشخ  قبل تقدميه إفراج املقدم : طلب اإلوىلالفقرة األ

ىل السلطة املختصة يف الدولة املتحفظة على الشخص حلني إن يقدم طلبا ابالفراج عنه أمسح للشخص املقبوض عليه 
النظر فيه، فلها فراج و ال قبول طلب اإلإما على السلطة يف هذه احلالة بتقدميه اىل احملكمة ،و ه السلطة صدور قرار من هذ

م املدعى وقوعها ذلك من خالل النظر يف مدى خطورة اجلرائفراج من عدمه ،و وحدها السلطة التقديرية يف منح هذا اإل
ن تسميه أهذا ما ميكن فراج املؤقت، و قرار اإلإستثنائية تربر أاثرها وهل هناك ظروف ملحة وإجسامة من هذا الشخص، و 

                                                           
 .اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدوليةمن القواعد  180القاعدة  1
 اجلنائية الدولية.األساسي للمحكمة من النظام  89( من املادة 0،3نظر الفقرتني )أ 2
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نه خبالف هذه السلطة التقديرية املمنوحة للسلطة القضائية املختصة يف الدولة املتحفظة على أغري  1فراج اجلواريابإل
فراج املؤقت للشخص املتحفظ عليه يف حالة مرور ن متنح اإلأستثناء ذلك جيب على السلطة املختصة نه إبإف الشخص

ي طلب من احملكمة يتعلق بتقدمي أالدولة خالل هذه الفرتة  ىحتياطي ،ومل تتلقيوما من اتريخ القبض اإل 22فرتة 
ىل احملكمة، إمن تلقاء نفسه قبل هناية املدة على تقدمي نفسه أن الشخص املتحفظ عليه وافق شخص املتحفظ عليه ،أو 

 يت:فراج املؤقت يف هذه املرحلة فتتجلى يف اآليما يتعلق بضوابط اإلما فأو  2ليها طلب ذلكإن جييز الدولة املوجه أعلى 
ووقائع  تضمن السلطة املختصة من خالل ظروف الشخص فراج عن الشخص املتحفظ عليه ماملال جيوز اإل -1

 ىل احملكمة.إتياهنا لواجباهتا حيال تقدمي الشخص إالدعوى 

رة خطار الدائإن عليها واجب إالدولة املتحفظة ف ىل السلطة املختصة يفإذا مت تقدمي مثل هذا الطلب إ -0
 سباب تقدميه.التمهيدية مبضمون هذا الطلب وأ

اليت  ليها خالل املهلة الزمنيةإعلى السلطة املختصة مراعاة كافة التوصيات اليت تقدمها الدائرة التمهيدية  -3
تلك املتعلقة ابلتدابري اليت حتددها الدائرة التمهيدية ملنع هروب الشخص  حتددها الدولة املتحفظة، خاصة

معينة فراج املؤقت بدفع كفالة أو تقييده بشروط فراج عنه، ومن هذه التدابري تقييد اإلاملتحفظ عليه بعد اإل
 مام احملكمة.أضمان مثوله تكفل عدم هروب ذلك الشخص و 

يفاء الدائرة إن عليها واجب إحتجاز، فلسلطة املختصة يف دولة اإلفراج املؤقت من قبل ايف حالة منح اإل -0
 3وقات اليت حتددها الدائرة التمهيدية.خالل األفراج التمهيدية بكافة التقارير الدورية عن حالة اإل

 الفقرة الثانية: طلب اإلفراج املؤقت من الشخ  احملتجز يف مقر احملكمة قبل احملاكمة
ىل إىل ما بعد تقدميه إىل السلطة املختصة يف الدولة املتحفظة، بل متتد إفقط املؤقت ب ابالفراج مر تقدمي طلأيقتصر ال 

اليت جيب عليها قبل النظر يف هذا الطلب، إىل الدائرة التمهيدية ن يقدم هذا الطلب أاحملكمة، حيث جيوز هلذا الشخص 
د كذلك أكن تتساسي، وأاملقررة له مبوجب النظام األبلغ بلغة يفهمها جبميع حقوقه أن هذا الشخص قد أن تتحقق من أ

حد هذه احلقوق أفراج املؤقت هو عد طلب اإلالصادر من الدائرة التمهيدية، وي مر القبضأنه قد سلم له نسخة من أمن 
ا نتظار إفراج عنه مؤقتا لتماس اإلإمضمونه  إىل الدائرة التمهيديةن يقدم طلبا كتابيا أحيث جيوز للشخص املتحفظ عليه 

ن ختطر املدعي العام هبذا الطلب، و أخري، و عليها ي أتأن تنظر يف هذا الطلب دون أعلى الدائرة التمهيدية للمحاكمة و 
 رائه يف هذا املوضوع.أن تلتمس أ

                                                           
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ساسي( من النظام األ59الفقرة الرابعة من املادة ) 1
وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية  ( من القواعد اإلجرائية188والقاعدة )للمحكمة ( من النظام األساسي 90الفقرة الثالثة من املادة ) 2

 .الدولية
 .األساسي للمكمة اجلنائية الدولية( من النظام 59)( من املادة 2،5الفقراتن ) 3
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أن يكون ابملوافقة عليه ومن مث يفرج عن ما إما فيما يتعلق بقرار الدائرة التمهيدية يف مواجهة هذا الطلب، فهو أ
 1ىل حني حماكمته.إحتجازه إفيستمر  لشخص، أو يرفض الطلبا

حالة الشخص املعين، فبالنسبة لطبيعة لشخص قد تتطلبه طبيعة الدعوى، أو فراج عن ان قرار اإلأالواقع  راج فقرار اإلأوال:
الزمنية الطويلة اليت تستغرق حتمال الكبري الوارد يف املهل اإلأمام احملكمة اجلنائية الدولية، وتشعبها و الدعاوي اليت ستنظر 

ن ألكن هلا يف ذلك رج عن ذلك الشخص املتحفظ عليه، و ن تفأنه مراعاة لذلك ميكن للدائرة التمهيدية إيف النظر فيها ف
ن تضع أالقواعد االجرائية  ت هلاجاز أ ذااحملكمة عندما يطلب منه ذلك، وهل مامأفراج عنه ضمان حضوره تضمن قبل اإل

فراج عنه، و ىل احملكمة بعد اإلإحتمال عدم ضمان حضوره إذلك يف حالة مقيد حلرية الشخص املعين، و أكثر شرط أو 
 هذه الشروط تتمثل فيما يلي:

 قليمية اليت حتددها الدائرة التمهيدية دون موافقة صرحية منها.عدم جتاوز الشخص املعين احلدود اإل 

  شخاص حتددهم الدائرة التمهيدية.أعه عن مقابلة متناأماكن معينة، وإىل إعدم ذهاب الشخص املعين 

  تصاال مباشرا أو غري مباشر.إالشهود شخص املعين ابلضحااي و تصال الإعدم 

  نشطة مهينة معينة.أعدم مزاولة الشخص املعين 

  الدائرة التمهيدية.يم الشخص املعين يف عنوان حتدده ن يقأوجوب 

  الصادر عن سلطة أو شخص مؤهل حتدده الدائرة التمهيدية.مر املثول ن يستجيب الشخص املعين ألأوجوب 

 الدائرة التمهيدية  شخصية، حتددأو ان يودع الشخص املعين تعهدا، أو يقدم ضماان، أو كفالة عينية  وجوب
 وطرق دفعها.أجلها و مبلغها 

ن تكيفها أمنا هلا أي شخص، وإ كثر ضدأحد هذه الشروط أو أقرار ن الدائرة التمهيدية غري مقيدة إبأاجلدير ابلذكر هنا و 
، وهلا  أو املدعي العام أومن تلقاء نفسهامن الشخص املعين  طلب ما بناء علىإن تعدهلا ها أحسبما تراه مناسبا، فل

يف يوما، و  102فراج كل ن اإلأن تستعرض عن حكمها بشأهلا  كما  ،كلهاأن تعفيه من هذه الشروط بعضها أو  كذلك 
 2طلب من الشخص املعين أو املدعي العام.ي وقت اخر بناء على أ

قواله، مع الشخص املعين ألرائه و أو تعديلها قبل عرض املدعي العام أل إقرار هذه الشروطال يتم أ كله،املهم يف ذلك  
لقضية، تصال ابحملكمة يف هذه اقاموا ابإلأراء الضحااي الذين كذلك مراعاة ء الدولة اليت هلا صلة هبذه املسألة، و راأمراعاة 

ختصاص إرتكاب اجلرائم الداخلة يف شخاص املتهمني إبفراج عن األضرار من جراء اإلن يتعرضوا لألأالذين من احملتمل 
 3احملكمة.

                                                           
 .وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية جرائيةمن القواعد اإل 119وىل من القاعدة الفقرة األ 1
 .وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية من القواعد اإلجرائية 118الفقرة الثانية من القاعدة  2
 .وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية من القواعد اإلجرائية 119القاعدة ( من 3-0الفقراتن ) 3
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ىل طلب إستجابة ن الدائرة التمهيدية غري مقيدة ابإلإ حتجاز يف مقر احملكمةستمرار ابإلاإلفراج و القرار بعدم اإلاثنيا:
إحتجاز هذا الشخص ستمرار يف تقرر اإلا الطلب و ا هلا ان ترفض هذمن الشخص املتحفظ عليه، وإمنإليها فراج املقدم اإل
إىل طالق سراحه سيؤدي إن أترى أمام احملكمة، أو ر ذلك الشخص من املثول إىل فرافراج عنه سيؤدي ن اإلأت أذا ر إ

تراجع أن على الدائرة التمهيدية الشخص، و أجلها ذلك حتجز من أالشهود يف نفس القضية اليت اإلضرار ابلضحااي، أو 
الشخص ي وقت بناء على طلب أأو يف قل يوما على األ 102سواء يف كل  حتجاز بصفة دوريةستمرارية اإلقرارها إب

حتجازه لفرتة إن ذلك الشخص مل يتم أكد من أن تتأنه تقع على الدائرة التمهيدية إتبعا لذلك فاملعين أو املدعي العام، و 
مشروعية أكد من صحة و هلا يف سبيل الت ال مربر له من املدعي العام، و خريبسبب أتإنتظارا للمحاكمة و طويلة ال مربر هلا 

ص احملتجز، أو ستجابة لطلب املدعي العام، أو الشخإقل يف كل عام جلسة واحدة على األأن تعقد حتجاز ستمرارية اإلإ
 1بتدائية.إىل الدائرة اإل ني صدور قرارها إبحالتهىل حإذلك من تلقاء نفسها، و 

ن صدرت حكما أن تعيد حبس الشخص بعد أجيوز للدائرة التمهيدية  فراج عنهعادة حبس الشخ  بعد اإلإاثلثا: 
أجل ذلك من  تستوجب ضرورة حبس ذلك الشخص، و فراج عنه يف حال ظهرت بعض البوادر أو الظروف اليتابإل

 تية:ثة اآلمجال ذلك يف احلاالت الثالإميكن واحملاكمة، و مراعاة التحقيق 

كظهور شهود جدد، أو ورود تقرير اخلبري إىل الشخص املفرج عنه  دلة اليت تفيد صحة نسبة التهمة ظهرت األ إذا -1
 شياء متعلقة ابجلرمية يف حوزته أو يف منزله.أن تضبط أاملنتدب يف غري مصلحته، أو 

ر مقبول، ليه بغري عذإوط املفروضة عليه، كما لو ختلف عن حضور التحقيق رغم دعوته خل املفرج عنه ابلشر أ إذا -0
 تيادها أو حاول الفرار.إر ر عليه حظماكن أراتد إأو أو خالف شروط املراقبة 

من جسامة اجلرمية،   هتام، أو طرأت واقعة زادتوجود ظروف تؤكد حماولته التأثري على الشهود، أو العبث أبدلة اإل -3
 2احلمل نتيجة االغتصاب.كظهور واقعة 

 الفرع الثالث: اإلجراءات الضرورية اليت تتخذها الدائرة التمهيدية لضمان سري التحقيقات
قد تتخذ الدائرة التمهيدية جمموعة من  إليه ابلتحقيق فيهاختصاصاته يف نظر الشكاوى احملالة إحينما يباشر املدعي العام 

العام، أو  بناء على طلب من املدعيما من تلقاء نفسها، أو إ ت الضرورية لضمان سري التحقيقات وفعاليتهاءاجرااإل
حتديد املكان الذي ميكن دلة، أو جراءات غايتها حفظ األهذه اإلحماميه أو الشهود أو الضحااي، و الشخص املشتبه فيه أو 

 شخاص والدول.راء توفري ضماانت لألكل ذلك سعيا و أي دول طرف، و قليم إدلة يف فيه مجع األ
 حفظهاإجراء التحقيقات جلمع األدلة و  الفقرة األوىل:

                                                           
 .وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية من القواعد اإلجرائية 118الفقرة الثانية من القاعدة 1
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات من  119الرابعة من القاعدة  الفقرةللمحكمة، و  ساسيمن النظام األ 22الفقرة اخلامسة من املادة 2

 للمحكمة اجلنائية الدولية.
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ن هذا التحقيق يتيح له فرصة فريدة للحصول على أعندما يباشر املدعي العام التحقيقات قد يتضح له يف بعض احلاالت 
احلصول عليها يف مرحلة الحقة من إجراءات ن هذه األدلة ال ميكن أق مبوضوع اجلرمية حمل التحقيق، و دلة هامة تتعلأ

 التحقيقات أو احملاكمة.
ختصاص القضائي نعقاد اإلإن أالواقع يتعلق ابملقبولية صدور قرار من الدائرة التمهيدية نتظار املدعي العام لإأوال:  

ن أمام احملكمة، أو أيتعلق مبقبولية الدعوى  لدائرة التمهيدية يف هذه املرحلةىل اإللمحكمة ال حيول دون تقدمي طعن 
هنا جتري حتقيقا يف نفس موضوع اجلرمية أجريت أو أجراء التحقيقات لدولة كانت قد إاملدعي العام قد يتنازل عن حقه يف 

ائرة نتظاره لصدور قرار من الدإثناء أمن خالل ذلك قد يتبني للمدعي العام ها يف حدود واليتها القضائية، و مع رعااي
يف هذه الفرتة، و اليت ال دلة اجلديدة اليت تتهيأ له األ ن هناك بعضأثناء تنازله عن التحقيق أالتمهيدية يتعلق ابملقبولية، أو 

ن تتخذ جمموعة من التدابري الضرورية، أبسبب ذلك يقع على الدائرة التمهيدية رحلة الحقة، و ميكن احلصول عليها يف م
دلة، و ستثنائي يف سبيل ضمان احلفاظ على تلك األإ ساسأليها، على إدابري يقدمه املدعي العام ختاذ تإلتماس إبناء على 

ليها، إقبل تقدمي الطعن املتعلق ابملقبولية ي العام قد ابشرها من بني هذه التدابري مواصلة التحقيقات الالزمة اليت كان املدع
يف السعي معها لة اليت هلا صلة مبوضوع اجلرمية تعاون من الدو قوال أو شهادة شهود جدد، أو طلب أخذ أأو ضرورة 

مر حبضورهم، أو القبض عليهم مبوجب أصدار إشخاص الذين يكون املدعي العام ابلفعل قد طلب للحيلولة دون فرار األ
 ساسي.هذا النظام األ

أن تنظر فيه من جانبها خرية ن على هذه األإىل الدائرة التمهيدية، فإلتماس املقدم جراءات نظر هذا اإلما فيما يتعلق إبأ 
 1ستعجال.ن تفصل على وجه اإلة مشاورات مع املدعي العام، ويف جلسة مغلقة وأيأجراء إدون فقط، و 
ن الدائرة التمهيدية تقوم أمن املسلم به  2وجود فرصة فريدة جلمع األدلة أثناء مباشرة املدعي العام التحقيقات:اثنيا:  

ابلتايل تستفيد منها يلزم من تدابري تفيد التحقيق، و  املدعي العام، يف جمال التحقيق حيث تقرر ما بدور مكمل لدور

                                                           
 .وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية من القواعد اإلجرائية 53القاعدة 1
لقانون العام ىل اإ unique investigation opportunityيرجح يف حتديد مفهوم الفرصة الفريدة اليت تتعلق ابلتحقيقات  2

فادات املتعلقة ابلدولة للشهود الذين يتعذر هو ما يشمل احلصول على اإلدلة( و الفاصلة( أو )تنشيط مجع األ)التصرفات غري املتكررة و 
)على ثناء احملاكمة أذلك ليها بسبب طبيعتها اخلاصة هبا، و دلة اليت قد ال ميكن احلصول عيضا األأتشمل أثناء فرتة احملاكمة، و وجودهم 

خرى جراءات غري العادية األتتطلب تدوينا للوسيلة اليت ميكن معها احلصول على الدليل أو اإلإستخراج اجلثث وتشرحيها(، و سبيل املثال: 
 للحفاظ عليها.
 أنظر يف ذلك:

 .021سراء حسني عزيز حجازي، املرجع السابق، ص إ -
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ذا قررت الدائرة التمهيدية وجود إال إىل احملكمة إنه جيب ان ال حيال الشخص أذ إليها، إاحملكمة عند نظرها للجرمية احملالة 
 1دلة كافية ضده.أ
نزاهتها، خاصة فيما يتعلق حبماية حقوق جراءات و تدابري لضمان فاعلية اإلاذ ما يلزم من ختتقوم الدائرة التمهيدية إبو  

خذ شهادة أغراض احملاكمة كن التحقيق يتيح فرصة فريدة قد ال تتوافر فيما بعد ألأنه عندما يرى املدعي العام أذ إالدفاع، 
 2خيطر الدائرة التمهيدية بذلك. نأن عليه إلة، فدختيار األإهد أو فحص أو مجع أو قوال من شاأأو 

مر أمام احملكمة بناء على ألقي القبض عليه أو مثل أىل الشخص الذي إيقوم املدعي العام بتقدمي املعلومات ذات الصلة و  
جيب على هذه الدائرة ، و 3مر الدائرة التمهيدية بغري ذلكيه ما مل أتأحضور يتعلق هبذه الفرصة الفريدة للتحقيق لسماع ر 

ن ن يشري على الدائرة التمهيدية أبأله و  4خريجراء مشاورات معه دون أتن تقوم إبأخطار من املدعي العام إما تتلقى عند
( من 3ختاذ تدابري عمال ابلفقرة )يصدر قرار الدائرة التمهيدية إبمة سري التحقيق و ختاذها قد تعرقل سالإالتدابري املزمع 

بصورة خاصة جراءات ونزاهتها، و جيوز للدائرة التمهيدية لضمان فاعلية اإلالدائرة، و أغلبية قضاة ( مبوافقة 52املادة )
عداد مر إبن أتأتباعها كما هلا إجراءات الواجب ن اإلأوامر الالزمة بشن تصدر التوصيات أو األأحلماية حقوق الدفاع 

جراءات، مثال ذلك تضمن فاعلية اإلتحقيق، و دة الالزمة اليت تفيد الن تعني خبريا لتقدمي املساعأهلا جراءات، و سجل اإل
 5نسانية.عتبارها جرمية ضد اإلذلك إبآاثر جرمية التعذيب، و ضمان عدم ضياع 

مر حضور، كما مام احملكمة تلبية ألأستعانة مبحام للشخص الذي قبض عليه، أو مثل ذن ابإلن أتأالدائرة التمهيدية هلا و  
ن أمام احملكمة، كما أ  ميثلحالة الشخص الذي مل يقبض عليه وملصا،ح الدفاع يف متثيل مأن تعني حماميا للحضور، و هلا 

بتدائية تسمح إخر من قضاة الشعبة التمهيدية أو الشعبة اآعضائها أو قاضي أحد أنتداب إمن حق الدائرة التمهيدية 
احلفاظ عليها دلة و ن مجع األأوامر بشأذلك عند الضرورة، لكي يرصد الوضع و يرصد توصيات و نتداب و ظروفه هبذا اإل

اذ ما يلزم من ختمر إبن أتأدلة األ مجع إىل ذلك ميكن للدائرة التمهيدية يف سبيلضافة شخاص، ابإلستجواب األوإ
 6دلة.احلفاظ على األإجراءات هبذا اخلصوص و 

                                                           
 .189خالد حممد ابراهيم صا،ح، املرجع السابق، ص  1
 .029حممد عصر، املرجع السابق، ص  جنالء2
 اجلنائية الدولية. ساسي للمحكمة/ح( من النظام األ52/1املادة ) 3
 ثبات للمحكمة اجلنائية الدولية. قواعد اإلجرائية و ( من القواعد اإل110القاعدة )4
 .192خالد حممد ابراهيم صا،ح، املرجع السابق، ص  5
 أنظر كل من:  6

 .012-015، ص 0222مصر، الطبعة الثانية، على للثقافة، العناين، احملكمة اجلنائية الدولية، اجمللس األبراهيم حممد إ -
 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. من النظام األ 52/0املادة  -
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من التدابري إذا رأت أهنا مطلوبة  ن تتخذ ما يلزمأكما للدائرة التمهيدية من تلقاء نفسها دون طلب من املدعي العام  
ذا كان يوجد إن تتشاور مع املدعي العام حول ما أعليها اثناء احملاكمة، و للدفاع  للحفاظ على األدلة اليت تعتربها أساسية

ن أإنه جيوز هلا فاذ تدابري ما ختت الدائرة وجود مربر إلأذا ر إختاذ هذه التدابري، وإخري بطلب سبب وجيه لعدم قيام األ
دائرة التمهيدية يف نف قرار الأن يستأللمدعي العام ختاذ هذه التدابري، و مل يرى املدعي العام وجود مربر إللو تتخذها حىت و 

 1ستعجال.ستئناف على وجه اإلينظر هذا اإلهذا اخلصوص و 
ن أهلا احلفاظ عليها، و أخرى جلمع االدلة، و جراءات إختاذ كل ما يلزم من إىل ما سبق للدائرة التمهيدية إضافة ابإلو  

جراءات باع اإلإتن عليه إستجواب شخص فذا قام املدعي العام إبأوامر يف سبيل حتقيق ذلك وإتصدر ما شاء من 
ستجواب ابلصوت أو قواعد االثبات حيث يتم تسجيل اإلجرائية و من القواعد اإل (110) املادةاملنصوص عليها يف 

كتابيا، ويتم   يكون هذا التنازلستجواب حبضور حمامي و تنازل الشخص عن حقه يف اإلذا إال إحبضور حماميه لفيديو و اب
 2التسجيل ابلفيديو.تسجيله الصويت و 

جراءات املدعي العام أعمال وإتعد دائرة رقابية على انة حلماية حرية حقوق املتهمني، و ن الدائرة التمهيدية ضمإعليه فو  
 3جراءات املدعي العام.إي من أمامها يف أد جهة يطعن يف احملكمة اجلنائية الدولية، كما تع

 قليم دولة طرفإدلة يف الفقرة الثانية: مجع األ 
يةو طراف، فمكافحة اجلرائم الدولمتوقف على التعاون الذي تبديه الدول األأن عمل احملكمة بفاعلية فيه  شكمما ال

ليها إالدول االطراف لطلب التعاون أو املساعدة احملال  كل-أتخريي أدون -ستجابت إذا إ إال يتحققال معاقبة مرتكبيها
 من قبل احملكمة.

إقليم ن يباشر حتقيقاته فوق أ( يستطيع املدعي العام 53وفقا للصالحيات املمنوحة للمدعي العام الواردة يف املادة )و  
وتصبح هنيار نظامها الداخلي كليا أو جزئيا إذا كانت تواجه هذه الدولة بعض املشاكل متمثلة يف إ دولة طرف، وذلك

قليمها إارس املدعي العام التحقيقات على مين أجدر ىل احملكمة لذلك يصبح من األإي مساعدة أعن تقدمي  عاجزة
 دلة.ليه جلمع األإنتقال ابإل

منا هذا التقدير إليه فقط، إتقال نمن خالل تقدير املدعي العام لضرورة اإلأييت قليم الدولة الطرف ال إىل إنتقال ن اإلأال إ 
بعض جراء ذن إبإىل الدائرة التمهيدية يف صورة طلب للحصول على إن يقدم إمكانية ممارسة التحقيق البد أيف 

                                                           
 أنظر كل من: 1

 .052ص  ، املرجع السابق،منتصر سعيد محودة، احملكمة اجلنائية الدولية -
 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.األ ( من النظام52/3املادة ) -

 .للمحكمة اجلنائية الدولية ثباتجرائية وقواعد اإل( من القواعد اإل110/5القاعدة )2
 .190، ص السابقبراهيم صا،ح، املرجع إخالد حممد 3
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 1نأراءها يف هذا الشأن تطلب منها إحتواه الطلب وأمبضمون ما عنية بالغ الدولة املخرية تقوم إببدورها األالتحقيقات و 
ما إمهية تعقد الدائرة التمهيدية جلسة ألة ذات أن املسنظرا أللتمهيدية مراعاهتا هبذا اخلصوص و الدائرة ا ما ينبغي على،و 

أو بناء على طلب املدعي للنظر يف الطلب املقدم من املدعي العام ،أو بناء على طلب الدولة الطرف  امن تلقاء نفسه
ذا وافقت إما أسباب الكامنة وراء الطلب، ذا مل تقتنع ابألإترفضه ن أهلا ، و سباب الكامنة لتقدمي هذا الطلبمع بيان األ

ائسة دلة مع ضرورة نشر هذا القرار من قبل هيئة الر جراءات املناسبة جلمع األاإلن تضع التدابري و أالدائرة التمهيدية فلها 
ن تطعن يف قرار الدائرة التمهيدية أ -الدولة الطرفاملدعي العام و  -تستطيع هذه األطراف للمحكمة ابللغات الرمسية، و 

إىل سباب اليت دعت يتم التوضيح يف الطعن األخطار، و ايم من اتريخ اإلأذلك يف غصون مخسة ستئناف و مام دائرة اإلأ
لقانونية اليت جراءات اشرتكوا يف اإلإار مجيع من إخطصدار قرارها، و إال إما على الدائرة التمهيدية تقدمي مثل هذا الطعن، و 

سجل الدعوى ن حييل أن بتقدمي مثل ذلك الطعن ذيقع على املسجل يف حالة صدور قرار اإلو  ،ر بسببها القرارصد
 2ختصاصات.إستئناف لتنظر فيه وفقا ملا هلا من ىل دائرة اإلإ ا الطعناملرفوع بشأهن

 3تهم قبل احملاكمة(لعتماد اإاملطلب الثالث: التصرف يف التحقيق ) 
نه وفقا للتشريعات الوطنية يتم التصرف يف التحقيقات اليت جتريها النيابة العامة أو جيريها قاضي التحقيق أمن املقرر  

قامة إلمر وجه أصدار إجراءات عند حد معني عن طريق ن تكون خبصوص وقف اإلأما إوامر هذه األ، و امرو إبصدار أ
 ىل اجلهة املختصة.إحالة الدعوى إما ابلسري يف االجراءات عن طريق إالدعوى اجلنائية و 

ما الوقوف إيضا أابلنسبة للتصرف يف التحقيقات اليت جيريها املدعي العام أو اليت جتريها الدائرة التمهيدية فهي و  
عتماد التهم قبل البدءيف احملاكمة، فقد إىل احملاكمة اجلنائية الدولية و إة املتهم حالما إبجراءات عند مرحلة معينة، وإابإل

سباب جوهرية أهناك  أن ذا وجدإساس معقول للشروع يف التحقيق من قبل املدعي العام أن عرضنا لعدم وجود أسبق 
دور املدعي العام سلطة النيابة العامة يف  لتحقيق لن خيدم مصا،ح العدالة ،ويف هذا يتشابهجراء اإن عتقاد أبتدعو لإل

                                                           
1 Rolf Luder, the legal nature of the international criminal cart and the emergence of 

supranational elements in inernatinal criminal justice international, review of the Red 

Cross, no 895, March 2002, p 88. 
 .002-039محد عبد القادر احلسناوي املرجع السابق ص أعبد القادر  2

ساسية من األ ، فالغايةري الدعوى اجلنائيةجراءات حيث تصدر فيها قرارات تؤثر على مصعتماد التهم جزءا مهما من اإلإمتثل جلسة  3
إعتماد ليه من هتم يف وثيقة إىل احملكمة ملا ينسب إحالة املشتبه به دلة الكافية إلذا كانت هناك األأكد فيما إعتماد التهم هو التإجلسات 

و غري دقيقة أصال أرتكابه جلرائم غري موجودة إعتماد التهم قد مت تبنيه لغرض محاية حق املتهم ضد مزاعم إجراء إن إي احملكمة فالتهم، ويف رأ
  .من الناحية التكييفية حبقه

 :يف ذلك نظرأ
 .130-133حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق، ص  -



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

453 
 

ظ لعدم نه ال حمل للسري يف الدعوى بسبب عدم وجود جرمية، أو حتفأت أذا ر إمر ابحلفظ أصدار التشريعات الوطنية إب
 دلة.أو لعدم كفاية األاملسؤولية أو لعدم الصحة 

ذن ساسا معقوال لتقدمي طلب اإلأذا مل جيد إعطى احلق للمدعي العام يف احلفظ يف حالة أساسي قد ن النظام األإعليه فو  
 ابلتحقيق لدائرة ما قبل احملاكمة.

ي حجية متنع أوز من الدائرة ما قبل احملاكمة ال حين القرار بعدم البدء يف التحقيق الصادر من املدعي العام أو إفعليه و  
ىل إالقرار الصادر بعدم البدء يف التحقيق يشبه ، و عادة النظرإأو وقائع جديدة تربر دلة أطاملا توافرت إعادة النظر فيه بعد 

 واقعية.أسباب قانونية و ىل إالذي قد يستند بة العامة يف التشريعات الوطنية و النياحد كبري قرار احلفظ الذي يصدر من 
نه جيوز يف التشريعات الوطنية أالتشريعات الوطنية يف هذا اخلصوص ساسي و ختالف بني النظام األلكن وجه اإلو  

وراق ر قرار من النيابة العامة حبفظ األيف حالة صدو  دعاء املباشرن حيرك الدعوى اجلنائية بطريقة اإلأللمضرور من اجلرمية 
أمام احملكمة اخلاصة فيما يتعلق ابجلنح، بينما ال حيق للمضرور من اجلرمية الدولية  حتريك الدعوى اجلنائية ابلطريق املباشر 

أن ذلك مرجعه نعتقد اسي للمحكمة اجلنائية الدولية، و سطالق يف النظام األليه على اإلإيشار الدولية، وهو مامل اجلنائية 
هتمام اجملتمع إشد خطورة موضع األجلنائية الدولية من اجلناايت هي ختصاص احملكمة اإن اجلرائم اليت تدخل يف هو أ

مام احملكمة اجلنائية الدولية كما هو مبني أدعاء املباشر حق اإلن مينح املضرور أابلتايل فليس من املتصور سره، و الدويل أب
 1الوطنية. يف اجلنح يف التشريعات

ىل جهة احلكم إىل الدائرة التمهيدية لغاية تقدميها إلدعوى اجلزائية حالة انتهاء املدعي العام من التحقيق يقوم إبإعد وب 
عتماد التهم ضد الشخص املعين قضائية إلإدارية و جراءات إختاذ إبد للدائرة التمهيدية من إنه الممثلة ابلدائرة االبتدائية، ف

 2طراف الدعوى مجيعا.جراءات هو احملافظة على حقوق األتلك اإل لعل الغرض منو 
 عتماد التهم ضمن الفروع التالية:جراءات اليت تتخذها الدائرة التمهيدية إلىل اإلإبناء على ما تقدم سنعرض فيما يلي و  
 
 
 
 
 

 1قرار التهمإالتدابري اليت تتخذ قبل عقد جلسة جراءات و ول: اإلالفرع األ

                                                           
 .028-023خالد حممد إبراهيم صا،ح، املرجع السابق، ص  1

2William A Shabas, an introduction to the international criminal court, op. cit, p 114. 
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ذي سيتم القبض عليه أو ن تتقيد به الدائرة التمهيدية قبل عقد هذه اجللسة هو مراعاة حقوق الشخص الأول ما ينبغي أ
 2.جيالهتا احملتملةوأتي اتخري عن موعد هذه اجللسة، أن يبلغ املسجل دون أله يف سياق ذلك ايضا احلق يف حضاره، و إ
ساسها أيضا يف ضرورة حصوله على املستند الذي يتضمن جممل التهم اليت يعتزم املدعي العام على أنه له احلق أكما  

 ،3قرار التهمإيوما قبل عقد جلسة  32ليها خالل مدة ال تقل عن إستناد دلة اليت مت اإلاألإىل احملاكمة ،و تقدمي الشخص 
هذا احلق حيث جيوز هلا عقد جلسات حتضريية ويقع على الدائرة التمهيدية كفالة ضمان حصول ذلك الشخص على 

غراض جلسة دلة من قبل املدعي العام ألاأليتم فيها التأكد من الكشف عن تلك املستندات و  قرار التهمإقبل عقد جلسة 
ما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب املدعي العام أو الشخص إيضا أا يف ذلك قد مت بصورة مرضية وهل قرار التهم إ

جراءات التمهيدية اليت جترى اإلذلك لتنظيم اجللسات التحضريية و أن تعني لكل قضية قاض من شعبتها و ين املع
ما من تلقاء نفسها، أو بناء على إقرار التهم إن تؤجل جلسة أت ضرورة أذا ر إ،كما جيوز للدائرة التمهيدية كذلك 4خالهلا
دلة اليت قد يقدمها املدعي العام، أو الشخص املعين نظرها عن األن تصرف أهلا املدعي العام أو الشخص املعين، و طلب 

ن أجلها غري أن حياكم من أو إعتمادها يف مواجهة الشخص أن يتم أأو تصرف نظرها عن التهم اليت يريد املدعي العام 
ي أنقضاء إبعد قدميها أو هلة الزمنية احملددة لتنقضاء املإدلة بعد ذا مت عرض التهم أو األإال إصرف النظر هذا ال حيدث 

 متديد هلا.
ن يواصل التحقيق يف أ -دعاءاإلختصاص التحقيق و إعتباره ميلك إب-عالوة على ما سبق ذكره جيوز للمدعي العام و  

أدلة جديدة مل تكن ستمرار يف التحقيق كظهور اإلن هناك ضرورة هلذا أى أذا ر إنفس القضية اليت ستعتمد فيها التهم 
عتماد إن نفس الشخص الذي سيتم أىل شركاء جدد ،أو ظهور ما يثبت إدلة نسياب بعض األإثبوت أو  معروفة من قبل،
ىل إسباب اليت تؤدي ختصاص احملكمة أو غري ذلك من االإخرى تدخل يف أرتكب جرائم إقد ته التهم يف مواجه

                                                                                                                                                                                     
تعد خري، و حياان تعقد يف غيبة األاحملكمة يف حضور املدعي العام واملشتبه فيه، وأعتماد التهم هي جلسة تعقدها دائرة ما قبل  إجلسة   1

اليت تقوم هبا الدائرة يتواله املدعي العام، وبني مرحلة احملاكمة و ائي الذي بتدعتماد التهم مرحلة وسط بني مرحلة التحقيق اإلإجلسة 
ىل احملكمة اجلنائية الدولية يكون ظاهرا إ اماتإهتأو  إحالة دعاوىتقوم دائرة ما قبل احملكمة يف عقد هذه اجللسة هبدف عدم بتدائية، و اإل

ابلتايل أساس هلا، و اليت ال هتامات التعسفية و ر محاية املتهم من اإلخآمن جانب أن التحقيقات فيها غري مستوفاة، و فيها دليل للرباءة أو 
ن يستبعد أعتماد التهم إقراره جلسة ساسي كان حريصا إبمن مث فالنظام األالرباءة، و خيفف عن كاهل احملكمة بقضااي يكون مصريها 

 دانة.الدعاوى اليت يرتجح فيها حكم الرباءة على اإل
 : يف ذلك نظرأ

 .012-029براهيم صا،ح، املرجع السابق، ص إخالد حممد  -
 /ب( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.21/3املادة ) 2
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ثبات( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإل101الفقرة الثالثة من القاعدة ) 3
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ثباتإلا( من القواعد االجرائية وقواعد 101الفقرة الثانية من القاعدة ) 4
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الدائرة التمهيدية و الشخص املعين يف  ن خيطرأستمرارية جيب على املدعي العام بناء على هذه اإلالتحقيق، و ستمرارية إ
عتمادها قرار التهم عن رغبته يف تعديل التهم اليت ينوي فيها تقدمي طلب إلإيوما قبل عقد جلسة  15مدة ال تقل عن 

ن إىل ذلك ،وأسباب اليت دعته ثناء سحبه لبعض التهم األأ ن حيددأسحب هتم قدمية على ضافة هتم جديدة أو سواء إب
 1الدائرة التمهيدية. ىلإحييلها 

ىل الشخص أو تؤيد إصلية ألدلة جديدة يف اجللسة تؤيد صحة نسبته للتهم اأية أن يعرض أكما جيوز للمدعي العام  
الشخص املعين إىل الدائرة التمهيدية و ن يقدمها أدلة نه يشرتط ليقدم مثل هذه األأغري  ضافها،أتهم اليت كان قد صحة ال

دلة مل يوما مع العلم أبن هذه املهلة الزمنية اليت مت حتديدها لتقدمي األ 15التهم يف مدة ال تتجاوز قرار إقبل عقد جلسة 
 .للمحكمة وقواعد اإلثباتجرائية ال يف مشروع الصيغة النهائية للقواعد اإلإليها إشارة يتم اإل

ن أدلة تتعلق ابلتهم اليت يريد املدعي العام أية أليها الشخص املعين إابملقابل يقع على الدائرة التمهيدية يف حال قدم  
ن يقدم دون قبل جلسة إقرار التهم أ ضافها املدعي العامأجلها هذا الشخص، أو تتعلق ابلتهم اليت كان قد أحياكم من 

يقدمها دلة اليت ن هذه األرائه يف مواجهتها مع العلم أبأبداء إلكي يسهل عليه إىل املدعي العام أي أتخري تلك األدلة 
 2قرار التهم.إيوما قبل عقد جلسة  15هي قيدة أيضا مبهلة زمنية لتقدمها و الشخص املعين م

ايم من أ)قبل ثالثة  ن تتلقاه من املدعي العام أو الشخص املعينأال ترفض ما ميكن أكما يقع على الدائرة التمهيدية  
قرار التهم، أو هلا إبعناصر الوقائع اليت هي حمل جلسة  ستنتاجات كتابية هلا عالقةإقل( من األ على قرار التهمإجلسة 

ثبات، قواعد اإلو كان اجلرائم، والقواعد اإلجرائية لقانون الذي حيكم هذه الوقائع، وهو النظام األساسي، وأر عالقة بعناصر ا
إعتماد التهم يف تناع املسؤولية اجلنائية عن الشخص الذي هو حمل إمسباب ستنتاجات هلا عالقة أبن تكون هذه اإلأو أ

إعتماد التهم املنسوبة عليه ال جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية و  ساسي للمحكمة.عتمادها يف النظام األإاليت مت مواجهته، و 
جلميع التدابري، دقيقا ملفا كامال و فتح قلم كتاب احملكمة يعتماد و ختاذ بعض التدابري قبل موعد جلسة اإلإال قبل للمتهم إ

محاية معلومات ي قيود تتعلق ابلسرية، و رهنا أبأحيلت للدائرة ،و يكون امللف شامال جلميع املستندات اليت وحيتفظ به، و 
اجملين عليهم، أو ممثلوهم القانونيون املشاركون يف الشخص املعين، و أن يطلع عليه املدعي العام، و جيوز من القومي األ
ي قيود تتعلق ابلسرية و حبماية املعلومات جراءات احملال من الدائرة التمهيدية، رهنا أبتدابري، وحيتفظ املسجل بسجل اإلال

للمجين عليهم أو و جراءات شرتاكهم يف اإلإملمثلي الدول عند للمدعي العام و للدفاع و من القومي، و جيوز اليت متس األ
 3ىل املسجل.إ( الرجوع 91ىل )إ( 89عمال ابلقواعد )إلجراءات القانونيني املشرتكني يف املمثليهم 

 قرار التهمإثناء عقد جلسة أختصاصات الدائرة التمهيدية إالفرع الثاين: 
                                                           

  .000محد عبد القادر احلسناوي املرجع السابق، ص أعبد القادر  1
 .081جنالء حممد عصر، املرجع الساابق، ص 2
 .002إسراء حسني عزيز حجازي، املرجع السابق، ص  3
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مر أمر ابلقبض عليه، أو أمام احملكمة بناء على أن من بني احلقوق اليت يتمتع هبا الشخص الذي مثل أذكران فيما سبق  
أن يتم عتمادها من قبل الدائرة التمهيدية، كما من حقه إاليت قد يتم ليه، و إيت ستوجه ابلتهم الخطاره إحضاره ضرورة إب

ستكون دراسة أوجه دفاعه، و عداد جيالهتا احملتملة لكي يتسىن له احلضور، وإأتإعتماد التهم، ومبوعد جلسة إعالمه 
أوهلا وظائفها أثناء حضور الشخص ىل قسمني، نبني يف إة أقرار التهم جمز إجلسة أثناء عقدختصاصات الدائرة التمهيدية إ

 ثناء غياب الشخص املتهم.أوظائفها  نوضح يف الثايناملتهم، و 
 الفقرة األوىل: عقد جلسة إقرار التهم يف حالة حضور الشخ  املعين 

ه من هتم، أو قرار إ مت على ماعتماد التهم تصديقا من الدائرة التمهيدية إيعترب  التدابري السابقة جللسة إقرار التهمأوال:
جراءات اجللسة بطلب رئيس الدائرة إ أتبدأو بناء على طلب املدعي العام، و ما مببادرة منها، إتعديل تلك التهم قيامها ب

ن يتلو التهم ابلصيغة اليت قدمها هبا املدعي العام، مث أالدائرة التمهيدية  إىل موظف قلم احملكمة الذي يساعدالتمهيديدة 
دلة اليت يتضمنها ملف هبا األأن تعرض الشروط اليت ينوي د طرق سري اجللسة وحيدد بصفة خاصة الرتتيب، و حيد
جرائية ( من القواعد اإل58أو املقبولية تطبق القاعدة ) ختصاصن اإلأعرتاض ما بشإلة، أو أثريت مسأذا ، وإ1جراءاتاإل

 2ثبات.و قواعد اإل
عرتاضات، أو إاثرة إذا كاان يعتزمان إالشخص املعين عما رئيس الدائرة املدعي العام و  ألجوهر امللف، يسقبل النظر يف و 

حججهم ىل تقدمي إيدعومها إقرار التهم، و لة من املسائل املتعلقة بصحة التدابري قبل جلسة أن مسأتقدمي مالحظات بش
 3يكون للشخص حق الرد على ذلك.حسب الرتتيب الذي حيدده، و 

جراءات احملاكمة، إكيد ي مرحلة الحقة عند أتأبداء املالحظات مرة اثنية يف إاثرة هذه االعرتاضات أو إال جيوز و  
يف هذه احلالة دلة أو الفصل بينهما و األلة النظر يف التهم و أىل مسإذا كانت ستضم املسائل املثارة إن تقرر فيما أوللدائرة 

 4.ن املسائل املثارةأتصدر قرارا بشإقرار التهم و ترجئ الدائرة جلسة 
 الضحااي خالهلاإقرار التهم وحقوق املتهمني و ناء جلسة أثالصالحيات املمنوحة للمدعي العام اثنيا: 

ته محماكإعتمادها يف مواجهة التهم و ن يدلل على التهم اليت يطلب أعتماد التهم إثناء عقد جلسة أجيوز للمدعي العام  
دلة اليت تؤيد وجهة نظره ن يستعرض خمتلف األأعتماد تلك التهم ال يستجوب منه إكيده لضرورة ن أتأجلها، غري أمن 
ىل شخص إرتكاب اجلرمية إن يذكر دليال كافيا لكل هتمة من التهم يؤكد فيها نسبة أمنا يكفي يف هذه املرحلة ابلذات إ،و 

الؤهم دإستدعاء الشهود املتوقع إىل إالة عتماد التهم( ال تتطلب فيها احلإجراءات إجراءات )معني ، فهذه املرحلة من اإل
                                                           

 .للمحكمة اجلنائية الدولية ثباتقواعد اإل( من القواعد اإلجرائية و 100/1) ةنظر القاعدأ 1
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ثباتقواعد اإل( من القواعد اإلجرائية و 100/0) نظر القاعدةأ2
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ثباتقواعد اإل( من القواعد اإلجرائية و 100/3) نظر القاعدةأ3
 للمحكمة اجلنائية الدولية. ثباتقواعد اإل( من القواعد اإلجرائية و 100/2) نظر القاعدةأ 4
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ىل إهتام لى مستندات هامة تؤيد نسبة اإلععتماد منا يكفي فيها عرض موجز لألدلة أو اإلابلشهادة اثناء احملاكمة وإ
 الشخص املعين.

املسائل ة من ألية مسأعرتاضات على أية مالحظات وإقرار التهم إن يثري قبل عقد جلسة أكما جيوز للمدعي العام  
لة تالوة التهم أو الطرق اليت سيتم هبا سري اجللسة أو غري ذلك من املسائل اليت هلا صلة أجراءات كمساملتعلقة بصحة اإل

بداه من مالحظات أن يقدم حججه اليت تؤيد صحة ما أللمدعي العام يف ذلك التهم، و قرار إجراءات جلسة إب
 .وإعرتاضات

ختصاص القضائي اإل إطاررتكابه جرمية تدخل ضمن إب هتامموضع اإلذي هو فيما يتعلق حبقوق الشخص الأما  
ية أرتاضات على صحة إعأية مالحظات و ن يقدم أقرار التهم إللمحكمة اجلنائية الدولية، فلهذا الشخص يف جلسة 

ن يطعن يف أله ايضا إليه و ية هتمة يوجهها املدعي أن يعرتض على أله جراءات املتخذة قبل اجللسة، و لة من مسائل اإلأمس
دلة من جانبه تفيد يف نفي التهمة أية أن يقدم أله إليه من هتم، و ييد صحة ما نسب أدلة اليت قدمها املدعي العام لتاأل

 عنه.
وز جينه إأو الفصل بينهما ف ،دلةعادة النظر يف التهم، أو األاثرة املسائل السابقة الذكر سواء كانت خاصة إبإل ونتيجة 

 صدار قرارات تتعلق بتلك املسائل املثارة.إىل حني إقرار التهم إن تؤجل جلسة ألتمهيدية للدائرة ا
للشخص املعين وفقا هلذا الرتتيب ن تسمح للمدعي العام و أها للتهم عتمادإستجوب على الدائرة التمهيدية قبل وي 

 1ية مالحظات ختامية.أب دالءابإل
ن املشاركة يف جانب أجراءات ،فلكي يتم ضمان مع حقوق اجملين عليه يف املشاركة يف اإل أما خبصوص التعاطي اإلجرائي

وجه و أن أمن الضروري القول دىن حلقوق املتهم، و على احلد األن ال تؤثر أجراءات اجلنائية الدولية جيب الضحااي يف اإل
د قضاة احملكمة اجلنائية أكعليه فقد ،و  2حقوق املتهمحرتام إقرارها يف ضوء إمجين عليه يتم للجرائية صور املشاركة اإل

عتماد التهم و من بينهم رئيسة هيئة القضاة يف الدائرة التمهيدية إحق مشاركة اجملىن عليه يف جلسات  الدولية على ضمان
اد التهم عتمإ رفضها عدم منح اجملين عليهم املشاركني يف جلسة كدت علىأ( اليت sylaviasteinerوىل القاضية )األ

تصال إساسي وراء ن السبب األأيها بقوهلا )أكيد ر ( يف أتsteinerستمرت القاضية )أو براءة املتهم. وإ دانةإبقضااي 
شخاص سهامهم يف احلقيقة من خالل التناظر مع األئية للمحكمة اجلنائية الدولية هوإاجملين عليهم ابهليئات القضا

                                                           
 أنظر كل من:  1

 للمحكمة اجلنائية الدولية. ثباتجرائية وقواعد اإل( من القواعد اإل100/83)القاعدة  -
 .008-003محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  -

2Selvatore Zappala, the rights of victims.v. the rights of accused ,oxford journal of 

international criminal juctice ,march 2010 by oxford university press, p 138 
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دانة أو تربئة املتهم ال تتعلق بواجب احملكمة يف إلة أن مسإعليه فجعلهم ضحااي، و  الذين تسبوا يف )املتهمني( املفرتضني
رتباطا بدورهم إكتسبوا صفة اجملين عليهم شخاص الذين إن ذلك يؤثر كذلك يف مجيع األأداء واجبها القضائي بل أ

 وحقهم يف احلقيقة دون تقييد مبجين عليهم معني."
 :عتماد التهمإقد تبىن قضاة احملكمة اجلنائية الدولية منطني ملشاركة اجملين عليهم يف جلسة و 

 عتماد التهم.إلوا الكشف عن هوايتهم يف جلسة ضالذين فالنمط األول: يتعلق آبلية ممارسة اجملين عليهم حلقوقهم و 
 عتماد التهم.إوا عدم الكشف عن هوايتهم يف جلسة الذين فضلو  ارسة اجملين عليهم حلقوقهممملية النمط الثاين: يتعلق آب

تبعا يف النظام جراءا مإن عدم كشف اهلوية كان كدت أبأ( steinerن القاضية )إفيما يتعلق جبواز عدم كشف اهلوية فو 
 عادلة.املتعلقة حبق املتهم يف حماكمة إخالال للمعايري الدولية  طالقاإال يشكل ذلك القضائي املدين و 

إعتماد ثناء جلسة أمجين عليه لى ما تقدم فقد ضمنت الدائرة التمهيدية يف احملكمة اجلنائية الدولية عدة حقوق لبناء علو 
 ل من أبرزها: التهم لع
 ثناء اجللسة.أستحصال الواثئق اليت كشفتها إاحلق يف  -1

احلق يف تقييم معقولية لعل من أبرزها د التهم و عتمابداء املالحظات على مجيع املسائل ذات الصلة إبإاحلق يف  -0
 الدفاع اثناء اجللسة.دعاء و دلة اليت قد يعتمد عليها اإلوفاعلية األ

 ستجواب الشهود.إاحلق يف  -3

 .و املغلقةأور مجيع اجللسات العلنية ضاحلث يف ح -0

 الطلبات على نفس الشاكلة.سئلة و جابة عن األاإلوجهات النظر بشكل شفوي و  املشاركة من خالل تقييم -5

ذلك بصورة ت النظر أو االجابة عن األسئلة والدفاع وتقدمي الطلبات و جهامن خالل وضع من عرض و  املشاركة -2
 1حتريرية

 منا هلاإو عتماد كل التهم الواردة يف طلب املدعي العام، ن الدائرة التمهيدية غري ملزمة إبإ قرار الدائرة التمهيديةاثلثا: 
 يت.ذلك على النحو اآلأصال و ن تؤجل اجللسة أ بعضها، أو وترفضترفضها، أو تعتمد بعضها، 

ن الشخص عتقاد أبىل اإلإسباب جوهرية تدعو أن هناك أىل إذا توصلت اىل الدائرة التمهيدية إ قرار اعتماد التهم (1
عتمادها للتهم إدلة اليت قدمها املدعي العام تقرر وفقا لأل هتامرتكب اجلرمية الواردة يف الئحة اإلإمامها قد أاملاثل 

ىل الدائرة إليه، وحيال إصفة املتهم على الشخص الذي نسبت  يهذه التهم تضف عتمادالشخص، وإباملوجهة لذلك 
 عتمادها من الدائرة التمهيدية.إليه بعد إبتدائية حملاكمته عن تلك التهم اليت نسبت اإل

                                                           
 .139ىل ص إ 133ص من حممد رشيد احلاف، املرجع السابق،  1
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عتقاد بنسبة إللدلة اليت قدمها املدعي العام غري كافية ن األأتضح للدائرة التمهيدية إذا إ عتماد التهم:إقرار رفض  (0
حالة إعندها ال تتم ، و 1عتماد التهمإن تصدر قرارا برفض أ هان الدائرة التمهيدية ميكنإىل الشخص املعين فإالتهمة 

يتوقف إدعائه، و دلة تثبت صحة أن يقدم أيف هذه احلالة للمدعي العام إىل الدائرة االبتدائية، و الشخص املعين 
ىل إحالة الدعوى إعتماد التهم وإصدار قرار دلة جديدة كافية لتكوين عقيدة الدائرة التمهيدية إلأعتماد التهم على إ

 2بتدائية.اإلالدائرة 
النه قد دلة غري كافية، أو عتماد الدائرة التمهيدية للتهم لكون األإنه يف حالة عدم أيف هذا السياق جدير ابلذكر و 

إحدى هذه نه جيب على احملكمة عند حدوث إن احملكمة غري خمتصة، فصال، أو ألأتبني هلا أن الدعوى غري مقبولة 
ىل الدولة اليت إ يوائه، أوالدولة امللزمة إب ىلإ-يهأر خذ أ بعد-الشخصن تتخذ بسرعة ما تراه ضروراي لنقل احلاالت أ

يف هذه احلالة توفر الدولة املضيفة للمحكمة التسهيالت أصال، و ته طلبت تسليمه، بعد موافقة الدولة اليت قدم
 3املتعلقة هبذا النقل.

                                                           
و قردة"، من منطلق د التهم يف قضية املدعي العام ضد " حبر إدريس أبعتماإفض صدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة اجلنائية الدولية قرارا بر أ1
و شريك غر مباشر أقردة( يتحمل املسؤولية اجلنائية كشريك  أابن )عتقاد أبجوهرية تدعو لإلأسباب ثبات وجود دلة مل تكن كافية إلن األأ

وجيه هجمات ضد  موظفني و تعمد تئم حرب تتضمن العنف ضد احلياة، و هي ثالث جرائم: جراا املدعي العام، و دعى هبإيف اجلرائم اليت 
، على موظفي 0223يول أ 09ثناء هجوم شن بتاريخ أرتكاهبا مت إن أيدعي منشات ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة، و الذهب، و 

عتماد إن يطلب جمددا أال مينع املدعي العام من عتماد التهم إن رفض أشار القرار يف نفس الوقت، أقد فريقي يف السودان، و حتاد اإلبعثة اإل
ستئناف القرار ذن له إبىل الدائرة التمهيدية لإلإن بوسع املدعي العام تقدمي طلب أضافية، كما إدلة دعم طلبه أبإذا مايب قردة أالتهم ضد 

 عتماد التهم.إن أبش
صدرته الدائرة أر ابحلضور ممتثاال ألإ، 0229اير/أ/18احملكمة يف مام أوىل بو قردة، مثل للمرة األأدريس إن املتهم حبر إللتوضيح فاو 

ىل إاحلالة يف دارفور إحالة قد متت ، و 0229أكتوبر/ ول / تشرين األ 32ىل إ 19عتماد التهم من أاير، وعقدت جلسة إ 3التمهيدية يف 
أمحد هارون وامر ابلقبض حبق أصدرت الدائرة التمهيدية ثالث أقد و  1593من مبوجب القرار احملكمة اجلنائية الدولية من جانب جملس األ

 نسانية.جرائم ضد اإلجرائم حرب و رتكاب إعمر البشري لتهم تتعلق وعلي كوشيب و 
 يف ذلك:  نظرأ
 .130، ص حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق  -            
 راجع كل من: 2

 .195محد بودراعة، املرجع السابق، ص أسنداينة  -
 .( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية21لفقرة السابعة من املادة)ا  -

 أنظر كل من: 3
 .009محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  -
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ثباتقواعد اإل( من القواعد اإلجرائية و 185دة )وىل من القاعالفقرة األ -
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لكنه يف عتماد التهم أو رفضها، و ال يتعلق إبالدائرة التمهيدية قرارا مغايرا قرر تن أقد حيدث قرار أتجيل اجللسة:  (3
ىل إسناد التهم دلة املقدمة غري كافية إلذا كانت األإجيل اجللسة، قرر أتتلة فقد أحد ذاته ينطوي على هذه املس

يف كلتا لتهم املقدمة من املدعي العام، و صلة هلا ابدلة الذا كانت األإجيل اجللسة هنا تقرر أتأالشخص املعين، أو 
جراء املزيد من التحقيقات أو تعديل التهم إدلة أو األاحلالتني تطلب الدائرة التمهيدية من املدعي العام املزيد من 

 ذلك يف فرتة حمددة حتددها الدائرة التمهيدية.دلة املقدمة و وفقا لأل

لعدم مالئمة أو  رتكاهبا،دلة املؤيدة إلقرار التهم خبصوص التهم اليت مل تعتمد لعدم كفاية األإتستأنف جلسة و  
جراء الذي تقوم به الدائرة هو ذات اإلرى جديدة يقدمها املدعي العام، و خأدلة أالدليل للتهمة بعد احلصول على 

خر عض اآلالبعتماد و نصفها أو بعضها جاهزة لإل ىل املدعي العام كانتإن التهم القدمة أرأتت إذا إالتمهيدية 
 1عتمادها.املناسب إلينقصها الدليل الكايف و 

 التهم يف حالة غياب الشخ  املعينقرار إالفقرة الثانية: عقد جلسة 
عرتاض حقه يف اإلع و ذلك حفاظا على حق الدفا أمر مطلوب اجرائيا، و عتماد التهم إلسات جلحضور الشخص املعين 

نه يف أال إ أمام الدائرة التمهيديةهتام املقدمة من املدعي العام املؤكدة للتهم الواردة يف الئحة اإلدلة املقدمة ضده و على األ
 حكاما ينبغي مراعاهتا.أجرائية هلا القواعد اإلالشخص املعين للجلسة لظروف وضعت حيان يتعذر حضور بعض األ
قد تعقد الدائرة التمهيدية جلستها املتعلقة  قرار التهم يف حالة غياب الشخ  املعينإنعقاد جلسة إحاالت أوال: 

حدى إذا توافرت إ إالن تنعقد أن مثل هذه اجللسة ال ينبغي أعتماد التهم يف حالة عدم حضور الشخص املعين، غري إب
 تيتني:التني اآلاحل

ن أمر القبض أو احلضور أبناء على  مام احملكمةأاملاثل  ملعينجيوز للشخص ا حالة التنازل عن حق احلضور: (1
إقرار التهم يف نه يرغب يف التنازل عن حقه يف حضور جلسة أ ىل الدائرة التمهيدية، مضمونهإيا يقدم طلبا كتاب

الشخص املعين الذي يرافقه إال إجراء مشاورات مع املدعي العام و ما على الدائرة التمهيدية حينئذ مواجته، و 
ن الشخص املعين يفهم معىن حق التنازل عن حضور اجللسة أكد من خالهلا أحماميه أو من ينوب عنه لكي تت

 اليت ترتتب عليه. اثرواآل

ة ما كان هناك ضرورة قرار التهم يف حالإنه جيوز له حضور جلسات أال إعلى الرغم من حدوث هذا التنازل و  
ن أىل الدائرة التمهيدية، كما جيوز له إدلة أو البياانت اليت كان قد قدمها لتلقي مالحظات كتابية منه، تتعلق ابأل

ىل إشارة مر، مع اإلذا لزم األإتصاالت ستخدام تكنولوجيا اإلقرار التهم من خارج قاعة احملكمة، إبإيتتبع جلسة 
 2خري مقيد مبوافقة الدائرة التمهيدية.مر األن حصول مثل هذا األأ

                                                           
 .192-195، ص السابقمحد بودراعة، املرجع أسنداينة 1

 واإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية. جرائيةمن القواعد اإل (124القاعدة ) 2
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ليها إم من جانب الدولة املوجهة أابلرغم من مراعاة كافة التدابري الضرورية سواء من جانب احملكمة  حالة الفرار: (0
إبالغه ابلتهم مام احملكمة، و أذلك سعيا وراء ضمان مثول الشخص أمر القبض أو احلضور، و طلب تنفيذ 
قبل مثوله أمر القبض يف مواجهته، أويهرب بعد تنفيذه، و ذا الشخص قد يهرب قبل تنفيذ ن هأال إ املوجهة إليه

ففي مثل هذه احلاالت ينبغي  إليهمر حضور يوجه ن هذا الشخص ال يستجيب ألأمام الدائرة التمهيدية، أو أ
لقاء مكان وجود الشخص، وإرورية ملعرفة ختاذ كافة التدابري الضإ -تعاون مع الدولابل-على الدائرة التمهيدية 

يف مثل هذه احلالة أمام احملكمة، و ن هذا سيرتتب عليه عدم مثول الشخص إفإذا مل يعرف مكانه القبض عليه، ف
جراء مشاورات مع املدعي العام مببادرة منها، أو بناء على طلبه، مضموهنا إال إال يقع على الدائرة التمهيدية 

مع مراعاة حضور  ؟رار التهم يف حالة غياب الشخص املعين نتيجة لفرارهقمكان عقد جلسة إلحتديد هل ابإل
 لكن هذا احلضور مقيد بشرطني مها:إذا كان موجودا، و حمامي الشخص املعين 

 ن يكون هذا احملامي معروفا لدى احملكمة.أ -أ

 1ام.ذن الدائرة التمهيدية هلذا احملامي حضور تلك املشاورات اليت جتريها مع املدعي العن أتأ -ب

جراء إجيوز للدائرة التمهيدية بعد  التهم يف حالة غياب الشخ  املعينقرار إلة أن مسأقرار الدائرة التمهيدية بشاثنيا: 
قرار التهم، أو إمشاورات مع املدعي العام تتعلق بتقدمي الشخص املعين بطلب خاص ابلتنازل عن حق احلضور يف جلسة 

 ن تقرر ما يلي:أقرار التهم إمكانية مثوله يف جلسة إعدم املعين، و حبالة ثبوت قرار الشخص تتعلق 
قرار إقررت الدائرة التمهيدية عقد جلسة  : إااالتهم يف حالة غياب الشخ  املعينقرار بعقد جلسة إقرار  (1

أو قد إذا كان فارا وفقا لسبب عدم حضوره ما وعد تقرره حسب ما تراه مناسبا، و التهم يف غياب الشخص يف م
تسري على أن ختطر املدعي العام ابملوعد والشخص املعين أو من ينوب عنه و تنازل عن حقه يف احلضور، فعليها 

هتام من قبل موظف قلم ثناء تالوة الئحة اإلأجراءات املطبقة حالة حضور الشخص هذه احلالة ذات اإل

                                                                                                                                                                                     

ستخدام الشخص الذي تنازل عن حقه حضور جلسة إمكانية إ إىلشار أجرائية قد ن الصيغة النهائية ملشروع القواعد اإلأمما جيدر ابلذكر و  
جازة يف حد هذه اإلاجللسة من خارج قاعة احملكمة، و  حىت يتسىن له تتبع هذه ت مثالنرتنتصاالت، كاألتكنولوجيا اإلستخدام إب قرار التهمإ

ميكن القول أن  ن كانة للمحكمة يف دوراهتا السابقة، وإجرائية اليت صاغتها اللجنة التحضرييليها يف مشاريع القواعد اإلإشارة ذاهتا مل يتم اإل
عتماد الصيغة النهائية إثناء إليها أستناد ساسية اليت مت اإلحدى الواثئق األإاة من وثيقة  "مونت ترمبالنت"اليت تعد هذه اإلجازة مستق
 .واإلثبات جرائيةملشروع القواعد اإل

 : يف ذلك راجع
 .051-052احلسناوي، املرجع السابق، ص  أمحد عبد القادرالقادر  عبد -

 .للمحكمة اجلنائية الدولية ثباتاإل قواعدمن القواعد اإلجرائية و  031اعدة ( من الق0،3ظر الفقرتني )أن 1
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ىل الشك يف إن عدم حضوره قد يقضي أعاة مع مرا خل.إدلة من قبل املدعي العام ... ستعراض األاحملكمة، وإ
 رتكاهبا من قبله.إليه أو املزمع إعدم معرفته ابلتهم املسندة 

فاوضات بني الدائرة التمهيدية ضي املقد تف عقد جلسة إقرار التهم يف حالة غياب الشخ :عدم قرار  (0
 ذلك يف حالتني:ر التهم اىل عدم عقدها و قراإعقد جلسة  بشأناملدعي العام و 

يف هذه الة الفرار أو عدم معرفة مكانه و هي ح غري موجود حتت تصرف احملكمة، و كان الشخص املعين  إذااحلالة االوىل: 
قد تعدل عن قرارها هذا كتدبري خاص ردًّا نه غري موجود، و عتماد التهم ألاحلالة تقرر الدائرة التمهيدية عدم عقد جلسة إل

 ما مببادرة منها أو بطلب من املدعي العام.إرها ىل مراجعة قراإعلى هروب الشخص املعين 
ليها الشخص املعين حبضور إهي اليت تتجلى يف عدم موافقة الدائرة التمهيدية على الطلب الذي قدمه و  احلالة الثانية:

ذلك اجللسة برغبته يف التنازل عن حقه يف احلضور، ففي مثل هذه احلالة تقرر الدائرة التمهيدية تلقائيا عند وجود 
 1قرار التهم يف مواجهته.إمر مبثوله لعقد جلسة الشخص حتت تصرفها األ

 2بدء احملاكمة:عتماد التهم و إيف الفتة ما بني الفرع الثالث: وظائف الدائرة التمهيدية 
خرى حىت بعد ختصاصات األهلا بعض اإلللتهم، بل عتمادها إختصاصات الدائرة التمهيدية ال تتوقف عند حد إن إ

 يت:يتجلى ذلك يف اآلإعتمادها للتهم و 
  إقرارهام متالفقرة األوىل: منح اإلان للمدعي العام يف تعديل هت 
جراء تعديل على هتم ذن له إبىل الدائرة التمهيدية مضمونه اإلإن يقدم طلبا كتابيا أساسي للمدعي العام جاز النظام األأ 

إجراءات نه ال جيوز تقدمي مثل هذا الطلب بعد بدء مع العلم أب ضافة هتم جديدة،إبإعتمادها، بسحب بعضها أو مت 
ال طلب إبتدائية، فال جيوز للمدعي العام يف هذه احلالة ىل الدائرة اإلإنتقل إختصاص النظر يف الدعوى قد إن أل احملاكمة

اليها من  إاتعديل التهم احملما ما يتعلق بواجب الدائرة التمهيدية جتاه طلب أبتدائية، سحب بعض  التهم من الدائرة اإل
ن تطلب من املتهم و أذن ن متنح مثل هذا اإلأهلا قبل ، و 3مبثل هذا الطلب املدعي العام فيقع على عاتقها إخطار املتهم 

                                                           
 .198محد بودراعة، املرجع السابق، ص أسندابنة 1
ن الدور الذي تلعبه دائرة أيف بعض التشريعات، و إىل حد ما مرحلة اإلحالة ها تشبه هتوجيإعتماد التهم و ن مرحلة أب-حبق–يعتقد البعض 2

هتام ابلنيابة اإلاليت تنيط سلطيت التحقيق و  التحريأنظمة التعقيب و حالة املوجود يف بعض ىل حد ما دور قاضي اإلإما قبل احملاكمة يشبه 
 العامة.
 .092براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص  -

 .053- 009محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  3
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مر حضور أي أيتوقف سراين ، هذا و 1القانونأن مسائل معينة تتعلق ابلوقائع أو املدعي العام تقدمي مالحظات كتابية بش
 2ية هتم ال تعتمدها الدائرة التمهيدية أو يسحبها املدعي العام.ه فيما يتعلق أبصدار إسبق 
 عتماد التهمالفقرة الثانية: واجب إخطار املعنيني ابلقرار املتعلق إب 
أن ختطر املدعي عتمادها للتهم يف مواجهة شخص حضر اجللسة أو مل حيضرها، إمن الواجب على الدائرة التمهيدية بعد  

إعتمدت يف ىل الدائرة االبتدائية حملاكمته عن التهم اليت إحالة املعين إعتماد التهم، وإبحماميه بقرار الشخص و  العام و
ن يكون مرفقا به حمضر أعلى إىل هيئة الرائسة يف احملكمة ن حتيل هذا القرار أتقع على الدائرة التمهيدية مواجهته، و 

إليها قرار الدائرة بتدائية حتيل إن تشكل دائرة أعلى هيئة الرائسة لة، و أجلسات الدائرة التمهيدية اخلاصة هبذه املس
ن متارس عند بدء أعلى درجة من الدائرة التمهيدية أعتبارها بتدائية إبللدائرة اإلالتمهيدية وحمضر اجللسات اليت عقدهتا، و 

ن تكون هلا اثر أميكن تصلة بعملها، و رة التمهيدية تكون مي وظيفة من وظائف الدائأجراءات احملاكمة عن تلك التهم إ
 تتمثل يف السؤال التايل: أن نذكرها و هتمام ينبغي لة جديرة ابإلأن هناك مسأغري  3جراءات.يف ضمان سري اإل
عتماد التهم يف مواجهته من قبل الدائرة التمهيدية؟ هل تعاد إبعد حالة القبض على شخص كان هاراب و ما هو احلل يف 

م ينبغي أمام الدائرة التمهيدية؟ أمن مث ينبغي مثول هذا الشخص مبجرد القبض عليه التهم من جديد، و إعتماد جراءات إ
 ليها؟ إالتهم قرار حالة إبعد مبجرد تشكيلها و  بتدائيةىل الدائرة اإلإص مباشرة ن حيال هذا الشخأ

وردته الفقرة الثالثة أستقراء ما إمن خالل  لكنحكم حلل هذه املسالة، و  ةيأساسي للمحكمة مل يورد ن النظام األأاحلقيقة 
ىل إحيال مباشرة  نه مبجرد القبض على الشخص املتهمجرائية ميكن القول أب( من مشروع  القواعد اإل102من القاعدة )

كما إىل ذلك الشخص وحماكمته عليها،  ساسي للنظر يف التهم املوجهة بتدائية مبجرد تشكيلها وفقا للنظام األالدائرة اإل
ليها إبتدائية بناء على طلب كتايب مقدم نه جيوز للدائرة اإلأىل إن الفقرة املذكورة توحي بشكل غري صريح أيضا أج يستنت

ن حتيلها عند أبتدائية للدائرة اإل ىل الدائرة التمهيدية، كما جيوزإن حتيل بعض املسائل الالزمة لسري العمل يها أمن املتهم 
 4خر من قضاة الشعبية التمهيدية اليت تسمح ظروفه بذلك.آي قاض أ ىلإستعجال الضرورة و اإل

 
 
 

                                                           
 للمحكمة اجلنائية الدولية. ثباتقواعد اإلجرائية و اإل ( من القواعد108/3القاعدة )ا1
 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.( من النظام األ21/12املادة ) 2
 ثباتجرائية وقواعد اإل( من القواعد اإل109/132القاعدتني )األساسي للمحكمة، و من النظام ( 21) ( من املادة11انظر الفقرة ) 3

 .للمحكمة اجلنائية الدولية
 .055-050محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  4
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 ما بعدهام اإلجرائي يف مرحليت احملاكمة و الفصل الثالث: قواعد النظا
مبرحلتني أخريني مها  ن الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية مترإ)مرحلة ما قبل احملاكمة( ف نتهاء املرحلة التمهيديةإبعد 

ما بعدها، حيث ختتص هيئة قضائية جديدة بنظر الدعوى يف كل من هاتني املرحلتني، فمرحلة احملاكمة تنظرها احملاكمة و 
اليت جيري فيها الطعن ابألحكام و كيفية تنفيذها، فإهنا تنظر ة( أما مرحلة ما بعد احملاكمة، و بتدائية )دائرة احملاكمالدائرة اإل

على الرغم من أننا نؤيد الرأي الذي يعد الطعن ستناف، و دة يف شعبة اإليهي الدائرة الوحستئناف، و ئرة اإلمن دا
جيب أن تنظرها هيئة خمتلفة عن اليت نظرت الدعوى يف مرحلة احملاكمة، إال مرحلة مستقلة عن مرحلة احملاكمة و ابألحكام 

عدم التكرار، فإننا نؤثر  بغيةعملية القضائية بني املرحلتني، و لرتابط الوثيق للنظرا هلذا ا نغفل الرتابط الكبري بينهما، و أننا ال
 خنصص لكل مرحلة منها مبحث مستقل.رتابطتني يف فصل واحد نقسمه إىل مبحثني هاتني املرحلتني املدراسة 

 : مرحلة احملاكمةاملبحث األول
 : مرحلة ما بعد احملاكمةاملبحث الثاين

 احملاكمة املبحث األول: مرحلة
عتماد التهم ضد الشخص إ ومتحتت إشراف دائرة ما قبل احملكمة، ات التحقيق بواسطة املدعي العام و نتهت إجراءإإذا ما 

ا واجب أن تكفل عدالة احملاكمة بتدائية اليت يقع عليههتام، حتال القضية إىل دائرة جديدة تتمثل يف الدائرة اإلموضوع اإل
 .قة بهالقواعد اإلجرائية امللحاحملكمة و سرعتها وفق ما ينص عليه نظام و 
يها أن حتقق يف نه جيب علأ بتدائية حتكمها قواعد عامة جيب التقيد هبا من بينهاإجراءات نظر الدعوى أمام الدائرة اإلو  

 ن تتقيد مبا وصلت إليه الدائرة التمهيدية.هي ليست ملزمة أبالدعوى بنفسها، و 
بتدائية اليت أحيلت إليها الدعوى، قضاة الدائرة اإلابطة إجرائية بني ثالث أطراف هم معها ر أ تنشاخلصومة اجلنائية و  تنشأ

 بتدائية وظائفها وسلطاهتا من خالل إجراءات احملاكمة، ومجع األدلة املختلفةاملتهم، حيث متارس الدائرة اإلواملدعي العام و 
الطلبات اليت تثار أثناء ع كفالة حقوق املتهم املختلفة، والفصل يف الدفوع و اليت جتريها مخالل مراحل التحقيقات النهائية 

 سري احملاكمة، وصوال يف النهاية إىل إصدار حكم سواء ابلرباءة أو اإلدانة.
مسات النظام اإلجرائي يف مرحلة احملاكمة من خالل املطالب  أبرزهذا املبحث تسليط الضوء على  من خاللسنحاول و 

 التالية:
 الضوابط األساسية للشروع يف احملاكمة املطلب األول:

 الضحاايبتدائية جتاه املتهمني و إلضوابط الدائرة ا املطلب الثاين:

 : ضوابط إصدار األحكام اجلنائية الدوليةاملطلب الثالث
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  األساسية للشروع يف احملاكمةاملطلب األول: الضوابط 

لبت يف ختاذها منها، ما يتعلق ابإبتدائية عند البدء يف احملاكمة مثة العديد من اإلجراءات املختلفة اليت جيب على الدائرة اإل
حقوق  ألة تعدد املتهمني وكيفية حماكمتهم، و منها ما يتصل مبسيت هلا صلة إبجراءات احملاكمة، و الالطلبات املقدمة إليها و 

ي تتم لكخل، و إ. ختصاص احملكمة أو مقبولية الدعوى ..منها ما يرتبط ابلدفوع و الطعون اخلاصة إبكل واحد منهم، و 
نة، كعالنيتها أو شفوية املرافعة غريها جيب أن يتم يف جلسات تسري وفق ضوابط شكلية معيمعاجلة مجيع هذه املسائل و 

لل من قدر إجراءات احملاكمة مما يق تعرتي قد عيوب تفاداي لوجودهمني، و ة إجراءاهتا يف حضور املتمباشر خالهلا، أو 
اعد بتدائية وجوب مراعاة بعض القو فرض النظام األساسي على الدائرة اإللسالمة أحكامها  ضمااننزاهتها أو عدالتها، و 

على هذا األساس مقبوليتها و أو مبدى قرارهتا و هذه القواعد قد تكون هلا صلة ابألدلة الالزمة لضمان صحة أحكامها و 
 سيتم توضيح جل هذه القواعد ضمن ثالثة الفروع التالية:

 (الدفوع األوليةالقرارات والطلبات و جراءات األولية للمحاكمة )اإلالفرع األول: 

ما تراه مناسبا ختاذ إ عليها كما يتعني ،اءات التمهيدية قبل بدء احملاكمةأن تتخذ جمموعة من اإلجر 1بتدائية على الدائرة اإل
له عالقة بطلبات ة الدعوى، أو ماالطعن يف مقبوليإختصاصها، أو ن ما يقدم إليها من دفوع تتعلق بعدم أمن قرارات بش

 :سنتناول هذه املسائل يف الفقرات التاليةالدول وموقف هذه األخرية منها و التعاون احملال منها إىل 
 ( بتدائية قبل بدء احملاكمة )اجللسة التحضرييةاإلجراءات التمهيدية اليت تتخذها الدائرة اإل األوىل:الفقرة 

-أحياان–،تتخللها الكثري من اإلجراءات الطويلة و املعقدة كمة جنائية دولية من وقت طويلنظرا ملا يستغرقه إجراء حما 

ستفادة من لة من خالل اإلأد اإلجرائية معاجلة هذه املسإعدادها ملشروع القواع حاولت اللجنة التحضريية للمحكمة أثناء
قرتح هؤالء القضاة إدراج قواعد لتقصري املدة الطويلة اليت إخربة قضاة حمكمة يوغسالفيا السابقة يف هذا اجملال، فقد 

ني أطراف تستغرقها احملاكمات اجلنائية الدولية بعقد جلسات سابقة للمحاكمة يكون الغرض منها تبادل املذكرات ب
 القضية على حنو يساعد يف التحضري للمحاكمة سواء من قبل املدعي العام أو الدفاع.

                                                           
اجلنائية والقانون بتدائية عن عدد ال يقل عن ستة قضاة من ذوي اخلربات الواسعة يف جمايل القانون اجلنائي واحملاكمات كون الشعبة اإلتت 1

قتضي ذلك، إذا كان حسن سري العمل ابحملكمة تبتدائية يف نفس الوقت إبتدائية أكثر من دائرة جيوز أن تتشكل داخل الشعبة اإلالدويل، و 
 و حلني إمتام القضية اليت ينظروهنا. أبتدائية ملدة ثالث سنوات يعمل قضاة الدائرة اإلبتدائية من ثالثة قضاة و وتتكون الدائرة اإل

 راجع كل من:
 .31-32، ص 1999النهضة العربية، دون طبعة، القاهرة، مصر، محد عطية، احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة، دارأأبو اخلري  -
أمام احملكمة اجلنائية الدولية رسالة دكتوراه، كلية احلقوق املتهم أمام احملاكم الوظيفية و  منري حممد شحادة العفيشات، ضماانت -

 .039، ص 0211جامعة عني مشس 
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 القاعدةإىل ذلك يف مشروع القواعد اإلجرائية اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية حيث تضمنت  لفعل متت اإلشارةواب
  1ذلك. تشكيلها أو كلما تطلب األمر بتدائية جلسة حتضريية فورمن هذا املشروع إجازة عقد الدائرة اإل (30)
مة من ينبغي أوال حتديد موعد احملاك للمحاكمة، حيثالواقع أن الغرض من عقد مثل هذه اجللسات هو التحضري و 

أتجيل ملوعد احملاكمة  أبي الدفاع، كما يقع عليهم إخطارهمظر به املدعي العام و جانب الدائرة االبتدائية وعليها أن خت
ألدلة يتمثل يف الكشف عن ا فإنه-هماأل وهسـو-الثاين من عقد مثل هذه اجللساتأما اهلدف  2اجلديد. ملوعدوإبالغهم اب

 مأ 3األدلة تتعلق أبدلة ثبوت التهمة كانت هذهأإجراء احملاكمة سواء  أثناء ستناد إليهاالدفاع اإلاليت يعتزم املدعي العام و 
 .نفيها

ية دولة أبتدائية حبكم طبيعة عملها صالحية التشاور أثناء عقد تلك اجللسات التحضريية مع فضال عما تقدم للدائرة اإلو  
 4.لة ضرورية هلا أمهيتها ابلنسبة للمحكمةأطرف يف أي مس

أي قاض آخر  إىل الدائرة التمهيدية، أو إىل لة أوليةأرأت ضرورة لذلك، أن حتيل أية مس بتدائية إذاكما جيوز للدائرة اإل
  5بتدائية بسبب توقف عمل الدائرة اإلألة بسرعة على هؤالء النظر يف هذه املسشعبة التمهيدية إذا لزم األمر، و قضاة المن 

اجلدير ابملالحظة أن مشروع القواعد اإلجرائية سلك مسلكا حسنا من خالل عدم إيراده لصيغة الوجوب يف ضرورة عقد و 
هذه اجللسات يف  لة حتديد موعد احملاكمة، أما لزوم أو عدم لزوم عقد مثلإال يف حاجلسات حتضريية قبل بدء احملاكمة 

هذا ما نستخلصه من العبارات الواردة يف الفقرة الثانية من ، و بتدائيةن أمر تقديرها مرتوك للدائرة اإلإفاملسائل األخرى 
 6قتضاء".سات حتضريية حسب اإلذلك بعقد جل( من مشروع القواعد اإلجرائية واليت حمتواها: " ... و 013القاعدة )

 دئية املتعلقة إبجراءات احملاكمةالقرارات املبالفقرة الثانية: الطلبات و 
 أن-بتدائيةسـاإلأمام الدائرة  ابلتحديد-ملتهم( اليت تنظر فيها احملكمة االعام و  )املدعيجيوز ألي من اخلصوم يف الدعوى 

دعائه أو نفيا منها طلبات التحقيق اليت يتوجه هبا إىل احملكمة، إثباات إل أية دفوع تتفق مع وجهة نظره، و يطلب أو يثري
جلسيمة ن اجلرمية اأخرى، أل حصر هلا، كما ختتلف من دعوى إىلالمما ال شك فيه أن هذه الطلبات إلدعاء خصمه، و 

 قل خطورة.أكثر تعقيدا، أو العكس صحيح ابلنسبة للجرائم األ تستلزم إجراءاتتوجب توفري ضماانت أكثر و 

                                                           
  .022 محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، صأعبد القادر 1
 .120جهاد القضاة، املرجع السابق، ص2
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي20/ج( من املادة )3نظر ما تضمنته الفقرة )أ3
( من القواعد 130تضمنته الفقرة الثانية من القاعدة ) للمحكمة، وما ( من النظام األساسي25) /أ( من املادة3نظر ما تضمنته الفقرة )أ4

 .واإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية اإلجرائية
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي20الفقرة الرابعة من املادة ) 5
 .120، ص السابق جهاد القضاة، املرجع 6
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 :ميكن تقسيم هذه الطلبات إىل طائفتنيالطلبات املتصلة إبجراءات احملاكمة:  أوال:
ن إ الطلبات اخلاصة إبجراءات احملاكمة املتعلقة ابجلرائم اليت نصت عليها املادة اخلامسة من النظام األساسي: (1

فحسب، بل ميكن تقدميها قبل بدء وقت تقدمي هذه الطلبات ال يقتصر على الفرتة الالحقة لبدء احملاكمة 
 1احملاكمة، أو عند بدئها أو بعد البدء فيها.

أن  - ما من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من املدعي العام، أو الدفاعإبتدائية فقبل بدء احملاكمة، جيوز للدائرة اإل
إىل الطرف  ، و أن يتم إعالنهعلى أن يكون هذا الطلب خطيا -لة تتعلق بسري إجراءات احملاكمةتنظر يف أي مسأ

بتدائية ل الدائرة اإلأحتواه ذلك الطلب، أما عند بدء احملاكمة فتسإحىت تتاح له فرصة الرد على ما اآلخر يف الدعوى 
مل يتخذ من إجراءات، بدءا رتاضات أو مالحظات تتعلق بسري مااملدعي العام والدفاع فيما إذا كانت لديها أية اع

عرتاضات أو املالحظات نه ال جيوز إاثرة مثل تلك اإلأمع العلم بتدائية قبل بدء احملاكمة ا الدائرة اإلختذهتإبتلك اليت 
ستئنافية( اليت بتدائية أو اإلإذا وافقت دائرة احملاكمة ) الدائرة اإل مرة أخرى يف مرحلة أخرى من مراحل احملاكمة، إال

بتدائية أن تتلو صحة إجراءات احملاكمة يتعني على الدائرة اإل يف سبيل ضمانإجراءات احملاكمة على ذلك، و  أمامها
أن املتهم  تتأكد جيب عليها كذلك أنهيدية يف مواجهته، و عتمدهتا الدائرة التمإتلك التهم اليت سبق أن على املتهم 

 تربئته نفسه من التهمة.عرتاف ابلذنب أو أن تعطيه الفرصة لإليفهم طبيعة التهم، و 
 أن-الدفاعما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب املدعي العام أو إ-كما جيوز للدائرة االبتدائية بعد بدء احملاكمة 

احملاكمة  للقاضي الذي يرأس اجللسة أن يصدر أية توجيهات أثناء 2خالل فرتة احملاكمة أتنظر يف املسائل اليت قد تنش
وى وجوب على أطراف الدعهذه اإلجراءات سريا عادال ونزيها، و سري  مبا يف ذلك ضمانتتعلق بسري اإلجراءات 

 3أدلة وفقا للنظام األساسي. هلم يف ذلك أن يقدموا أيةمراعاة هذه التوجيهات، و 

سوء ( من النظام األساسي، و 90لمادة )اإلجرامية املخلة إبقامة العدل وفقا ل اإلجراءات املتعلقة ابألفعال (0
صلية للمحكمة ختصاصات األإىل جانب اإل :( من النظام األساسي93)السلوك أمام احملكمة وفقا للمادة 

( من نظام روما األساسي، حيث ختتص 25يف نظر اجلرائم املنصوص عليها يف املادة )اجلنائية الدولية واملتمثلة 

                                                           
 راجع كل من: 1

 .للمحكمة اجلنائية الدوليةقواعد اإلثبات و  من القواعد اإلجرائية 130اعدة الق  -
 .080-081املرجع السابق، ص  ،رامي ذيب أبو ركبة  -

 أنظر كل من:2
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.20/أ( من املادة )8فقرة ) -

 030سراء حسني حجازي، املرجع السابق، صإ -
 للمحكمة اجلنائية الدولية.( من النظام األساسي 20/ب( من املادة )8الفقرة )3
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جرائم ة العدل إذا ارتكبت عمدا وتلك هي  إقاماحملكمة مبهامها يف احملكمة بنظر اجلرائم اليت تقع أثناء قيام
 1سوء السلوك أمام احملكمة.اإلجرامية املخلة إبقامة العدل و  اليت من بينها األفعالاجللسات و 

تتمثل يف ألساسية اليت ختتص هبا احملكمة و إجراءات نظر هذه اجلرائم األخرية ختتلف عن نظر اجلرائم ا الواقع أنو 
 اآليت:

  أسلوب معاجلتها هلذه  ختلفت احملاكم اجلنائية الدولية يفإ 2إجراءاهتا املتعلقة هبا:املخلة إبقامة العدل و اجلرائم
إنتهاك رواندا عاجلت هذا األمر من خالل النص على جرميتني فقط مها: اجلرائم، وجند أن حمكمة يوغسالفيا و 

لية على ختصاص احملكمة اجلنائية الدو إ كان شهادة الزور املقدمة مبوجب تعهد رمسي، يف حنيحرمة احملكمة، و 
( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 32( من املادة )21نصت الفقرة )هذه اجلرائم بشكل أوسع و 

ختصاص للمحكمة على اجلرائم املخلة مبهمتها يف إقامة من قائمة اجلرائم اليت تندرج يف هذا اإلطار، لينعقد اإل
 هي اجلرائم التالية:رتكبت عمدا و إالعدل إذا ما 

( من النظام األساسي 29)( من املادة 1لتزام الصدق عمال ابلفقرة )بعد التعهد إبإلدالء بشهادة زور ا -1
 للمحكمة.

 تقدمي أدلة يعرف الطرف أهنا زائفة أو مزورة. -0

نتقام من شاهد اإلعليه، أو ئه بشهادته، أو التأثري ممارسة أتثري مفسد على شاهد، أو تعطيل مثول شاهد، أو إدال -3
 إلدالئه بشهادته، أو تدمري األدلة، أو العبث هبا، أو التأثري على مجعها.

لقيام بواجباته، أو حد مسؤويل احملكمة أو ترهيبه، أو ممارسة أتثري مفسد عليه بغرض إجباره على عدم اأإعاقة  -0
 بصورة غري سليمة، أو إلقناعه ابن يفعل ذلك.القيام هبا 

 حد مسؤويل احملكمة، بسبب الواجبات اليت يقوم هبا ذلك املسؤول، أو أي مسؤول آخر.أام من نتقاإل -5

 3مسؤويل احملكمة بطلب أو قبول رشوة فيما يتصل بواجباته الرمسية. أحدقيام  -2

                                                           
دراسة لتطور نظام القضاء الدويل اجلنائي والنظام األساسي للمحكمة يف ضوء )احملكمة اجلنائية الدولية عبد احلميد حممد عبد احلميد،  1

 .203، ص 0211القانون الدويل املعاصر(، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، القاهرة،
كمة مبهمتها يف إقامة العدالة، وذلك حفاظ للنظر يف تلك الفئة من اجلرائم اليت قد تؤدي إىل إخالل احمل ختصاص للمحكمةأعطي اإل 2

 حرصا على حتقيق العدالة.على هيئة احملكمة و 
 :يف ذلك نظرأ

 .099-098حممد حسين علي شعبان، املرجع السابق، ص    -

 أنظر كل من: 3
 .112جهاد القضاة، املرجع السابق، ص  -
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 ختصاصإلن اإمن األفعال املخلة إبقامة العدل، فهبا فانه يف حالة ثبوت وقوع فعل أما عن اإلجراءات املتعلقة 
إختصاص إىل دولة طرف يكون هلا  لكن قد تتنازل احملكمة عن نظر مثل هذه األفعالاألصيل ينعقد للمحكمة، و 

أي طلب يتعلق  ستجابة إىلنه ينبغي على مجيع الدول األطراف اإلإسواء تنازلت احملكمة أم ال، فابلنسبة للجرمية، و 
 1رائم.بتقدمي تعاون أو مساعدة قضائية يتعلق بنظر مثل هذه اجل

ستنادا إىل املعلومات إختصاصها يف نظر مثل هذه األفعال، فانه ينبغي على املدعي العام إإذا قررت احملكمة ممارسة و 
يبدأ و جيري التحقيقات يف هذه  اليت تزوده هبا الدائرة اليت يف حوزهتا الدعوى، أو أي مصدر آخر موثوق به، أن

احلاجة إىل عقد جلسة حتضريية،  دومنامد التهم املتعلقة هبذه األفعال ية أن تعتعلى الدائرة التمهيداإلجرامية و  األفعال
حسب  -أتمر أن-بتدائية لة، كما جيوز للدائرة اإلأإمنا يكفي تقدمي طلب كتايب من املدعي العام يتعلق هبذه  املسو 

 2ألساسية اليت ختتص هبا احملكمة.مع مراعاة حقوق الدفاع بضم هذه التهم إىل التهم املتعلقة ابجلرائم اقتضاء و اإل
 إىل جانب جترمي بعض األفعال اليت تشكل إخالال :جرائم سوء السلوك أمام احملكمة واإلجراءات املتعلقة هبا 

جمين عليهم، حرتام اجلميع من متهمني وحضور وشهود و إإبقامة العدالة فقد نص النظام األساسي على وجوب 
رتكاب أي من هؤالء سلوكا سيئا أمامها جاز معاقبة هؤالء إيف حال الدولية، و  عتبارها ساحة للعدالةإب للمحكمة

هذه العقوبة قد تشمل إىل جانب  متثال ألوامرها، و األشخاص مبا يف ذلك تعطيل إجراءاهتا، أو تعمد رفض اإل
 ، أماي تدابري أخرىة أو الغرامة، أو أعاد املؤقت أو الدائم من قاعة اجللسبأخرى كاإل لسحب عدة تدابري إداريةا

ن إمن النظام األساسي ف 32إذا شكل سوء السلوك أمام احملكمة جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 
للمحكمة اجلنائية  األساسيمن النظام  32املادة  إىل 31اإلجراءات والعقوابت تتغري وخترج من نطاق املادة 

 3.الدولية
                                                                                                                                                                                     

 ،1998لسنة شرف رفعت حممد عبد العال، ضماانت احلق يف احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية يف النظام األساسي أ -
 .101سـ، ص 0212، السنة املائة، القاهرة، يناير، 093جملة مصر املعاصرة، العدد 

 راجع كل من:  1
 للمحكمة اجلنائية الدولية.ات ثبمن مشروع القواعد اإلجرائية وقواعد اإل 123القاعدة  -
 .008إىل  005ص  من حممد النقيب، املرجع السابق، نمجال حممد خلفا -

 نظر كل من: أ 2
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 125القاعدة ) -
 .329براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص  -

 : يف ذلك نظرأ 3
 .329، املرجع السابق، ص ودة، احملكمة اجلنائية الدوليةسعيد محمنتصر  -
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتو من القواعد اإلجرائية  132القاعدة  -



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

470 
 

الغالبة للمحاكمة، غري مات الفردية هي الصورة العادية و الواقع أن صورة احملاك 1اجلماعيةاثنيا: احملاكمات الفردية و 
قد ورد رتكاب اجلرمية من عدة أشخاص، و إ أن احملاكمات قد تكون مجاعية يف حالة املسامهة اجلنائية، أي يف حالة

حتقق هذه الصورة يتطلب عقد و من النظام األساسي،  05املادة  /د( من3النص على هذه الصورة يف الفقرة ) 
نه جيوز أحماكمة مجاعية و مينح كل منهم يف هذه احلالة احلقوق ذاهتا اليت كانت تسمح له لو حوكم بصورة فردية، إال 

ستنادا إىل طلب املدعي العام أو الدفاع، أن تقرر إجراء حماكمات فردية إبتدائية من تلقاء نفسها و للدائرة اإل
على أن يكون السبب وراء تغيري ختصاص احملكمة إرائم الداخلة يف كبوا مع بعضهم إحدى اجلرتإللمتهمني الذين 

طبيعة احملاكمة من مجاعية إىل فردية هو تفادي حدوث أي ضرر ابلغ قد حيدث أبحد املتهمني، أو أن يكون صوان 
شرتكة ابلذنب املبين على التهمة حد األشخاص املوجهة إليهم هتم مأعرتاف إللعدالة، أو أن يكون سبب هذا التغيري 

 2املوجهة إليه.
 كمة أو الطعن يف مقبولية الدعوىختصاص احملإالفقرة الثالثة: الدفع بعدم 
ا، بل جيوز أيضا ختصاص احملكمة، أو مقبولية الدعوى يف جمال الدائرة التمهيدية وحدهإال ينحصر الطعن يف صحة 

 لكوهنا حققتأو تباشر احملاكمة يف الدعوى، أو ختصاص بنظر الدعوى لكوهنا حتقق إالدولة اليت هلا لكل من املتهم و 
 (10)ااملادة  األساسيختصاص مبوجب النظام كذلك الدولة اليت يطلب قبوهلا ابإلابشرت احملاكمة يف الدعوى، و أو 

عتماد التهم إلفرتة اليت تلي قرار يف ابتدائية مقبولية الدعوى إىل الدائرة اإلختصاص احملكمة أو أن يقدموا طعنا يتعلق إب
 الصادر من الدائرة التمهيدية، بيد أن تقدمي مثل هذا الطعن مقيد بشرطني:

أال يكون مقدم الطعن قد قام بتقدمي مثل هذا الطعن إىل الدائرة التمهيدية ألنه حسبما هو مشار إليه يف النظام  -1
 مرة واحدة.األساسي ال جيوز ألية جهة تقدم مثل هذا الطعن إال 

 بتدائية قبل شروعها يف احملاكمة أو عند البدء فيها.ينبغي أن يتم تقدمي الطعن املوجه إىل الدائرة اإل -0

ثر من مرة، أو إذا صدر اإلذن من احملكمة بتقدمي الطعن أكنه ميكن أن ينفكا أالقيدين إال  ابلرغم من وجود هذينو 
هو احليلولة دون معاقبة املتهم عن إليه حلصول هذا اإلذن  ستناداإلعلى أن يكون السبب الذي مت بعد بدء احملاكمة 
 3ذات اجلرم مرتني.

                                                           
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتمن القواعد اإلجرائية و  132اعدة الق1
 أنظر كل من:  2

 .030سابق، ص إسراء حسني عزيز حجازي، املرجع ال -
 .321-322حممد حسين علي شعبان، املرجع السابق، ص   -

 انظر كل من: 3
 .552، املرجع السابق، صصا،ح محد حممد عبد اللطيفأ -
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ختاذ ما تراه ضروراي إبالبث يف اإلجراء الواجب إتباعه  ن عليهاإومبجرد تقدمي مثل هذا الطعن إىل الدائرة االبتدائية، ف
ذلك ال يسبب  دامتلحق ابلطعن إجراءات قضائية، ما أن هلاة لسري اإلجراءات بصورة سليمة، و من تدابري مناسب

شرتاك يف اإلجراءات املتعلقة به، كما يقع على الضحااي ابإلي عليها السماح للجهات احمليلة و ينبغأتخريا يف تقدميه و 
ختصاص مث يف أي طعن يتعلق عاتقها عند البث يف نظر مثل هذه الطعون التقيد أوال بنظر الطعون اخلاصة ابإل

 1ملقبولية.اب
لإلجابة عليه ل هذه الطعون إىل حمكمة وطنية؟ و هل من املمكن تقدمي مث السياق يثار سؤال مهم يتمثل يف: يف هذاو 

 املقبولية.يتطلب منا إفراد مسأليت اإلختصاص و 
حمكمة مدى إجازة تقدميه أمام إختصاص احملكمة و لة الطعن يف أابلنسبة ملس ختصاص احملكمةإ: الدفع بعدم أوال

تتأكد  ختصاص احملكمة أمر ينبغي على احملكمة اجلنائية الدولية أنإلة أن مسأل طنية، فهذا األمر ال ميكن حتقيقهو 
ختصاص احملكمة متوقف على شروط معينة مث حتديدها يف النظام األساسي إنعقاد إتلقاء نفسها، كما أن من منه 

نصوص عليها يف النظام ختصاص إذا مل ترتكب إحدى اجلرائم املاإلمن حيث أن احملكمة ال ينعقد هلا لعملها  املنظم
ختصاص احملكمة، كما مل تكن إحدى الدول اآلتية أو أكثر طرفا يف النظام األساسي، أو كانت قبلت إباألساسي، و 

ي العام إىل املدع ختصاصها إذا مل تتم اإلحالة من جانب دولة طرف أو جملس األمنإأن احملكمة ال ميكن أن متارس 
رتكبت، أو أن املدعي العام مل يباشر إختصاص احملكمة قد إحالة يبدو فيها أن جرمية أو اكثر من اجلرائم الداخلة يف 

 2التحقيق يف مثل هذه اجلرائم من تلقاء نفسه.
أي حمكمة وطنية نظرا  ختصاص احملكمة إىلنه من غري املمكن تقدمي طعن يتعلق إبأمن خالل ما تقدم يتأكد و 
ختصاص أي خلل نعقاد اإلإإذا ما شابت معايري كمة اجلنائية اليت هي دولية، و ختالف هذه الطبيعة عن طبيعة احملإل
 3ختصاص احملكمة أمام الدائرة املعروضة أمام الدعوى.إنه ميكن الدفع بعدم إف

نه مراعاة إاحملكمة اجلنائية الدولية فلة الطعن يف مقبولية الدعوى أمام أابلنسبة ملس الطعن يف مقبولية الدعوىاثنيا: 
احملاكم الوطنية جيوز تقدمي مثل هذا الطعن أما احملاكم الوطنية على أساس مراعاة ) ملبدأ التكامل بني هذه احملكمة و 

( من 89املادة ) تفصيل ذلك حسب ما أوردته الفقرة الثانية من احملاكمة عن ذات اجلرم مرتني(، و مبدأ عدم جواز 
مبدأ عدم جواز احملاكمة  نه إذا رفض الشخص املطلوب تقدميه طعنا أمام حمكمة وطنية على أساساألساسي أ النظام

                                                                                                                                                                                     

 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.19ملادة)ا   -
 .للمحكمة اجلنائية الدولية اإلثباتمن القواعد اإلجرائية و  133اعدة الق 1

، ص 0223العشرون، سبتمري، ثالث، السنة السابعة و خملد طراونة، القضاء اجلنائي الدويل، جملة احلقوق، جامعة الكويت، العدد ال 2
192. 

 .029محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  3
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الدولة املوجه إليها الطلب اسي، ففي مثل هذه احلالة تتشاور عتماده يف النظام األسإالذي مت  عن ذات اجلرم مرتني
 ملقبولية.على الفور مع احملكمة لتقرر إذا كان هناك قرار ذا صلة اب

إمنا يصدر من دائرة احملكمة اليت يف حوزهتا الدعوى، فإذا ية من احملكمة الوطنية، و بطبيعة احلال ال يصدر قرار املقبولو 
أتخري ال مربر له،  قبلت الدعوى فينبغي على الدولة املوجه إليها طلب تقدمي الشخص، أن تنفذ هذا الطلب دون أي

ختاذ اخلطوات إن على دائرة احملكمة اليت تنظر يف الدعوى إمعلقا، فزال ينظر فيه، أو ة ال ييأماإذا كان قرار املقبول
ن الطعن املقدم من الشخص أالضرورية للحصول من الدولة املوجه إليها الطلب على مجيع املعلومات ذات الصلة بش

اء نفسها أن تطلب من املدعي العام هلا من تلقاكمة عن اجلرمية ذاهتا مرتني، و مبدأ عدم جواز احمل املعين، على أساس
صة فيما إذا كان خاري الضرورية للحفاظ على األدلة وعدم ضياعها، و ختاذ كافة التدابإستجابة إىل طلبها يف اإل

 1مضمون هذه األدلة توفر فرصة فريدة يف التحقيق أو احملاكمة.
 ابعة: أتجيل تنفيذ طلبات التعاونالفقرة الر 

تفاداي ة إىل دولة معينة بعض املشاكل، و الفوري لطلبات التعاون أو املساعدة اليت توجهها احملكمقد ينتج عن التنفيذ 
حلدوث مثل هذه املشاكل أجاز النظام األساسي للدولة املوجه إليها طلبات تقدمي التعاون أو املساعدة أتجيل تنفيذ 

عدة قضائية مبوجب لب تقدمي تعاون أو مساطإليها  نه جيوز للدولة اليت وجهأ( ذكرت 90هذا الطلب فاملادة )
، أو ن تنفيذه على الفور التأثري يف أي حتقيق جارأإذا كان من ش النظام األساسي أن تؤجل تنفيذ هذا الطلب

هذا التأجيل لفرتة زمنية  ختتلف عن الدعوى اليت يتعلق هبا الطلب، على أن يكونحماكمة جارية يف دعوى أخرى 
أو ستكمال التحقيق طوال هذا التأجيل لفرتة أكثر مما يلزم إلي الألى حتديدها مع احملكمة، و تفاق عيتم اإلحمددة 

أن تنظر قبل إصدار قرار التأجيل فيما إذا   على هذه األخريةيف الدولة املوجه إليها الطلب، و املقاضاة ذات الصلة 
ذا القرار املدعي العام من أن يلتمس من الدائرة ختاذ مثل هإال مينع املساعدة فورا و بشروط معينة، و  كان ميكن تقدمي

 ختاذ بعض التدابري الضرورية لضمان محاية الضحااي و الشهود.إاملعنية 
أتجيل تنفيذ طلب تعاون يف حال كان هناك طعن يتعلق مبقبولية  إىل ( فقد أشارت هي األخرى95أما املادة )

الدعوى، ففي مثل هذه احلالة جيوز للدولة اليت وجه إليها طلب تقدمي الدعوى قيد النظر أمام الدائرة اليت يف حوزهتا 
كانت قد قدمت طعنا يتعلق مبقبولية الدعوى أمام احملكمة، أو حملكمة أن تؤجل تنفيذ هذا الطلب إذا  مساعدة إىل ا

بناء على -عام تبني للمدعي ال إذا هذا التأجيليتعلق مبقبولية الدعوى أمامها، و صدور قرار من احملكمة تنتظر 

                                                           
 أنظر كل من:  1

صيلية(، جملة البحوث الدولية )دراسة حتليلية أتحكمة اجلنائية عقاد اإلختصاص للمنإعبد الرزاق املواىف عبد اللطيف، مشكالت  -
 .003، ص 0223، أكتوبر 11، السنة 00د قتصادية، كلية احلقوق، جامعة املنوفية، العداإلالقانونية و 

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتمن القواعد اإلجرائية و  181اعدة الق  -
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للمحكمة اجلنائية  ال يوجد أساس كاف للمحاكمة، حبسب ما تضمنه النظام األساسي أنه-أجريتالتحقيقات اليت 
 1.الدولية

مرحلة معينة من مراحل  بتدائية يف هذه املسائل ال تقصر علىختصاصات الدائرة اإلإأن  نشري إىل يف هناية هذا الفرعو 
غلبها يف جلسات تعقدها الدائرة أيف أي مرحلة، كما أن النظر يف هذه املسائل يتم  إمنا ميكن أن تثارالدعوى، و 

 القواعد اإلجرائية.م حمدد نص عليه النظام األساسي و تسري وفق تنظيبتدائية اإل
 ابط الشكلية للمحاكمةالفرع الثاين: الضو 

عن قواعد التحقيق النهائي الذي تقوم به خيتص هبا املدعي العام للمحكمة  بتدائي اليتختتلف إجراءات التحقيق اإل
يف حضور أطرافها، تدائية، و أمام قضاة الدائرة اإل شفاهة ىبتدائية أثناء احملاكمة، حيث أن هذه األخرية جتر الدائرة اإل

ناقشة أثناء عقد وى للميبني أوجه دفاعه، كما يتم طرح كل دليل مقدم يف هذه الدعاته، و كل متهم طلب يقدم
حىت يكون املتهمون على علم مبا يقدم ضدهم من األدلة، على أن يتم تدوين كل هذه اإلجراءات جلسات احملاكمة 

 يف حماضر تثبت ذلك.
 الفقرة األوىل: علنية اجللسات

ا شتها دون قيد إال ممناقطالع على إجراءاهتا و يعين مبدأ علنية إجراءات احملاكمة السماح لغري أطراف الدعوى ابإل
 2نتظام سري العدالة.يقتضيه حفظ النظام يف اجللسة وإ

مع ذلك مل يرد تع هبا املتهم أثناء احملاكمة، و حد الضماانت األساسية اليت يتمأيعترب حق املتهم يف حماكمة علنية و 
ن احلفاظ على أصريح بش طوكيو قد متت بطريقة علنية إالأن عدم وجود نصاحة يف ميثاق نورمربج و النص عليها صر 

ن تقبل احملكمة ابلشهادات اخلطية دون أن متنح املتهم أو دفاعه قد أاتح الفرصة ألحق املتهم يف احملاكمة العلنية 
 3ستجواب العكسي بشكل علين أمام احملكمة.اإلستجواب و الفرصة ملمارسة اإل

حق املتهم يف طوكيو لينص صراحة على ج و لية التالية للمحاكمات نورمرب تفاقيات الدو اإلوجاءت املعاهدات و 
( من 2/1)فقرة املادة ن العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية و ( م1) فقرة 10منها املادة احملاكمة العلنية و 

 تفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان.( من اإل5)فقرة  8املادة فاقية األوروبية حلقوق اإلنسان و تاإل

                                                           
 كل من:نظر  أ1

 .للمحكمة اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي53املادة ) الفقرة الثانية من -
 .031-032محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  -

 .039، ص 1990، لبنان، الطبعة األوىل التوزيع،و عليب حممد جعفر، مبادئ احملاكمات اجلزائية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر 2

3Marie- Bénédicte dembour, Emily Haslam, Silencing Hearings? Victim- witnesss at 

war crimes traials, European journal of international law, February 2004, p 167. 
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للجمهور حضور جلسات ابلتطبيق له ميكن حملاكمات، و الذي حيكم جلسات ات األصل ويعد مبدأ علنية اجللسا
الذي ال دائي الذي جيريه املدعي العام، وتعتمده الدائرة التمهيدية و بتاحملاكمة، على خالف احلال ابلنسبة للتحقيق اإل

  .حماميه، أو الشهودتهم و ي العام، أو الكاتب، أو املبتدائي إال للمدعجيوز فيه حضور جلسات التحقيق اإل
طمئنان إىل كانت جنسيتهم أو صفتهم( هو منحهم الشعور ابإل  )أاياحملكمة من حضور اجلمهور جللسات احملاكمة و 

تدابري، الغرض منها معاقبة ذلك الشخص أو األشخاص الذين ه من إجراءات و فيما جتريهة احملكمة وعدالتها نزا
 1أتثريها عليهم.اليت كان هلا صداها و إرتكبوا اجلرمية

نه جيوز أبل ، غري أن هذه القاعدة غري مطلقة،من هنا تكون القاعدة أن اجللسات علنية أمام احملكمة اجلنائية الدوليةو 
مبا يؤدي ، أو يف جزء منها، وذلك حلماية معلومات سرية، و للمحكمة يف حاالت معينة جعل اجللسة سرية أبكملها

كذلك يف حاالت اجلرائم اليت يكون ضحاايه ابألمن الوطين للدول، و  العبث ابألدلة أو اإلضرارإىل ا الكشف عنه
بتدائية أن سبب العنف اجلنسي أو اليت يكون الضحية فيها أو شهودها من األطفال، كما جيوز لرئيس الدائرة اإلب

 2ة يف حالة إخالهلم ابلنظام داخل اجللسة.خيرج من قاعة احملاكمة بعض األشخاص أو مجيعهم الذين حيضرون اجللس

إضفاء السرية على اجللسات  ستثنائية الواردة على مبدأ علنية اجللسات تفيد أنخالصة ما تقدم أن هذه احلاالت اإلو 
أمر جعل اجللسة سرية مرتوك تقديره  لة حتكمها ظروف الدعوى املفروضة على دائرة احملاكمة، كما أنأمن عدمه مس

بناء على طلب اخلصوم، مع جللسة سرية، إما من تلقاء نفسها أو اليت ميكن هلا أن تقرر جعل ابتدائية اإلللدائرة 
كلها أن أقرت الدائرة سرية بعض اجللسات أو   إذالزمة إبجابة اخلصوم إىل طلبهم، و أن هذه الدائرة غري م إىل اإلشارة

أن  إىل ينبغي اإلشارةستثناء، هذا و السرية هي اإلالعلنية و ألصل يف اجللسات الصورة ن األجتعل قرارها هذا مسببا 
ال تلحق هتام، و ة عليها، كتالوة قرار اإلالسرية مقصورة فقط على مساع الدعوى، فال تنسحب على اإلجراءات السابق

 3ابإلجراءات الالحقة عليها  كالنطق ابحلكم.
                                                           

 أنظر كل من:1 
 .332محد املهتدي ابهلل، املرجع السابق، ص أ -
 .325براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص  -

 نظر كل من:أ 2
 .023-020سامي عبد احلليم سعيد، املرجع السابق، ص   -
القاهرة، دون طبعة،  منرية سعود حممد عبد هللا السبيعي، ضماانت املتهم أمام احملكمة اجلنائية الدولية، دار النهضة العربية، -

 .301، ص 0212
واإلثبات للمحكمة اجلنائية  ( من القواعد اإلجرائية30القاعدة )للمحكمة، و  ( من النظام األساسي28الفقرة الثانية من املادة )  -

 .الدولية
 .030محدعبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  3
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 الفقرة الثانية: شفوية املرافعات
حيضر اجلمهور إىل حق املتهم يف احملاكمة العلنية حقه يف أن تكون حماكمته شفوية ألنه من غري املتصور أن عن يتفرع 

ستجواب ة يعين ابلضرورة أن عرض األدلة وإعلنية احملاكمستلزام إئا من وقائع احملاكمة، فال يسمع شيقاعة احملكمة و 
كمي من صبح لآلخرين دور يف منع أي سلوك حتبشكل علين أمام احلضور حبيث يلشهود سوف يتم شفاهة و ا

وقائع احملاكمة جيب أن إجراءات و  ينفي أنهم ابحلق يف احملاكمة الشفوية المتتع املتجانب السلطات القضائية، و 
 1عتبارها إحدى السمات األساسية للمحاكمات اجلنائية بصفة عامة.تكون مكتوبة إب

كذلك مرافعات اخلصوم يف الدعوى شفاهة إجراءات التحقيق ابجللسة، و كافة عليه فالشفوية يقصد هبا أن تتم  و 
 2نظر الدعوى موضوعيا جيب أن يتم شفواي.مناقشته يف مرحلة دارة الدليل و إ مؤدى هذا أنمسموع، و وبصوت 

 احملاكمة على الرغم من أن احملاكم اجلنائية الدولية املختلفة منذ نورمربج و طوكيو مل تنص صراحة على حق املتهم يفو 
إقرار حق املتهم يف احملاكمة الشفوية، فإذا راجعنا ا هذه احملاكم تتضمن يف طياهتا اإلجراءات اليت تبنته أن الشفوية إال

يب املدعي العام  دلأن يكمة، و ام أمام احملهتتتطلبت قراءة قرار اإل ( من ميثاق نورمربج سوف جند أهنا00املادة )
ستجواب العكسي يف مواجهة الشهود، جل اإلستجواب و الدفاع حق اإلاملدعي العام و ،كما منحت فتتاحية إبكلمة 

اإلثبات حية أخرى تضمنت قواعد اإلجراء و من ان، و 3هذه األمور ال يتصور أن تتم إال بشكل شفهي أمام احملكمة
 فوية.مبدأ الش يف العديد من قواعدها أتكيد5روندا و  4اخلاصة بكل من حمكميت يوغسالفيا السابقة

أننا نشري   يتضمن أي نص صريح يفيد بقاعدة شفهية املرافعة أمام احملكمة اجلنائية الدولية، إالأما النظام األساسي مل
 أهنا تعترب قاعدة أساسية من قواعد العدالة. إن مل يتم النص عليها إالأن قاعدة الشفهية و  إىل

ة املطروحة املبين على حرية القاضي اجلنائي يف تكوين قناعته ابألدلفقاعدة الشفهية ترتبط مع نظام اإلثبات اجلنائي 
من خالل متحيص حر إقتناعه ن القاضي أن يبين حكمه على أساس أطبيعة احلكم، فمن ش أثرها يف حتديدومدى 

على قاعدة  يستبعد ما ال يسرتيح إليه منها، كما ينبينوجدانه إليه، و نه له أن يستقي منها ما يسرتيح ألألدلة، كما 
طرحها يف اجللسة، مث مناقشتها مبا قد يعن هلم من أوجه األدلة و  ستمتاع إىلالشفهية إاتحة فرصة للخصوم لإل

 بغري ذلك ال يستقيم أي عدل صحيح.أو الرتجيح و التجريح 

                                                           
 .339محد املهتدي ابهلل، املرجع السابق، ص أ1
 .302ص  السابق،منرية سعود حممد عبد هللا السبيعي، املرجع 2

 .339ص  نفسه،محد املهتدي ابهلل، املرجع أ3
 .السابقة ( من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا01/0)و ( 85املادة )4

 ( من النظام األساسي حملكمة روندا.02/0املادة )5
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تهم تسأل املقبل كل شيء بضرورة أن ة احملاكمة جيب عليها أن تتقيد و فضال عما تقدم تفيد قاعدة الشفهية أن دائر و 
عرتف يف التحقيقات األولية لسلطة التحقيق )املدعي العام(، فيجب إعما إذا كان قد عن التهمة املنسوبة إليه، و 

عرتاف املدون يف التحقيقات األولية، و تقضي على ال جيوز هلا أن تستند إىل اإلإعرتافه أمامها، و عليها أن تعيد مساع 
يد بسماع شهود الدعوى من جديد، ويف حضور قواله، كما يقع عليها التقضوئها دون سؤال املتهم أو مساع أ

بتقريراهتم،  مناقشتهم فيما أثبتوهاخلصوم، وأن تسمح هلم بتقدمي دفوعهم وأوجه دفاعهم، وأن تسمع شهادة اخلرباء و 
ألدلة اليت على أساس كل ان النتيجة املرتتبة على ذلك أن دائرة احملاكمة ال حتكم يف الدعوى املعروضة عليها إعليه فو 

 1املشروعية.مت طرحها يف اجللسة وهذا ما يضمن هلا الصحة والنزاهة و 
نه ميكن إنعقاد جلسات احملاكمة حتول دون إتباع قاعدة الشفهية املطلوبة، فإنتيجة حلدوث ظروف طارئة أثناء و 

حدوث ظروف حالت دون حضور  مثال ذلكبتدائي املدونة يف حمضر التحقيق اإلستعانة ابلتحقيقات األولية، و اإل
 قبل بدء احملاكمة.بشهادته يف التحقيقات األولية و  حد الشهود أمام احملكمة، كوفاته مثال بعد إدالئهأ

ميكن يف مثل هذه احلالة ر جللسات احملاكمة، و حد الشهود مثال احليلولة دون حضو أكما ميكن أن ينتج عن مرض 
ى دون احلاجة إىل خذ شهادته أبي وسيلة أخر أبتدائي أو أدىل هبا أثناء التحقيق اإل يتالالرجوع إىل شهادته السابقة 

من بني لشخص هلا أتثريها يف طبيعة احلكم سواء ابإلدانة أو الرباءة، و خباصة إذا كانت شهادة هذا اضرورة حضوره، و 
 2تصال السمعي.اإل تصاالت بواسطة االتصال املرئي أوستعمال وسائل تكنولوجيا اإلإهذه الوسائل 

 احلضورية( )احملاكمةالفقرة الثالثة: مباشرة اإلجراءات يف حضور املتهمني 
لكي يكون احلق يف الدفاع جمداي، جيب أن امي احلق يف أن يدافع عن نفسه، و رتكاب فعل إجر لكل من يتهم إب

يضع أمام وإدعاء خصومه، و دعاء العام يقيد طلبات اإليكون من حقه حضور جلسات حماكمته لكي يتصدى و 
رصة مناقشة الشهود يف شهاداهتم واخلرباء يف كذلك لكي تتاح له فأهنا إثبات براءته، و احملكمة احلقائق اليت من ش

 3تقدمي ما يراه مناسبا من إيضاحات عن األدلة املطروحة.تقاريرهم، و 
من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف فقرهتا األوىل ابلتحديد على قاعدة مهمة  (23) قد نصت املادةو 

نه ال جيوز للمحكمة أن تقيم حكمها على أمفاد هذه القاعدة تهم حاضرا يف أثناء احملاكمة( و امل )يكون أن:هي 
للمحكمة أن تعتمد على دليل قدمه ال جيوز ودون أن تتيح هلم فرصة احلضور، و  ذته بغري علم املتهمني،إختإجراء 

                                                           
 .035-030محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  1
 .للمحكمة اجلنائية الدولية باتاإلثمن القواعد اإلجرائية و  23لقاعدة ا 2

 .320براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص 3
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إخالل احملكمة حبقوق الدفاع  دون أن يطلع خصمه عليه، ألنه يف مثل هذه احلالة يؤدي إىلاجللسة  حد اخلصوم يفأ
 1املقررة للمتهمني.

ستثناء على قاعدة )احملاكمة حبضور املتهم( إأوردت  ( من النظام األساسي23كما أن الفقرة الثانية من املادة )
يف حالة كون  كلها أو بعضها بغري حضور املتهم  عقد جلسات احملاكمةبتدائية أن تقرر نه جيوز للدائرة اإلأمضمونه 

 املتهم املاثل أمام هيئة احملكمة يواصل تعطيل سري احملاكمة، غري أن مثل هذا القرار مقيد بشرطني:
 إليه يتعلق بنتائج تعطيل احملاكمة. أويل إنذارال جيوز إبعاد املتهم من قاعة احملكمة إال بعد أن يتم توجيه  -1

إبعاد املتهم من حضور جلسات احملاكمة أن توفر له من الوسائل ما ميكن من تتبع  أقرت على الدائرة االبتدائية إذا -0
نه أ مع التأكيد علىتصاالت إذا لزم األمر ستخدام تكنولوجيا اإلإمن بينها لسات احملاكمة من خارج القاعة، و ج

قولة بعد أن يثبت عدم كفاية البدائل املعستثنائية، و لتجاء إىل مثل هذه التدابري إال يف الظروف اإلجيوز اإلال 
 2طبقا ملا تقتضيه احلالة.لفرتة حمدودة فقط األخرى و 

ابلتحديد يف فقرهتا الثانية مل تتوسع يف إيراد حاالت ( من النظام األساسي و 23املادة )يالحظ كذلك على نص و 
 ،1990هذا خبالف ما تضمنه مشروع النظام األساسي للمحكمة لعام ، و 3جلسات احملاكمة يف غياب املتهم عقد

الذي أورد العديد من احلاالت، غري أن ما ينبغي التأكيد عليه أن النظام األساسي ابلرغم من عدم إيراده ملثل هذه 

                                                           
 نظر كل من:أ1

 .039محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر     -
 .025سامي عبد احلليم سعيد، املرجع السابق، ص    -

 راجع كا من: 2
 .300املهتدي ابهلل، املرجع السابق، ص  حممد محدأ -
 .اجلنائية الدولية من النظام األساسي للمحكمة 23/د( من املادة 1الفقرة )(، و 23الفقرة الثانية من املادة )  -

عين داخل الفريق املشت مناقشة تفصيلية واسعة النطاق لة جواز عقد احملاكمة غيابيا مبوجب النظام األساسي، قد نوقأيالحظ أن مس 3
إبعداد مشروع النظام األساسي للمحكمة من جلنة القانون الدويل، حيث يتضح ذلك من خالل وجهات النظر املختلفة، فهناك رأي لقي 

احملكمة للعمل إال أنه ال ينبغي أن ال تدعى ستبعاد احملاكمة الغيابية  متاما على أساس مجلة  أمور من بينها إنه جيب أأتييدا واسعا مضمونه 
نه أن ينال من مسعة احملكمة، و أالعقوابت دون إمكان تنفيذها من شأو عقوبة، وأن فرض األحكام  و ظروف ميكن فيها تنفيذ أي حكم  يف

بعض ان هناك بعض األعضاء من اللجنة و من جهة أخرى كيابية إال يف ظروف حمدودة جدا، و قال رأي آخر بعدم جواز احملاكمة الغ
 اكمة الغيابية .يؤيدون بشدة احملت احلكوما

 :يف ذلك نظرأ
 .323منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص  براء  -
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تب عليها فحسب أتجيل بتلك احلاالت ظرفا يرت  عتدإنه أاحلاالت كظروف تربر عقد احملاكمة يف غياب املتهم، إال 
 فيما يلي تفصيل ذلك:احملاكمة، و 
بتأجيل  أتمر بتدائية أنحرتام حقوق املتهم، جيوز للدائرة اإلإلضمان ملصلحة العدالة و سوء صحة املتهم أوال: 

غري أن  ري الئق للمثول أمامهانعت أبنه غقتح غري قادر على املثول أمامها، وإصباحملاكمة إذا ساءت صحة املتهم، وأ
ألغراض و  بتدائيةقرار التأجيل املبين على عدم إمكانية مثول املتهم أمام احملكمة ال أييت عبثا بل ينبغي على الدائرة اإل

إبجراء فحص طيب أو عقلي أو نفسي للمتهم لغرض مجع معلومات  أتمر لتزاماهتا املتعلقة إبجراء احملاكمة أنالوفاء إب
إستطاعة احلضور إىل عدم ملثول أمام احملكمة حملاكمته، أو ستطاعة املتهم اإحبالته الصحية للتأكد من مدى تتعلق 

للدائرة فهم طبيعة التهم املوجهة إليه، و أن املتهم يبتدائية من هذا يقتضي بطبيعة احلال أتكد الدائرة اإلاحملكمة، و 
ا أو أكثر من قائمة خرباء حتظى مبوافقة املسجل، أو خبريا توافق بتدائية يف سبيل إجراء هذا الفحص أن تعني خبري اإل

ملتهم أن ا بتأجيل احملاكمة مىت رأت أتمر بتدائية أنللدائرة اإلأحد األطراف، و بتدائية بناءا على طلب عليه الدائرة اإل
ن صحته تتطلب ذلك كتحسأسباب  طرأت تهم إذاهلا صالحية أن تعيد النظر يف حالة املغري الئق للمثول أمامها، و 

أسباب تقتضي القيام خبالف م يكن مثة يوما(، ما  102وضوع التأجيل كل )مثال، كما جيوز هلا أن تراجع القضية م
 نه أصبحأو  طمأنت إىل صحة املتهمإهلا مىت ين كل ما تقرره يف سجل الدعوى، و بتدائية تدو على الدائرة اإلذلك، و 

 1إجراءات احملاكمة يف مواجهته. تشرع يف أن مهيئا للمثول أمامها

بغية إصدار قرار بتأجيل احملاكمة  إىل نظرا لظروف معينة قد تطرأ على احملكمة تضطرالتأجيل لدواعي األمن اثنيا: 
رتكب جرمية تدخل يف إأي حمكمة جنائية هو معاقبة كل شخص  هدفسالمة املتهم، ومن املعلوم أن  احلفاظ على

من املتهم من أي اعتداء قد أإذا مل تتم احملافظة على سالمة و إطار اختصاصها القضائي، فكيف تتم هذه احملاكمة 
 نتقام منه.يتعرض له من جانب املتضررين من اجلرمية هبدف اإل

بني وظائف الدائرة  ( من النظام األساسي على أن من20/ه( من املادة )2يف هذا املعىن تضمنت الفقرة )و  
عليه فانه من ضرورات هذه احلماية أن تؤجل جلسات احملاكمة إىل ، و "ختاذ ما يلزم حلماية املتهمإبتدائية ما يلي: " اإل

 محاية أمنه.طمئنان على سالمة املتهم، و  اإلحني
انه يف حالة هروب املتهم ال  يالحظتايل عدم املثول أمام احملكمة، و ابلقد يتمكن املتهم من الفرار، و  اهلروباثلثا: 

أو حماميه، أو ممثله  حد أقاربه،ألو كان ل أمام احملكمة أي شخص آخر حىت و أن ينوب عنه يف املثو  ميكن أبدا
عتماد التهم ألة هروب املتهم قبل و بعد إقد عاجل النظام األساسي للمحكمة بنصوص قانونية صحيحة مسالقانوين و 

لة هروب املتهم أمام الدائرة أأن مس إال إليها ابلتفصيل اليت سبق اإلشارةالتمهيدية، و اجهته أمام الدائرة يف مو 

                                                           
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتمن القواعد اإلجرائية و  135اعدة الق1
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يف اهلروب من احلبس االحتياطي، ففي هذه احلالة تؤجل جلسات  ميكن أن تتحقق إذا جنح املتهم بتدائية اليتاإل
مل يتم عالجها بدقة يف النظام  احملاكمة إىل حني القبض على هذا الشخص و تقدميه للمحاكمة، غري أن هذه احلالة

لكن ميكن القول ابللجوء إىل التفسري املوسع خبصوص إليها يف مشروع القواعد اإلجرائية، و  مل تتم اإلشارةاألساسي، و 
بتدائية سواء قبل بدء احملاكمة أو أثناءها، أن هلذه الدائرة أن تتخذ ما تراه ضروراي من تدابري ختصاصات الدائرة اإلإ

/و( 2هو نص الفقرة )تصاص الواسع للدائرة االبتدائية،خخري ما نستدل عليه ابإل، و 1اكمة على أحسن وجهلسري احمل
بتدائية لدى اضطالعها بوظائفها قبل نه: " جيوز للدائرة اإلأمن النظام األساسي اليت نصت على (  20 )من املادة

حتوته هذه إستقراء ما إبة"، وسائل أخرى ذات صلالفصل يف أية ميقوم مبا يلي حسب احلاجة ...، و  احملاكمة أن
رار املتهم فا أن موضوع مبن تدابري لضمان سري احملاكمة، و ختاذ ما تراه ضروراي مإبتدائية الفقرة نالحظ أن للدائرة اإل

للدائرة  حيث جيوزإنه ضمنيا يدخل ضمن هذه الفرتة أثناء انعقاد احملاكمة مل يتم تناوله صراحة يف النظام األساسي، ف
معها للقبض على هلا أن تطلب من الدول التعاون على املتهم الفار من احملاكمة، و أمر ابلقبض  بتدائية إصداراإل

 قيق مثوله أمام احملكمة.املتهم الفار، وحت

 إجراءات احملاكمةلفقرة الرابعة: تدوين ا
أقوال شهود إىل غري ذلك من اإلجراءات، و  ة إجراءات احملاكمة من مرافعاتيقصد مببدأ التدوين أن يتم إثبات كاف

مبعرفة املسجل الذي أانط به النظام م يف حمضر خاص يعد لذلك الغرض، و ما يصدر من قرارات أو أحكاوكل 
من هذا  (20/12) األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على مبدأ التدوين لكل إجراءات احملاكمة مبقتضى املادة

بتدائية إعداد سجل كامل ابحملاكمة يتضمن بياان دقيقا ابلتدابري يتوىل املسجل لدائرة اإل" تكفل ا بقوهلا:النظام 
 2احلفاظ عليه."إستكماله و 

بتدائية أن تكفل إعداد ملف كامل للمحاكم يعكس بدقة سري احملاكمة، حيث يقع مفاد ذلك أن على الدائرة اإلو 
ءات، فيدون تدوينا كامال كل ما يدور يف احملاكمة من إجرا أن يدونعاتق املسجل إعداد هذا امللف، وحفظه، و  على

م و سم املتهذا كانت اجللسة علنية أو سرية، وأمساء القضاة و الكاتب، واملدعي العام، وإيبني إأوال اتريخ اجللسة، و 
األوراق  مللف إىلأقوال اخلصوم، كما يشار يف هذا ااملتهمني، و املدافعني عنهم مث أمساء الشهود، وتدوين أقواهلم، و 

 لتقاط الصوت أو الصور.إاملرئية أو غري ذلك من وسائل  يف اجللسة و التسجيالت الصوتية واليت عرضت 

                                                           
 .080محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر 1

 .382، ص السابقمنرية سعود حممد عبد هللا السبيعي، املرجع 2
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أن تلك بتدائية يف شما قضت به الدائرة اإلدمت أثناء احملاكمة، و كما تدون يف ملف احملاكمة الطلبات اليت ق
أن هذا امللف ال تكون له بتدائية، مع العلم ادرة من الدائرة اإلالقرارات الصالطلبات، ويدون فيه منطوق األحكام و 

 1كاتبه.بتدائية و حجة إال بعد أن يوقع عليها رئيس الدائرة اإلأمهية و 
املادية املقدمة أثناء اجللسة، وحيفظها املستندات ن حيتفظ جبميع األدلة و أبى املسجل أن يتسم ابلسرية وينبغي علو 

 2بتدائية.أمر تصدره الدائرة اإل رهنا أبي حسب االقتضاء
لة تدوين إجراءات احملاكمة هلا أمهية كبرية، حيث يكون لكل من دون يف هذا السجل من إجراءات أعليه فمسو 

إعادة ستئناف و حجة يف مواجهة كل من يطعن فيها أو يرفضها، فالتسجيل له أمهية خاصة يف حالة الطعن ابإل
 النظر.

 أمام احملكمة اتالفرع الثالث: قواعد اإلثب
معرفة القواعد العامة لإلثبات فهي احملور الذي تدور حوله مة عند دراسة أي نظام إجرائي، هو من األمور امله

 إجراءات احملكمة.
ن أاألحكام العامة املتصلة ابألدلة، حيث تطبق بش قواعد اإلثباتوالقواعد اإلجرائية و  ولقد حدد النظام األساسي

 قواعد اإلثبات.ل الرابع من القواعد اإلجرائية و احملكمة اجلنائية الدولية قواعد األدلة املبينة يف الفصأمام  اإلثبات
اسي للمحكمة اجلنائية األس النظامعتمدها إأهم طرق اإلثبات اليت  ىلسنحاول من خالل هذا الفرع أن نتطرق إو 

ذلك من خالل الفقرتني ئية عند قبول األدلة وتقديرها، و بتدامجيع الضوابط اليت تتقيد هبا الدائرة اإلالدولية، وإىل 
 التاليتني: 

حكمة بوجه عام ال ختتلف الطرق اليت نص عليها النظام األساسي للم 3الفقرة األوىل: طرق اإلثبات يف احملكمة
  :هيالوطنية و ها التشريعات اجلنائية نسبتها إىل فاعل معني، عن تلك اليت نصت عليإلثبات الواقعة اإلجرامية و 

                                                           
 .083، ص نفسهمحد عبد القادر احلسناوي، املرجع أعبد القادر 1

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتاإلجرائية و  من القواعد 133القاعدة 2
ء جلنة القانون الدويل، أثناء إعدادهم ملشروع او مشاريع لنظام أاثرت مسألة إدراج قواعد اإلثبات يف النظام األساسي إشكالية لدى أعضا3

كن تناوهلا يف النظام أساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فقد رأى بعض األعضاء أن قواعد اإلثبات تبلغ من التعقيد حدا جيعل من غري املم
 رأى أعضاء آخرون أن هذا النظام ينبغي أن يشمل بعض من مث جيب عدم إيراد هذه القواعد يف النظام األساسي ذاته، يف حنياألساسي، و 

قواعد ملحقة و يف أن هذا املوضوع اهلام على أساس أن معظم القضااي ميكن أن تعاجل على حنو مناسب يف الالئحة أاألحكام األساسية بش
إمنا كان مطلواب منها أن تقبل أي أدلة بقواعد فنية يف تقدمي األدلة، و  دليلهم على ذلك أن حمكمة نورمربج مل تكن ملزمةابلنظام األساسي، و 

ستقر عليه األمر يف النظام األساسي خبصوص هذا املوضوع فهو إيراد بعض إ( من نظامها األساسي، أما ما 19هلا قيمة ثبوتية وفقا للمادة )
 قواعد اإلثبات.حقة به تعرف ابلقواعد اجلنائية و اإلجرائية لقواعد ملو ( وترك األمور التفصيلية 29ساسية لإلثبات يف املادة )األحكام األ

 .330-333منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص  براء-ملزيد من التفصيل راجع: و 
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 نه يالحظ على النظام األساسي ما يلي:أ، بيد 1عرتاف، شهادة الشهود(ستجواب، اإل، اإل)املعاينة، اخلربة
 2التوسع يف إيراد قواعد خاصة ابلشهادة. -1

 وضع قواعد خاصة تتعلق ابألدلة يف قضااي العنف اجلنسي. -0

 فللمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اخلصومنتداب اخلبري، ص النظام األساسي على املعاينة وإقد نو 
ن املعاينة اليت أجراها ن تعني خبريا أو أكثر يف الدعوى إلظهار احلقيقة، غري أهنا غالبا ما تلتفت عن إجرائها، ألأ

عدم جدواها هذا ما يغنينا عن إعادهتا من جهة، أو لبتدائي قد تكفي لذات الغرض، و املدعي العام أثناء التحقيق اإل
 حماكمة املتهم.للبعد الزمين بني وقوع اجلرمية و يف أحيان كثرية 

عتباره ستجواب املتهم إبإإجرائه للتحقيق احلق يف  ستجواب فقد ذكران من قبل أن للمدعي العام أثناءأما ابلنسبة لإل
عليه ال جيوز للدفاع فحسب، و  جواب يعترب وسيلةستالطرق املشروعة جلمع األدلة، أما يف مرحلة احملاكمة فاإل أحد

 أن يديل ما ينطوي عليه من مناقشة تفصيلية قد يؤدي إىلن االستجواب و إذا قبل بذلك، أل ستجواب املتهم إالإ
 أدلة الرباءة.ة يف املوازنة بني أدلة الثبوت و هذا ما يتناىف مع حيدة احملكماملتهم أبقوال ليست يف صاحله، و 

وهلا ستناد إىل حمضر الدائرة التمهيدية احملال إليها، بتدائية اإلالذكر لإلثبات جيوز للدائرة اإلإىل الطرق السالفة  إضافةو 
لة أختصاصاهتا أن حتيل أي مسهلا عند ممارسة إلتضمنه هذا احملضر أو جبزء منه، و ستعانة مبا التقديرية يف اإل السلطة

 3ختاذ اإلجراءات الالزمة حياهلا.إل أولية تتوقف عليها إجراء احملاكمة إىل الدائرة التمهيدية
شهادة الشهود من أهم أدلة اإلثبات املقررة أمام احملكمة اجلنائية الدولية لذا ستكون عرتاف ابلذنب، و ن اإلنظرا ألو 

 دراستها دراسة تفصيلية بعض الشيء على النحو اآليت:
، فال يعترب 4املكونة للجرمية كلها أو بعضهارتكاب الوقائع هو إقرار املتهم على نفسه إب عتاف ابلذنبأوال: اإل

تنحصر قيمة هذا إستدالل، و أقوال املتهم على متهم آخر يف ذات الدعوى فهي ال تدعو أن تكون جمرد  اعرتافإ
دت فيه ما يكفي لتكوين مىت وجعرتاف للفصل يف الدعوى كتفاء ابإلنه خيول احملكمة سلطة اإل أعرتاف يف اإل

إجراء التحقيق لتكون رأيها من حاصل األدلة سلطتها الكاملة يف مساع الشهود و نه يظل هلا إعمال إإال فعقيدهتا و 
 عرتاف املتهم نفسه.إمبا يف ذلك ا، واليت تطمئن إليها املعروضة عليه

                                                           
لإلثبات   ةمباشر  ا غريفعتبارها طر غلب التشريعات اجلنائية لعدم جدواها يف احملكمة، إبأمن طرق اإلثبات املعتمدة يف البعض ستبعاد إمت  1

 الدالئل. أوكالقرائن 
خذ هبا النظام األساسي للمحكمة أقد هتامي، و اإلالرئيسية املأخوذ هبا يف النظام دير ابلذكر أن شهادة الشهود هي طريقة اإلثبات واجل 2

 اجلنائية الدولية يف يوغسالفيا السابقة.

 .312-311ص محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، أعبد القادر  3
 .322خالد حممد إبراهيم صا،ح، املرجع السابق، ص  4
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لنفسية اليت ؤثر فيه الظروف ان املتهم قد تعرتاف املتهم جبرمية دولية نظرا ألإنه ينبغي عدم التعويل على أغري أننا نرى 
عرتاف أدلة أخرى تؤيد هذا اإل يلزم إضافةإذ  حلمل القضاء على إدانتهتهم وحده ال يكفي عرتاف املإهبا، فمير 

 1األخرى املقدمة ضد املتهم. سائر األدلةعرتاف و شة اإلقمناإىل ذلك ال أييت بسماع الشهود و والوصول 
هي الدائرة ابلذنب الذي يتم أمام احملكمة، و عرتاف اإل أحكامقد عاجل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية و 

به املتهم أمام الدائرة التمهيدية، وفق اإلجراءات اليت حددهتا  قرأعرتافا قضائيا طاملا إعرتاف يعد هذا اإلبتدائية، و اإل
 من هذا النظام. 25املادة 

إلتزام للمتهم احلق يف م عما إذا كان مذنبا أم بريئا، و املتهبتدائية سؤال فعند بدء احملاكمة يقع على عاتق الدائرة اإل
بناء عليه أتخذ إعرتافه ابلذنب، و عدم الرد على هذا السؤال، على أال يؤخذ هذا الصمت أبنه قرينة على الصمت و 

سؤال الدائرة  مشروع القواعد اإلجرائية، أما إذا قرر املتهم الرد علىها الطبيعي وفق النظام األساسي و احملاكمة جمرا
 ن جوابه ال خيرج عن األمرين التاليني:إف بتدائيةاإل

منصوص عليه يف النظام األساسي  هولة تبدأ إجراءات احملاكمة وفق مايف هذه احلا، و إنكاره للتهم املسندة إليه أوهلما:
 مشروع القواعد اإلجرائية.و 
حلالة ينبغي تتبع إجراءات معينة سعيا وراء  مثل هذه ايفعرتاف ابلتهمة املسندة إليه، و الثاين: أن يكون جوابه اإلو 

يكون للدائرة  إمناللمتهم، أو ثبوت إدانة تلقائية  ال يعين وضع هناية عاجلة للمحاكمة، تقصي أمد احملاكمة، وهذا
الدعوى عن تستمع إىل بيان املدعي العام  أن-األقلعلى -عليها قرر كيفية السري يف اإلجراءات، و بتدائية أن تاإل

نتائج د صدر عن إرادة حرة تفهم طبيعة و عرتاف املتهم أبنه مذنب قإأن تتأكد بنفسها من أن املقامة ضد املتهم، و 
 2حماميه.قد حدث بعد التشاور بني املتهم و عرتاف أن هذا اإلعرتاف ابلذنب، و اإل
التهم املوجهة من املدعي العام  الواردة يف عرتاف ابلذنب تدعمه وقائع الدعوىبتدائية فيما إذا كان اإلالدائرة اإل تبتو 

ة أدلة أخرى يقدمها املدعي أيلة للتهم يقدمها املدعي العام، ويقبلها املتهم، و أية مواد مكماليت يعرتف هبا املتهم، و 
 أو املتهم مثل شهادة الشهود. العام

لعام دليال على الظروف اليت مت فيها، عرتاف من قبل املتهم يكون مقبوال فقط عندما يقدم املدعي ان اإلإمن مث فو 
بعبارة أخرى جيب أن يتفق عرتاف جاء إراداي وطواعية من قبل املتهم، و ن اإلمقتنعة أبتكون احملكمة راضية و وأن 

عرتاف عترب اإلأ اقتنعت الدائرة مبا سلف من مسائلإذا خرى للدليل املعروض يف القضية، و عرتاف مع العناصر األاإل
عرتاف أية أدلة إضافية جرى تقدميها، تقريرا جلميع الوقائع األساسية الالزمة إلثبات اجلرمية املتعلق هبا اإلابلذنب مع 

 جاز هلا أن تدين املتهم بتلك اجلرائم.و 
                                                           

 083إسراء حسني عزيز حجازي، املرجع السابق، ص  1

 .022محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر 2
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خاصة ملصلحة اجملين عليه جاز هلا أن الدعوى حتقيقا ملصلحة العدالة، و رأت وجوب تقدمي عرض أوىف لوقائع  إذاو 
أتمر مبواصلة احملاكمة وفقا لإلجراءات  مبا يف ذلك شهادة الشهود، أو أنإضافية  املدعي العام تقدمي أدلةتطلب من 

 العادية.
 جيوز هلا أن حتيل القضية إىل دائرة ابتدائية أخرى.عرتاف ابلذنب كان مل يكن، و يف تلك احلالة عليها أن تعترب اإلو 
أتمر  عليها أنعرتاف ابلذنب كان مل يكن، و عترب اإلأ عرتاف املتهمإصحة بتدائية ب تقتنع الدائرة اإلعليه فإذا ملو 

بتدائية إأية دائرة  أن حتيل القضية إىلنصوص عليه يف النظام األساسي، و مبواصلة احملاكمة العادية حسبما هو م
 1.أخرى

إحالة طلب إىل املدعي العام، مضمونه عرتاف املتهم بذنبه إبتدائية بعد خالفا للقرارين السابقني، قد تقرر الدائرة اإلو 
 2عرتاف.وقائع الدعوى موضوع اإلإعرتاف املتهم، و الوطيدة بني  القةأخرى، تؤكد وجود تلك الع إضافية تقدمي أدلة

عرتاف املتهم بذنبه يف بداية احملاكمة يتطلب إبتدائية بعد أن صدور هذه القرارات من الدائرة اإل جيدر بنا التأكيدو 
 3أن يتم تدوينها يف سجل الدعوى.تكون مجيع هذه القرارات مسببة، و  لصحته أن

عرتاف ابلذنب، كما يطلب من الدائرة عليه يتضح مما تقدم أن النظام األساسي قد يتطلب شروط معينة لصحة اإلو 
بتدائية على إمنا حث الدائرة اإلاملتهم ابلذنب كقاعدة أساسية، و  عرتافإبتدائية أن ال تستند يف اإلدانة على اإل

عرتاف املتهم ابلذنب، أي مبعىن أن الدائرة االبتدائية ال إأو وقائع يف الدعوى تدعم  أخرى البحث إذا كان هناك أدلة
بتدائية يف حالة إمنا جيب أن تبت الدائرة اإلو  -عرتاف سيد األدلةعتبار اإلإب -عرتافه إتكتفي يف إدانة املتهم على 

عرتاف املتهم وحده كدليل وحيد إعرتاف، فأخرى تدعم هذا اإل نت هناك وقائع أو أدلةعرتاف املتهم فيما إذا كاإ
 4ستدالل يفيد صدقه.إيتأيد بدليل أو  لإلدانة يكون حمل شك ملنافاته لطابع األشياء مما يتعني معه أن

 اجلنائي، خاصة يف حالة أمام القضاء الدويل أهم وسائل اإلثبات حدأتعترب شهادة الشهود اثنيا: شهادة الشهود 
الشهادة هي كل ما يديل رتكاب اجلرائم الدولية، و تعذر احلصول على الواثئق الرمسية اليت تدين املتهمني إبغياب أو 

                                                           
 :كل من  نظرأ1

 .523-522جنالء حممد عصر، املرجع السابق،    -
 النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.من  25( من املادة 3-0-1الفقرة ) -

 من النطام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 25/أ( من املادة 0الفقرة ) 2
 .واإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية ( من القواعد اإلجرائية139الفقرة الثانية من القاعدة ) 3

 .331خالد حممد إبراهيم صا،ح، املرجع السابق، ص  4



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

484 
 

حضور الشهود أمام تتعلق ابجلرمية حمل احملاكمة، و  و أدركه من وقائعأ به الشاهد أمام احملكمة ابلنسبة ملا رآه أو مسعه
 1ستجواهبم.أمرا الزما لإلدالء بشهاداهتم وإ احملكمة يعترب

يكون هذا بشهاداهتم، و  إدالئهمجيوز هلا أن تطلب حضور الشهود و  ختصاصاهتا،بتدائية إلفبمجرد مباشرة الدائرة اإل
بناء على طلب املتهم ابلنسبة العام ابلنسبة لشهود اإلثبات، أو ما بناء على طلب من املدعي إالتكليف ابحلضور 

 2رأت ضرورة لذلك. بتدائية من تلقاء نفسها إذاالنفي، أو بناء على مبادرة من الدائرة اإللشهود 
ضاء الدويل اجلنائي بصفة التحدايت اليت تواجه الق أحدضمان حضور الشهود أمام القضاء الدويل اجلنائي يعترب و 

 يرجع ذلك إىل عدة أسباب:عامة، و 
تنظرها احلكمة يف نطاق نزاع سياسي أو عرقي، األمر الذي يدفع الشهود غالبا ما ترتكب اجلرائم الدولية اليت  -1

 نتقام أعضاء اجلماعة اليت ينتمي إليها املتهم.إبشهادهتم خوفا من  إىل عدم الظهور أمام احملكمة لإلدالء

توفري محاية مباشرة ابلتايل ال تستطيع قاليم اليت يقطن فيها الشهود، و ن احملاكم اجلنائية الدولية ال تسيطر على األأ -0
 ابلنسبة هلم.

ب عديدة تتعلق ألسبا أخريا هناك بعض طوائف الشهود الذين ميتنعون عن اإلدالء بشهادهتم أمام احملاكم اجلنائية الدولية
 3الصحفيني.األمم املتحدة، ورجال الدين و  أعضاءنظمات اإلغاثة كالصليب األمحر، و أعضاء م منهمبطبيعة وظيفتهم، و 

 مما سبق أن الشهود أمام احملاكم اجلنائية الدولية نوعان:يتضح و 
عرض لإلنتقام من يكون راغبا يف اإلدالء ابلشهادة حىت ينال املتهم اجلزاء الرادع لكنه مع ذلك خيشى الت: النوع األول

 4يف هذه احلالة يتعني على احملكمة أن تتخذ إجراءات وقائية معينة حلماية الشهود.أتباع املتهم، و 
ميكن للمحكمة يف هذه احلالة أن جلنائية الدولية دون عذر مقبول و : ميتنع عن اإلدالء بشهادته أمام احملاكم اوالنوع الثاين
أن تطلب تعاون الدول اليت يتواجد الشاهد على إقليمها لكي جتربه على املثول أمام احملكمة لطتها اجلربية و تستعمل س

 5لإلدالء ابلشهادة.
                                                           

 .323املرجع السابق، ص حممد املهتدي ابهلل، دمحأ 1
 .310محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  2
 .325، ص نفسهاملهتدي ابهلل، املرجع حممد محد أ 3
 كل من:راجع   4

 روندا.ل من حمكميت يوغسالفيا السابقة و اإلثبات اخلاصة بك( من قواعد اإلجراءات و 35القاعدة ) -
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.28املادة ) -

  راجع كل من:5

 روندا.ل من حمكميت يوغسالفيا السابقة و قواعد اإلثبات اخلاصة بك)مكرر( من قواعد اإلجراء و  92دة القاع -
 /ب( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.2) 20املادة  -



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

485 
 

ن النظام إهلذا فطلب ذلك مساعدة الدول للمحكمة، و كمة حضور الشهود للحصول على شهادهتم يتلكي تضمن احملو 
طواعية كشهود أو  ن مثول األشخاصأمتثال للطلبات املقدمة بشابإللتزام الدول األطراف إإىل ضرورة  أشار األساسي

 له صلة ابملساعدة يف مثول األشخاص/أ/ه(، كما تضمن النظام األساسي حكما آخر 93خرباء أمام احملكمة )مادة 
تقدمي املساعدة املتمثلة يف النقل املؤقت على النحو املنصوص عليه يف املادة ) كمة إذ يتعني على الدول األطراف أمام احمل

حتديد اهلوية أو املؤقت لشخص متحفظ عليه ألغراض  /أ( اليت جاء فيها: ) جيوز للمحكمة أن تطلب النقل93/3
املوجه إليها الطلب على أن توافق الدولة ذلك، و  هادته أو للحصول على مساعدة أخرى، بشرط موافقته علىبش دالءلإل

 مقرها، بل أن ن الدول األطراف ملتزمة بواجب ضمان املثول الطوعي للشهود أمام احملكمة يفإعالوة على ذلك فنقله"، و 
ما نصت عليه املادة ) هذا يف أي مكان آخر حتدده احملكمة، و أو قتضاء ابملثول أمامها يف مقرها عند اإلعليها أن تلزمهم 

نه يقع على إإذا وافقت الدولة اليت ينتمي إليها الشخص املطلوب إدالؤه بشهادته على تقدميه إىل احملكمة ف/ل(، و 93/1
 1الرتتيب إلرجاع هذا الشخص إىل دولته. -نتهاء الشخص من إدالئه ابلشهادة إمبجرد و  -املسجل 

 فيما-املساعدةقبل رفض تقدمي -لكن قد ترفض الدولة تقدمي هذا الشخص، ففي مثل هذه احلالة على الدولة أن تنظر و 
إذا مل تتحقق هذه املساعدة فللمحكمة مة على ذلك، و على أن توافق احملكمن املمكن تقدميها أبسلوب بديل  إذا كان

 2لة موضوع الدعوى إليها.أإذا كان هو الذي أحال املس إىل مجعية الدول األطراف أو جملس األمن األمر إحالة
طبقا ملا هو منصوص عليه يف الفقرة األوىل من مة أن حيلف قبل اإلدالء بشهادته يتوجب على كل شاهد مثل أمام احملكو 

إىل احملكمة،  تقدميه لألدلة اليت يف حوزتهأبقواله و  ضمان الصدق عند إدالئه( منمشروع القواعد اإلجرائية ل22القاعدة )
بشهادته بعد حضور أو مساع شهادة الشهود اآلخرين يف مرحلة  السبب نفسه ال جيوز حضور الشاهد الذي مل يديلوهلذا 

 3إذا كان خبريا أو حمققا. احملاكمة إال
" أعلن  ( ما يلي:22أما صيغة التعهد تتكون حسب ما تضمنه مشروع القواعد اإلجرائية يف الفقرة األوىل من القاعدة )

نه جيوز للشخص الذي يقل عمره عن مثاين عشرة سنة أو أال شيء غري احلق" غري سأقول احلق، كل احلق، و  رمسيا أنين
ن يشهد دون أداء ذلك التعهد أنه ال يفهم طبيعة التعهد أبمعتال، ترى الدائرة  الشخص الذي يكون حكمه على األمور

 4نه يفهم معىن واجب قول احلق.كون لديه علم هبا وأملسائل اليت ينه قادر على وصف اأرأت  إذا

                                                           
 :نظر كل منأ 1

 .للمحكمة اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي93من املادة )الفقرة اخلامسة  -
 .313-310محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  -

2Mario chiavario, some considerations on faces of justice by "Awon- specialist", 

journal of international criminal justice, March 2008, p 85. 
 للمحكمة اجلنائية الدولية. قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 102) الثالثة من القاعدةالفقرة 3
 أنظر كل من:  4
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اإلضرار به  إذا كانت الشهادة تؤدي إىل إال أحديديل الشاهد يف احملاكمة بشهادته شخصيا، دون أن ينوب عنه 
نه جيب أن تتضمن معلومات هامة هلا إأما خبصوص مضمون الشهادة فلسلطة التقديرية يف تقرير ذلك، و اوللمحكمة 

رتكاب إصلة مبوضوع الدعوى املنظورة أمام احملكمة، وهذه املعلومات هلا نفس القيمة سواء أن كان الشاهد قد حضر 
 .أو غري ذلكأقوال املتهم أو الضحية ستنتج بعض املعلومات من خالل إاجلرمية، أو كان قد رآها صدفة، أو 

على بيان أداة خبصوص اجلرائم اليت  أال تقتصرما حتتويه املعلومات املقدمة إىل احملكمة، جيب ون واجلدير ابلذكر أن مضم 
أوامر اإلدانة و  ألحكام إصدارها تفيد احملكمة أثناءينبغي أن متتد إىل معلومات أخرى إمنا إختصاص احملكمة، و تدخل يف 

 رتكابه للجرمية أو بعدها.إتسبها قبل حجمها سواء إكندات اليت تثبت ممتلكات املتهم و املصادرة، مثال ذلك املست
األدلة املتعلقة بتحديد ماهية العائدات، أو األموال، أو األصول احملددة،  بتدائية إىلعلى هذا األساس تستمع الدائرة اإلو 

لمت دائرة إذا عمكاهنا، كما يقع على الإرتكاب اجلرمية و اليت قد يرجع احلصول عليها بشكل مباشر أو غري مباشر إىل 
، وللدائرة بعد النظر يف أية أدلة مقدمة سواء أن ختطره بذلك بوجود طرف اثلث حسن النية، وله مصلحة هبذه األموال

موال أو أصول ملصادرة فيما يتعلق بعائدات أو أاملدان ، أو أي طرف اثلث أن تصدر أمرا اب من املدعي العام أو الشخص
 1رتكابه للجرمية.إاملدان قد حصل عليها من جراء ن الشخص حمددة إذا اقتنعت أب

ختيار بني اإلدالء مبا لديهم من أقوال، فللمحكمة حرية اإل نتيجة لعدم إمكانيتهموتفاداي حلدوث أي ضرر ابلشهود، أو 
عن مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا العرض املرئي أو السمعي، فضال إبفادة شفوية أو  أمامها أن تسمح ابإلدالء

 تقدمي املستندات أو احملاضر املكتوبة، على أن تراعي يف ذلك الضوابط التالية:
 قواعد اإلثبات يف هذا الشأن.والقواعداإلجرائية و  مراعاة ما تضمنه النظام األساسي -1

 قوق املقررة للمتهم.حلعدم اإلضرار اب -0

نه قد مت أ ع والدائرة، أوالدفا ه للشهادة من قبل املدعي العام و إدالئ ستجواب الشاهد أثناءإإمكانية  -3
 ستجوابه فيما سبق أثناء تسجيل الشهادة.إ

أن يكون املكان املختار لإلدالء ابلشهادة بواسطة تكنولوجيا الربط املرئي أو السمعي مالئما لتقدمي شهادة  -0
 قلم احملكمة ضمان ذلك.بتدائية و على الدائرة اإلوواضحة، و  صادقة

                                                                                                                                                                                     

 .038سراء حسني عزيز حجازي، املرجع السابق، ص إ -
للمحكمة  قواعد اإلثباتو ة األوىل من القواعد اإلجرائية الفقر ( من النظام األساسي للمحكمة، و 32الفقرة األوىل من املادة )  -

 اجلنائية الدولية.

 أنظر كل من: 1
 .315محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أبد القادر ع -
 .339براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص  -
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عرتاض من الشاهد الذي سجلت شهادته عند عرضها فيما بعد أمام احملكمة، سواء مثل أمام إكما جيب أال يكون هناك 
 1احملكمة أم ال.

لو كانوا قد شهود إثبات كانوا أم شهود نفي، و حضروا أمامها سواء ائية مساع الشهود الذين أعلنوا و على الدائرة االبتدو   
مما يعيب حكمها، و مة تكون قد أخلت حبقوق املتهمني ائرة احملاكإذا مل تسمعهم دهدوا أثناء التحقيق االبتدائي، و ش

كتفى الدفاع أبقوال إذلك يف حالة أقوال الشهود دون البعض اآلخر، و للمحكمة دائما سلطة تقديرية يف أن تسمع بعض 
رأت  كافيا بل إذاالشهود الذين شهدوا، كما جيوز هلا أن متتنع عن مساع شهادة شهود عن وقائع ترى أهنا واضحة وضوحا  

دعاء ختفيض ن تطلب من اإلأستدعائهم إلثبات نفس الواقعة كثري، فيجوز هلا إبتدائية أن عدد الشهود الذين مت الدائرة اإل
 2عدالة احملكمة.ط عدم اإلضرار حبقوق املتهمني، وعدم املساس بنزاهة و بشر هؤالء الشهود 

معىن ذلك ها ابلنتيجة اليت تطمئن إليها، و ميتقي أن تزن أقوال الشاهد، و رية يفخالصة القول أن لدائرة احملاكمة سلطة تقدي
 يت:ستعانة يف حتقيق تقييمها ابآلهلا اإلختصاصها، و إلة موضوعية من أأن تقدير احملكمة للشهادة مس

 ستعانة ابإلفادات غري احلضورية بدل الشهادة احلية.اإل -أ

من الشهادات الفردية أو  أكربميثل عددا  تقدمي عرض عامدرة على ستدعاء شهود من اخلرباء ممن هلم القإ -ب
 اإلثبات القضائي.

 األدلة املتمثلة يف اإلفادات اخلطبة املشفوعة ابليمني لتعزيز الشهادة احلية. ستخدامإ -ج
ستعانة هبذه الوسائل ن اإلإابلطبع فة احملاكمة بدل الطلبات اخلطية و بتقدمي طلبات شفوية خالل فرت  السماح-و

 بطريقة نزيهة.جراء حماكمته يف الوقت املناسب و سيساهم دون شك يف إ
 دائية عند قبول األدلة وتقديرهابتالفقرة الثانية: الضوابط اليت تتقيد هبا الدائرة اإل

قتناع إ( سلطة قبول أي دليل ميكن أن يتولد معه 29/9بتدائية مبوجب النظام األساسي ) املادة منحت الدائرة اإل
أمام احملكمة سواء إبثبات  رتكاب اجلرمية إىل شخص معني، فجميع طرق اإلثباتإمجيع قضاة الدائرة بثبوت نسبة 

                                                           

 كل من:راجع  1 
 .310املهتدي ابهلل، املرجع السابق، ص أمحدحممد  -
للمحكمة  قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 28-23) القاعداتنالنظام األساسي و ( من 29املادة )الفقرة الثانية من  -

 .اجلنائية الدولية
 .035-030إسراء حسني عزيز حجازي، املرجع السابق، ص    -

 ظر كل من:أن 2
 .031رامي عمر ذيب أبو ركبة، املرجع السابق، ص  -
 .312، ص محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابقأعبد القادر  -
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 أدلة للمحكمة صالحية عدم قبول أيةئع املؤثرة على هذه املسؤولية، و وقائع املسؤولية اجلنائية للمتهم، أو إثبات الوقا
و من أي جهة أخرى، إذا كانت عملية احلصول على هذه األدلة قد متت الدفاع أقدمت إليها من املدعي العام، أو 

 بواسطة وسائل تنطوي على خمالفة خطرية هلذا النظام، أو لقواعد القانون الدويل اليت تعاجل مسائل حقوق اإلنسان.
أدلة  ه بطبيعة أيةدعاء أو الدفاع إعالمبتدائية أن تطلب من اإللتفادي حدوث مثل هذه املخالفات جيوز للدائرة اإلو 

مدى صلتها ن أن تبت مسبقا يف جدوى األدلة وجواز قبوهلا، و ذلك حىت تتمكن ميعتزم تقدميها أثناء احملاكمة، و 
 1ابلدعوى املطروحة أمامها.

حيث تقرير مان قيام حماكمة عادلة للمتهم من احلكمة من وراء ذلك هي متكني احملكمة من أتدية مسؤوليتها يف ضو 
أدلة حسب تقديرها  هلذا فللمحكمة أن تفصل يف صلة أو مقبولية أيةه إليه واملسائل املتصلة هبا، و املوج صحة التهم

 مدى صلتها ابلدعوى املطروحة أمامها.و 
القواعد اإلجرائية، فعند تقرير مدى صلة كون مستندة إىل النظام األساسي و يالحظ أن هذه اإلجراءات ينبغي أن تو 

إال فيما يتفق  تقدم إليها ال تطبق دوائر احملكمة يف هذه احلالة القوانني الوطنية املنظمة لإلثباتيت األدلة ال أو مقبولية
 2(.01مع عما تضمنه النظام األساسي خبصوص القانون الواجب التطبيق يف مادته )

عند أحد طريف الدعوى لة مقبولية األدلة ميكن أن تثريها الدائرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أأن مس كما
 تقدميها إىل دائرة احملاكمة.

جيوز تقدميها، أن تثار فور معرفتها، و لة املتعلقة بصلة األدلة غري معروفة وقت أستثنائية، إذا كانت املسإجيوز بصورة و 
تقرر خالف  اءات، ماملاليت بدورها تبلغه إىل مجيع املشرتكني يف اإلجر ألة كتابيا للدائرة أن تطلب إاثرة هذه املس

 3ن مسائل األدلة يف ملف القضية.أختاذها ألي قرارات بشإ يف ستندت إليهاإتبدي يف األسباب اليت ذلك، و 
                                                           

جتدر املالحظة أن البعض من أعضاء جلنة القانون الدويل ذهبوا أثناء إعدادهم ملشروع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل  1
 نتهاك خطريا.نتهاك القانون الدويل مادام اإلإستبعاد احملكمة ألي دليل يتم احلصول عليه عن طريق إالتأكيد على ضرورة 

لقطعية يف قانون نتهاكا لقاعدة تكون من القواعد اإهو الدليل الذي يتم احلصول عليه عن طريق رون أن الدليل الوحيد غري مقبول رأى آخو 
ستبعاد أدلة من احملكمة لعدم فبوليتها ألي سبب كان فانه جيب أن يكون هذا القرار قابال إنه يف حالة أرأى آخرون حقوق اإلنسان، و 

 ستئناف.لإل
  ذلك:راجع يف
 .339براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص    -

 نظر كل من:أ 2
 .302محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  -
 .528جنالء حممد عصر، املرجع السابق،  -

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 20-23) القاعداتن 3
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 اليت من بينها ما يلي:عد األخرى اليت ينبغي مراعاهتا و نه فضال عن الضوابط السالفة الذكر، هناك بعض القواأغري 
اليت ترتكب أثناء احلروب، بل ظرا خلطورة جرائم العنف اجلنسي و ن هامقبوليتي و أوال: األدلة يف قضااي العنف اجلنس

يصة عند وضع القواعد ن سكراترية األمم املتحدة كانت حر إأصبحت مظهرا أساسيا يف احلروب يف العصر احلايل، ف
حتدد ن تضع قاعدة خاصة ، أب0222يونيو  32عتمدهتا اللجنة التحضريية يف إقواعد اإلثبات اليت اإلجرائية و 

 مبوجبها جمموعة من املبادئ اليت تتعلق ابألدلة يف قضااي العنف اجلنسي.
 32قتضاء تضمنتها القاعدة قها عند اإلتسرتشد مبجموعة من املبادئ وتطبن احملكمة إففي قضااي العنف اجلنسي ف

 أهم هذه املبادئ هي:اعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات و من القو 
ستخدام القوة، سلوك للضحية كنتيجة إلستنتج وجود الرضا من أي كلمات أو نه ال ميكن للمحكمة أن تأ -1

 1ستغالل بيئة قسرية.إستخدام القوة، أو اإلكراه، أو أو التهديد إب

إعطاء موافقة  سلوك للضحية إذا كانت عاجزة عنمحكمة أن تستنتج من أي كلمات، أو نه ال جيوز للأ -0
 2حقيقية.

ن العنف أعدم مقاومته أساسا بشرضا من جمرد سكوت الضحية أو تج التستنمة أن الجيب على احملك -3
 اجلنسي املزعوم.

كما ال جيوز للمحكمة أن تستنتج مصداقية الضحية، أو الشاهد، أو طبعه، أو نزوعه إىل قبول اجلنس من  -0
 3أو الشاهد. للضحية-الالحقأو  السابق-الطبيعة اجلنسية للسلوك 

ذهبا  اخلاصتني بيوغسالفيا السابقة ورواندا نص على ذلك صراحة، و األساسي للمحكمتنيمن اجلدير ابلذكر أن النظام و 
اثرا عميقة على الصعيد أعتبار أن جلسات احملكمة قد ترتك ذلك إبللمحكمة أن تعقد جلسات مغلقة، و  نه جيوزأإىل 

 4ا لوجه مع اجلاين.احلاالت اليت تكون الضحية فيها وجهعتداءات اجلنسية و خاصة يف قضااي اإلالنفسي و 
ستجواب الضحية أو الشاهد يقدم إخطارإىل احملكمة اليت إستخالص أدلة، مبا يف ذلك عن طريق إحيثما يعتزم تقدمي و 

تقرر الدائرة  القضية، وعندمامدى صلة هذه األدلة مبواضيع ستخالصها و إة املزمع تقدميها أو ستتوىل وصف جوهر األدل
 5 الضحية أو ممثله القانوين.سة سرية إىل آراء املدعي العام والدفاع والشاهد و لمقبولية األدلة تستمع يف ج

                                                           
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات/أ( من القواعد اإلجرائية و 32ة )القاعد1
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات/ب( من القواعد اإلجرائية و 32ة )القاعد2
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتج( من القواعد اإلجرائية و 32دة )القاع3
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتاإلجرائية و /د( من القواعد 32ة )القاعد4
 . 335خالد حممد إبراهيم صا،ح، املرجع السابق، ص  5
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ما قد تلحقه ية ابلنسبة ألحد مواضيع القضية و ثباتعتبار ما إذا كان لتلك األدلة درجة كافية من القيمة اإلأتخذ يف اإلو
 1.جله األدلةأتدون الدائرة يف ملف القضية الغرض احملدد اليت قبلت من تلك األدلة من ضرر و 

جيب على احملكمة عدم الكشف عن أية معلومات أو واثئق ختص دولة  محاية املعلومات الوطنية األمنية احلساسة اثنيا:
 2ما، إذا كان من شان ذلك أن ميس مبصا،ح األمن الوطين هلذه الدولة حسب رأي هذه الدولة

تطلبها احملكمة من ( نظاما شامال مفصال من الضماانت حلماية املعلومات اليت 30قد وفر النظام األساسي يف مادته )و 
هذه املادة يف فقرتيها  قد أوردتأن مت الكشف عنها، و أبهنا تضر أبمنها الوطين  اليت تراها هذه األخريةإحدى الدول، و 

إختاذ تدابري من يتطلب فيها أي مرحلة من الدعوى، و يف  أهي اليت تنشتنطبق فيها و االت اليت ميكن أن الثانية احلاألوىل و 
كما ميكن أن تنطبق هذه املادة   ،يكون الكشف فيها عن املعلومات اليت حتويها أو ميكن احلصول عليها حمل نظرالدائرة و 

رفض أن يفعل ذلك، أو  لكن هذا الشخصمن شخص تقدمي معلومات أو أدلة و  يف أي حالة يكون قد طلب فيها
س مبصا،ح األمن الوطين للدولة و نه أن ميأأن الكشف عنها من ش ى أساسأحال املسألة إىل دولته أو دولة أخرى عل

 ن الكشف سيكون من شأنه اإلضرار مبصا،ح أمنها الوطين.أكدت الدولة املعنية أهنا ترى أب
علومات األمنية اليت تطلب منها أو قد تكون يف حيازة دولة لضمان فاعلية هذه الضماانت أجيز للدولة أن حتمي املو 

كما منحت الدول   ،عالوة على ذلك جيوز ألي دولة أن تتدخل يف أي قضية حلماية معلوماهتا األمنية من اإلفشاء ،غريها
يت ع على الدولة الابملقابل تقأن يؤثر على األمن القومي هبا، و نه أإفشاء املعلومات من ش حتديد املعايري اليت تبني أن

طلبت عدم الكشف عن أية معلومات تضر أبمنها الوطين التعاون مع املدعي العام أو حمامي الدفاع أو دائرة تدخلت و 
ا ختاذها مبإاجلائزة اليت ميكن  لة بطريقة تعاونية، كذلك حددت عددا من اخلطواتأجل السعي إىل حل املسأاحملاكمة من 

احلصول على املعلومات من مصادر أخرى أو ا كانت األدلة ذات صلة، و حتديدها إذلب و يف ذلك تعديل أو توضيح الط
 3.أخرى مثل عقد جلسات مغلقة أو عن جانب واحد على وسائل لتقدمي املعلومات أبساليبتفاق اإلبشكل آخر و 

بطريقة تعاونية لة أحلل املسمجيع اخلطوات املعقولة ت ختشى املساس أبمنها بعد إختاذ من جانب آخر جيوز للدولة إذا ظلو 
كن يف ظلها تقدمي املعلومات دون املساس مبصا،ح أمنها الوطين أن تبليغ املدعي العام أو ميد ظروف جنه ال تو أترى و 

 احملكمة ابألسباب اليت بنت عليها قرارها.

                                                           
 .511جنالء حممد عصر، املرجع السابق، ص  1

  .085رامي عمر ذيب أبو ركبة، املرجع السابق، ص  2
 أنظر كل من:  3

  .003محد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  -
 للمحكمة اجلنائية الدولية.( من النظام األساسي 30الفقرة اخلامسة من املادة )  -
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ختاذ إنه جيوز هلا إرئ فأن املتهم مذنب أو ب ضرورية إلثباتاألدلة ذات صلة و  إذا قررت احملكمة بعد ذلك أن لكنو 
لتزاماهتا مبوجب النظام أن الدولة ال تتصرف وفقا إل إذا خلصت احملكمة إىلألة أو خطوات أخرى للسعي حلل املس

إذا كان هو من أحال املسالة إىل  إىل مجعية الدول األطراف أو جملس األمن األساسي، جيوز للمحكمة أن حتيل األمر
 1.احملكمة

لكي حتقق األدلة دورها يف إثبات أو نفي التهمة ابلشكل الصحيح،  ء عما تضمنه املعلومات السريةاثلثا: عدم اإلفشا
تطلبها  فقد وفر النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية نظاما شامال مفصال من الضماانت حلماية املعلومات اليت

فيجب أن تتسم  2لكشف عنها.ن مت اإأهنا تضر أبمنها الوطين  اليت ترى هذه األخريةاحملكمة من إحدى الدول و 
 التايل:النحو  ( على33) القاعدةهو ما أقرته اإلجراءات املتعلق هبا ابلسرية و 

طار العالقة املهنية بني نع االتصاالت اليت جترى يف إتصاالت واملعلومات، حيث جيب أن متفيما يتعلق ابإل -1
 إال يف حالتني: ال جيوز إفشاءهاية و الشخص ومستشاره القانوين ابلسر 

 إذا وافق الشخص كتابيا على إفشاء هذه العالقة 

 تصاالت لطرف اثلث.إذا كشف الشخص طوعا عن مضمون اإل 

املتخصص يف األمراض العقلية،  طبيبهطار العالقة املهنية بني الشخص وطبيبه أو تصاالت اليت جرت يف إسرية اإل -0
 عرتاف املقدس الذي يعد جزءا ال يتجزأ من ممارسة هذا الدين.أو رجال الدين كاإلطبيبه النفساين أو حماميه أو 

ال جيوز أدائها ملهامها، و  سرية املعلومات أو الواثئق أو األدلة اليت حتصل عليها جلنة الصليب األمحر الدولية أثناء -3
 إفشاؤها من مسؤول أو موظف لدى جلنة الصليب األمحر الدولية إال يف حالتني:

 عدم اعرتاض جلنة الصليب األمحر الدولية، كتابيا على اإلفشاء بعد مشاورات أو إذا تنازلت عن هذا احلق. 

 إذا كانت هذه املعلومات أو الواثئق أو غريها من األدلة الواردة يف البياانت العلنية. 

نه ال جيوز فيما بعد تقدميها كأدلة أثناء إف ،كتماهنا  ىجر عام مواد أو معلومات املدعى ال ةعلى أي حال عندما تكون حبوز و 
هو األمر املقرر أيضا يف حالة كون املواد أو مسبقا للمتهم ابلشكل املالئم، و  قرار أو احملاكمة دون الكشف عنهاإلاجلسة 

أو احملاكمة إال وز بعد ذلك تقدميها كأدلة يف جلسة اإلقرار جينه ال إف ،اع ومت كتماهنا عن املدعي العاماملعلومات حبوزة الدف
 3.بعد الكشف عنها مسبقا للمدعي العام ابلشكل املالئم

( من مشروع القواعد اإلجرائية يلتزم 158مبوجب القاعدة ) العبثاألدلة من التعرض للضياع و رابعا: احلفاظ على 
نعقاد جلسات احملاكمة، سواء كان ذلك مبحض إاملستندات املادية املقدمة أثناء ملسجل ابحلفاظ على مجيع األدلة و ا

                                                           
 .085، ص السابقركبة، املرجع  رامي عمر ذيب أبو 1
 .511ص  جنالء حممد عصر، املرجع السابق،2

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 81/5ة )القاعد 3
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متتثل يف سبيل  أن هذا األساسي ينبغي على الدول األطراف بتدائية، وعلىاإلبناء على طلب من الدائرة ختصاصه، أو إ
غري دول أن تلزم موظفيها القضائيني و أية طلبات توجهها احملكمة إليها، ومن مث يقع على هذه ال إىل احلفاظ على األدلة

 1.تقدميها إىل احملكمة وقت طلبهاسجالت واملواد واحلفاظ عليها و لقضائيني مبساعدة احملكمة على حتديد هذه الا
 الشهودائرة اإلبتدائية جتاه املتهمني والضحااي و املطلب الثاين: ضوابط الد

لكي تكون معاقبتهم، و اجلرائم و سبة مرتكيب تعد الغاية من إنشاء احملاكم اجلنائية عموما هو حتقيق العدالة عن طريق حما
 قد نصت على احلق يف حماكمة عادلةمن الضماانت ألطراف الدعوى، لذلك ف دىنأاحملاكمة عادلة البد من توافر حد 

الدويل، بل أن ت اهلامة على املستويني الوطين و تعترب احملاكمة العادلة من الضروراي، و 2اإلقليميةالعديد من املواثيق الدولية و 
 أمامها. ألمهية تزاد أكثر على املستوى الدويل خلطورة اجلرمية املرتكبةهذه ا

هي لن تكون  به األنظمة القضائية الوطنية، و  ن تكون منوذجا دوليا للعدالة، حتتذيفاحملكمة اجلنائية الدولية تسعى أل 
 3كذلك إذا مل حترتم احلد األدىن من معايري العدالة املعرتف هبا دوليا.

تضمن الباب السادس من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاص ابحملاكمة طائفتني  ،لتلك احلقائقإدراكا و  
األساسي  وعليه فالنظامهي متثل احلد األدىن حلقوق كل منهما. املتهم وحقوق الضحااي والشهود و  مهاحقوقمن احلقوق 

على الدائرة  رضهم فقط بل ذهب أكثر من ذلك حيث فللمحكمة مل يقتصر يف نصوصه على إيراد حقوق خاصة ابملت
شرتاك يف الشهود بل فرض عليها ضرورة السماح هلم ابإلة لضمان توفري احلماية للضحااي و ختاذ التدابري الالزمإبتدائية اإل

الشهود و  الضحااي و من املتهمني وتوفريه لكلختاذه إبتدائية لتوضيح ما على الدائرة اإلءات احملاكمة اليت هلم صلة هبا.و إجرا
 نقسم هذا املطلب إىل الفرعني التاليني:

 الفرع األول: حقوق املتهم يف مرحلة احملاكمة 
حد أفراد الرابطة اإلجرائية أنظرا لكونه و  ،هتام حمدد لهإمن يتم توجيه  للمحكمة اجلنائية هو إن املتهم وفقا للنظام األساسي

أمام الدائرة املختصة ابحملكمة اجلنائية الدولية، لذا يعد الشخص الطبيعي الذي يتم يف الدعوى اجلنائية أثناء احملاكمة 
م يكتسب معها جمموعة من احلقوق هتانه منذ اللحظة اليت يكتسب فيها صفة اإلإحتريك هذه الدعوى ضده، لذلك ف

 4.وإثبات براءتهن نفسه عهنا أن تكفل له حماكمة عادلة سريعة يتمكن من خالهلا الدفاع أالضماانت اليت من شو 
                                                           

 للمحكمة اجلنائية الدولية. ( من النظام األساسي93/ي( من املادة )1الفقرة ) 1
 الواجبات.عالن اإلقليمي األمريكي للحقوق و اإلإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، و كا  2

3Sara Stapleton- ensuring a fair trail in the intenational criminal court: statitory 

interpretation and the impermissibility of derogation – international law and politics- 

vol 31, 1999, p 545. 
 نظر كل من:أ4

 .038السابق، ص  حملكمة اجلنائية الدولية، املرجعمننصر سعيد محودة، ا -
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هذه األخرية البعض منها يتداخل مع حقوق النظام األساسي، و  ( من23) املادةقد مت النص على هذه احلقوق يف و 
عليه وبغية عدم التكرار فإننا واليت سبق حبثها، و  (55)األشخاص يف مرحلة التحقيق املنصوص عليها يف املادة

 غري تكرار ملا سبق حبثه من حقوق. من هبا املتهم سنقتصر على بيان احلقوق اليت يتمتع
 فتاض براءة املتهمإالفقرة األوىل: مبدأ 

أن يثبت  نه برئ إىلأومؤداه معاملة املتهم على  القانونية، مبدأ قريبة الرباءة من املبادئ املستقرة يف كافة األنظمة
هذا األصل مقرر بصريح النص يف مجيع الدساتري وهو مقرر كذلك يف . و 1عكس ذلك بصدور حكم قضائي ابت

 2الدولية.عديد من املواثيق 
اء براءته، أما احلكم ابلرباءة فال يلزم فنتإإذا قام الدليل القاطع على  الإنه ال جيوز احلكم إبدانة شخص أمؤدى ذلك و 

معىن ذلك أن احلكم ابلرباءة يصح أن يبىن دانة، و اؤه على الشك يف ثبوت اإلبناءه على القطع و اجلزم، بل يصح بن
ن الشك يف اإلدانة يتساوى هتام ذلك أبهتام، أو على وجود أدلة قاطعة تثبت صحة اإلما على أدلة قاطعة تنفي اإلإ

اطع دليل القذا قام الإإال  برباءة املتهم، أما احلكم ابإلدانة فال سبيل إليهرباءة إذ جيب يف احلالتني احلكم مع القطع ابل
هو الرباءة، ال يزول ت ابليقني و ن ما ثبأل نسبتها إىل املتهم من جهة أخرى علىعلى ووقوع اجلرمية من جهة، و 

 ابلشك.
األوروبية هذا املبدأ ابلشكل اآليت: "أن قضاة احملكمة مدعوون إىل تصور فكرة  قد شخصت حمكمة حقوق اإلنسانو 

أي شك جيب أن يستفيد منه املتهم،  دعاء و إليه، فعبء اإلثبات يقع على عاتق اإلرتكب التهمة املنسوبة إأن املتهم 
 3دعاء أن يبلغ املتهم مبا يتخذ ضده من إجراءات لكي يستطيع يف ضوء ذلك هتيئة دفاعه".كما وعلى اإل

 4ة الدولية.اإلجراءات اجلنائي عتباره أصلفرتاض براءة املتهم إبإ يغفل القضاء اجلنائي الدويل على تبين ومل
                                                                                                                                                                                     

 .008، ص عامل متغري، املرجع السابق ئي الدويل يفعلي يوسف الشكري، القانون اجلنا -
 راجع كل من:  1

 .308املهتدي ابهلل، املرجع السابق، ص  حممد محدأ -
الستون، ، جامعة القاهرة، العدد السابع و قتصاد، كلية احلقوقاإلد حبيب السماك، قرينة الرباءة ونتائجها، جملة القانون و محأ -

 . 28إىل  20، ص 1993
 كل من:  نظرأ 2

 .1922من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية السياسية لعام  10على سبيل املثال املادة   -
أمام احملكمة اجلنائية الدولية، كلية احلقوق، جامعة عني ت املتهم أمام احملاكم الوطنية و ضماان منري حممد شحادة العفيشات،  -

 .050، ص 0211مشس، 

 .023-200حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق، ص 3
 ( من النظام األساسي حملكمة روندا.02/3( من النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا، و )01/3نظر املواد )أ 4
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 هي:براءة املتهم ابجلرائم الدولية و  فرتاضإأن احملكمة اجلنائية الدولية رتبت ثالثة أاثر سياسية على 1أكد البعض  قدو 
 غريها من األجهزة القضائية واإلدارية مع اهليئات القضائية والتسجيل و تعامل مع املتهم من قبل القضاء و ضرورة ال

جهات غري قضائية،  خر يتمثل يف ضرورة تعامل هيئات و هذا التصور له جانب آ كما أن نه بريء.أاملتهم على 
 نه الشخص الذي صيغ ضده التهم اجلنائية اليت مل يثبت إدانته بعد.أكاإلعالم مثال على 

 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 22دعاء، فقد أكدت املادة )عبء اإلثبات يقع على عاتق اإل
 2."أمام احملكمة وفقا للقانون الواجب التطبيق أن تثبت إدانته اإلنسان بريء إىل أن:"على 

 ودون إدانته حسب القانون  النتائج اليت ترتتب أمام القضاء اجلنائي الدويل على براءة املتهم هو وجوب إثبات
 3الدولية.( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 22/3ما أكدته املادة )وهذا شك معقول،  أدىن

كتفاء أن هذا اإل  وبناء عليه يكفي لصحة احلكم ابلرباءة أن تتشكك احملكمة اجلنائية الدولية يف صحة إسناد التهمة، إال
 أدلةاحملكمة قد أحاطت بظروف الدعوى و ما يفيد أن ن يشمل احلكم ابلرباءة مبجرد الشك يف إثبات التهمة مشروط أب

 نه قرر قاعدة إلزامية للمحكمة اجلنائية الدولية،أ أ الرباءةن أهم ما يتميز به مبدإمن مث فو  ثبات اليت قام عليها اإلثبات،اإل
مىت تشككت احملكمة يف ن حق املتهم احلصول على الرباءة الشك يف اإلدانة حبيث يصبح مفينبغي عليها إعماهلا كلما اثر 

                                                           
1Antonio Gassesse and others, the Rome statue of international criminal court, a 

commentary, oxford university, press, p 1345. 
أي يف الباب السادس )احملاكمة( بعد من وجهة  ( من النظام األساسي22/1التأكيد على براءة املتهم يف املادة ) من الضروري القول أن2

رتكابه للجرمية سواء يف إن املبدأ ال يتحقق مبرحلة احملاكمة، بل هو أصل إجرائي يشمل الشخص املزعم تنظيمي البد من رفعه، أل أنظران خط
 تهم والطعن.عتماد الإو أمرحلة التحقيق 

جيب أن يف القانون اجلزائي قاعدة )الشك يفسر لصا،ح املتهم( أي أن كل شك يف إثبات اجلرمية إىل الشخص من القواعد اإلجرائية الثابتة  3
انحية النفي من إلثبات والتأييد من انحية، واإلنكار و احلرية بني اابلشك املوقف الناجم عن الرتدد و يقصد يفسر ملصلحة هذا الشخص، و 

يعين اإلقناع املأخوذ من ذلك  اليقني، على عكسابلنظر إىل نفس نتائجها، بينما  بصورة متساويةخرى، حبيث يبدو كل منهما ممكنا و أ
 و هو املعرفة اليت تستبعد كل شك يف مدى تطابق األفكار اجملردة مع حقيقة الواقع.أاحلقيقة 

ز توسيع ال جيو مية أتويال دقيقا و يف فقرهتا الثانية بقوهلا: " يؤول تعريف اجلر  ه( من00ادة )قد نص النظام األساسي على هذه القاعدة يف املو 
 و اإلدانة."أيف حالة الغموض يفسر التعريف لصا،ح الشخص حمل التحقيق او املقاضاة نطاقه عن طريق القياس، و 

 راجع يف ذلك: 
 .082، ص 0221الطبعة األوىل، القانون اجلنائي الدستوري، دار الشروق،  محد فتحي سرور،أ -
بيان حقوق املتهم أمامها، كلية احلقوق، جامعة البحرين، اجمللد ريف ابحملكمة اجلنائية الدولية و النواسية، التع خملد الطراونة، عبد هللا -

 .    092، ص 0220األول، العدد الثاين، يوليو، 
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ستنادا إىل إجيوز الطعن فيه كمها حقيقيا ابإلبطال و دانة كان حقضت ابإلانة املقدمة ضده، فإذا خالفتها و اإلد أدلة
 1ذلك.
 : حق املتهم يف املساواة التامةالفقرة الثانية 

قد ، و 2ن مجيع األشخاص جيب أن يكونوا متساوين أمامهاإاألساسية للمحاكم اجلنائية الدولية املؤقتة ف حسب األنظمة
ة املوازنة العادلة بني قد عرب عنها بضرور اكم اجلنائية الدولية املؤقتة، و جاء هذا املبدأ يف عديد من القرارات القضائية للمح

ن األطراف ال ن تضمن أبجيب على اهليئة القضائية أب، حيث يشكل روح وجوهر احملاكمة العادلة، و 3االدعاءاملتهم و 
 توافر املساواة عن أمرين:جيب على احملكمة أن تتحرى عند حبثها عن مدايت عندما تقدم قضية أمام احملكمة، و تتضرر 

 ،واألمر الثاين: مدى منح املتهمدعاء العام ودرجة خرق املساواة بينهما األول: مدى تضرر املتهم من جراء إجراءات اإل
 4دعاء و الدفاع.عليه فمن واجب احملكمة أن تقع على مساحة واحدة بني اإلالفرصة الكافية لتقدمي دفاعه، و 

ان إعطاء دور للمجين عليه يف مرحلة احملاكمة وحتديدا منحه حق تقدمي األدلة ومناقشتها يؤثر ك  إذاويثور اجلدل فيما  
دعاء والدفاع سيتم خرقه من خالل يرى البعض أن التوازن اإلجرائي بني اإلحيث ، دعاء العام والدفاععلى املساواة بني اإل

ا أن تقوم بتهيئة دفاعه ضد هعلى هيئة الدفاع حيننه جيب إعليه فمنح طرف اثلث على أن يعمل ضد مصا،ح املتهم، و 
 5كذلك من اجملين عليهم.دعاء و هتامات اليت قد توجه إليه من اإلاإل

                                                           
 .090إسراء حسني حجازي، املرجع السابق، ص  1
 :كل من  تفاصيل حول مبدأ " األصل يف املتهم الرباءة" راجعزيد من الومل

- L’azerge Schristine, le renforcement de la protection de la presomption 

d’innocence et des droits des victimes : histoire d’une navette par lementaire, 

revue de science criminelle, no .1, 2001, p 07. 

- Guerrin Muriel, les changements operes a la loi relative à la presomption 

d’innocence sur les nullities au jugement penale, revue de science criminelle, 

2000, p 753. 
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.22/0نظر املادة )أ2
 من النظام األساسي حملكمة روندا. 02/1النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا، واملادة ( من 01/1نظر املادة )أ3
 أنظر كل من:  4

 023حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق، ص  -
إبراهيم حممد العناين، مبادئ العادلة اجلنائية يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، جملة حقوق اإلنسان، كلية احلقوق،  -

 .   22، ص 0220ة أسيوط، العدد اخلامس، يناير، جامع

5Jonathan Doak, victims rights in criminal trails: prospect for participation, journal of 

law and society, vol 32, issue2, p 298. . 
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ن أئة الدفاع عن املتهم من واجبها وجود حقيقة مفادها أن هي )جمردأبنه:  جيادل البعض اآلخر من أنصار هذا الرأيو  
تهم مواجهة أكثر يتجلى هذا التهديد يف أن على املهتديدا حلقوق املتهم، و فية تشكل إضا تكون مستعدة للرد على أدلة

 هالتسهيالت الكافية إلعداد دفاعوقت املتهم يف املساحة الزمنية و يشكل أتثريا على ال ن هذا األمر من جهة متهمة، وأ
 1دعاء عن وظيفته األساسية يف عبء اإلثبات.فحسب، بل ختفف مسؤولية اإل

دعاء و الدفاع هو الباعث إىل مببدأ املساواة بني اإل اخلشية على اإلخالل حبقوق املتهم من جراء اإلخاللقد يكون و  
 حىت يف فقه و قضاء احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة فتنظيم اإلجراءاتإنعكس هذا قد نظر بريبة إىل مشاركة الضحااي، و ال

ابلتهم  -و ابلتفاصيل -ن إبالغهإبطبيعة احلال فة الكافية إلعداد دفاعه و ه الفرصأمام احملكمة يتضمن منح املتهم و حمامي
بات( ثباتية ) أدلةإثإن تقدمي أي عناصر إبناءا على ذلك فساسيا من عناصر عدالة احملكمة، و املوجهة إليه يشكل عنصرا أ

مبحتوى أن ال يتفاجأ املتهم  نه من الضروريأهذا يعين جيب أن ختضع للكشف املسبق وأن يعلم به املتهم وحماميه، و 
نتهاء هيئة الدفاع إبعد دعاء العام من تقدمي مطالعته و نتهاء اإلنه يف حال اإلأيرتتب على ما سبق ، و 2مضمون اإلجراءاتو 

إستدعاء بناءا على طلب اجملين عليهم إن هيئة احملاكمة قد تقرر و اإلجرائية للدفاع عن املتهم، ف سرتاتيجيتهإ من إعداد
هذا ما إضافة  هتم جديدة، و  واالثبات اتجراءوالذي قد يبدو متاحا وفق قواعد النظام األساسي وقواعد اإل ،جددشهود 

 3قد يشكل خرقا حلقوق املتهم.
إذا كان  ،هواجسهيه يف التعبري عن آرائه و خصوصياته ال يربر إطالقا منع اجملين علإحرتام حقوق املتهم و ن إمع ذلك فو 

بد من األخذ بنظر إذا كان الما حبوزته من براهني أو أدلة، و  ن هذه اآلراء يكون من خالل تقدميجزءا من التعبري ع
 ال متطلبات الضحااي.غفإحرتام حقوق املتهم فهذا ال يعين إعتبار ضابط اإل
 
 

                                                           
1Christine. H. chung, victims participation at the international criminal court are 

concessions of the court  clouding the promise ,northwestern  journal of international 

human rights vol 6, issue 3, spring 2008, p 242. 
  .023رشيد حممد اجلاف، املرجع السابق، ص  2

املنصوص جيوز للدائرة االبتدائية تعديل الوصف القانوين للوقائع لتتطابق مع اجلرائم -1من الئحة احملكمة اجلنائية الدولة ) 55ينص البند  3
دون أن تتجاوز إطار الوقائع والظروف املبينة يف  08-05شرتاك املتهم يف اجلرائم مبوجب املادتني Yمع شكل و  8،3،2عليها يف املواد 

 يف أي تعديل على هذه املتهم(.م و الته
بتدائية يتضح لنا من البند التشريعي أعاله أن تعديل الوصف القانوين ال يعين إضافة هتم جديدة للمتهم، حيث أن كل ما تعنيه أن الدائرة اإلو 

ماد التهم، فتعديل إعتئرة التمهيدية يف مجلة تستفبد بعينية الدعوى اجلزائية احملالة إليها من قبل الدائرة التمهيدية دون أن تتقيد بتكييف الدا
 بتدائية بتبين التكييف القانوين الصحيح للواقعة.لتزام قضاة الدائرة اإلإالوصف القانوين ال يعين إال ضرورة 



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

497 
 

 نحه وقتا لتحضري دفاعهتهم يف إبالغه بطبيعة التهمة ومالثالثة: حق املالفقرة 
يعلم بكل ما يتعلق به يف الدعوى، إذ جيب أن  مل يكن هناك إقرار حبق املتهم يف أنن فعاال مايك من املقرر أن الدفاع ال

من األمور املسلم هبا و ، و 1هو ما أكدته املعاهدات الدولية و التشريعات الوطنيةا بطبيعة التهمة املنسوبة إليه و حياط علم
ل بطبيعة التهمة املوجهة بشكل مفصأن يبلغ املتهم فورا و ادلة ضمان حماكمة عحلق املتهم يف الدفاع عن نفسه و  املكملة

ا حىت ميكن أن يدفع يتكلم هبون التبليغ بلغة يفهمها املتهم و نه جيب أن يكإحىت يتحقق ذلك فإليه وسببها و مضموهنا و 
يبلغ بطبيعة التهمة  ال يكفي جمرد حق املتهم يف أن.أ( من النظام األساسي، و 23/1ادة ) مهذه التهمة والدفاع عن نفسه

هو أن من حق املتهم أن مينح الوقت الكايف لتحضري دفاعه و ، له مرتبط ابحلق السابقق آخر أن هناك ح إذ املوجهة إليه
 2ذلك يف جو من السرية.للتشاور حبرية مع حمام خيتاره و  مع منحه الوقت املناسبأن التهمة املوجهة إليه بش
املتعلقة ابملهل الزمنية املتعلقة بسري قواعد اإلثبات اعد اإلجرائية و ( من القو 121)يف صدد ذلك صدرت القاعدة و 

أمر بتعيني املهل الزمنية املتعلقة بسري التدابري،  أي التدابري، فقد قررت أبنه جيب على احملكمة أن تراعي لدى إصدار
 اجملين عليهم.الدفاع و خاص حلقوق  عتبارإيالء إسرعة مع إىل تيسري سري التدابري بنزاهة و احلاجة 

 3أثناء اجللسة.قبل و  داد دفاعه، وإستجواب الشهود ضدهتسهيالت الالزمة إلعالنه جيب أن مينح الوقت الكايف و إفعليه و 
 أتخري املتهم يف احاكمته دون أي الفقرة الرابعة: حق

املتهم يف مرحلة التحقيق أيضا، فهو لكنه ميكن أن يستفاد منه إجراء احملاكمة  على الرغم من أن هذا احلق يشري إىل
أجل الوصول إىل من إذا كان للتأخري ما يربره  إجراء حماكمة املتهم، إال التحقيق، ومن مث أتخري  يتضمن عدم جواز أتخري

عدم  يكون من مصلحته ابلتايلة و مقد يربأ بنتيجة احملاكإبتداء، و حتقيق العدالة، فالرباءة مفرتضة ملصلحة املتهم احلقيقة و 
( 01قد أكد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة على هذا احلق يف نص املادة )أتخريها، و 

بنص ( من النظام األساسي حملكمة رواندا 01/ج( من املادة )0/ج(، كما جاءت الفقرة الفرعية )0الفقرة الفرعية )
 23.4/ج( من املادة 1كمة اجلنائية الدولية، فنص عليه يف الفقرة الفرعية )أكد عليه أيضا النظام األساسي للمحمماثل، و 
 مناقشتهمامسة: إستجواب الشهود و الفقرة اخل

بعد مساع شهادهتم أمام  تهم أن يوجه أسئلة لشهود اإلثباتمن املقرر وفقا للتشريعات اجلنائية الوطنية أن من حق امل
يطلب إعادة مساع من حقه أيضا أن هود اإلثبات بعد مساع شهادهتم، و احملكمة، كما أن من حق املتهم أن يسأل ش

                                                           
تفصيل وبلغة لالشخص يف أن يتم إعالمه سريعا وابالسياسية نصت على حق الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية و  /أ( من العهد10/3فاملادة )1

 تفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.( من اإل2/3/1يفهمها، ابلتهمة املوجهة إليه وأسباهبا، كما نصت على ذلك احلق املادة )
 .390إبراهيم صا،ح، املرجع السابق، ص  حممد خالد 2
 .310براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص 3
 .315، ص نفسه املرجعء منذر كمال عبد اللطيف، برا4
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حق املتهم يف لب مساع شهود غريهم هلذا الغرض و يطاليت أدلو بشهادهتم عنها، أو أن حتقيق الوقائع الشهود إليضاح و 
حيث قررت املادة محكمة اجلنائية الدولية لل حق مقرر أيضا مبوجب النظام األساسي ستجواهبم هوإسؤال الشهود أو 

ستجواب أن يؤمن له حضور وإطة أخرى...، و /ه( حق املتهم يف أن يستجوب شهود اإلثبات بنفسه أو بواس23/1)
 1أخرى. دلةتقدميهم أأوجه الدفاع و  مع حقه يف إبداء س الشروط املتعلقة بشهود اإلثباتشهود النفي بنف

ن شهود اإلثبات، و أبشكل فعال الكشف السابق للمحاكمة بشإستجواب الشهود، يتطلب و  ستعمال املتهم حلقه يفوإ
أن يقدم إستدعائهم للشهادة يف احملكمة، و الذي ينوي املدعي العام إىل الدفاع أمساء الشهود  ن يقدم املدعي العامذلك أب

دعاء الكايف اإلحملاكمة بفرتة كافية للتمكني من ا أيتم ذلك قبل بدالء الشهود سابقا، و أدىل هبا هؤ  نسخا من البياانت اليت
يقدم نسخا من بياانهتم عندما يتقرر أخرى، و  شهود إثبات أي الدفاع بعد ذلك أبمساءللدفاع، كما يبلغ املدعي العام و 

 2يتحدث هبا جيداأصوهلا، وبلغة يفهمها املتهم، و ياانت شهود اإلثبات يف ستدعاء هؤالء الشهود، كما جيب أن تتاح بإ
 3ستجوابه من املتهم.إبتدائية من حقها أن تستوجب الشاهد قبل و بعد من املقرر أن الدائرة اإلو 

 الفقرة السادسة: حق املتهم يف أن يديل بيان شفوي أو مكتوب للدفاع عن نفسه دون أن حيلف اليمني
متساو يف عرض حجمهم حيث يتاح لكل منهم وقت مناسب لعرض دعواه يف  جيب أن يكون لكل أطراف الدعوى حق

الكثري من األجهزة إدعاء دعاء يكون لإلى اجلنائية الدولية يف الدعاو و  ،ال تضع أاي منهم يف موقف ضعيف ظل ظروف
يف الدفاع عن نفسه،  املتهم حقهبني الدفاع حىت يضمن ؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بينه و الدولية الداعمة له بشرط أال ي

أن يقدم دفاعه ن شفوي يدافع فيه عن نفسه حبرية تشمل الشروط األساسية لتطبيق احلق يف متكني املتهم من اإلدالء ببياو 
 ن هو رغب يف ذلك.إحتريراي 

ستقرت التشريعات إأن حتليف املتهم اليمني يعترب صورة من صور اإلكراه املعنوي للتأثري يف إرادته، لذلك فقد  مباو 
ذات الضمانة مقررة أيضا ، و 4ستجواب ابطالال كان اإلإستجوابه، وإاإلجرائية الوطنية على عدم حتليف املتهم اليمني عند 

                                                           
 راجع كل من: 1

 .393إبراهيم صا،ح، املرجع السابق، ص حممد خالد  -
 .33إبراهيم حممد العناين، مبادئ العدالة اجلنائية يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص  -

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 32عدة )القا2
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتعد اإلجرائية و ب( من القوا0/.102القاعدة )3
 .033-032حممد النقيب، املرجع السابق، ص  نمجال حممد خلفا 4
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، كما أن هذا احلق مكفول أيضا مبوجب الفقرة 1روانداية الدولية ليوغسالفيا السابقة و يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائ
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.23املادة )/ج( من 1الفرعية )

قة، أو أن يضحي بنفسه كر احلقيينأن يكذب و  ماإفتوجيه اليمني للمتهم جتعله يف موقف حمرج قد يضعه بني خيارين: ف
قية، وبني أن فيخالف معتقداته الدينية واألخالهلذا فمن الظلم وضع املتهم بني مصلحته يف حلف اليمني كذاب ويعرتف، و 

على اإلقرار ابلذنب ال جيوز أبي وسيلة كانت، فيجب إكراه املتهم ن أمبا وية، و يعرضها للعقنفسه و  يتهميقر ابحلقيقة و 
 2إبفادته. عدم حتليف املتهم اليمني عند اإلدالء

هو أن النظام األساسي مل  ( من حقوق تتعلق ابملتهم، أن الالفت للنظر23اجلدير ابملالحظة يف سياق ما أوردته املادة )و 
نه ينبغي على املدعي العام أن يقوم أبل أورد يف الفقرة الثانية من نفس املادة السابقة حكم مضمونه  ف عند هذا احلديتوق

اءة املتهم، أو ختفف من ذنبه، براهني تساعد يف إظهار بر وقت ممكن عما يف حوزته من أدلة و قرب أابلكشف للدفاع يف 
يف سبيل حتقيق هذا الكشف ميكن للمدعي العام أن يطلب من الدائرة ء، و ثري يف مصداقية أدلة االدعاتكون له أتأو 
 3إجازة الكشف عن األدلة. بتدائية إصدار حكم على وجه السرعة يتعلق مببدأاإل
لواقع أن تضمني النظام األساسي هلذا احلق )ضرورة الكشف عن أدلة النفي اليت يف حوزة املدعي العام(، يعترب ميزة وا

ان مراعاة عتماد وسيلة تساهم إىل حد كبري يف ضمإميكن أن تضاف إىل مميزات النظام األساسي للمحكمة من خالل 
 العدالة.نزاهة و سيضفي على احملكمة صفة الهذا حقوق املتهم األخرى، و 

 رة السابعة: حق املتهم يف الدفاعالفق
واسطة غريه هتام بشكل قانوين ليستخدمه بنفسه، أو بتسابه صفة اإلإكحق لصيق ابإلنسان يتمتع به مبجرد حق الدفاع 

يف الدفاع،  نائية الدولية حقهلقد كفل النظام األساسي للمحكمة اجلأمام اجلهات املختصة لدحض التهمة املنسوبة إليه، و 
حق  ستعانة املتهم مبحام حبسباهنا ضمانة هامة لتفعيل ممارسةإتظهر أمهية ستعانة مبحام يدافع عنه، و كذلك حقه يف اإلو 

يقصد حبق الدفاع مام احملكمة اجلنائية الدولية، و خطر التهم أأالدفاع خصوصا و أن املتهم يف مثل هذه احلالة توجه إليه 
 4هو الرباءة.له أو إبقامة الدليل على نقيضه و إبثبات فساد دلي ماإهتام عن نفسه درء اإلمتكني الشخص املتهم من 

ن األمر يتطلب وجود جمموعة إهتمام الدويل فشد اجلرائم خطورة موضع اإلأن احملكمة اجلنائية الدولية ختتص بنظر نظرا ألو 
اسي للمحكمة اجلنائية ن النظام األسإاحملكمة، لذلك فمن احملامني األكفاء القادرون على الدفاع عن املتهمني أمام هذه 

                                                           
( من 02املادة )/ز( من 0، والفقرة)ئية الدولية ليوغسالفيا السابقة( من النظام األساسي للمحكمة اجلنا01املادة )/ز( من 0الفقرة )ا1

 النظام األساسي حملكمة رواندا.
 .313براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص2

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 33-32) كل من القاعدةراجع   3
 .008إسراء حسني عزيز حجازي، املرجع السابق، ص  4
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هتموا بتنظيم أحكام عمل حمامي الدفاع أمام هذه احملكمة إقد مة الئحة احملكالدولية، والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات و 
ظم عمل الدفاع تن سنعرض لألحكام اليتل يف القضااي املعروضة أمامها، و حىت تتمكن احملكمة من الوصول إىل حكم عاد

 السلطات املمنوحة هلم.أمام احملكمة و 
م األحكام العامة اليت تنظم عمل هتتمثل أ األحكام العامة اليت تنظم عمل الدفاع أمام احملكمة اجلنائية الدوليةأوال:  

 الدفاع أمام احملكمة اجلنائية الدولية فيمايلي:
لقد تقرر إنشاء املكتب العمومي حملامي الدفاع مبوجب الئحة احملكمة اجلنائية الدولية  حملامي الدفاع: 1املكتب العمومي 

هذه الالئحة يقوم مسجل احملكمة إبنشاء  ( من33) البند، فبموجب 0220مايو  05عتمدها قضاة احملكمة يف إاليت 
 2يطوره ألغراض تقدمي املساعدة القانونية.دفاع و مكتب عمومي حملامي ال

  :ى حنو ميكن من خدمة حقوق الدفاع ينظم املسجل موظفي قلم احملكمة علمسؤوليات املسجل املتصلة حبقوق الدفاع
رة حمامو هلذا الغرض يقوم املسجل مبجموعة من املهام مبؤاز دلة الوارد يف النظام األساسي، و متاشيا مع مبدأ احملاكمة العا

 من مجلة األمور ما يلي:الدفاع، و 
حسبما يلزم ع الذين ميتثلون أمام احملكمة، وتقدمي الدعم الالزم املعلومات جلميع حمامو الدفا عم واملساعدة و قدمي الدت -

 ختصاصيني ليكون الدفاع فعاال.للمحققني اإل

 .ول على املشورة القانونيةيف احلصلقي القبض عليهم، واملتهمني أمساعدة األشخاص الذين   -

 قتضاء ابملسائل املتعلقة ابلدفاع ذات الصلة.احملكمة حسب اإلدوائر إبالغ املدعي العام و   -

 3قتضاء لتمكينه من أداء مهمة الدفاع بصورة مباشرة.توفري التسهيالت املالئمة للدفاع حسب اإل  -

                                                           

نشاء مكتب دويل للمحامني على غرار مكتب قرتح البعض إإللتغلب على الصعوابت اليت تواجه تكليف احملامني ابلنسبة للمعوزين،  1 
ني للدفاع أمام احملكمة يقوم بتعيني احملامني املؤهلن هلذا املكتب ميزانية مستقلة، و يكو بع للمحكمة اجلنائية الدولية، و كجهاز اتاملدعي العام  

اإلثبات الدولية، كما يقوم املكتب بتقدمي اخلدمات للمتهمني خاصة املعوزين منهم، لالزمة ابلنسبة لقواعد اإلجراءات و ابلتدريبات ا هموتزويد
ة و على الرغم من أن البعض يرى عدم أمهية إنشاء هذا املكتب نظرا إىل أن هذا الدور ميكن أن يقوم به كل من مكتب املدعي العام و الدائر 

نه أن يتفادى الصعوابت العديدة اليت يواجهها املتهمون غري القادرون على حتمل أهيدية، إال أننا نرى أن إنشاء هذا املكتب من شالتم
 نه أن يؤدي إىل فعالية اإلجراءات أمام احملكمة.أختصاصات من شاإلد أدىن شك يف أن توزيع األدوار و نه ال يوجأنفقات الدفاع، كما 

Voir: Kenneth .S.Gallant, the role and   powers of defense counsel   in the Rome 
statue of the international court symposium, the international court, international 
lawyer, spring 2000, p42.    

 .020إبراهيم صا،ح، املرجع السابق، ص  حممد خالد 2
، 100دور الدفاع، جملة احملاكم املغربية تصدر عن جملس هيئة احملامني ابلدار البيضاء، عدد اجلنائية الدولية و اجي، النقابة حممد بن امل3

 .19، ص 0228املغرب، مايو/يونيو 
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مع نقاابت احملامني  قتضاءالتعاون حسب اإلي للمحكمة حملامي الدفاع، و جتهاد القضائتوفري اإلتيسري نشر املعلومات و   -
واحي يف النوتدريبهم أي هيئة متثيلية مستقلة لرابطات حمامني أو رابطات قانونية تشجيعا لتخصص احملامني الوطنية، أو 

 القواعد.القانونية للنظام األساسي و 

لى ( مبا يف ذلك اإلدارة املالية لقلم احملكمة ع03املادة )( من 21الفقرة )يقوم املسجل أبداء املهام املنصوص عليها يف   -
 ستقالل املهين حملامي الدفاع.حنو يتيح كافة اإل

  :قائمة أبمساء احملامني الذين تتوافر فيهم املعايري بيتعهد ينشئ املسجل و 1دور الدفاع يف تقدمي املساعدة القانونية
تتوافر فيه املعايري املطلوبة  ، وخيتار الشخص حبرية احملامي من هذه القائمة أو حمام آخر(00) القاعدةاملذكورة يف 

 2مسه ابلقائمة.إلديه الرغبة يف أن يدرج و 
قرار ويكون الرائسة إعادة النظر يف قرار أصدرته برفض طلب تعيني حمام،  هيئةجيوز للشخص أن يطلب من  -

ا يف أن هناك تغيري  أوضح إذا رفض طلب ما جيوز للشخص تقدمي طلب آخر للمسجل، إذاهيئة الرائسة هنائيا، و 
 الظروف.

تضح الحقا أبنه ليس معوزا، جيوز لدائرة احملكمة اليت تنظر يف القضية حينئذ إشخص أبنه معوز مث إذا ادعى  -
 3سرتداد أتعاب احملامي.مر إبأ إصدار

 :أن يكون قد آخرها، و  إىل لزوم حضور احملامي جلسات احملاكمة من أوهلا السلطات املمنوحة حملامي الدفاع
أن يكون قد مسع شهود إثبات التهمة قبل املرافعة، حىت أوراق القضية من حماضر وتقارير اخلربة، و أطلع على 

 يكون له الوقت الكايف لتحضري دفاعه.

نتدابه من احملكمة مثال إإجازة دفاع احملامي عن أكثر من متهم يف اجلرمية الواحدة، حىت جيوز حملام واحد مث  -1
 أدت إذا تكاهبا، إالإشرتاكهم يف إرمية واحدة ختتص هبا احملكمة يف حالة أن يدافع عن أكثر من متهم يف ج

ن حدوث مثل هذه احلالة أل الت التعارض بني مصا،ح املتهمنيحالة من حا ظروف الواقعة ومركزها إىل قيام
 4إلخالهلا حبقوق الدفاع. ن إجراءات احملاكمة معيبةيعين ابلضرورة القول أب

                                                           
حل يتمتع الشخص ابحلق يف الدفاع خالل كافة مراوق اليت قررت لكفالة حق الدفاع و احلق يف االستعانة يف املساعدة القانونية من احلق 1

احلق يف حالة القبض على  تربز أمهية هذالتحقيق، و نه ال يقتصر على مرحلة احملاكمة فقط بل يشمل أيضا مرحلة اأالدعوى اجلنائية، أي 
 هتام إليه.توجيه اإلالشخص و 

Voir : - D. cohen, le droit a l’assistance effective d’un avocat de la defense, revue 

internationale de droit penal, vol 63, 1992, p 729. 
 ( من الئحة احملكمة.29/0ملزيد من التفصيل حول شروط التسجيل يف قائمة احملامني راجع البند ) 2
 .02-19، ص نفسهحممد بن املاجي، املرجع 3

 .089-088محد عبيد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  4



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

502 
 

بتدائية إذا كان املتهم غري الئق صحيا للمثول يطلب أتجيل احملاكمة من الدائرة اإلمن سلطات الدفاع أن  -0
القضية كل مائة  تراجعة أن تعيد النظر يف حالة املتهم، و للمحاكمة، األمر الذي يتطلب من احملكم

 إبجراء مزيد من الفحوصات للمتهم. أتمر أنوعشرين يوما، و 

مور الوجيهة املتصلة بشهادته، وللتأكد من مدى احملكمة يف األ من حق الدفاع أن يستوجب الشاهد أمام -3
 من حق الدفاع أن يكون آخر من يستوجب الشاهد.مصداقية، و 

تتاح له يهم أو ممثله القانوين إن وجد، و حد الشهود أو اجملين علأحق الدفاع أن يبلغ أبي طلب يقدمه من  -0
 1الفرصة للرد عليه.

يف هذه وجود املتهم يف مكان اجلرمية، و  عام بعزمه على تقدمي دليل بعدمعلى الدفاع أن خيطر املدعي ال -5
نه كان موجودا فيها وقت وقوع اجلرمية املزعومة أخطار املكان أو األماكن اليت يدعي املتهم احلالة حيدد اإل

كما   ،عتماد عليها إلثبات عدم وجوده يف مكان اجلرميةينوي املتهم اإل أخرى أدلة أيةالشهود و وأمساء 
يف (، و 31( من املادة )21 الفقرة )متناع املسؤولية اجلنائية املنصوص عليها يفإستناد إىل سبب للدفاع اإل

 2عتماد عليها يف حتديد السبب.ينوي املتهم اإل أخرى أدلة أيةأمساء الشهود و  خطارهذه احلالة حيدد اإل

ذلك خالل القانوين للمجين عليهم و  ة للمثلخطيأن يرد على أي مالحظات شفوية، أو من حق الدفاع   -2
 3مهلة زمنية حتددها الدائرة.

أدلة  للنظر يف أيةام احملاكمة أن تعقد جلسة أخرى بتدائية قبل إمتمن حق الدفاع أن يطلب من الدائرة اإل  -3
 4أو دفوع إضافية يكون هلا صلة ابحلكم.

نبغي أال تكون هذه العالقة عرضة لإلفشاء، لذا يعلى سرية العالقة بني احملامي واملتهم، و  ضرورة احملافظة -8
 5فشائها.إإالإذا وافق املتهم كتابيا على 

 د أمام احملكمة اجلنائية الدوليةالشهو و  الفرع الثاين: حقوق الضحااي
فضال عن األحكام الواردة يف النظام األساسي اليت ختص احلقوق املمنوحة للمتهم وردت نصوص أخرى منحت فيها 
احملكمة اجلنائية الدولية لضحااي اجلرائم الدولية كما ملفتا من احلقوق يكاد يفوق ما هو معمول به أمام احملاكم الوطنية لوال 

                                                           
 .018ملرجع السابق، ص إبراهيم صا،ح، احممد خالد  1
 .02حممد بن املاجي، املرجع السابق، ص2
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات/أ( من القواعد اإلجرائية و 3) ( فقرة91قاعدة )ال 3

 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.20( فقرة )32املادة ) 4
 .092رجع السابق، ص د القادر احلسناوي، املأمحد عبعبد القادر  5
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إيراد هذه احلقوق يعين أن الضحية أصبح يف مرتبة تتقارب  احلقيقة أنمية، و نها حق حتريك الدعوى العمو مستثنت إ أهنا
 2محايتهم.فالة احلقوق املمنوحة لكل منهم و حيتلها املتهم من حيث ك1مع املرتبة اليت 

كة ر لكي تكون املشاخالل ممثلني قانونيني، و يتم مشاركة الضحااي يف اإلجراءات اجلنائية الدولية سواء أبنفسهم أو من و 
شهادهتم إىل احملكمة ويدلون آبرائهم و  الشهود إبجراءات خاصة عندما أيتون بد من إحاطةاإلجرائية حمققة ألهدافها فال

 3حول الوقائع. 
مراعاهتا الواجب إختاذها و دد أوال تعريف الضحية، مث تدابري احلماية حنالشهود، احلدود اخلاصة حبماية الضحااي و  ملعرفةو 
 الشهود يف إجراءات احملاكمة.ألة املتعلقة إبشراك الضحااي و عاجل املسأخريا نوالشهود، و ماية الضحااي حل

 الفقرة األوىل: تعريف الضحااي
نه مل حيدد املقصود ابلضحااي، أمصا،ح الضحااي يف العديد من مواده إال النظام األساسي على حقوق و  نص على الرغم من

ستندت اللجنة إقد هلذا املصطلح، و هتمام بوضع تعريف إد اإلثبات كان هناك قواعذلك عند وضع القواعد اإلجرائية و ل
عتبارها التحضريية للمحكمة عند وضعها للنص النهائي ملشروع القواعد اإلجرائية على الورقة اليت قدمتها الوفود العربية إب

من إجتماعات اللجنة التحضريية، و  يليب مشاغل عديد الوفود املشاركة يفعام، و  مبثابة حل توفيقي مقبول بشكلجاءت 
واعد اإلجرائية يف مشروع القص املعنويني ضمن تعريف الضحااي، وقد نص األشخا بني هذه املشاغل ضرورة إدخال

رتكاب إ) األشخاص الطبيعيون املتضررون بفعل  :ن الضحااي همحيث قضت أبتعريف للضحااي  ( على85القاعدة )
كما أن لفظ الضحااي يشمل املنظمات أو املؤسسات اليت تتعرض لضرر   ،احملكمة ختصاصإأي جرمية تدخل يف نطاق 

                                                           
 .523ريتا فوزي عبد احلميد، املرجع السابق، ص 1
فبني معارض ومنكر ن كان هناك خالف فقهي بني فقهاء القانون اجلنائي الدويل فيما يتعلق بكيفية التعاطي مع حقوق اجملين عليه، وإ2

 املتهم دار اجلدل يف كيفية التعامل مع اجملين عليه.عليه إىل مؤمن به على نطاق حمدود إىل مفصل له على حقوق حلقوق اجملين 
 التفصيل حول هذه اآلراء الفقهية راجع: ملزيد من         
 .022إىل  009حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق، ص   -

نه مازال من إالتمييز بينها فمع كل مظاهر القة بني اجملين عليه و الشاهد، و من أهم املوضوعات اليت أاثرت النقاش يف نظام روما جدلية الع3
و يف إجراءات جنائية الحقة، إال أاملواضيع املثرية للجدل فيما إذا كان إبمكان اجملين عليهم أن يشاركوا كشهود يف نفس القضية يف إجراءاهتا 

ملبدأ تكافؤ الفرص بني األطراف حرتاما شاركة جتنبا للتداخل اإلجرائي وإاملل اإلجرائي بني وظيفيت الشهادة و أن الرأي الراجح يتبىن نظام الفص
اإلثبات مفادها أبنه: ) ال يسمح للمجين عليه مشارك يف اإلجراءات اإلدالء بشهادته ما مل جرائية ضمن قواعد اإلجراءات و إضافة قاعدة إو 

ر منذ البداية بني املشاركة يف ن هكذا مادة تفرض على اجملين عليه أن خيتاإابلتايل فأن مصلحة  العدالة تقتضي ذلك( و  تقرر احملكمة
 اإلجراءات او اإلدالء ابلشهادة.

 : يف ذلك نظرأ
 .135-130، ص نفسهرشيد جاف، املرجع  حممد -
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أو العلم، أو األغراض اخلربية واملعامل األثرية واملستشفيات  مباشر يف أي من ممتلكاهتا املكرسة للدين، أو التعليم، أو الفن،
 1إنسانية. األشياء املوجهة ألغراضوغريها من األماكن و 

 تضمنه هذا التعريف نالحظ أن تعريف الضحية يشمل: ستقراء ماإمن و 
 األشخاص الطبيعيني سواء كان جمنيا عليهم أو متضررين من اجلرمية املرتكبة. -1

رتكاب األشخاص املعنويني املتمثلني يف املنظمات الدولية أو املؤسسات اليت تتعرض لضرر مباشر نتيجة إل -0
 2جرمية.

أنه جتاه املوسع يف تعريف الضحية، حيث خذ ابإلأشروع القواعد اإلجرائية من خالل ما سلف ذكره يبدو جليا أن م
 3معا.ضحية يستخدم للداللة على الوصفني فمصطلح الال يفرق بني اجملين عليه، واملتضرر من اجلرمية 

 فضال عما تقدم يالحظ أن صفة املتضرر اليت تنطبق على األشخاص املعنويني اليت تدخل ضمن تعريف الضحاايو 
ن أو املباشر الذي يصيب املنظمات أو املؤسسات يف أي من ممتلكاهتا املكرسة للدين أو التعليم أو الفهو الضرر 

إنسانية و يالحظ  األشياء املوجهة ألغراضامل األثرية واملستشفيات وغريها من األماكن و املعالعلم أو األغراض اخلريية و 
يشمل ذلك الضرر الضحااي الذي يصيب األشخاص املعنويني، الرر الذي يدخل ضمن تعريف أن هذا الض أيضا

                                                           
يرى البعض أن واضعي النظام األساسي أوقعوا أنفسهم يف إشكالية حقيقية عندما تبنوا التعريف الوارد خبصوص اجملين عليه يف اإلعالن  1

ن حقوق اجملين عليه كان أعتبار طبيعة قواعد احملاكمة اجلنائية الدولية، فاإلعالن العاملي بشية دون األخذ بنظر اإلالعاملي خبصوص الضح
اليت قد يكون هلا الغاية من ورائها أن ميثل احلد األدىن حلقوقهم على مستوى التشريعات الوطنية، خبالف الوضع يف التعامل مع اجلرائم الدولية 

 .األشخاصقد ترتكب من قبل العديد من ضحااي كثريون و 
Voir: Brianne Mc Gonigle, bridging the divides in international criminal procedings: an 

examination into the victims’ participation endeavor of internationnal criminal court, 

Florida journal of international law, April 2009, p56. 

  
 أنظر كل من: 2

 .093-092إسراء حسني عزيز حجازي، املرجع السابق، ص  -
، كلية احلقوق، جامعة دكتوراه، كلية احلقوقنبيل حممد حسن، احلملة اجلنائية لضحااي اجلرمية يف القانون الدويل اإلنساين، رسالة  -

 . 122-125، ص 0228املنصورة، 

 520ص ريتا فوزي عيد، املرجع السابق،   -
اآلاثر، فاجملين عليه هو صاحب احلق ا ما خيتلف هذين الوصفني من حيث املدلول و على صعيد التشريعات الوطنية غالبجدير ابلذكر  3

ما املتضرر فهو كل شخص أحلقت به اجلرمية ضررا، حيث أن أو هددته ابخلطر، أو أنقصت من حقوقه أالذي وقعت عليه اجلرمية، فأهدرته 
 رتكابه اجلرمية.نتهكه اجلاين إبإاملناط يف ثبوت وصف اجملين عليه هو كونه صاحب احلق الذي حتميه القاعدة اجلنائية الدولية الذي 

 .095د القادر احلسناوي، املرجع السابق، صأمحد عبالقادر  عبد- :يف ذلك نظرأ
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إمنا يقتصر فقط على املنظمات الدولية أو املؤسسات احلكومية أو املؤسسات اخلاصة، و  الذي يصيب املنظمات غري
 التابعة هلا، كما أن هذا الضرر ينبغي أن يقع عليها مباشرة.

 الثانية: تدابري محاية الضحااي والشهودالفقرة 
الشهود تتمثل التدابري تتعلق حبماية الضحااي و شتمل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على جمموعة من إ

 فيما يلي:
إذا كانت آاثر اجلرمية تؤدي إىل  العادية( )التدابريالشهود املعرضني للخطر إختاا تدابري حلماية الضحااي و أوال: 

نه جيوز لدائرة احملاكمة بناء على طلب املدعي العام، إضحااي أو شهودا ف تعريض بعض األشخاص للخطر سواء كانوا
بعد التشاور مع وحدة من تلقاء نفسها، و أو ن وجد، إحد الشهود، أو الضحااي، أو ممثلهم القانوين أأو الدفاع أو 

شاهد، أو أي شخص آخر معرض ختاذ تدابري حلماية الضحية، أو الأتمر إب قتضاء أنحسب اإل والشهود الضحااي
تدابري، من حيث السن، و اجلنس، على أن تراعي كل العوامل املؤثرة يف طبيعة هذه الللخطر نتيجة لإلدالء بشهادته 

شخص املطلوب ، كما تسعى الدائرة كلما أمكن ذلك إىل احلصول على موافقة ال1طبيعة اجلرمية املرتكبةوالصحة، و 
 2اذ هذه التدابري.ختأمر إب قبل إصدار محايته

 غري أن طلب اختاذ هذه التدابري مقيد ببعض الشروط جنملها يف اآليت:
ن هذا الدفاع، ألين، يبلغ مبضمونه املدعي العام و الشهود أو الضحااي، أو ممثله القانو  أحدمبجرد تقدمي الطلب من  -1

 تتاح هلذه األطراف فرصة الرد عليها. تصال وطيد إبجراءات احملاكمة، على أنإالطلب يعترب من الطلبات اليت هلا 

أن  فقط، أي ال جيوز ألحد الضحااي أوالشهودختاذ مثل هذه التدابري قد قدم من جانب واحد إأال يكون طلب  -0
جل محايته هو وحده، بل ينبغي أن يشمل معه من الضحااي أو الشهود، فهذا الطلب أيقدم مثل هذا الطلب من 

 لى اجلميع.ال يقتصر على البعض فقط بل ع

                                                           
 النفسية للمجين عليها تتعلق بضمان السالمة اجلسدية و احلماية اليت وفرها النظام األساسي هي محاية وقائية مؤقتة، مبعىن أهن يالحظ أن 1

حظ أي مادة أو قاعدة إجرائية احملاكمة دون توافر نوع من احلماية اجلنائية )احلماية الالحقة(، حيث مل نلالشاهد أثناء إجراءات التحقيق و 
د و الشاهد ملنعه من املشاركة على غرار تشريعات جنائية كالتشريع العقايب الفرنسي الذي حدأعتداء على اجملين عليه ؤولية عن اإلب املسيرت

إرتكاب اجلرمية قد ربط املشرع الفرنسي تشديد العقاب ابلغرض من تهم اخلاصة ظرفا مشددا للعقاب، و عد صفطائفة اجملين عليهم والشهود و 
هذا ما جيب أن يتالفاه املشرع اإلدالء ابلشهادة أمام القضاء، و و من أو منعهم من تقدمي شكوى نعهم من كشف اجلرمية أضد هؤالء، وم

 اجلنائي الدويل إبضافة مادة او قاعدة توفر هذا النوع من احلماية.
 : يف ذلك نظرأ

 .132حممد رشيد جاف، املرجع السابق، ص  -
 .للمحكمة اجلنائية الدولية اإلثباتن القواعد اإلجرائية و ( م83عدة )الفقرة األوىل من القا 2
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أحد الضحااي أن ختطره، أوختطر ممثله إن لتماس ميس شاهدا معينا أو إعلى دائرة احملاكمة إذا قدم إليها طلب أو  -3
هتمام هبا من حيث عدم اإلصة الرد، فوجود مثل هذه احلالة و أن متنح له فر إحتواه، و مبا وجد هبذا الطلب، و 

الشهود، فإخفاء مثل هذا الطلب عنه يفوت عليه لضحااي و طلب يعين املساس حبقوق اإخطار من ميسه هذا ال
 فرصة الدفاع عن حقوقه، أو احلصول على تعويض، أو غري ذلك من احلقوق املمنوحة هلم.

أي طلب قدم  ستناد إىلالشهود دون اإلض التدابري لغرض محاية الضحااي و ختاذ بعإعلى دائرة احملاكمة عند إقرارها  -0
تبلغ هبا ممثله القانوين حلماية هذه، أو أن اضحية قد يتأثر بتدابري أي شاهد أو الدفاع، و عام و الإخطار املدعي  إليها،

حدوث أي  احلكمة من هذا اإلخطار هي حماولة تفادييح لكل منهم فرصة لتقدمي الرد، و على أن تتإن وجد 
 الشهود.ضرر قد يلحق ابلضحااي و 

ميكن متثيل هذه الصورة يف الدائرة خبالفه، و  أمرت إذا خمتوم، إالختاذ التدابري يف صورة طلب إجيوز أن يكون طلب  -5
ختاذ تدابري حلمايتهم بعد أن الشهود أو الضحااي أو ممثلهم القانوين إىل احملكمة إل أحدذلك الطلب الذي يقدمه 

الضحااي أو يكون قد وقعت عليه أو صادقت عليه السلطات القضائية الوطنية يف الدولة اليت ينتمي إليها هؤالء 
 الشهود.

ن عليها ابملقابل أن ترد بنفس الصورة اليت إإذا متت املوافقة على قبول مثل هذه الطلبات من جانب دائرة احملكمة، فو 
 1ن تكون ردودها خمتومة مثال.قدمت هبا هذه الطلبات، أب

نه جيوز هلا أن تعقد جلسة علنية إختاذ تدابري احلماية، فإحتوته طلبات إن ما أأما فيما يتعلق بقرار الدائرة يف ش
ختاذ إاالعرتاضات على أن تكون قد تلقت خمتلف الردود و  تتشاور فيها إلقرار أو عدم إقرار مثل هذه التدابري بعد

 هذه التدابري.
اإلفصاح للجمهور، أو  لكن قد ترى الدائرة يف بضع احلاالت أن تكون جلستها سرية إذا كان عقدها كذلك ملنعو 

حد الشهود، أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب أعن هوية احد الضحااي أو و كاالت اإلعالم و للصحافة 
أي معلومات تؤدي إىل معرفة هويتهم من  تكون هذه التدابري مبحوهبا، أوعن مكان أي منهم، و  شهادة أدىل

تلك املعلومات إىل طرف عن األخرى يف الدعوى بعدم اإلفصاح  األطراف أتمر هلا أنالسجالت العامة للدائرة، و 
يف سبيل احلصول على الشهادة، و أو تقنية أو أي وسيلة فنية أخرى لكرتونية إستخدام أية وسائل إهلا كذلك آخر، و 

للدائرة كذلك إجازة مرافعاهتا هد، أو أي شخص آخر معرض للخطر، و سم مستعار للضحية أو الشاإستخدام إجيوز 
 2أو جزء منها يف جلسة سرية.

                                                           
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 83عدة )الفقرة الثانية من القا 1
 أنظر كل من:2 

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 83عدة )ة الثالثة من القاالفق -
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قد أورد مشروع القواعد اإلجرائية يف الفقرة األوىل من القاعدة  الشهوداا تدابري خاصة حلماية الضحااي و ختإ: اثنيا
لدائرة احملكمة اليت هلا أن ختاذ مثل هذه التدابري ونوعيتها التقديرية إل التدابري وهذا يعين ترك السلطة ( أمثلة هلذه88)

 1الشهود.لضحااي و خطورة اجلرمية، وأثرها على ا حتددها يف
ألخذ شهادة من الضحية  وسائل إلكرتونية، أو آالت تصوير ستخدامإختاذها إمن بني التدابري اليت لدائرة احملكمة و 
و الشهود املصابني بصدمة، أو شهادة أي طفل كان قد شهد بعض األفعال اإلجرامية، أو شهادة شخص مسن، أ

ستخدام مثل هذه الوسائل قد تكون هي السبيل الوحيد إاجلنسي، فأو شهادة أي شخص كان من الضحااي العنف 
إلاتحة فرصة أمام شخص كان ضحية أو شاهد ضعيف كي يتكلم أو يعرب عن أقواله أبية طريقة مناسبة أمام الدائرة 

 عتبار ابلقيمة الفعلية ملثل هذه الشهادة.أخذها بعني اإلبتدائية، و اإل

أكثر مع طرف واحد فقط، كما هلا أن  أو 2وز لدائرة احملاكمة أن تعقد جلسة سريةختاذ هذه التدابري جيإيف سبيل و 
خالل إدالء أحد أفراد األسرة تسمح على سبيل املثال ال احلصر حبضور حمام، أو ممثل قانوين، أو طبيب نفسي، أو 

                                                                                                                                                                                     

 .303براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص -
 .09، ص 0228نبيل حممود حسن، تعويض ضحااي اجلرمية، دون دار نشر، القاهرة،  -
، 0222القاهرة،  دون طبعة، منية للشاهد، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،األمد السولية، احلماية اجلنائية و محد يوسف حمأ -

 .330ص 
املالمح التعريفية للهوية يف وسائل يف منع نشر أمساء اجملين عليهم والشهود و يتمثل هذا اإلجراء عدم كشف هوية اجملين عليه: و  بريمنها تدو  1

ؤالء حلمايتهم من وهج الدعاية واإلعالم ومن اإلنتقام الذي قد ن عدم كشف أمساء هؤالء اجملين عليهم حيقق فائدة مزدوجة هلاإلعالم، أل
 اجملموعات املؤيدة للمتهمني. ارس من قبلمت

voir : christin M-chinkin, due process and witness anonymity, american journal of 

international law, vol 91, no 1, january 1997, p182-183. 
مرأة إخصوصيته اليت قد تكون للمجين عليه و اجلسدية والنفسية إن سبب السرية اإلجرائية اليت حنن بصددها الغرض منه محاية السالمة  2

كون أمام خيارات عند اإلدالء بشهاداهتن، تغتصاب قد العنف اجلنسي، فالنساء اللوايت تعرضن إىل جرمية اإلغتصاب، و تعرضت جلرمية اإل
ستنادها إىل ضرورات ب احملكمة إبلعل األسباب تتعدد يف تبين عقد اجللسات السرية من جانكمة إىل عقد اجللسات املغلقة و منها جلوء احمل

ملتهمني ابغتصاهبا أمامها، وعليه فالبد من احلماية النفسية للمجين عليهم، فمن املهم أن ال تستشعر أبهنا ال تغتصب من جديد عندما ترى ا
 ليست ضحية بتوفري الضماانت اليت ترفع من معنوايهتا.إحساسها أبهنا انجية و 

-  Benifar Nowrojee، making the invisible war crimes visible، post conflict justice for 

Sierra Leone and rape victims، haward human right journal، vol 18, no2, p94. 
 راجع كذلك:

اجلرمية، اإلمارات ضحااي أكادميية شرطة ديب الدويل حول  جتاهات احلديثة حلماية ضحااي اجلرائم الدولية، مؤمترعادل ماجد، اإل   -
 .292، ص 0220مايو  5-3العربية املتحدة، 
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الشهود أثناء الضحااي و ى عدم املساس خبصوصيات على احملكمة عند النظر يف الدعو هد بشهادته، و الضحية أو الشا
ختويف أو أكرب بضحااي جرائم العنف اجلنسي للحيلولة دون حصول أي مضايقة و هتمام بشكل مع اإلإستجواهبم 

جيايب من حيث إلة؟ هل دورها أيف هذا السياق يثور سؤال ما هو دور الدول األطراف يف هذه املسإنتهاك حلقوقهم، و 
الشهود؟ أم أن دورها سليب، أي ال عالقة هلا هبذه ه احلماية للضحااي و ضمان وجود هذنه يتعني عليها ضرورة أ

 إمنا ترتكها للمحكمة؟ سـألة و املس
( 93/ي( من املادة )1رة )النظام األساسي للمحكمة أجاب على هذه التساؤالت بصراحة، حيث تضمنت الفق

للطلبات املوجهة من  وانينها الوطنيةالدول األطراف وفقا ألحكام هذا الباب ومبوجب إجراءات ق " متتثلمايلي:
يف محاية اجملين عليه والشهود واحملافظة على  .املقاضاة. ة التالية فيما يتصل ابلتحقيق أواحملكمة لتقدمي املساعد

 "....األدلة
هذا النص أوضح ما يقع على عاتق الدول األطراف من ضمان مساعدة سلطاهتا القضائية للمحكمة يف محاية 

تشمل ضروب املساعدة املقدمة اجلنسي، أو العنف ضد األطفال، و  و الشهود، مبا يف ذلك ضحااي العنفالضحااي 
النفسية، وكرامتهم و  من الشهود و سالمتهم البدنية وأختاذ التدابري املناسبة حلماية إإىل احملكمة، مساعدهتا على 

عتبار مجيع العوامل اليت من أن أتخذ يف اإلمة مثلما هو األمر ابلنسبة للمحكعلى الدول األطراف خصوصياهتم، و 
طبيعة اجلرمية، كمة على تنفيذ هذه التدابري، ومن بينها السن، ونوع اجلنس، والصحة، و هذا القبيل عندما تساعد احمل

 و خباصة عندما تنطوي اجلرمية على عنف جنسي أو عنف ضد األطفال.
أن تعني  هو األمر ابلنسبة للمدعي العام ال ينبغي هلا مثلماحىت تضمن الدول تقدمي هذه املساعدة على وجه فعو 

من بينها العنف اجلنسي أو يف معاجلة القضااي ذات الصلة، و  أشخاصا مسؤولني ملساعدة احملكمة خبرباهتم القانونية
وظفني تزود احملكمة مبو احلال ابلنسبة لوحدة الضحااي والشهود، أو يتعني عليها مثلما هف ضد األطفال، و العن

 1يتمتعون خبربة يف معاجلة الصدمات، مبا يف ذلك الصدمات املتصلة جبرائم العنف اجلنسي.
تصال الضحااي ابحملكمة سيساعد يف إمن املؤكد أن  شتاكهم يف اإلجراءاتإاثلثا: محاية الضحااي عن طريق كفالة 

أحدثه اجلاين، فاإلدالء ابآلراء و البياانت بيان اآلاثر اليت حلقت هبم من جراء أي أذى جسدي أو نفسي يكون قد 
ال ميكن أن تتحقق هذه اخلاصية إال قوقهم متكافئة مع حقوق اجلاين، و من الضحااي يساعد يف ضمان أن تكون ح

( من النظام األساسي على ذلك 28/23قد نصت املادة )م يف إجراءات احملاكمة، و شرتاك الضحااي أو ممثليهإب
شواغلهم و النظر فيها يف ر مصاحلهم الشخصية بعرض آرائهم و كمة للمجين عليهم، حيثما تتأثبقوهلا: " تسمح احمل
ت مع مقتضياملتهم، و على حنو ال ميس أو يتعارض مع حقوق اجراءات تراها احملكمة مناسبة، و أي مرحلة من اإل

                                                           
( من القواعد اإلجرائية 123الفقرة األوىل من القاعدة )(، و 12( من للنظام األساسي والقاعدة )28املادة )نظر الفقرة الرابعة من أ 1

 .للمحكمة اجلنائية الدولية وقواعد اإلثبات
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ل حيثما ترى احملكمة الشواغآلراء و  للمجين عليهم عرض هذه اجيوز للمثلني القانونينيإجراء حماكمة عادلة و نزيهة، و 
 قواعد اإلثبات". ذلك مناسبا وفقا للقواعد اإلجرائية و 

شرتاك يف إجراءات من خالل التمعن يف فحوى هذا النص يتضح أن الضحااي أو ممثليهم القانونيني إبمكاهنم اإلو 
سوف حناول إيضاح هذه حملكمة، و وك أمر تقديره لدائرة اعرض اآلراء مرت شرتاك و احملاكمة، غري أن وقت هذا اإل

 املسائل من خالل التفصيل اآليت:
شرتاك يف إجراءات ال يقتصر أمر اإل: شتاكضوابط هذا اإلك يف اإلجراءات لفائدة الضحية و صفة من يشت  (1

احملاكمة على الضحية فقط، بل ميكن أن ينصرف إىل أشخاص آخرين، كالوصي على الضحية، أو وكيله، أو 
 القانوين.ممثله 

 طلباته يف جل عرض آرائه و أقد يقوم الضحية بنفسه من شتاك يف اإلجراءات: تقدمي الضحية بنفسه بطلب لإل
الذي بدوره يقوم إبحالة هذا الطلب إىل الدائرة املعنية  لجرب الضرر الذي وقع عليه، بتقدمي طلب مكتوب إىل املسج

ة من هذا الطلب إىل املدعي العام و الدفاع سجل أن حييل نسخعلى املطلع بنظر الدعوى يف ذلك الوقت، و اليت تض
شرتاك، أما اهلدف من إحالة هذه النسخ إىل لة طلب اإلأيف غضون فرتة كافية قبل إصدار الدائرة للقرار املتعلق مبس

ك، أما اهلدف من شرتالة طلب اإلأاملدعي العام و الدفاع، يف غضون فرتة كافية قبل إصدار الدائرة للقرار املتعلق مبس
 الدفاع فهو عدم مفاجأهتم فيما بعد أثناء إجراءات احملاكمة هبذا الطلب، إضافةة هذه النسخ إىل املدعي العام و إحال

 ن هذا اإلخطار سيسهل إعداد الردود يف الوقت الذي حتدده الدائرة املعنية.إإىل ذلك ف
سم الضحية إذا كان هذا األخري طفال  ص يتصرف إبوجيوز أن حييل شخص يتصرف مبوافقة الضحية كالوكيل أو شخ

شرتاك يف إجراءات احملاكمة ابإلا إىل الدائرة مضمونه السماح له طلب -إذا كان معوقا-قتضاء كالوصي، أو عند اإل
شرتاك الضحية يف إأن يكون ابملوافقة على  سم الضحية، أما ما يتعلق بقرار الدائرة يف مثل هذه الطلبات فهو إماإب

شرتاك، و اإلجراءات، و يف هذه احلالة هلا السلطة التقديرية يف حتديد اإلجراءات القانونية املالئمة اليت حتكم هذا اإل
واقعة مالبسات الدعي العام أو الدفاع، أوحسبما تراه من ظروف و أن يكون قرارها ابلرفض بناء على طلب امل إما

ن يرضى هبذا القرار، أو يقدم طلبا جديدا يف مرحلة الحقة من للضحية اخليار يف أاإلجرامية موضوع الدعوى، و 
 اإلجراءات.

نفس موضوع عوى و شرتاك يف اإلجراءات بنفس الدجيوز للدائرة عند تقدمي عدد من الطلبات إليها خبصوص اإلو 
قرارا واحدا يف ختصاص يف أن تصدر هلا اإللى حنو يكفل فعالية اإلجراءات، و أن تنظر يف هذه الطلبات عشرتاك اإل

 1هذه الطلبات أو تصدر قرارات منفردة على كل طلب.
                                                           

 أنظر كل من:1
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتعد اإلجرائية و ( من القوا89عدة )القا  -
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 :وى أمام احملكمة شرتاك يف إجراءات نظر الدعقد ال يرغب الضحية من تلقاء نفسه يف اإل 1املمثل القانوين للضحية
لتزامات يف إما عليه من حقوق و ءات اليت جترى أو عدم فهم ماله و نتيجة لعدم قدرته على فهم مضمون اإلجرا

نه إشرتاكه يف اإلجراءات، فإذا توافرت إحدى هذه احلاالت فإاحملكمة، أو نتيجة ملرضه أو ألي سبب آخر حيول دون 
هذا املمثل ابلطبع و  شرتاك يف إجراءات احملاكمة.اإلجيوز للضحية من تلقاء نفسه أن خيتار ممثال قانونيا ينوب عنه يف 

نه قد يوجد أغالبا ما يكون هذا املمثل حماميا، غري ، و 2اخلربة يف اجملال القانوينة و ة ما يكون شخصا ميتاز ابلكفاءعاد
يف هذه احلالة ميكن هلم أن خيتاروا بناء على طلب من شرتاك يف اإلجراءات، و عدد من الضحااي الذين هلم حق اإل

احلق يف طلب املساعدة من قلم  احملكمة أثناء ممثلني قانونيني مشرتكني، مع العلم أن هلم لدائرة ممثال قانونيا مشرتكا، أو ا
ن هلا إختيار أثناء املهلة اليت حددهتا الدائرة، فيف حالة عدم استطاعتهم تنفيذهم اإلإختيار ممثل أو ممثلني مشرتكني ،و 

ي مع اإلشارة كذلك أن للضحااي احلق يف تلقملمثلني القانونيني املشرتكني، و ختيار اإأن تطلب من قلم احملكمة 
ختيار املمثل املشرتك أو إإذا مت تهم دفع أتعاب هؤالء املمثلني، و ستطاعإاملساعدة املالية من قلم احملكمة يف حالة عدم 
ختاذه يتعلق إن للدائرة يف هذه احلالة أن تعدل أي حكم أو قرار سبق إاملمثلني املشرتكني إبحدى الطرق السابقة، ف

 ك الضحية أو وصيه يف اإلجراءات.شرتاإابملوافقة أو عدم املوافقة على 

شرتاك يف اإلجراءات يف حدود ما تسمح اإلر، و ئومن حق املمثل القانوين للضحية حضور اجللسات اليت تعقدها الدوا 
بديها املمثل الدفاع الرد على أي مالحظات شفوبة يللمدعي العام و وظروف الدعوى، و ل مالبسات به من خال

الدفاع إىل احليلولة دون تعارض احلقوق اليت منح هذه اإلجازة للمدعي العام و  احلكمة منتعود القانوين للضحية، و 

                                                                                                                                                                                     

 .289ص جلرائم الدولية، املرجع السابق، جتاهات احلديثة حلماية ضحااي اعادل ماجد، اإل -
ن ألية نه ال ميكأالواضح إختصاصها، و عرتفت هبا احملكمة اجلنائية الدولية لضحااي اجلرائم الدولية اخلطرة اليت تدخل يف إكل هذه احلقوق 

ن حمكمة أخرى أن تتفوق عليها هلذه اجلهة، فهذه األحكام تشكل خطوة مثالية للمتضررين من اجلرائم اجلزائية الدولية اخلطرة، إمنا يبقى أ
 نرى ما إذا كانت قابلة للتطبيق عمليا.

 راجع يف ذلك:
 .529ريتا فوزي عيد، املرجع السابق، ص     -

إن كان هذه اآللية قانونيني، و ستعانة ابملمثلني الذلك إبجازهتا للضحااي حق اإلمنحا مغايرا وجديدا و  ة الدوليةختذت احملكمة اجلنائيإ 1
 ضوء النظام اإلجرائي املتبع، يشكل هذا احلق أهم حتدي للمحكمة يففاجملين عليه له اخليار يف ذلك و اإلجرائية مل أتت على سبيل اإللزام، 

 ا على ما يفوره التمثيل القانوين من حتقيق الفعالية إلجراءاهتا.قد أكدت احملكمة يف إحدى قراراهتو 
 نظر يف ذلك:أ

 .100حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق، ص    -
 .303ص لسابق، براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع ا 2
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من حقوق هذا األخري، كما أن هذا احلق قد مينح املدعي العام ق املتهم، أو عدم املساس أبي حق للضحية مع حقو 
 1املتهم، ليس ضحية أصال. رتكبهاإنه ضحية للجرمية اليت أن الشخص الذي يدعي أو الدفاع الفرصة يف الدفع 

من ن الضحااي أو ممثليهم القانونيني احلقيقة انه حىت يتمك 2ممثليهم يف اإلجراءات:شتاك الضحااي و إضوابط   (0
شرتاك يف إجراءات نظر الدعوى، جيب على الدائرة اليت يف حوزهتا القضية حمل الدعوى إخطار الضحااي أو اإل

أثر ي قرار يكون له أبإشرتكوا يف اإلجراءات فيما سبق ممثليهم القانونيني الذين هلم صلة ابلدعوى، أو كانوا قد 
 هذا القرار. حىت ال تفوت عليهم فرصة إبداء آرائهم يف مضمونعلى الضحااي 

التمهيدية ري يف احملاكمة أو قرار الدائرة من هذه القرارات قرار املدعي العام بعدم الشروع يف التحقيق أو السو  
رار التهم مبوجب النظام جل إقأقرارها عقد جلسة من إختصاص احملكمة أومقبولية الدوى أمامها، أو بعدم 

ه املسائل من قبل يتم توجيه اإلخطارات املتعلقة هبذ، و 3ورهسواء يف أثناء حضور املتهم أو عدم حضاألساسي 
للمسجل احلق يف لضحااي أو ممثليهم القانونيني، و بناء على طلب الدائرة يف بعض األحيان إىل ااملسجل خطيا، و 

 ه اإلجراءات يف الوقت املناسب، وله أن يطلب تعاون الدولختاذ هذإختاذ التدابري الالزمة لإلعالن عن وقت إ
 أو املساعدة من املنظمات احلكومية الدولية يف تنفيذ هذا اإلخطار على الوجه املالئم. األطراف،

إىل الضحااي أو ممثليهم القانونيني، من  توجيهه من قبل املسجل ال ميكن  فضال عما تقدم هناك نوع آخر من اإلخطارات
ستماع إىل تتمثل يف حتديد موعد جلسات اإلجتريها هذه الدائرة، و ليت شرتاكهم يف اإلجراءات اإالدائرة املعينة ابملوافقة على 

تتمثل اءات اليت جتريها هذه الدائرة، و شرتاكهم يف اإلجر إمن الدائرة املعنية ابملوافقة على الضحااي، أو ممثليهم القانونيني آراء 

                                                           
 .83-80-81، ص 0220محد عالم، احلماية الدولية لضحااي اجلرمية، دار النهضة العربية، القاهرة، أوائل 1
 يف األمرين التاليني:الدولية تتمثل مشاركة الضحااي يف اإلجراءات كما ورد يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  2

 .كشهود ميكنهم مساعدة العدالة يف املالحقة القضائية للجناة -أ

األمر األول الضحية من القيام بدورها ميكن و  حماكمة عادلة،مث يسعون إلجراء حتقيقات فعالة و من كأفراد متضررين من اجلرمية و  -ب
التقليدي حيث يكون هلا دور حاسم يف مجع و تعزيز أدلة اإلثبات، أما األمر الثاين فهو متكني الضحية من القيام بدور مستقل تقف 

حملكمة على أساس ا أمام ان الضحية تدافع و متثل مصاحلهإمن مث فدعاء حبدوث أضرار هلا، و فيه الضحية وراء حقوقها من خالل اإل
ب العاملية الثانية و ر يف هذا اإلطار خيتلف النظام األساسي للمحكمة  اجلنائية الدولية عن احملاكم العسكرية املنشاة بعد احلحقها، و 

عطيهم من مث مل ترت للضحااي بصفة أساسية كشهود، و روندا، فهذه احملاكم نظلية اخلاصة ليوغسالفيا السابقة و احملاكم اجلنائية الدو 
ن معاملة الضحية كمساعد يف بعد مأأي مركز مستقل يف إجراءات الدعوى أما النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فيذهب 

 يف مجيع مراحل اإلجراء. حقوقهااإلجراءات اجلنائية، فيعطي الضحية حق الوقوف وراء 
 راجع يف ذلك:      

 . 35-30اجلرمية، املرجع نفسه، ص وائل امحد عالم، احلماية الدولية لضحااي  -
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتمن القواعد اإلجرائية و  90قاعدة ( من ال3-0-1الفقرات )3
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موعد النطق ابحلكم، أو أي أتجيل هلا، و ني، أو ستماع إىل آراء الضحااي، أو ممثليهم القانونييف حتديد موعد جلسات اإل
املستندات اجلديدة اليت هلا صلة أبي من طلبات أو بياانت أو مقرتحات  املقرتحات، و طلبات والبياانت و موعد تقدمي ال

 كانت قدمت من أي طرف.
لى أي شكل ع خطيا، أويالحظ أن هذا اإلخطار من املسجل إىل الضحااي أو ممثليهم القانونيني، فيمكن أن يكون و 

جيوز للمسجل أثناء تقدميه ملثل هذه اإلخطارات أن ، و 1عندما يكون تقدميه خطيا غري ممكنآخر حسبما يكون مناسبا 
احملاكمة أن تساعده يف تجابة لضرورات التحقيق و سإاليت عليها  لدول األطراف لتنفيذ هذا اإلخطاريطلب التعاون من ا
 2تنفيذ هذا اإلخطار.

القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات  فيما ات واسعة مبوجب النظام األساسي و ختصاصإقد منح املمثل القانوين للضحية و 
د الشهود أو اخلرباء، أو املتهم فيما أبدوه من أقوال، حأشرتاك يف اإلجراءات، حيث جيوز له أن يستوجب لة اإلأيتعلق مبس

لة، و أاملتعلق هبذه املسالطلب الذي يقدمه إليها املمثل و يت يف حوزهتا الدعوى على افقة الدائرة الو هذا ال يتم إال بعد مو 
الة األسئلة إىل يتم إحمن األسئلة اليت يريد توجيهها، و للدائرة أن تفرض على املمثل القانوين تقدمي مذكرة مكتوبة تتض

ا لديهم من مالحظات خالل مهلة زمنية حتددها هلؤالء اآلخرين إبداء ماملدعي العام، وإذا اقتضى األمر إىل الدفاع، و 
، أما قرار الدائرة فيما يتعلق هبذا الطلب، فإهنا تصدر حكمها ابملوافقة على إجراء هذا االستجواب من قبل 3الدائرة 

اءات، و تها اإلجر مراعاة املرحلة اليت بلغ -هي تصدر مثل هذا القرارو  -إن عليهااملمثل القانوين، أو رفضه، فإذا وافقت ف
ن ذلك سيؤدي إعتبارات فنزيهة، فإذا مل تتم مراعاة هذه اإلحقوق املتهم، ومصا،ح الشهود، وضرورة إجراء حماكمة عادلة و 

ما يرمي إىل حتقيقه، فكيف ميكن أن توافق الدائرة مثال على إجراء مثل هذا ل مبا تضمنه النظام األساسي، و إىل اإلخال
مصا،ح الشهود عندما يوجه إليهم يف ميكن أن  تراعي حقوق املتهم و للحكم، أو كستجواب بعد أن حجزت الدعوى اإل

صدر فعال حكم إذا متت مراعاة هذه األمور و ، و خداعهم مثال حيائية، أو أسئلة تؤدي إىلإاملمثل القانوين للضحية أسئلة 
مال لتوجيهات تتعلق بطرق هذا احلكم شاستجواب الشهود، أو املتهم أو اخلرباء، جيوز أن يكون يسمح للممثل القانوين إب

 4لة.أتقدمي الواثئق، إىل غري ذلك من األمور اليت هلا صلة هبذه املستوجيه وطرح األسئلة وترتيبهاسـ، و 
 ممثليهم يف اإلجراءاتضحااي و شتاك الإاثنيا: وقت 

جراءات اثرت بشأنه صعوابت يف اإلشرتاك املمثلني القانونيني ابإلد الوقت الذي يسمح فيه للضحااي و الواقع أن حتدي
هذا ما نالحظه من خالل آراء بعض قضاة احملكمة اجلنائية الدولية يف يوغسالفيا السابقة، حيث يؤيدون بقوة عدة، و 

                                                           
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتمن القواعد اإلجرائية و  90قاعدة ( من ال8-3-2-5-0الفقرات )1
 .اجلنائية الدولية نظام األساسي للمحكمة( من ال93/د( من املادة )1الفقرة )2
 .192حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق، ص  3
 .325محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  4
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عن طريق ممثليهم أن يعرض فيها الضحااي شواغلهم وآرائهم سواء أبنفسهم، أو  نسب مرحلة ينبغيأالرأي الذي مفاده 
 الشواغل املعرب عنها قبل احلكم قد تضر ابملتهم.ن اآلراء و ما بعد صدور احلكم، أل القانونيني، مرحلة

قبلت خالل مرحلة احملاكمة فإهنا على األقل تؤثر على التصوير املتعلق مبا إذا كان املتهم سيحاكم حماكمة عادلة  إذاو 
 لون أمام الدائرة.م يكونوا شهودا ميثألة ثبوت اإلدانة، ما نه ليس هلا عالقة مبسأعتبار إب
نه جيوز للضحااي و أمضمونه رأي خمتلف، و على العكس مما تقدم، أعربت بعض الوفود املشاركة يف مؤمتر روما عن و 

حجة أصحاب هذا الرأي هي أن الضحااي كثريا ما  أي مرحلة كانت عليها الدعوى، و ممثليهم القانونني عرض آرائهم يف
من بينها مساع إنه ينبغي مراعاة حقوق الضحااي، و ف ة، وما دامت حقوق املتهم مصونةقضائيهم خالل العملية الييتم تناس

يف وجهة نظران أن ما ذهب إليه ستئنافية، و بتدائية، أو اإلآرائهم أثناء اختاذ اإلجراءات سواء من الدائرة التمهيدية، أو اإل
( اليت نصت 28ساسي يف الفقرة الثالثة من املادة )ستقر عليه النظام األإهو ذاته ما و  1أنصار الرأي الثاين هو الصحيح

النظر فيها يف أي ر مصاحلهم الشخصية بعرض آرائهم وشواغلهم و تتأثللمجين عليهم حيثما على أن : ) تسمح احملكمة 
ت إجراء على حنو ال ميس أو يتعارض مع حقوق املتهم و مع مقتضياجراءات تراها احملكمة مناسبة، و مرحلة من اإل

جيوز للمثلني القانونيني للمجين عليهم عرض هذه اآلراء و الشواغل حيثما ترى احملكمة ذلك كمة عادلة و نزيهة، و حما 
 .(مناسبا، وفقا للقواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات

 أحكام احملكمة اجلنائية الدولية املطلب الثالث: ضوابط إصدار
إىل  ة اإلجرائية يف خمتلف دول العاملمثل كافة األنظمة القانوني الدوليةألساسي للمحكمة اجلنائية لقد أشار النظام ا 

( منه الصورة اليت تصدر خالهلا األحكام يف حالة 32الكيفية اليت تصدر عليها أحكام احملكمة، حيث بني يف املادة )
ئية يف كل مرحلة من مراحل بتدامتطلبات إصدار القرار من جانب الدائرة اإل ( من قبل ذلك30نة، كما أوضح يف )اإلدا

( 03احملاكمة أو املداولة، هذا وقد حرص النظام األساسي للمحكمة على أتكيد مبدأ شرعية العقوابت، فنص يف املادة )
منه (  33 )نه )ال يعاقب أي شخص إدانته احملكمة إال وفقا هلذا النظام األساسي(، لذا فقد حدد يف املادةأمنه على 

ختصاصها، مث إرتكاب إحدى اجلرائم اليت تدخل يف ن للمحكمة أن توقعها على الشخص املدان، إبالعقوابت اليت ميك
 منه.(  38 )وضع القواعد املتعلقة بتقرير العقوبة يف املادة

نسان أكدت العديد من اإلعالانت واملواثيق الدولية، هتمام الدويل حبماية حقوق اإلنه يف إطار اإلأجتدر اإلشارة إىل و 
ضرار اليت إصابته من جراء أسرته على حقه يف التعويض عن األى أمهية ضمان حصول اجملين عليه و علليمية والعاملية اإلق

 رتكاب اجلرمية.إ
                                                           

 راجع كل من:  1
 .322، ص د عبد القادر احلسناوي، املرجع نفسهمحأعبد القادر  -
 .39ص  املرجع السابق، اجلرمية،وائل امحد عالم، احلماية الدولية لضحااي  -



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

514 
 

ابلنص صراحة على سلطة احملكمة يف  جتاهتدعيما لذات اإلساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فقد عين النظام األ ،لذا
، حيث جاءت 1ختصاص هذه احملكمةإاحلكم بتعويض اجملين عليهم عن األضرار النامجة عن تلك اجلرائم اليت تدخل يف 

لنظام األساسي للمحكمة هذا ما أعطى ل"، و من النظام األساسي حتت عنوان "جرب أضرار اجملين عليهم (35) املادة
 اليت-اخلاصةاحملاكم اجلنائية الدولية مع  ابملقارنة-التعويضيزة مهمة فيما يتعلق إبقرار حق اجملين عليهم يف الدولية ماجلنائية 

لذا سوف تكون دراستنا هلذا املطلب من خالل الفروع  2مل تنص النظم األساسية فيها على إقرار هذا احلق للمجين عليهم.
 الثالثة التالية:

 الفرع األول: األسس اليت جيب مراعاهتا عند إصدار األحكام 
هو القرار الذي تصدره احملكمة مطبقة فيه حكم القانون اع املعروض عليها، أو مبعىن آخر احلكم هو الكلم النهائية يف النز 

 3بصدد نزاع معروض عليها.
" تعبري القاضي عن إرادة القانون بتوقيع احلكم  أىقد عرف احلكم وفقا للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية علو 
يف فوع املقدمة يف أثناء احملاكمة وذات الصلة ابحلكم، وأن يصدر احلكم علنا و الدناسب على املتهم مع وضع األدلة امل

 4حضور املتهم ما أمكن ذلك".

ة اليت لقاضي ممثل القانون مبوجب الصفوفقا هلذا التعريف يتضح أن إرادة القاضي هي تعبري عن إرادة القانون، إذ أن او 
يف أن تتحقق نتيجة معينة ن احلكم الصادر يعد إعالن القاضي عن إرادة القانون إعلى هذا فمنحت له مبوجب القانون، و 

 1تفرض على أطراف الدعوى.تلتزم و 

                                                           
 : كل من  نظرأ 1

محد أبو الوفا، املالمح األساسية للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، منشور يف أعمال الندوة العلمية اليت نظمتها كلية أ -
ل موضوع احملكمة حو  0221نوفمرب عام  0-3احلقوق، جامعة دمشق، اللجنة الدولية للصليب األمحر بدمشق يف الفرتة من 

 .02-05، ص 0220اجلنائية الدولية، حتدي احلضانة، إصدارات اللجنة الدولية للصليب األمحر بدمشق، سوراي، 
 .113-111، ص 0220ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، القاهرة، إشريف سيد كامل،  -

للمحكمة اجلنائية الدولية، حبوث مؤمتر أكادميية شرطة ديب الدول حول  لضحااي اجلرمية يف النظام األساسيوائل امحد عالم، املركز القانوين 2
 وما بعدها. 585، ص 0220مايو عام  5-3" ضحااي اجلرمية" ديب، اإلمارات العربية املتحدة، خالل الفرتة من 

 .309، ص 1999دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  عوض حممد عوض، املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائية، 3
يوضح هذا خري انئبا عن اجملتمع الدويل، و عتبار هذا األاملدعي العام للمحكمة إبينهي النزاع بني كل من املتهم و  نه قرارأكما عرف على   4

 القرار أحكام القانون الدويل اجلنائي يف الدعوى اليت رفعت أمام احملكمة.
 ذلك:يف  نظرأ

 .32، ص 0212محد القناوي، حجية أحكام احملكمة اجلنائية الدولية، دار اجلامعة اجلديدة، دون طبعة، اإلسكندرية، أحممد  -
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الصادر مع جسامة اجلرم يرتبط احلكم الصادر بصفة أساسية مببادئ احملاكمة العادلة حيث يتعني أن يتناسب احلكم و 
 2املرتكب.

الدفاع إىل اإلدالء قدمي األدلة يدعو املدعي العام و بتدائية إقفال ابب تفبمجرد أن يعلن القاضي الذي يرأس الدائرة اإل
دائية هذا اإلدالء ختتلي الدائرة االبتمن إذا انتهى ن يكون آخر املتكلمني، و أن تتاح للدفاع فرصة أباخلتامية، على  أبقواهلم

الواقع أن مثة جمموعة من األسس ينبغي على ا على الدعوى املعروضة أمامها، و إلصدار حكمهللتداول يف غرفة املداولة 
ء يف القضاء ألهنا تعترب من أساسيات احلكم سوا يستقيم احلكم بدوهناحكامها، والبتدائية مراعاهتا عند إصدار أالدائرة اإل

 ناوله بشيء من التفصيل من خالل الفقرات التالية:هذا ما سنتالوطين أو الدويل، و 
 الفقرة األوىل: طرح الدليل يف اجللسة

بتدائية أال يبنوا حكمهم على نه ينبغي على قضاة الدائرة اإلإستنادا إىل مبدأ شفهية املرافعات الذي تتقيد به احملكمة فإ
الشروط القانونية، لت ابلطرق و تحقيقات اليت  حصدليل مل يطرح يف إحدى جلسات احملاكمة ألن األحكام تبىن على ال

هلذا ال يسوغ للقاضي أن حيكم مبقتضى معلوماته الشخصية يف الدعوى، أي على ما رآه بنفسه أو حققه يف غري جملسي و 
نه إذا توافرت لديه معلومات خاصة يف الدعوى وجب عليه التنحي عن نظرها و أالقضاء و دون حضور اخلصوم، بل 

لو مل الدعوى خشية أتثره مبعلوماته و  يبتعد هو عنمكن اخلصوم من مناقشتها حبرية، و حىت يتقواله كشاهد فحسب أ إبداء
 3يكن هلذا التأثري من صدى ظاهر يف أسباب حكمه، فالعربة يف طرح الدليل يف اجللسة.

 بتدائيةة: حضور قضاة الدائرة اإلالفقرة الثاني
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أن حيضر مجيع  حتقيقا للعدالة، فقد تطلب النظامسالمة احلكم الصادر من احملكمة و ل

ورهم ميكن من اإلملام و الدراسة طوال مداولتهم، حيث أن حضئية كل مرحلة من مراحل احملاكمة و بتداقضاة الدائرة اإل
ن القاعدة املقررة  موضوع القضية، ألابلتايل سوف يتمكنوا من تكوين قناعة حقيقية يفلكل عناصر وإجراءات القضية، و 

طالع على كل فحضور القضاة مجيع اجللسات ميكن القاضي من اإل ،أن القاضي حيكم يف الدعوى حبسب قناعته
نه يشرتط أمن املقرر ،و مساع الطلبات و الدفوع اليت تبدى من اخلصوم ة واألدلة اليت تعرض يف اجللسة و املستندات املقدم

مسعوا املرافعة قد ابشروا مجيع إجراءات الدعوى و شرتكوا يف املداولة إلدعوى أن يكون القضاة الذين لصحة احلكم يف ا

                                                                                                                                                                                     
حممود عثمان عب الرحيم عبد العال، قوة احلكم اجلنائي الصادر يف جرمية دولية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية،  1

 .51، ص 0211
 .350املهتدي ابهلل، املرجع السابق، ص  حممد محدأ 2

 نظر كل من:أ 3
 .353، ص نفسهاملهتدي ابهلل، املرجع حممد محد أ -
 .302محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  -
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ن أي تغيري يف هيئة إابلتايل فك إال يف بعض جلسات املرافعة، و  يشرت قاض مل فيها، حيث ال جيوز أن يشرك يف املداولة
مباشرة مجيع اإلجراءات من جديد تطبيقا للقاعدة اليت ة و ني معه إعادة فتح ابب املرافعاحملكمة قبل صدور احلكم، يتع

 1تقرر أن القاضي الذي مسع املرافعة هو الذي ميلك الفضل يف الدعوى.
يتخلف عله جيحدأعضاء الدائرة من عذر أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد تفادى ما قد يطرأ على إلذا ف

 يرتتب عليه أتخري الفصل يف الدعوى، فقد أجاز النظام األساسي هليئة الرائسة أن ابلتايلعن مواصلة حضور اجللسات، و 
تعيني قاضيا مناواب أو أكثر حسبما تسمح الظروف حلضور كل مرحلة من مراحل احملاكمة لكي يتمكن من احللول حمل 

السري يف الدعوى املعروضة أمام يه مواصلة احلضور إىل احملكمة، و أي عضو من أعضاء الدائرة االبتدائية إذا تعذر عل
 2الدائرة.
 لفقرة الثالثة: شروط صحة األحكاما

 ينبغي إتباع إجراءات حمددة هي:حىت تصدر األحكام بصورة صحيحة وقانونية 
 نهم األدلة املطروحةمبقتضاها يناقش القضاة فيما بيعوى بعد قفل ابب ملرافعة فيها، و جترى املداولة يف الد أوال: املداوالت

بتطبيق النظام األساسي عليها، واملادة اليت تطبق عليها توصال إىل إصدار احلكم  يتبادلون اآلراء فيما يتعلقيف القضية و 
بتدائية إخطار  يشرتط يف هذه املداولة أال يشرتك فيها إال القضاة الذين مسعوا املرافعة، كما يقع على عاتق الدائرة اإلفيها، و 

يراعى يف حالة وجود أكثر من هتمة إىل متهم لذي ستنطق فيه الدائرة حبكمها، و ات ابملوعد اكل املشرتكني يف اإلجراء
التهم  بتدائية يفيف حالة وجود أكثر من متهم، تبت الدائرة اإلحدة، و  بتدائية يف كل هتمة علىتبت الدائرة اإل واحد أن

 رتكبه.  إقبة كل متهم على ما معااعاة ملبدأ خصوصية إسناد التهم و مر  املوجهة لكل متهم على حدة
ساسي ( من النظام األ20( فقرة )30ذلك وفقا لنص املادة )اولة سرا بني القضاة اجملتمعني و جيب أن تكون املدو 

ة احلكمة من سرية املداوالت تكمن يف أن القضابتدائية سرية"، و " مداوالت الدائرة اإلنه:أاليت تنص على للمحكمة و 
طالع إيف هدوء اتم، أفضل من إبدائه علنا على مرأى من السامعني، فضال عن أن آرائهم سرا و يتمكنون من إبداء 

هذه القاعدة يضعف قوة حكمها يف النفوس، و و  ط من كرامة هيئة احملكمةاجلمهور على اخلالف يف الرأي بني القضاة حي
 3أساسية يبىن على خمالفتها بطالن احلكم.

                                                           
 أنظر كل من:  1

 .035إبراهيم صا،ح، املرجع السابق، ص حممد خالد  -
 .192خملد الطراونة، القضاء اجلنائي الدويل، املرجع السابق، ص   -

 .للمحكمة اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي30من املادة )الفقرة األوىل  2
 راجع كل من: 3

 .91-92محد القناوي، املرجع السابق، ص أحممد  -
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كا حيدد حكما مشرت كمة حكمها يف كل جرمية على حدة و رمية واحدة، تصدر احملعندما يدان شخص يف أكثر من جو 
 1بشرط أال يتجاوز هذه املدة يف مجيع األحوال ثالثني عاما.مدة السجن اإلمجالية، و 
حقا للخصم الذي يصدر  نتهاء املداولة، بل يلزم النطق به لكي يصرييعترب احلكم الصادر إبال اثنيا: النطق ابحلكم

لو كانت الدعوى قد نظرت يف جلسة سرية، حيث يصدر ذلك ينطق ابحلكم يف جلسة علنية و بناء على حته، و ملصل
م على أن يكون هذا احلكتواب و مسببا، أي بذكر األسباب واحليثيات اليت تبىن عليها احلكم احلكم الذي توصلت إليه مك

األقلية،  آراءاألغلبية و  ابإلمجاع جيب أن يتضمن قرار الدائرة آراءعندما ال يصدر احلكم قد صدر مبوافقة مجيع القضاة، و 
هتام املسند إىل املتهم، هتام املسند إىل املتهم، فإذا انتهت احملكمة إىل تقرير صحة اإلن غاية احلكم هي تقدير صحة اإلأل

اء احملاكمة ذات الدفوع املقدمة أثندلة و األ عليها أن تضع يف احلسبانالعقوبة املناسبة على املتهم، و  فإهنا تنظر يف توقيع
 2الظروف اخلاصة ابلشخص املدان.الصلة ابحلكم، وخطورة اجلرمية و 

أوامر جبرب أضرار  قد تلحق حبكم اإلدانةمضمونه عن اإلدانة أو الرباءة، و  غىن عن البيان أن حكم احملكمة ال خيرجو 
ستعانة خبرباء متخصصني يف مثل هذه هلا يف ذلك اإلاجلرمية املرتكبة، و قائع وظروف الضحااي تقدرها هيئة احملاكمة من و 

 املسائل.
عرتاف املتهم هو دليل إدانته، إبتدائية مببادرة منها يف غري احلاالت اليت يكون فيها ستثناء مما سبق ذكره جيوز للدائرة اإلوإ

طلب من املدعي د هذه اجللسة يف حالة تقدمي جيب عليها أن تعقرى قبل عقد جلسة النطق ابحلكم، و أن تعقد جلسة أخ
ابحلكم أدلة أو دفوع إضافية ذات صلة  يعود السبب وراء عقد مثل هذه اجللسة إىل ضرورة النظر يف أيةالعام أو املتهم و 

 قواعد اإلثبات.وفقا للقواعد اإلجرائية و 
للدائرة حق أتجيل عقد هذه اجللسة إذا افية، و ديد موعد هذه اجللسة اإلضبتدائية حتيقع على القاضي رئيس الدائرة اإلو 

 3رأت ضرورة لذلك.
 
 

                                                                                                                                                                                     

 .ئية الدوليةللمحكمة اجلنا قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 100دة )القاع -

 .اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي للمحكمة38الفقرة الثانية من املادة )1
 كل من:  نظرأ 2

 .اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي للمحكمة32(، والفقرة األوىل من املادة )30( من املادة )5-0-3الفقرات )  -
العشرون، سبتمرب، ، العدد الثالث، السنة السابعة و خملد الطراونة، القضاء اجلنائي الدويل، جملة احلقوق، جامعة الكويت  -

 .192، ص 0223

 .309محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر 3
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 الفقرة الرابعة: حترير احلكم ونشره 
من قبل املسجل  نشرهاحلكم أبسبابه كامال، فتحريره و  إثبات احلكم يف حمضر اجللسة ال يغىن عن حتريره، إذ جيب حترير

 حيرر احلكملتزام طبيعي يقع على املسجل أن إفبالنسبة لتحرير احلكم هو يضفي عليه احلجية حبيث يصبح جاهزا للتنفيذ، 
كم، حبيث حمرر احلالتوقيع عليها من رئيس الدائرة و يف عدة نسخ تكون األصلية منها هي املرجع األساسي بعد أن يتم 

 شأن.أو يف الطعن عليه من ذوي ال أخذ الصورة التنفيذيةتكون املرجع يف حتفظ يف ملف الدعوى، و 
املسائل اجلوهرية، لذا  للفصل يف إحدى قد تصدرها إحدى دوائر احملكمة أما خبصوص نشره، فهو مثله مثل القرارات اليت

، كما تقدم الصينية سبانية،اإلليزية، الفرنسية، الروسية، جناإلابللغات الست الرمسية للمحكمة، وهي العربية، نه ينشر إف
 شرتكوا يف إجراءات احملاكمة.إاألشخاص الذين تهم والضحااي و من هذه األحكام لكل من امل نسخة

واقعية و قانونية، و هذا ال حيدث إال إذا  دينخالصة القول أن احلكم الصادر عن دائرة احملاكمة ينبغي أن يستند إىل أسا
ونسبتها إىل املتهم، أو إثبات وقوع اجلرمية، بصرية بكافة الوقائع اليت تفيد يف حاط القضاة إحاطة شاملة عن وعي و أ

كانت صادرة  سواء اة الذين يصدرون أحكامهم تسبيبهاستوجب النظام األساسي على القضإهلذا السبب العكس، و 
مبقتضاها يقفون على األسباب اليت محلت  ضمانة أساسية -أاي  كان جنسياهتم-للخصم  نو لكي يكابلرباءة أو اإلدانة 

 1حبيث إذا مل يكونوا مقتنعني به يبادرون إىل الطعن فيه.مها هبذه النتيجة ة على إصدار حكبتدائيالدائرة اإل
الدفوع، فإذا  لبات و الرد على الطقانونية اليت بين عليها احلكم، و الان األدلة الواقعية و جيب لسالمة األسباب أن تتضمن بيو 

و  الظروف اليت وقعت فيها،للعقوبة و  يان الواقعة املستوجبةينبغي أن يشمل احلكم على بكان احلكم صادر ابإلدانة 
سواء الواردة يف النظام األساسي أو القواعد اإلجرائية،و يف حالة احلكم ابلرباءة يكفي أن  النصوص القانونية اليت حتكمها

ن يشتمل نه بريء، غري أن ذلك مشروط أبأن األصل يف اإلنسان يشكك القاضي يف صحة إسناد الواقعة إىل املتهم، أل
ام، ووازنت هتأبدلة اإلثبات اليت قام عليها اإلن احملكمة قد حمصت الدعوى، وأحاطت بظروفها، وم على ما يفيد أباحلك

 2بني أدلة النفي.بينها و 
 
 

                                                           
 :كل من  نظرأ 1

 .332-309، ص أمحد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابقعبد القادر  -
 .093-092بدر الدين حممد شبل، املرجع السابق، ص  -

 راجع كل من:  2
 .99محد القناوي، املرجع السابق، ص أحممد  -
 . 53حممد عثمان عبد الرحيم عبد العال، املرجع السابق، ص   -
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 ابتالفرع الثاين: العقو 
نه " ال عقوبة إال بنص " فال يعاقب أي أ فنص على 1حرص نظام روما األساسي على أتكيد مبدأ شرعية العقوابت

هتدف العقوابت اليت حيكم هبا قضاة احملكمة ، و 2أدانته احملكمة اجلنائية الدولية إال وفقا لنظام روما األساسيشخص 
 اجلنائية الدولية على املتهم إىل حتقيق أمرين أساسيني:

 رتكبها معاقب عليها.إن اجلرائم اليت الردع اخلاص من خالل إعالم املتهم أب األول:
خالل إقناعهم أبن ثناء اآلخرين عن ارتكاب مثل هذه اجلرائم اخلطرية يف املستقبل من ملتمثل يف إالردع العام ا الثاين:

 قانون حقوق طرية للقانون الدويل اإلنساين و نتهاكات اخلرتكاب اإلإاجملتمع الدويل لن يتحمل منح احلصاانت يف مواجهة 
 3اإلنسان.

رتكاب جرائم تدخل يف نطاق أن تفرض عقوابت على املدانني إب ابإلدانةبتدائية يف حالة صدور حكمها جيوز للدائرة اإلو 
وكل الظروف اخلاصة للشخص املدان، خطورة اجلرمية املرتكبة، و تقريرها عدة عوامل منها ختصاصها، على أن تراعي عند إ

 قواعد اإلثبات.ذلك وفقا للنظام األساسي والقواعد اإلجرائية و 
 واجبة التطبيقألوىل: العقوابت الالفقرة ا

ختتلف العقوبة اليت توقعها احملكمة على مرتكب الفعل اإلجرامي حبسب نوعيته وخطورته فهناك عقوابت خمتلفة ميكن 
جرمية )األساسي هي كما حددهتا املادة اخلامسة من النظام رائم خطورة على اجملتمع الدويل و فرضها على مرتكيب اشد اجل

هذه العقوابت حتما ستكون شديدة على املدانني، يف حني أن ضد اإلنسانية، جرائم احلرب(، و  اجلرائم-اجلماعيةاإلابدة 
(، أو من 32خل إبقامة العدل )املادة أرتكب فعال إجراميا إخف، للمحكمة توقيعها على كل من أهناك عقوابت أخرى 

 (.31 )املادةرتكب سلوكا سيئا أمام احملكمة إ
 مامها.أللمحكمة توقيعها على املدانني ابت اليت وفيمايلي سنعرض خمتلف العقو 

ميكن للدائرة  ملادة اخلامسة من النظام األساسيالعقوابت اليت توقع على مرتكيب اجلرائم املشار إليها يف ا أوال:
األساسي النظام  رتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف املادة اخلامسة منبتدائية أن حتكم على الشخص املدان إباإل

 1بواحدة من العقوابت التالية:
                                                           

إىل نتقادات اليت وجهت نص النظام األساسي على مبدأ شرعية العقوابت إىل جانب شرعية اجلرمية يكون قد حاول جاهدا تفادي اإل 1
 حماكمات نورمربج من إهدارها الكثري من املبادئ القانونية الراسخة من ذلك مبدأ شرعية اجلرمية والعقوبة.

 نظر يف ذلك: أ 
 .328املرجع السابق، ص حممد حسين علي شعبان،  -

 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.03املادة ) 2
3Bert Swart, damaska and the faces of international criminal justice, symposium, 

journal of international criminal justice , march 2008, p 103-104. 
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 السحن لعدد حمدد من السنوات، ملدة ال تزيد عن ثالثني سنة. -1

 2ابلظروف اخلاصة للشخص املدان.ربرة ابخلطورة البالغة للجرمية و السحن املؤبد، عندما تكون هذه العقوبة م -0

 إضافة إىل السجن، جيوز للمحكمة أن أتمر مبا يلي: -3

 قواعد اإلثبات.وص عليها يف القواعد اإلجرائية و املعايري املنصمبوجب 3فرض غرامة  -أ

دون املساس حبقوق  رة أو غري مباشرة من تلك اجلرميةاملتأتية بصورة مباش األصولمتلكات املب_ مصادرة العائدات و      
 4الغري حسين النية.

                                                                                                                                                                                     
مة اجلنائية الدولية يف الفقرة الثانية من املادة السابعة و السبعني املتعلقة ابلعقوابت اليت ستوقعها احملكمة أشار  النظام األساسي للمحك 1

هو ما يثري العديد من الشكوك فيما فرض غرامة كواحدة من العقوابت و  ختصاصاهتا إىل إمكانيةإاجلنائية على اجلرائم الدولية املدرجة ضمن 
ستخدام الغرامات املالية كعقوبة ستخدام يف مجيع القوانني، غري أن السماح إبشائعة اإلالغرامات املالية موجودة و ابت، فيتعلق بنظام العقو 

هي جرائم ختل أشد اجلرائم الدولية جسامة، و على جرمية مبوجب القانون الدويل أمر مشكوك فيه، فاجلرائم املذكورة يف النظام األساسي هي 
وف خمففة تربر مثل هذه حيث ال ميكن أن توجد أية ظر  قب مرتكبو هذه اجلرائم ابلغراماتمن املستغرب أال يعاة و أمنها، و سلم اإلنساني

هلذه العقوبة مدته ستة  دىنأاملالئم أن ينص النظام األساسي للمحكمة على حد ق بعقوبة السجن كان من املفرتض و حىت فيما يتعلالعقوبة،و 
فهم احملكمة من وراء معاقبة شخص مدان يف جرمية من جرائم القانون الدويل األشد خطورة ابلسجن ذ ال ميكن أبدا إأشهر على األقل، 

 و حىت الشهور.ألبضعة أسابيع 
 أنظر كل من:

حممد حممد سعيد الشعيب، التحدايت اليت جتابه عمل احملكمة اجلنائية الدولية، جملة الدراسات القانونية، كلية احلقوق جبامعة  -
 .82-39، ص 0220د اخلامس والعشرين، يونيو أسيوط، العد

 .539، ص 0229صالح زيد قصيلة، ضماانت احلماية اجلنائية الدولية حلقوق اإلنسان، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
2Poncela (pierrette), mesure et motivation de la peine dans le jugement de tpi, le 

droit penal le prevue de l’internationalisation, paris, 2002, p327. » 
 .اجلنائية الدولية من النظام األساسي للمحكمة 33املادة 3

هي الغرامة، أو ية ابلزايدة من عناصر السلبية و ن تنال من ذمته املالاملصادرة هي عقوبة متس احلقوق املالية للمحكوم عليه أبعقوبة الغرامة و 
 هي املصادرة.جيابية و نتقاض من عناصرها اإلاإل

 راجع يف ذلك:
، بغداد األولضاري خليل حممود، مبدأ التكامل يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، جملة الدراسات القانونية، العدد   -

 .22، ص 1999
 .123ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص إشريف سيد كامل، 4
 :اجعملزيد من التفصيل ر و 

القضاء العسكري، العدد الثاين  التشريع الوضعي، جملةوالتكميلية يف التشريع اإلسالمي و حممد عرفه، العقوابت األصلية والتبعية   -
 .23ىل إ 20، املرجع السابق، ص 0212العشرون، اجمللد الثالث، و 
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نه قد أعها على اجلناة يف هذا اجلانب ن العقوابت اليت ميكن توقيأيالحظ من خالل ما تضمنه النظام األساسي بشو 
 1، املصادرة(.)الغرامةعقوابت تكميلية ( و )السجننوعها إىل عقوابت أصلية 

اجلرائم ضد اإلنسانية، رتكيب جرمية اإلابدة اجلماعية، و شد عقوبة جيوز للمحكمة أن توقعها على مأن إعلى العموم فو 
شد العقوابت البدنية اليت ميكن توقيعها أعتبارها إب 2عاد عقوبة اإلعدامستبإيعين ذلك جرائم احلرب هي السجن املؤبد، و و 

السبب يف إتباع هذا النهج هو أن النظام األساسي عكس يف هذا اجلانب رأي االجتاه املعارض لتوقيع عقوبة ة، و على اجلنا
 3اإلعدام على اجلناة، سواء كان ذلك يف النطاق الوطين أو الدويل.

                                                           
 .25، ص حممد عرفة، املرجع نفسه 1
على الرغم من ذلك ولية خمتصة أبشد اجلرائم خطورة واليت هتدد السلم واألمن الدويل، إال أنه و لدذلك على الرغم من أن احملكمة اجلنائية او 2

 ابلتايل ال ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية أن تقضي هبذه العقوبة أجل هذه اجلرائم، و مل ينص على عقوبة اإلعدام من 
 أنظر كل من:

- Broom Hall (Bruce), la cour pénale internationale, directives pour l’adoption 

des lois nationales adaptation (traduit par Karine Bonneau), R.I.D.P, 1999, P 

147. 

 .583-580صا،ح زيد فضيلة، املرجع السابق، ص  -
مع  مل يورد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عقوبة اإلعدام يف ثناايها و كانت احلجة يف ذلك أن تثبيت عقوبة اإلعدام ال يتوافق 3

رائم جسامة ىت ابلنسبة ألشد اجلالذي مييل تدرجييا إىل إلغاء عقوبة اإلعدام حإنتهاء احلرب العاملية الثانية و يظهر بعد  أجتاه العاملي الذي بداإل
قتضى إن يتضمن إال عقوابت مقبولة عامليا حىت وإن النظام األساسي ال جيوز أن أضافوا إىل ذلك أبة مثل جرمية اإلابدة اجلماعية، و خطور و 

مل تقتنع و  .قل جسامةأقل شدة من العقوابت املقررة يف بعض البلدان نظري اجلرائم أاألمر أن تكون العقوابت املستحقة نظري اجلرائم اجلسيمة 
أصرت على إيراد حقوق عقوبة اإلعدام حمتجا أن عدم النص عليها يؤدي إىل إجتماعات النظام األساسي و الدول اإلسالمية املشاركة يف 

تناقض، حيث أهنا تعاقب ابإلعدام من يرتكب بعض اجلرائم الفردية، كالقتل املقرتن أبي من ظروف التشديد اليت تنص عليها يف قوانينها  
الوطنية ،بينما ال تستطيع تطبيق تلك العقوبة على من يرتكب جرمية دولية ،ابإلضافة إىل أن عدم النص عليها جيعل من ذلك قاعدة دولية 

حتجاجا إتطابقا مع هذا املوقف قد أبدت هذه الدول إجتاه القانون الدويل، و ملزمة تفرض على مجيع من ينص على إلغائها كي ال خيالف 
حيث م دول أخرى من أمريكا الالتينية وافقتهعتبارها عقوبة غري انجحة وال ميكن أن حتقق أغراضها، و لسجن مدى احلياة إبعلى عقوبة ا

يتم التوافق القانوين على تنبيه القانون الدويل حلقوق اإلنسان، و أكدت هذه الدول مجيعها على أن السجن مدى احلياة عقوبة ختالف قواعد 
 الشرطي ) تبين نظام البارول( حبق مستحقيه بعد مرور مدة معينة من العقوبة.بعد السماح ابإلفراج 

 نظر يف ذلك:أ
 .03ضاري خليل حممود، مبدأ التكامل يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص   -
 .022حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق، ص  -
-383، ص 0223محد التلب، اجلزاءات اجلنائية الدولية، رسالة املاجستري، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، أحامت يوسف  -

380 . 
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ما مينع الدول من توقيع أنه ليس يف هذا الباب ( اليت نصت على 82مع ذلك يقدم النظام األساسي مبوجب املادة )و 
العقوابت املنصوص عليها يف قوانينها الوطنية، أو حيول دون تطبيق قوانني الدول اليت ال تنص على العقوابت احملددة يف 

كام اخلاصة ابلعقوابت الواردة يف النظام األساسي ال حتول دون تطبيق أبن األح -الضماانت الكافية للدول-هذا الباب 
عندما حتكم  دول أن تطبق العقوابت اخلاصة هبامن مث جيوز للالواردة يف القوانني الوطنية، و األحكام اخلاصة ابلعقوابت 

لة حمل نظر، ألننا أهذه املس، و ال عقوبة اإلعدامالذي قد يتضمن أو تصاص الوطين، و خعلى أفراد مدانني عند مباشرهتا اإل
نه لن يكون من املناسب للمحاكم الوطنية أن تقضي بعقوبة على جرمية من اجلرائم اليت يؤمثها القانوين الدويل و أنرى 

جتاوز يف شدهتا العقوابت اليت نص عليها هذا األخري ابلنسبة لتلك اجلرمية، املنصوص عليها يف النظام األساسي 
حاكم أمام احملكمة اجلنائية الدولية سيكون أوفر حظا من لشخص الذي سيعاقب أمام احملاكم الوطنية فالشخص الذي سي

 1إذا كانت تطبق عقوبة اإلعدام.
إضافةإىل العقوابت السالفة الذكر، جيوز  اثنيا: العقوابت اليت توقع على مرتكيب إحدى اجلرائم املخلة إبقامة العدالة

اإلجرامية اليت تؤدي إىل عرقلة إجراءات  مرتكيب األفعالأخف من األوىل، على رى ولكن للمحكمة أن توقع عقوابت أخ
أن هذه العقوابت ال  األساسي، والواقع( من النظام 32املادة )التحقيق أو احملاكمة اليت مت إيرادها يف الفقرة األوىل من 

 خترج عن إحدى العقوابت التالية:
 سنوات. 5السجن ملدة ال تتجاوز  -1

 قواعد اإلثبات.غرامة وفقا للقواعد اإلجرائية و  فرض -0

 2أو العقوابت معا. -3

 3كما ميكن إضافة أمر املصادرة إىل إحدى العقوابت السابقة. -0

أن تتخذ يف ( من النظام األساسي 31ا للمادة )جيوز للمحكمة وفق ابت على سوء السلوك أمام احملكمةاثلثا: العقو 
 هي ال خترج عن اآليت:ابري إدارية خالف للسجن و الذين قد يرتكبون سلوكا سيئا تد مواجهة األشخاص املاثلني أمامها

 اإلبعاد املؤقت أو الدائم من غرفة احملكمة. -1

 الغرامة. -0

 وقواعد اإلثبات. أي تدابري مماثلة أخرى تنص عليها القواعد اإلجرائية -3

 نوعني:يتضح مما سبق أن العقوابت اليت جيوز للمحكمة توقيعها تنحصر يف و 

                                                           
 .333-330محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  1
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي32الفقرة الثانية من املادة ) 2
 . للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 22عدة )ية من القاالفقرة الثان 3
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عقوابت سالبة حلرية املدان، مثل السجن املؤبد، السجن لعدد حمدد من السنوات ملدة ال تتجاوز ثالثني سنة،  -1
 اإلبعاد املؤقت أو الدائم من غرفة احملكمة.

كان ملؤولة إىل احملكوم عليه، سواء أاملمتلكات اض الغرامة، أو مصادرة العائدات و عقوابت مالية تتمثل يف فر  -0
 عليها بسبب اجلرمية املرتكبة أم ال.احلصول 

 1الفقرة الثانية: تقرير العقوبة 
ففي حالة ثبوت  2مثة صعوبة تواجهها احملكمة اجلنائية الدولية عند حتديد العقوبة الواجب فرضها على احملكوم عليه.

اء كل هذا الفعل متمثال يف سو ناسب على مرتكب الفعل اإلجرامي بتدائية يف توقيع احلكم املاإلدانة تنظر الدائرة اإل
 ( من النظام األساسي، على أن تراعي عند تقريرها عوامل عدة31-32-5إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف املواد )

 3التخفيف.منها خطورة اجلرمية املرتكبة، والظروف اخلاصة ابلشخص املدان، وظروف التشديد و 
مة جيب أن تستند إليها الدائرة اإلبتدائية عند إقرارها العقوبة، أساسية عان هناك قاعدة أبعلى هذا األساس ميكن القول و 
فضال عن هذه ، و 4الظروف اخلاصة ابلشخص املداناألخف حبسب خطورة اجلرمية املرتكبة، و  إىل هي التدرج من األشدو 

 املرتكبة.ختتلف حبسب اجلرمية إقرار العقوبة  إجراءات القاعدة األساسية يالحظ أن
رتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف املادة إالتدابري اليت تتخذ عند إقرار العقوبة حالة اإلجراءات و  أوال:

إلحدى العقوابت الواجبة التطبيق على الشخص  بتدائية قبل إقرارهامن واجب الدائرة اإل اخلامسة من النظام األساسي:
 ( من النظام األساسي التقيد مبراعاة مايلي:25املادة )رتكابه إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف املدان إب
 العقوبة اليت ستطبق عليه.إرتكبه احملكوم عليه و عتبار ضرورة توافر التناسب بني اجلرم الذي األخذ يف اإل -1

 لتخفيف خبصوص الشخص املدان.ظروف التشديد وا -0

                                                           
ى القاضي أن أيخذ بعني اإلعتبار إضافة إىل هذا ليست خطورة اجلرم وحدها هي اليت تؤثر على العقوبة املفروضة على املتهم، إمنا عل 1

ابلتايل يقدر املوضوعية حول خطورة اجملرم، و سمح له بتكوين النظرة الصحيحة و تحميطة به، ألهنا العامل عوامل أخرى خارجة عن اجلرم و 
 شخصيتة. يف حال كان هناك ما ميكن تقوميه يفللمجتمع الدويل حقه، وتسمح إبعادة أتهيل اجملرم  العادلة اليت تعيدالعقوبة الالزمة و 
 راجع يف ذلك:

 .028، ص 0215منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، بريوت، لبنان، ريتا فوزي عيد، احملاكم اجلزائية الدولية اخلاصة،  -
2 D. (Picard), proposed sentencing guidelines for the internationative criminal court, 

Loyola ET Los Angeles Internationale comparative law journal, vol 20, numberi 

November 1997.  
 أنظر كل من:  3

 .335محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  -
 .093-092رامي عمر ذيب أبو ركبة، املرجع السابق، ص  -

4 william.a (schabas), an introduction to the international criminal court, op.cit, p 141. 
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اليت ستفرض على مرتكبها سواء كان  قدر العقوبةإرتكاب اجلرمية، و التنسيق فيما بني الضرر احلاصل جراء  -3
ستخدمت أالوسائل اليت يعة السلوك غري املشروع املرتكب و طبضرر قد أصاب الضحية أو أسرته، و هذا ال

 1رتكاب اجلرمية إىل غري ذلك من األمور التنسيقية اليت تضمنها مشروع القواعد اإلجرائية.إل

نه ميكن أن يصدر حكم ابلسجن املؤبد إذا  إذا النوع من اجلرائم، فأما خبصوص مضمون العقوابت الواجبة التطبيق على ه
كانت اجلرمية املرتكبة قد بلغت حدا من اخلطورة ال يسمح العقل البشري بتقبلها، أما خبصوص إقرار عقوبة السجن ال 

عقوبة بعض يف إقرار الابإلضافة إىل القواعد العامة  شكلة يف حني أن عقوبيت الغرامة واملصادرة حتكمهاتوجد فيها أي م
 هي على النحو التايل:القواعد اخلاصة هبما و 

 2فرض الغرامات:  -أ
حتديد قيمتها أن عند عليها أن تراعي إىل عقوبة السجن  عندما أتمر احملكمة بفرض غرامة على احملكوم عليه، إضافة

صدرت أوامر مصادرة  أيةقدرته املالية، و عتبار كذلك أتخذ يف اإل أنوقعة عليه غري كافية كرادع له، و عقوبة السجن امل
عتبار اهلدف من أتخذ يف اإل أوامر تعويض صدرت ضده، كما جيب عليها أن أيةبتدائية، و اإلمن الدائرة التمهيدية و  ضده

 رتكاب اجلرمية، هل كان لتحقيق مآرب شخصية، أو للكسب العادي أو للدفاع عن النفس أو غري ذلك؟إ

من قيمة ما  % 35أبي حال من األحوال ما نسبته  فانه جيب أال يتجاوز القيمة اإلمجاليةخبصوص حتديد مقدارها و 
بعد خصم مبلغ مناسب يفي ميكن حتديده من أصول سائلة أو قابلة للصرف، وأموال ميلكها الشخص املدان 

ختيار، فلها حساب الغرامة وفقا لنظام الغرامات للمحكمة حرية اإلاملدان ومن يعوهلم، و  حتياجات املالية للشخصابإل
يوما كحد  32قل املدة عن يف هذه احلالة ينبغي أال ترمية إىل حني صدور احلكم فيها، و رتكاب اجلإاليومية من وقت 

 ال تتجاوز مخس سنوات كحد أقصى.أدىن، و 
يرها بقاعدة حتديد خذ يف تقدأإلجرائية قد أن مشروع القواعد ا ا نالحظه على حتديد مقدار الغرامة على هذا األساسومم

إرتكاب اجلرمية بني احلد األدىن ظروف در املناسب منها لظروف اجملرم، و ختيار القإاألقصى، اتركا للقاضي احلد األدىن و 
 احلد اآلخر للغرامة املقررة للجرمية يف مشروع القواعد اإلجرائية.الذي قدره و 

فعها دفعة له أن يدا قيمة ما فرض ضده من الغرامة، و ولة للشخص املدان يدفع خالهلجيب على احملكمة إعطاء مهلة معقو 
ختاذ التدابري املناسبة، كطلبها إجيوز لدائرة احملاكمة يده للغرامة يف املهلة احملددة يف حالة عدم تسدواحدة أو على دفعات، و 

متديد مدة السجن لفرتة ال تتجاوز ربع املدة  األخرية يوجه املدعي العام هلذه من هيئة رائسة احملكمة، أو بناء على طلب
تراعي هيئة الرائسة عند حتديد فرتة التمديد قيمة الغرامة املوقعة و املسدد منها أقل، و ا، أو مخس سنوات، أيهما املعاقب هب

                                                           
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتاإلجرائية و ( من القواعد 105دة )( من القاع0،1الفقرتني )1

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 102دة )القاع 2
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ن يؤدي التمديد ن حاالت التمديد هذه ال تنطبق على حاالت السجن مدى احلياة، كما ال جيوز أمع التقيد يف ذلك أب
 عاما. 32تتجاوز فرتة السجن الكلية  أن إىل

نه يشرتط على هيئة الرائسة قبل تقريرها متديد السجن يف حالة عدم تسديد الشخص املدان قيمة الغرامة، أن تعقد أغري 
هذه تسمع يف  جلسة مغلقة، اهلدف منها مساع أقوال الشخص املدان يبني فيها أسباب عدم تسديده لقيمة الغرامة، كما

 1ستعانة مبحام.جيوز للشخص املدان اإلاجللسة آراء املدعي العام و 
 املصادرة:أوامر  -ب

ة لكنها بينهما فروق جوهرية، فالغرامة عقوبة نقدية، بينما املصادرة عقوبب األصل عقوبة مالية كالغرامة، و املصادرة حبس
 تكون تدبريا أو تعويضا.الغرامة عقوبة على الدوام بينما املصادرة قد عينية، و 
اشرة من تلك اجلرمية األصول الناجتة بصورة مباشرة أو غري مبأن املصادرة تنصب على العائدات واملمتلكات و  والواقع

 2دون املساس حبقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.املرتكبة، و 
ى نوع معني منها هو مصادرة شيء معني نه ركز علأاملالحظ من خالل ما تضمنه النظام األساسي خبصوص املصادرة، و 

نه يشرتط يف هذه املصادرة أن يكون هناك أكما   منها،حصل عليه أستخدم يف اجلرمية، أو من مال احملكوم عليه يكون قد 
هنا أن تستعمل يف أحكم قائم ابلسحب، أو تكون األشياء اليت سيحكم مبصادرهتا قد نتجت أو استعملت، أو من ش

 أال ختل هذه املصادرة حبقوق الغري حسب النية.و  إرتكاب اجلرمية،
بتدائية قبل أن حتكم على الشخص املدان بتوقيع عقوبة السجن أن ختصم أي نه جيب على الدائرة اإلأجتدر املالحظة و  

حتياطي بناء على أمر صادر من احملكمة فيما يتعلق بسلوك مدة يكون احملكوم عليه قد قضاها قبل ذلك يف احلبس اإل
كمة حكما يف كل جرمية تصدر احمل ا يدان شخص أبكثر من جرمية واحدةعندمرتكاب اجلرمية قيد البحث، و يتصل إب

ال جيوز أن تتجاوز هذه املدة اإلمجالية يف مجيع األحوال مدة كا حيدد مدة السجن اإلمجالية، و حكما مشرت على حدة و 
 3ثالثني عاما.

                                                           
 نظر كل من:أ 1

 .300-303عبد احلميد حممد عبد احلميد، املرجع السابق، ص  -
 .333-332محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  -

 .للمحكمة اجلنائية الدولية من النظام األساسي 33/ب( من املادة 0الفقرة ) 2

 :كل من  نظرأ 3
 .323براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص  -
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.                3-0فقرة  38الفقرة  -
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إن قيمة الغرامة املقررة مبوجب مشروع  العقوبة على اجلرائم املخلة إبقامة العدالةاثنيا: اإلجراءات اليت تتخذ عند إقرار 
ا من قيمة م % 52رتكاب اجلرائم املخلة إبقامة العدالة ال تتجاوز القيمة اإلمجالية هلا القواعد اإلجرائية على املدان إب

بعد خصم مبلغ مناسب يفي ميلكها الشخص املدان  سائلة أو قابلة للصرف، أو أموال ميكن حتديده من أصول
من يعوهلم كما جيوز أن يكون دفع هذه الغرامة بصورة منفصلة على دفعات، أو و حتياجات املالية للشخص املدان ابإل

 تراكمية دفعة واحدة.
ع الوسائل إلمكانية ستنفاذها مجيإحالة ة املفروضة عليه جيوز للمحكمة يف يف حالة عدم تسديد الشخص املدان للغرامو 

 1الدفع أن تفرض مدة سحب تراعي فيها قيمة ما سدد من الغرامة.
جيوز للقاضي الذي يرأس الدائرة أن  : اإلجراءات اليت تتخذ عند إقرار العقوبة على سوء السلوك امام احملكمةاثلثا

ذلك بعد توجيه حالة تعطيل إجراءاهتا، و اكمة يف الذين يرتكبون سلوكا سيئا أثناء احمل ثلني أمامهيعاقب األشخاص املا
أيمر مبنع ذلك الشخص من حضور  له أن حالة تكرار مثل هذا السلوك منهم يفر إليهم مبغادرة قاعة احملكمة، و إنذا

 اجللسات.
او أنع ذلك الشخص من حضور جلساهتا،مبمتثال لتوجيهاهتا، األمر حد األشخاص اإلأكما جيوز للقاضي يف حالة رفض 

لدفاع،أو ه إذا كان السلوك أكثر جسامة يف طابعه، فإذا كان هذا الشخص موظفا يف احملكمة أو حماميا من حمامي ازميغت
يوما، و  32فللقاضي أن مينع ذلك الشخص من ممارسة مهامه أمام احملكمة ملدة ال تزيد عن ممثال قانونيا للضحااي 

اليت هلا أن تعقد جلسة لتقرر ما هيئة رائسة احملكمة  لة إىلأذه املسإذارأى القاضي أن مدة املنع ال تكفي، فله أن حييل ه
 أمامها. عليها أن تسمح للشخص املدان إببداء أقوالهأو بفرتة منع دائمة، و إذا كانت ستأمر بفرتة منع أطول، 

 0222لغرامة املفروضة مبلغ )لة، فيجب أال تتجاوز قيمة اأو العقوبة املقررة يف هذه املسأأاي ما كان نوع التدابري املتخذة و 
ستمراره يف إساءة سلوكه أمام احملكمة، حيث جيوز فرض غرامة أخرى عن  إستثناء حالة ما يعادله أبي عملة، إبأو  (،يورو

 2كل يوم يستمر يف ذلك السلوك السيئ.
 الفرع الثالث: جرب أضرار الضحااي 
رتكابه من جرائم دولية ال يزيله أي إعن طريق ما يتم  اجلماعيةإنتهاك حقوق اإلنسان أوحرايته الفردية أو جدال أن ال

نتهاكات تؤثر يف الفرد طيلة حياته، فهي من قبيل األضرار اليت ال ميكن فيها إعادة احلال إىل ما  تعويض، ذلك أن تلك اإل
 1و للشيء.أسرتداد الكامل للحق هي من األمور اليت ال ميكن فيها اإلأو كان عليه 

                                                           
 .للمحكمة اجلنائية الدولية واعد اإلثباتق( من القواعد اإلجرائية و 122دة )القاع 1

 أنظر كل من:2 
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 131دة )لقاعا -
 .100-101أشرف رفعت عبد العال، املرجع السابق، ص  -
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حقوق اآلخرين نصت املواثيق الدولية الصادرة عن األمم عتداء على رغبة يف التخفيف من اآلاثر السيئة لإلومع ذلك و 
 2أسرهم تعويضا كامال. و أفرادأعليهم  املتحدة على ضرورة تعويض اجملين

حقوق أخرى ا وضعت مزااي و ى اليت سبقتها أهنلعل أهم ما مييز احملكمة اجلنائية الدولية عن احملاكم اجلنائية الدولية األخر و 
ضية ل إجياد صيغ التعويض والرد والرت اجلرمية الدولية من خال واإلعتبار للمجين عليه من جراء رتياحد نوعا من اإليقد تع

هم قد يكونوا من املعرضني ن الكثري منيف جمتمعاهتم، أل اإلدماجه اإلجراءات ستمكنهم من العودة و أن هذ على أساس
ن توفري إعليه فة يبدئون فيها حياهتم من جديد، و فقدوا مستلزمات احلياة فكل ذلك يقتضي وجود نقطو أللنقل القسري، 

 3مستلزمات جرب األضرار قد يقلل إىل حد ما جزءا من معاانهتم.
تعد اإلثبات مل حتدد فيما إذا كان إجراءات جرب األضرار ال قواعد اإلجراءات و من املالحظ انه، ال النظام األساسي و و 

ا يتم الوصول إلىإدانة املتهم، تبدأ عندم ضرارإجراءات جرب األ نإميكننا القول و  منفصلة عن إجراءات تقدير العقوبة أم ال؟
 تتبدأ حينما تنتهي مرحلة احملاكمة. هذا يعين أن هذه اإلجراءاو 
ائية حيث أوجبت على الدائرة ( من النظام األساسي من املرحلة األخرية من اإلجراءات القض35قد تعاملت املادة )و 

الذي حلق ابجملين  أو األذىو اخلسارة أمدى الضرر نطاق و  5بادرة منهامبو أ 4بتدائية أن تبني يف حكمها عند الطلباإل
                                                                                                                                                                                     

 .303عبد احلميد حممد عبد احلميد، املرجع السابق، ص  1
 م. 1990ختفاء القسري لعام ( من اإلعالن اخلاص حبماية كل األشخاص ضد اإل19راجع املادة ) 2

 .1980غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالانسانية أو املهينة لعام ( من إتفاقية مناهضة التعذيب و 10املادة )
 .123يل اإلنساين، املرجع السابق، ص نبيل حممود حسن، احلماية اجلنائية لضحااي اجلرمية يف القانون الدو  3

ن هذه اإلجراءات حتكمها بعض إعليه فإال إذا تقدم الضحية بطلب و ن إجراءات البت يف جرب األضرار اليت حلقت ابلضحية ال تبدأ إ 4
 قواعد اإلثبات:( من القواعد اإلجرائية و 90عدة )الضوابط حددهتا القا

 نوانه.ن يكون خطيا ومودعا لدى املسجل وموضحا فيه هويته وعالبد أإذا كان الطلب مقدما من الضحية ف -أ

 تكابه إن أمكن.إر املسؤول عن مبينا فيه مكان واتريخ احلادث و  -ب

املادية اليت تضررت أو  موضحا فيه األصول أو املمتلكات أو غريها من األشياءاإلصابة أو اخلسارة أو الضرر، و  حمددا فيه وصف -ج
 ما حلقه من خسارة.من كسب، و ا فيه ما فاته مبينخسرها، و 

 ية مطالبة مشاهبة أخرى.أمبينا فيه التعويض الذي يطلبه، أو  -ح

 ن وجدوا عناوينهم.إموضحا فيه أمساء الشهود الصلة ابملوضوع تؤيد ما يطلبه، و مشفوعا أبية مستندات ذات  -خ
( من القواعد اإلجرائية و قواعد 95عليها طبقا للقاعدة )ا فاي من تلقاء نفسهأما مباشرة دائرة احملاكمة إجراءاهتا بدعوى جرب أضرار الضحا 5

خطار فقد نتيجة لإلر احملكمة يف إصدار حكم حبقهم، و األشخاص الذين تنظأو اإلثبات أن تطلب من املسجل القيام إبخطار الشخص 
يف مثل هذه احلالة ما على احملكمة ظر فيها، و وتقوم إبجراءات النفيها احملكمة،  رب الضرر عن نفس اجلرمية اليت تبتيتقدم الضحية بطلب جل

عندئذ ال تصدر احملكمة أمرا فرداي فيما أال تصدر أمرا جبرب الضرر و ن يطلب الضحية من احملكمة أقد حيدث ت يف هذا الطلب، و إال الب
 هذا ال جيوز أصال.لك يعين جتزئة أمر جرب األضرارو ن ذيتعلق مبا يطلبه الضحية، أل
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ستنتاج أن اجملين عليه قد يكون إحدى ابإلمكان اإل هلا احلق يف طلب ذلك، و مل حتدد املادة املذكورة اجلهات اليتعليهم، و 
 اليت هلا حق هذا الطلب.اجلهات 

 اإلثبات( من قواعد اإلجراءات و 12قاعدة )طالع إبجراءات حرب األضرار فقد بينت الإلكي يكون اجملين عليهم على و 
املعلومات الكافية إىل ممثليهم القانونيني، فر مجيع الوسائل الالزمة و أن يو أن يبلغ اجملين عليهم حبقوقهم و  على املسجلأن 

من مظاهر مشاركة اجملين عليه يف إجراءات جرب األضرار حق اجملين عليهم لكي يؤدوا واجبهم مباشرة، و  ضاءقتحبسب اإل
على اقرتاح شىت اخليارات و  مدى الضرر الذي أصاب اجملين عليهم،ؤهلني للمساعدة على حتديد نطاق و يف طلب خرباء م

 طرائق جربه.ابألنواع املناسبة جلرب الضرر و  املتعلقة
 الذي-و ملمثله القانوينأأاتحت للمجين عليه  اإلثباتو  ( من قواعد اإلجراءات99ن القاعدة )إإىل ما تقدم ف ةابإلضاف

ختاذ تدابري ألغراض إبتدائية طلب و الدائرة اإلأن يطلب من الدائرة التمهيدية أ-طلبا جلرب األضرار اليت حلقت به قدم
 1مصادرة أموال املتهم.

ستعانة و ابإلأن للمحكمة عن طريق ما متلكه من سلطة تقديرية إاألضرار اليت حلقت ابلضحية، فأما عن عملية تقدير 
أو بناء على طلب و ممثليه، أو بناء على طلب الضحية أخبرباء مؤهلني خمتصني يف مثل هذه املسائل يعينون مببادرة منها، 

و أو إصابة حلقت ابلضحااي، أو خسارة، ي ضرر أهؤالء اخلرباء مهمة حتديد نطاق ومدى أيقع على الشخص املدان، و 
 تعلقت هبم.

قرار واحد جملموعة  مبوجب-من حيث هل التعويضات املقررة إشكالية  غري أن مسألة تقدير التعويضات للضحااي أاثرت
 منفصلة لكل واحد منهم أم ال؟ متنح-الضحاايمن 

اإلثبات، حيث أقرت الفقرة األوىل منها أن  قواعدو  ة( من القواعد اإلجرائي93هذا السؤال أجابت عليه القاعدة )
الفقرة الثانية فقد  مجاعي، أماإذا قررت احملكمة أن تكون على أساس  التعويضات جيب أن تكون على أساس فردي، إال

ام حرت ، وأكدت الفقرة الثالثة على ضمان وإمسح النظام األساسي مبوجبها للخرباء بتقرير التعويضات بعد تقسيمهم هلا
 2األشخاص احملكومني.احملكمة جلميع حقوق الضحااي و 

                                                           
 .013-010ص  اف، املرجع السابق،حممد رشيد اجل 1
 أنظر كل من:  2
 .305-300محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  -
شليب، محاية الضحااي يف احملكمة اجلنائية الدولية، مؤمتر أكادميية شرطة ديب الدويل حول ضحااي اجلرمية، اإلمارات  صالح عبد البديع  -

 .332، ص 0220مايو  5-3العربية املتحدة، 
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أمر مباشر ضد شخص مدان، حتدد فيه أشكال مالئمة من  أما خبصوص املعايري املعتمدة جلرب األضرار، فتكون إبصدارو 
يكون التعويض  أن إما، و 1و نقداي، أو مبقابلأو عينيا يكون إبعادة احلال إىل ما كانت عليه، أأشكال التعويض إما ماداي 

، حيث جيوز 2ستئماينأتمر بتنفيذ قرار اجلرب عن طريق الصندوق اإل نه األنسب فلها أنأارأت احملكمة  إذأدبيا، و 
أمر بتعويضات من هذا الصندوق للضحااي حيث يودع لدى هذا الصندوق مبلغ اجلرب احملكوم به، يف  للمحكمة إصدار

جلرب بشكل مباشر لفائدة كل ضحية، على أن يكون مبلغ اجلرب احملكوم به و تعذر إصدار حكم فردي ابأستحالة إحالة 
 يقدم إىل كل ضحية أبسرع وقت ممكن. عن كل موارد الصندوق األخرى، و منفصالستئماين املودع لدى الصندوق اإل

اعي حكم مجإصدار  ستئماين عندما يكون من األنسبأمر جبرب الضرر عن طريق الصندوق اإل جيوز للمحكمة إصدارو 
 3طرقه.ابجلرب نظرا لعدد الضحااي، ونطاق اجلرب، وأشكاله و 

أتمر جبرب أضرار  موال متوفرة ابلصندوق، أنن تكون األأبشرط راء مشاورات مع الدول املعنية، و وز للمحكمة بعد إجوجي
القواعد اإلجرائية يف من أموال الصندوق، بل أجاز مشروع ية و منظمة وطنأو منظمة دولية، أمنظمة حكومية دولية، 

ستعمال املوارد األخرى يف الصندوق إأسرهم، ( منه للمحكمة يف سبيل محاية الضحااي و 98سة من القاعدة )الفقرة اخلام
املصادرة ضد الشخص املدان، من جراء تنفيذ تدابري التغرمي و  يف حالة عدم كفاية املوارد احملصلة ستئماين لتعويضهماإل

 4ض املقرر للضحية او الضحااي.لتغطية قيمة التعوي
 
 
 

                                                           
 .15، ص املرجع السابقنبيل حممود حمسن، تعويض ضحااي اجلرمية، 1
 :من التفصبل راجعملزيد و 

 .305، ص املرحع السابقصالح عبد البديع شليب، محاية الضحااي يف احملكمة اجلنائية الدولية،   -
ملمتلكات املتحصلة من اخلصوص، يكون مصدر دخله األموال و يتم إنشاء هذا الصندوق مبوجب قرار تصدره مجعية الدول األطراف اب 2

و احلكومات التربعات اليت قد تقدمها الدول أ املصادرات اليت حتكم هبا احملكمة.كما ميكن أن يكون مصدر أموال الصندوق منالغرامات و 
ن هذا الصندوق إعلى العموم ف حتددها مجعية الدول األطراف، و يف إطار معايريى الكياانت األخر ة واألفراد والشركات و أو املنظمات الدولي

 يدار وفقا ملعايري حتددها مجعية الدول األطراف تتكيف مع األغراض املبتغاة من إنشائه.
 يف ذلك:  راجع

 .352( من النظام األساسي، املرجع السابق، ص 39املادة )   -
 .352إسراء حسني عزيز حجازي، املرجع السابق، ص  -

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 35عدة )الفقرة الثالثة من القا 3
 .303محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  4



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

530 
 

 املبحث الثاين: مرحلة ما بعد احملاكمة 
متثل مرحلة ما بعد احملاكمة لبعض املتهمني مرحلة مهمة، مقارنة أبمهية ما سبقتها من مراحل، كما أهنا مرحلة ال تقل أمهية 

ن النتيجة اليت إابلتايل فمرحلة احملاكمة، و م الذي صدر يف األخرى، ففي هذه املرحلة يتم الطعن ابحلك ابلنسبة لألطراف
 إليها احملاكمة قد تتغري. آلت

ابلتايل ال جيوز يع طرق الطعن املقررة قانوان، و ستنفذ مجإ جلنائي يصبح عنواان للحقيقة مبجرد مامن املقرر أن احلكم او 
لشيء اهو ما يعرب عنه حبجية ، و وز احلجية أمام مجيع احملاكمأي حمكمة، حيث جي إعادة طرح موضوعه من جديد أمام

ابلتايل اة الواقعية، و ستقرار للقانون يف احلياإلضرورة العمل على توافر الثبات و  هذه احلجية جتد تربيرها يفاملقضي به، و 
 أبية حال من األحوال. عدم جواز إلغاءهوجب تطبيق هذا احلكم وتنفيذه، و 

 يت تشكل أداة هامة لتقومي مدى فاعلية احملاكم الدولية عموما.ال هذه املرحلة جيرى تنفيذ األحكام نه يفأكما 
 كالتايل:  وفقا ملا سبق سيتم تقسيم دراستنا هلذا املبحث إىل ثالثة مطالبو 

 احملكمة اجلنائية الدولية: الطعن يف أحكام املطلب األول
 حكام احملكمة اجلنائية الدوليةأ: حجية املطلب الثاين
 حكام احملكمة اجلنائية الدولية: تنفيذ أاملطلب الثالث

 حكام احملكمة اجلنائية الدوليةأاملطلب األول: الطعن يف 
إمكاانت  حتمال قصورإمن منطلق صفة عامة، وعلى احلكم خاصة ،و ردود اخلطأ يف العمل القضائي بمن منطلق و 

حتمال عن تظليل بعض يصدر هذا اإلقد ة املطلقة جبميع عناصر الدعوى، و عن اإلحاطة الشامل-عتباره بشراإب -القاضي
التثبت من مدى موافقتها للقانون متثل مصلحة ن متابعة صحة هذه األحكام و إعليه فاألدلة وأخطاء واقعية و قانونية، و 

ي صدر يف مرحلة احملاكمة و مشرتكة جلميع أطراف الدعوى اجلزائية الدولية، ففي هذه املرحلة يتم الطعن يف احلكم الذ
ستئناف أو تبقى الدعوى منظورة أمام نفس ابإلية أعلى، كما هو احلال يف الطعن ا نقل الدعوى أما هيئة قضائعنهيرتتب 

 ستخدام املعارضة كطريق للطعن.إاهليئة القضائية كما هو متبع يف 
ختلف دول العام ت الوطنية مليف التشريعا اجلزائية تنقسم يف الغالب األعم أن طرق الطعن يف األحكام إىل جتدر اإلشارةو 

ينة د فيها أطراف اخلصومة أبسباب معيمن طرق الطعن العادية اليت ال يتق،و طرق طعن غري عادية إىل طرق طعن عادية و 
ا املشرع إال يف حاالت حمددة أورده اليت ال يتم اللجوء إليها ما يعد من طرق الطعن غري العاديةستئناف، بيناإلاملعارضة و 

عن التشريعات اجلنائية   يشد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةوإلتماس إعادة النظر،وملعلى سبيل احلصر النقض 
ستئناف طرق الطعن العادية على الطعن ابإلإقتصر يف نه أاإلجرائية الداخلية يف النص عن طرق الطعن يف األحكام، إال 
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على 1املعارضة و النقض  ستبعد كال منإعليه قط و إلتماس إعادة النظر فقتصر طرق الطعن غري العادية على فقط، وإ
ا أن احملكمة اجلنائية الدولية أحكامها حضورية، لذلك فال مبال يف حالة صدور أحكام غيابية، و أن املعارضة ال تتم إ أساس

الطعن،  حمكمة عليا حيال إليها أما الطعن ابلنقض فيتطلب وجود 2ستناد إىل املعارضة كطريق من طرق الطعن.جيوز اإل
تتدرج يف الدعوى من الدائرة التمهيدية إىل الدائرة  ة اجلنائية الدولية حمكمة متخصصةن احملكمهذه طبعا ال توجد ألو 

سالمة للفصل يف الدعوى على أحسن وجه، ودون اإلخالل بنزاهة و هذه املراحل كافية ستئنافية، و بتدائية مث الدائرة اإلاإل
 العدالة.

ستئناف، أو إعادة النظر براءة احملكوم عليه أو املدان، أو املقبوض نه قد ينتج عن إجراء اإلأفضال عما تقدم يالحظ و 
يف مثل هذه احلالة يستحق هذا الشخص تعويضا عما حلق به من ضرر، لذا سوف تكون دراستنا يه، و عليه مما نسب إل

الشخص املقبوض عليه أو املدان يف حالة  النظر، تعويض ستئناف، إعادةاإلهلذا املطلب من خالل تناول املواضيع التالية: 
 الرباءة ضمن ثالثة فروع كالتايل:

 طريق اإلستئنافالفرع األول: الطعن ب
، لذا 3إليها اخلصوم يف الدعوى اجلنائية دون التقيد أبسباب معينة أاليت يلجئناف طريق من طرق الطعن العادية ستيعد اإل

إذا نص القانون على خالف ذلك، كما يرتتب عليه أيضا نقل  إيقاف تنفيذ احلكم إالستئناف اإل يرتتب على هذا
 4موضوعها من أمام اهليئة اليت أصدرت احلكم إىل هيئة قضائية أعلى.و  الدعوى اجلنائية بوحدة أطرافها

على هذا األساسية اخلاصة به و  األمورإذا متت مراعاة بعض  إال غري أن الطعن ال يكون مقبوال أمام دائرة االستئناف
 اخلاصة به يف الفقرة الثانية. اتدد اإلجراءحنستئناف يف الفقرة األوىل، مث األساس سنتناول األمور املتعلقة مبقبولية اإل

 ستئنافالفقرة األوىل: قبول اإل
دم إليها، عليها أن تتيقن من توافر عدة املقستئناف ختصاصاهتا جتاه الطعن ابإلإمباشرة  1ستئنافيةلكي تستطيع الدائرة اإل

 أسباب الطعن.ط تتعلق مبوضوعه، وصفة الطاعن، و شرو 
                                                           

هتامي ال يعرف الطعن على األحكام اجلنائية أمام جهة أعلى من اجلهة اليت أصدرت احلكم املراد الطعن فيه، وجدير ابلذكر أن النظام اإل 1
ن أجاز الطعن على األحكام خذ به نظام احملكمة اجلنائية الدولية أبأهذا ما الذي يعرف الطعن على األحكام، و  ختالف النظام التنقييبإب

 ستئنافية.أمام الدائرة اإل اراتوالقر 
لذي ال سكسوين اجنلو خذ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بطريق املعارضة كأحد طرق الطعن إىل النظام األأيعود مصدر عدم 2

الطريق هو النظام طرق الطعن، فالنظام الذي يعرف هذا ف طريق الطعن ابملعارضة كطريق من ابلتايل ال يعر يعرف األحكام الغيابية، و 
 الالتيين.

 .093ص  املرجع السابق )النظرية العامة للجرمية الدولية(، منتصر سعيد محودة، احملكمة اجلنائية الدولية3
4Bell avista, G. tranchina, lezioni di dirritto processuel penale Milano, Guiffe, 1982, P 

382. 
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ستئنافها حبسب ما إذا كانت فاصلة يف موضوع الدعوى، أو  إ: ختتلف األحكام اجلنائية اجلائز ستئنافأوال: موضوع اإل
ئناف يف احلكم الفاصل ابلدعوى، ستالطعن ابإلكانت صادرة قبل الفصل فيها، فالنظام األساسي مل يقتصر على إجازة 

إمنا توسع يف ذلك حيث أجاز الطعن على بعض القرارات أو األحكام اليت يكون هلا ثر واضح يف السري ابلدعوى احملالة و 
فتح ن يأبخذه هلذا النهج يسد اباب ميكن أ هذا يعين أن النظام األساسيء اخلصومة، أو وقف السري فيها، و إبهنا إليها، إما

 ستئناف ال خيرج عن:ن موضوع اإلإعلى العموم فضده من جانب املعارضني له، و 
 2بتدائية ابلرباءة أو اإلدانة.احلكم الصادر من الدائرة اإل -1

 3أوامر جرب الضرر. -0

 ختصاص احملكمة أو مقبولة الدعوى.القرار املتعلق إب -3

 القرار الذي مينح أو يرفض اإلفراج عن الشخص حمل التحقيق. -0

أو  العام،قيق، إما بناء على طلب من املدعي األوامر اليت تصدرها الدائرة التمهيدية ألغراض التحالقرارات و  -5
 4الشخص حمل التحقيق.

على األدلة اليت  ختاذ التدابري الالزمة للحفاظالقرار الصادر من الدائرة التمهيدية عندما تقوم مببادرة منها إب -2
 ( من النظام األساسي للمحكمة.52طبقا للفقرة الثالثة من املادة ) حملاكمةها أساسية للدفاع أثناء اتعترب 

راءات، أو على نتيجة سرعة اإلجن تؤثر أتثريا كبريا على عدالة و هنا أألة من شأأي قرار ينطوي على مس -3
إىل حتقيق تقدم  ستئناف قرارا فوراي بشأنه ميكن أن يؤدي ختاذ دائرة اإلإبتدائية أن ترى الدائرة اإلاحملاكمة، و 

 5كبري يف سري اإلجراءات.

قرار صادر عن هذه الدائرة  ستئنافإ-التمهيديةمن الدائرة  إبذن-العامجيوز للدولة املعنية أو املدعي  -8
دون أن يكون قد ضمن تعاون طوات حتقيق داخل إقليم دولة طرف ختاذ خخبصوص اإلذن للمدعي العام إب

                                                                                                                                                                                     
تتألف الدائرة جمال القانون اجلنائي والقانون الدويل، و  أربعة قضاة من ذوي اخلربات الواسعة يفالرئيس و ستئنافية من تتألف الشعبية اإل1

ال جيوز هلم العمل إال يف يف دائرة اإلستئناف لكامل مدة واليتهم، و  يعمل القضاة املعينونستئنافية، و ستئنافية من مجيع قضاة الشعبية اإلاإل
 تلك الشعبية.

 راجع كل من:  
 .31-32محد عطية، املرجع السابق، ص أبو اخلري أ  -
 .333منري حممد شحادة العفيشات، املرجع السابق، ص    -

 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.81الفقرة الثانية من املادة )2
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 152دة )الفقرة األوىل من القاع 3
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 155دة )الفقرة األوىل من القاع4
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.80الفقرة األوىل من املادة ) 5
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ينظر وخبصوصها ستئناف لة فان رفع اإلأخلطورة هذه املساألساسي، و  الدولة مبوجب ما يقتضيه النظام تلك
 1فيه على أساس مستعجل.

وع الطعن يف األحكام أن النظام األساسي مل يشر إىل موض ستئنافيالحظ عند مطالعة األحكام املتعلقة ابإلمما و 
مة أو ما يسمى جبرائم اجللسات، احملك رتكاب سوء السلوك أمامإرتكاب جرائم خملة إبقامة العدالة، أو الصادرة عن إ

هذا يف حد ذاته نقص ينبغي تفاديه من خالل حتديد إمكانية الطعن من عدمه بوضوح، كما أن هذا النظام مل و 
 هذا تقصري أو نقد يوجه إليه.ة ابلطعن يف اجلرائم املرتبطة، و لة األحكام اخلاصأيتطرق قط إىل مس
ساسي للشخص املدان، أو املدعي العام بصفته أو نيابة عن الشخص املدان، أجاز النظام األ اثنيا: صفة الطاعن
لطعن عليه مبوجب النظام األساسي إذا توفرت أسباب ستئناف على أي حكم أو قرار مسح ابتقدمي طعوهنم ابإل

 2منطقية لتقدميه.وجيهة و 
، أو املالك حسن النية، اليت تضار للمثل القانوين للضحية، أو الشخص احملكوم عليهكما أجاز النظام األساسي 

لغرض احلصول على ستئناف على مثل هذه األوامر ضرار الضحااي أن يقدم طعنا ابإلأأوامر جبرب  ممتلكاته بعد إصدار
 3األوامر.ق به من خسارة بعد صدور مثل هذه تعويضات جراء ما حل
، إذ ابإلستئنافبتدائية تقبل الطعن عليها ئرة اإلليست كل األحكام الصادرة عن الداستئناف اثلثا: أسباب تقدمي اإل

كي يكون ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  يستوجب األمر توفر سبب من األسباب اليت تضمنها النظام األ
 4ستئناف مقبوال.اإل
األوامر الصادرة ف ضد األحكام أو القرارات أو إلستئناعن ابالط ستناد إليها عنداليت جيوز اإلاألسباب  إمجال ميكنو 

 عن احملكمة يف اآليت:
 الغلط اإلجرائي. -1

 الذي يؤدي إىل سوء العدالة. الغلط يف الوقائع -0

 5الغلط يف القانون. -3

                                                           
 .نائية الدولية( من النظام األساسي للمحكمة اجل80املادة)الفقرة الثانية من  1
 .093منتصر سعيد محودة، احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص  2
 .اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي للمحكمة80الفقرة الرابعة من املادة ) 3
كلية احلقوق، جامعة القاهرة،   احملاكمة(، رسالة ماجستري،-التنظيم -أيسر يوسف العارف احللمي، احملكمة اجلنائية الدولية )اإلختصاص  4

 .000، ص 0223

اذها أثناء التحقيق أو احملاكمة، أو جهله بعناصر الواقعة الطاعن ابإلجراءات اليت جيوز له إختيد معىن الغلط يف هذا اجلانب جهل يف5
 أحكام تطبق على اجلرمية املرتكبة. اعد و من قو حتواه النظام األساسي إجهله مبا املشددة وخطورهتا، أو  الظروفاإلجرامية املتمثلة يف أركاهنا و 



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

534 
 

 من شأنه أن يؤثر على اإلنصاف يف اإلجراءات.و موثوقية التدابري أو القرار، و أي سبب آخر ميس نزاهة أ -0

 1العقوبة.ب الواضح بني اجلرمية و عدم التناس -5

أن هناك من األسباب ما يسوغ إلغاء حكم ستئناف حكم اإلدانة ستئنافية أثناء نظرها إلرأت الدائرة اإل إذا -2
تقدمي األسباب اليت تؤيد  الشخص املدان إىلن تدعو املدعي العام و أيجوز هلا اإلدانة كليا أو جزئيا، ف

ستئناف ضد إدانة فقط أن هناك إستئنافية أثناء نظرها يف يسري هذا اإلجراء عندما ترى الدائرة اإلذلك، و 
 2من األسباب اليت تستلزم ختفيض العقوبة.

ية تكشف لنا منطقستئناف ال لتقدمي اإل ستناد إليهاأسباب ميكن اإلمن  أن ما أورده النظام األساسي تقديرانيف و 
 يؤيد ذلك ما يلي:هذه األسباب، و 

منا يدل اج ابلغلط على القواعد اإلجرائية املوضوعية دون القواعد اإلجرائية، إحتجالواقع أن عدم قصر نطاق اإل -1
قواعد اإلثبات متثل يف جمموعها على أن النظام األساسي ومشروع أركان اجلرائم، ومشروع القواعد اإلجرائية و 

 عدم توازن الثاين حد اجلوانب املذكورة يؤدي إىلأحتجاج ابلغلط يف قتصار على اإلتشريعا دوليا جنائيا، فاإل
جلرائم اليت ختتص هبا احملكمة، والعقوابت األساسي هو تشريع يضم القواعد املوضوعية اليت حتدد ا معه،فالنظام

رتكبت ختتص هبا إالقواعد اإلجرائية هي اليت حتدد لنا اإلجراءات الواجب إتباعها جتاه جرمية اليت تقررها، و 
 احلكم البات فيها. احملكمة من وقت رفعها إىل حني إصدار

 ختذته احملكمة، أيإإمكانية الطعن يف حالة وجود أي سبب آخر ميس نزاهة، أو موثوقية التدابري أو القرار الذي  -0
 عدالتها.أحكامها و  نزاهةإتزان و  يع الثغرات اليت ميكن أن تؤثر يفأن النظام األساسي حاول أن يسد مج

و القانون، يدل داللة واضحة على مدى حرص أ اإلجراءات أو الوقائعالسماح ابلطعن جملرد حدوث الغلط يف  -3
ختصاص مناط إغتصاب أي إعدم افظة على حقوق الشخص املدان، و واضعي النظام األساسي على احمل

 ابملدعي العام.

ط اخلاص الشر إمنا يلزم أن يتوافر ستئناف لثبوت احلق فيه، و نه ال يكفي تقدمي أسباب اإلأفضال عما تقدم يالحظ و 
هو املصلحة، فيجب أن تكون لدى الطاعن مصلحة حقيقية يف إبدال احلكم الصادر من الدائرة مبباشرة هذا احلق، و 

فحيث ال حته، مبقتضى احلكم املطعون فيه،يتفادى مبقتضاه اإلضرار مبصلستئنافية حبكم آخر من الدائرة اإلبتدائية اإل

                                                           
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي81الفقرة األوىل من املادة ) 1
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.81)الفقرة الثانية من نفس املادة  2
 زيد من التفصيل حول هذه األسباب راجع:ومل

 .522-099ص  شبل، املرجع السابق،بدر الدين حممد  -
 .29-28حممود عثمان عبد الرحيم عبد العال، املرجع السابق، ص  -
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ن الطاعن ال جيوز التنازل عن الطعن الذي قدمه، إذ يقع ابطال أي إعليه فو يكون الطعن مقبوال، حقيقة، ال توجد مصلحة
من مث يقع يع، وليس مصلحة اخلصوم لوحدهم، و ن الدعوى اجلنائية تنظم مبوجب قواعد تراعى فيها مصلحة اجلمتنازل، أل

 1ستئناف.ي تنازل عن احلق يف اإلأابطال 
ن الشخص املدان يبقى حتت التحفظ إىل حني فصل الدائرة إستئناف، فسبب تقدمي اإلوم فأاي ما كان على العمو 

دة التحفظ عليه بني بتدائية خالف ذلك، كأن تكون مرأت الدائرة اإل إذا ستئناف احملال إليها، إالستئنافية يف اإلاإل
نه حيق للدائرة أغري  ختصاصاهتا تتجاوز مدة احلكم ابلسجن الصادر ضده،ستئنافية إلمباشرة الدائرة اإلصدور احلكم و 

حتجاز الشخص إىل حني إهلا أن تقرر ا املدعي العام بطلب ابخلصوص، و بتدائية أال تفرج عن املتهم يف حالة تقدم هلاإل
مدى خطورة اجلرمية املنسوبة إليه رار الشخص و فحتمال كبري لإعلى أن يكون ذلك متكيفا مع وجود ستئناف البت يف اإل

 2جناح االستئناف. حتمالإرتكاهبا و مدى إ
نه تلقائيا يعلق تنفيذ احلكم املطعون إستئناف على حكم ابإلدانة، فنه جمرد تقدمي طعن ابإلأأخريا نشر يف هذا السياق إىل 

 3يعدل احلكم املطعون ضده.ستئنافية يؤيد أو يلغي، أو ستئناف إىل حني صدور حكم الدائرة اإلفيه طيلة إجراءات اإل
 ستئنافإجراءات اإلالفقرة الثانية: 
أثر سس اليت هلا ستئناف احملال إليها، إالإذا متت مراعاة بعض األاإل بشأنختصاصها إستئناف يف مباشرة ال تبدأ دائرة اإل

 إصدار احلكم فيه.و  واجبات املسجل جتاههه، و فا تتعلق ابلوقت احملدد لتقدميه ووقهي يف جمملهيف ضمان صحته، و 
ذلك سقوط احلق فيه   ترتب على الوإ ستئناف ال بد أن يباشر يف ميعاد معني،حق الطعن ابإل ستئنافأوال: مواعيد اإل

 يصبح احلكم أو القرار أو األمر املراد الطعن فيه ابات.اعاة القواعد اخلاصة ابملواعيد و لعدم مر  كجزاء إجرائي
يف موعد ال يتجاوز ثالثني يوما ستئناف اإلستئناف حيث يقدم اإل قواعد اإلثبات مواعيدبينت القواعد اإلجرائية، و  قدو 

 ستئناف ابلقرار، أو احلكم، أو األمر جبرب الضرر.من اتريخ إخطار الطرف الذي له احلق يف اإل
ا إذا كانت هناك ستئنافية يف حالة مستئناف املشار إليه جيوز متديده من الدائرة اإل، أن ميعاد اإل152يتبني من القاعدة و 

ستئنافية منحت السلطة ن الدائرة اإلإابلتايل فستئناف من الطرف املستأنف، و لك عند تقدمي طلب اإلذأسباب وجيهة، و 
فإذا قررت ، ستئناف أو أن متدهااحملددة لإل ترفض متديد املدة هلا أن أنستئناف، مبعىن التقديرية يف مهلة تقدمي طلب اإل

                                                           
 .353-350محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر  1
  .للمحكمة اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي للمحكمة81الرابعة من املادة )الفقرة الثالثة و 2

 وملزيد من التفصيل راجع: 3
 .005-000، ص 0222، الدولية، اجمللس األعلى للثقافة، الطبعة الثانية، مصربراهيم حممد العناين، احملكمة اجلنائية إ -



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

536 
 

ستئنافية تستطيع إذا كانت الدائرة اإل عمالكن قد يثور التساؤل ، و ديرية أيضا يف حتديد مدة املدن هلا السلطة التقإمدها ف
 1هي ثالثون يوما؟ ف لتتجاوز أضعاف املدة احملددة و ستئناأن متد مدة اإل
ستئناف متديد املهلة الزمنية قواعد اإلثبات اليت أجازت لدائرة اإل( من القواعد اإلجرائية و 20قرة )( ف152إن القاعدة )

افية طاملا كان ستئنأطلقت مدة التمديد للسلطة التقديرية للدائرة اإل إمناتقيد الدائرة مبدة متديد حمددة، و  ملستئناف لإل
إمنا جيب أن تكون مدة التمديد معقولة، و تعسف الدائرة يف متديد املهلة، و لكن ليس معىن ذلك أن تهناك سبب وجيه، و 

هي ثالثون ستئناف و ستئناف جيب أن ال تتجاوز املدة األصلية احملددة لإلنرى أن املدة املعقولة لتحديد املهلة الزمنية لإل
حىت ال يظل دة ال يتجاوز ثلث املدة احملددة حبيث ال تتجاوز عشرة أايم أن يكون متديد امل ن من األفضلأيوما، بل نرى 

 2هتام مسلطا على املتهم فرتة طويلة.سيف اإل
أثناء مباشرهتا لطعن ابالستئناف احملال إليها، و يف نظر ا ستئنافية إجراءاهتااإل قد تباشر الدائرة ستئنافاثنيا: وقف اإل

ما على تئناف الذي رفعه، ملصلحة يراها و سختصاصاهتا، يتقدم الطاعن بطلب خيطر فيه املسجل برغبته يف إيقاف اإلإل
 3إذا كانت قد فصلت فيه. إالإليقاف ستئناف إال تلبية طلبه ابدائرة اإل

 رغب يف إيقاف إذا- فعليهعتباره انئبا عن الشخص املدان، ستئناف ممثال يف املدعي العام، إبإذا كان مقدم اإل نهأغري 
 .ستئنافه بنفسهإخيطر الشخص املدان بذلك ملنحه فرصة يف مباشرة  أن-ستئنافاإل
أتمر دائرة  ملضده، ما  املطعون ستئناف ال يرتتب عليه وقف تنفيذ أو القرار، أو األمرأن تقدمي اإل جدير ابلذكر أيضاو 

 4ستئناف.بناء على طلب مقدم إليها من الطاعن ابإلستئناف بذلك اإل
واألسباب ستئناف، ستئناف الذي يوضح فيه مقدمه موضوع اإلن يتلقى املسجل تقرير اإلأمبجرد  اثلثا: واجبات املسجل

 ستئناف يقوماإلإرادته يف  إبداءحضور املستأنف، و  ون هذا التقرير يف ملف القضية، ويثبتن يدأوراء تقدميه، عليه 
بتدائية اليت صدر عنها احلكم أو القرار أو األمر املسجل بعدها إبحالة سجل الدعوى املرفوعة أمام الدائرة التمهيدية أو اإل

 ستئنافية لكي تباشر إجراءاهتا ابلنظر فيه.املطعون ضده إىل الدائرة اإل

                                                           
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد االثباتمن القواعد اإلجرائية و  1( فقرة 152راجع القاعدة ) 1

 نظر كل من:أ 2
 .050صا،ح، املرجع السابق، ص براهيم إخالد حممد  -
 .105ص  جهاد القضاة، املرجع السابق، -

 .للمحكمة اجلنائية الدولية ثباتجرائية وقواعد اإل( من القواعد اإل153-150القاعدتني ) 3
من القواعد اإلجرائية ( 152دة )الفقرة اخلامسة من القاعاسي للمحكمة اجلنائية الدولية، و س( من النظام األ80ادة )الفقرة الثالثة من امل 4
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ثباتقواعد اإلو 



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

537 
 

هلم إختذهتا الدائرة االبتدائية، و على املسجل إخطار مجيع األطراف الذين شاركوا يف إجراءات الدعوى، أو التدابري اليت و 
 ستئنافية خالف ذلك.ستئنافية ما مل ترى الدائرة اإلحق حضور جلسات الدائرة اإل

 تقرر هذه الدائرة تكون إجراءاهتا خطية، مامل حيثإختصاصاهتا ستئنافية مباشرة تبدأ الدائرة اإل بعد أن يتم هذا اإلخطارو 
 1أن تعقدها يف أسرع وقت ممكن.قررت ذلك  ايقع عليها إذإستماع، و عقد جلسة 

مع مراعاة بتدائية تطبيقها الدائرة اإلية اليت على الدائرة التمهيدية و جيب على هذه الدائرة أن تطبق نفس القواعد اإلجرائو 
 2بنظر الدعوى.ختصاصهما إختالف احلال يف إ

ملف القضية احملال ستئناف، و ستئنافية اإلملام مبا تضمنه تقرير اإلينبغي على قضاة الدائرة اإل ستئنافرابعا: احلكم يف اإل
ل  الفرعية اليت رفعت ، مجيع املسائأدلة الثبوت والنفي، و ظروفها، و سيؤدي إىل معرفة وقائع الدعوى و  ن ذلكإليها، أل

ثر، جيب أن يتم ذلك قبل مساع أستئنافية مبجمل وقائع الدعوى ذا لكي يكون إملام هيئة الدائرة اإلت، و واإلجراءات اليت مت
رح الدعوى من جديد على ممثليهم فهذا التقرير يرتتب عله طغريهم من الشهود أو الضحااي، أو  املرافعة من اخلصوم، أو

بتدائية لقانونية اليت فصلت فيها الدائرة التمهيدية، أو الدائرة اإلالنسبة جلميع املسائل املوضوعية و ابالدائرة اإلستئنافية 
ن طرح وقائع جديدة ألإطار الوقائع اليت عرضت من قبل  إمنا تنظرها يفال تلتزم بنظر الدعوى برمتها، و  ستئنافيةفالدائرة اإل

 3بتدائية.اإلو  أمام الدائرتني التمهيدية يعين حرمان احملكوم عليه من مرحلة مهمة من اإلجراءات
 من قبيل ذلك:ستئناف احملال إليها، و ن موضوع اإلأستئنافية إصدار ما تراه مناسبا من أوامر يف شجيوز للدائرة اإلو 

 إبعادة النظر يف القضية ابلكامل أو يف جزئية منها. األمر -1

ذلك التعديل حكم العقوبة بتأييد أو تعديل أو إلغاء احلكم أو القرار املستأنف، على حنو أن يستثىن من  األمر -0
 يف حالة كون هذا التعديل سيؤدي إىلدان، أو املدعي العام نيابة عنه أو القرار املستأنف املقدم من الشخص امل

 نظمة الوطنية.املطبقة يف غالبية األقاعدة )ال يضار الطاعن بطعنه( و مبصلحة احملكوم ضده تطبيقا لاإلضرار 

خمتلفة عن تلك اليت فصلت إبتدائية جديدة و أمام دائرة  نفس املوضوع املستأنفإبجراء حماكمة جديدة يف  األمر -3
 فيه يف املرة األوىل.

ستئناف تبلغ دائرة اإلتدائية األصلية، لكي تفصل فيها و بلة تتعلق ابلوقائع إىل الدائرة اإلأية مسأ إبعادة األمر -0
 4لة.أللفصل يف املس جيوز هلا أن تطلب هي نفسها أدلةابلنتيجة اليت وصلت إليها، و 

                                                           
 .للمحكمة اجلنائية الدوليه قواعد االثبات( من القواعد اإلجرائية و 152دة )القاع 1
 .( من قواعد اإلجراءات واإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية109القاعدة ) 2
 .353-350السابق، ص محد عبد القادر احلسناوي، املرجع أعبد القادر 3

 أنظر كل من: 4
 للمحكمة اجلنائية الدولية. ساسياأل( من النظام 83ألوىل من املادة )الفقرة ا  -
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 ختذته.إستئنافية بيان األسباب اليت تؤيد ما يشرتط يف هذه األوامر أو األحكام اليت تقرها الدائرة اإلو 
يكون النطق به يف جلسة علنية، آراء القضاة، و  نه يصدر أبغلبيةإستئناف فأما خبصوص شكليات حكم دائرة اإل

 ستئناف آراءجيب أن يتضمن حكم دائرة اإلإستند إليها، وعندما ال يوجد إمجاع أن يبني احلكم األسباب اليت وجيب 
 1ن املسائل القانونية.أن يصدر رأاي منفصال أو خمالفا بشألكن جيوز ألي قاض من القضاة األغلبية واألقلية، و 

 إعادة النظر( )إلتماس الفرع الثاين: إعادة النظر يف حكم اإلدانة
ليها يف كافة النظم القانونية، ويهدف إىل األحكام املتعارف عيف إعادة النظر طريق من طرق الطعن غري العادية 

لو كان هنائيا بسبب ظهور واقعة بعد صدور احلكم لو كانت قد تبينت قبل صدور احلكم لتغري مراجعة احلكم حىت و 
اله عن غريه من طرق الطعن أحو ، وهو خيتلف يف شروطه و لة إلثبات براءة احملكوم عليههو يعد وسي، و 2مسار احلكم

لتماس إعادة النظر ال من املقرر أن الطعن إبالصادرة ابإلدانة دون الرباءة، و نه يقتصر فقط على األحكام خاصة وأ
 3ثر من حيث وقف التنفيذ ابلنسبة للعقوبة احملكوم هبا.أيرتتب عليه أي 

و إعادة هلة إلثبات براءة احملكوم عليه، و عتباره وسيطريق آخر من طرق الطعن إبلتجاء إىل أجاز النظام األساسي اإلو 
حكامه من خالل الفقرات أسنحاول توضيح ريق مقرر ملصلحة احملكوم عليه، و هذا الطالنظر يف حكم اإلدانة، و 

 :التالية
 الفقرة األوىل: الضوابط املوضوعية إلعادة النظر

نه يشرتط لتقدميه أن يكون احلكم أغري ه إعادة النظر يف احلكم ابإلدانة ستئناف مضمونجيوز تقدمي طلب إىل دائرة اإل
يكون مرفقا ستئناف، كما جيب أن أصبح غري قابل للطعن فيه ابإلات حاز حجية األمر املقضي فيه، و املطعون فيه اب

نت العقوبة قد نة، يستوي أن كاأن يكون هذا احلكم صادرا ابإلداات اليت تؤيده، و املستندهبذا الطلب األسباب و 
 تنفيذها.نفذت أو يف أثناء 

نظرا ملا هلذا الطريق من طبيعة خاصة، صفة مقدمه وأسبابه أساسيني مها  لتماس إعادة النظر حمكوم أبمرينإالواقع أن و 
صب ال ميكن أن ينكن حتت بصر احملكمة وقت احلكم، و لتماس يقوم على عناصر جديدة مل تمن حيث أن هذا اإل

إعادة النظر فيه، حىت لو  على إعادة تقييم األدلة السابق حبثها من احملكمة، كما أن احلكم الصادر ابلرباءة ال جيوز
نتهى إىل القضاء ابلرباءة لوجود مانع من موانع املسؤولية أو إمادام قد ثبوت إسناد الواقعة إىل املتهم  تضمنت أسباب

 ة  النظر يف احلكم الصادر ابلتعويض من احملكمة.موانع العقاب، كما ال ميكن طلب إعاد
                                                                                                                                                                                     

 .109ص املرجع السابق، جهاد القضاة،  -
 .( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية83املادة )الفقرة الرابعة من  1
 .003ص  ية الدولية، املرجع السابق،، احملكمة اجلنائإبراهيم حممد العناين 2

 .053براهيم صا،ح، املرجع السابق، ص إخالد حممد  3
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كان إذا   طلب خطي إبعادة النظر يف اإلدانةالواردة صفاهتم أدانه تقدمي جيوز لألشخاص : أوال: صفة مقدم الطلب
 هؤالء األشخاص هم:هناك من األسباب ما يربره، و 

 الشخص احملكوم عليه إذا كان حيا أو من ميثله قانوان. -1

و الولدان، أو أي شخص آخر من األحياء يكون وقت وفاة احملكوم عليه قد تلقى تعليمات أالزوج أو األوالد  -0
 خطية صرحية منه بذلك.

 2نيابة عن الشخص املدان. 1املدعي العام -3

 التالية:حد األسباب أإىل  ستناداإ 3جيوز تقدمي طلب إعادةالنظر   أسبابه اثنيا:

                                                           
للدفاع مصلحة متماثلة يف كفالة أن املدعي العام و ساس أعادة النظر ليشمل املدعي العام نيابة عن الشخص املدان على إميتد تقدمي طلب  1

ختالف الطعن الذي يقدمه مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية عن ساسي وإالنظام األ املرفوعة مبوجب إىل نتيجة عادلة يف الدعاوىالتوصل 
 ختالف املركز القانوين الذي يلعبه املدعي العام يفإساسا من أروندا، انبع أمام حمكميت يوغسالفيا السابقة و الطعن الذي يقدمه املدعي العام 
دانة املتهم دون العكس، فمهمته هي البحث و التحري عن إنه أيبحث عن كل ما من شعدم كونه خصما النظام القضائي هلذه احملكمة، و 

 قامة العدالة اجلنائية الدولية.إاحلقيقة بغية 
 : كل منراجع  

 .153، ص جهادة القضاة، املرجع السابق -
 .019حممد رشيد اجلاف، املرجع السابق، ص  -

ن يتقدم بطلب نيابة عن الشخص املدان إلعادة النظر يف احلكم النهائي أن منح النظام االساسي للمدعي العام احلق يف أو هناك من يرى 
رات العدالة اجلنائية عتباإعدم حماكمة الشخص عن ذات الفعل مرتني" على أ "و العقوبة، يكون بذلك قد غلب متطلبات مبدأابإلدانة 

ن ينكسف له وقائع جديدة تؤيد أمكانية املطالبة إبعادة النظر يف حكم الرباءة الذي صدر لصا،ح املتهم بعد إ حرم املدعي العام منالدولية، و 
( تعطى للمدعي العام احلق يف طلب اعادة النظر من تلقاء نفسه 80جراء تعديل لنص املادة )إقرتحوا إرتكاب الشخص املعىن للجرمية، لذا إ

 و اجلرائم اليت تتم حماكمته بشأهنا.أرتكابه للجرمية إدلة جديدة تؤكد على أو أكتشف وقائع إذا ما إملتهم يف حكم الرباءة الصادر ملصلحة ا
 أنظر يف ذلك: 

 .383-380املهتدي ابهلل، املرجع السابق، ص حممد محد أ  -
 نظر كل من:أ 2

 .523بدر الدين حممد الشبل، املرجع السابق، ص  -
 .320-321احلسناوي، املرجع السابق، صمحد عبد القادر أعبد القادر  -
 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.( من النظام األ80املادة ) -

بعاد احملكمة اجلنائية كيدا على ضمانة حقوق املدانني وحتقيقا لعدالة دولية مثالية، وإو العقوبة أتأدانة عادة النظر يف اإلإلأييت املبدأ املقرر 3
سباب مادية أقانونيا عادال يقوم على  أساسي تقنن مبدمن النظام األ 80طوكيو، فاملادة حماكم نورمربغ و إجحاف ومغالطات الدولية عن 
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كان من ق مل تكن معلومة وقت احملاكمة، و احلكم ابإلدانة وقائع جديدة، أو قدمت أوراذا حدثت أو ظهرت بعد إ -1
النظر لتماس إعادة إالواقعة سببا من أسباب  نولكي تكو  ن هذه الوقائع أو األوراق ثبوت براءة احملكوم عليه،أش

 ن يتوافر فيها الشرطان اآلتيان:أ يلزم

حىت صدور احلكم، فال نائية الدولية، واملتهم وقت احملاكمة، و ومة للمحكمة اجلن تكون الواقعة غري معلأ -أ
أال تكون احملكمة تعلم هبا، ومل تكن حتت بصرها وقت ن تكون الواقعة جديدة يف وجودها بل يكفي أيلزم 

ي صلة أال يكون ملقدم الطلب أن تكون الواقعة مادية أو قانونية أو علمية، كما جيب أيستوي احلكم، و 
 احملكمة هلذه الوقائع.بعدم معرفة 

 ن تثبت الرباءة.أهنا أي من شأدلة اجلديدة أتثري يف تغيري مضمون احلكم، ن تكون للواقعة أو األأ -ب

عتمدت عليها اإلدانة، كانت مزيفة عتبار عند احملاكمة وإدلة حامسة كانت قد وضعت يف اإلأن أتبني حديثا  إذا -0
 أو مزورة أو ملفقة.

رتكبوا يف تلك إعتماد التهم، قد إشرتكوا يف تقدير اإلدانة أو يف إمن القضاة الذين  أكثرن واحد أو أتبني  إذا -3
تكفي لتربير  أخلوا بواجباهتم إخالال جسيما على حنو يتسم بدرجة من اخلطورةالدعوى سلوكا سيئا جسيما، أو 

 1.وليةللمحكمة اجلنائية الد ساسيولئك القضاة مبوجب النظام األأعزل ذلك القاضي، أو 

 عادة النظرإجراءات إالفقرة الثانية: 
ن أعليها التأكد من مدى مصداقية هذا الطلب، وأمهيته، و ليها إعادة النظر إحالة طلب إستئناف مبجرد يقع على دائرة اإل

شاركوا يف  طراف الذيناألخطار كل من مقدمه و إعلى املسجل سباب خطية، و غلبية قضاهتا، مؤيدا أبأب نهأتتخذ قرارا بش
عادة النظر يف إذا كان ينبغي إستماع لتقرير إستئنافية سلطة تقديرية يف حتديد موعد جلسة للدائرة اإلاحلكم املطعون ضده، و 

                                                                                                                                                                                     

نظمة اجلنائية معمول به منذ زمن بعيد يف األالقضاة( وهذا املبدأ مكرس و  سباب شخصية )خطأأو أدلة، تزوير، وقائع جديدة(، أ)نقص 
 الوطنية.

 يف ذلك: نظرأ
 . 151جع السابق، ص جهاد القضاة، املر   -

 أنظر كل من: 1
 .520-523بدر الدين حممد شبل، املرجع السابق، ص   -
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ساسي للمحكمة( من النظام األ80وىل من املادة )(، الفقرة األ02املادة )  -

لك نصت كذ دانة أو العقوبة،النهائي الصادر ابإلعادة النظر يف احلكم إل ساسيمن النظام األ 80سباب اليت حددهتا املادة ىل األإضافة إ
أصدرت احلكم دون أيضا على حق الشخص يف تقدمي طلب إعادة النظر بشأن ختفيف العقوبة للمحكمة اليت ( الفقرة الثانية 012املادة )

 قوال احملكوم عليه.أىل إستماع ال بعد اإلإهي ال تتخذ مثل هذا القرار غريها، و 
 .525، ص نفسهرجع بدر الدين شبل، امل -
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ىل مقر إ -ذا كان حياإ-ختاذ ما تراه مناسبا ليتسىن نقل الشخص احملكوم عليه من دولة التنفيذ إعليها دانة، و حكم اإل
على املسجل عندئذ واجب التشاور إعادة النظر، و ستئناف للنظر يف طلب اليت تعقدها دائرة اإل احملكمة حلضور اجللسات

 سراع يف التعاون مع احملكمة.ال اإلإما على دولة التنفيذ إىل مقر احملكمة،و مع دولة التنفيذ يف موضوع نقل احملكوم عليه 
عادة النظر يف ممارسة صالحيات الدائرة إلتماس إىل طلب إستماع ثناء عقد جلسة اإلأستئنافية كما جيوز للدائرة اإل

دلة يف الدائرتني التمهيدية ختالف احلال من القواعد اإلجرائية، وطرق تقدمي األإبتدائية، مع مراعاة ما يقتضيه اإل
 1.واإلبتدائية

 ستئنافالفقرة الثالثة: حكم دائرة اإل
دانة متبعة نفس الضوابط املعمول هبا يف احلكم الذي تصدره ر يف اإلعادة النظإستئناف حكمها يف موضوع تصدر دائرة اإل

عندما ال يوجد ، و مسبباأراء القضاة، ويكون النطق به يف جلسة علنية و ستئناف املقدم اليها، فحكمها يصدر أبغلبية يف اإل
اي أن يصدروا ر ألكن جيوز ألي قاض من القضاة قلية، و األغلبية و راء األأستئناف ن يتضمن حكم دائرة اإلأجيب إمجاع 

 ن املسائل القانونية.أمنفصال أو خمالفا بش
ستئناف يقاف تنفيذ احلكم املطعون فيه، فذلك رهن نتيجة ما تقرره دائرة اإلإيرتتب عليه نظر العادة الإلتماس إن إعموما فو 

 ثنني:إذا الشأن ال خيرج عن فرضني ستئناف يف هدائرة اإلإن قرار ية حال فأعلى و  يف هذا االلتماس.
 ساس له.أي ألتماس لعدم وجود ما رفض اإلإ -1

 هلا يف ذلك:هتمام و عتباره جديرا ابإللتماس وإقبول اإل -0

 عادة النظر يف حكمها.إل نعقاد من جديدىل اإلإصلية بتدائية األدعوة الدائرة اإل -أ

ليه خبصوص إخطار ما توصلت إبتدائية الدائرة اإلعلى عادة النظر يف احلكم، و بتدائية جديدة إلإتشكيل دائرة  -ب
 ستئناف.ىل دائرة اإلإعادة النظر يف حكمها إ

نصوص عليه يف طراف على النحو املدف التوصل بعد مساع األهب لتماسختصاصها بنظر اإلإن تبقي على أ -ج
 2ن إعادة النظر يف احلكم.أىل قرار بشإثبات وقواعد اإل جرائيةالقواعد اإل

هنا مل أعادة النظر، إلتماس ستئناف يف الطعن إبجرائية خبصوص قرار دائرة اإلالقواعد اإلساسي و على النظام األاملالحظ و 
عادة إنه ال جيوز طلب إلتماس فذا رفض اإلإنه أالقانون تبة على هذا القرار، وعلى العموم وحبكم املنطق و اثر املرت األ اوردي

لغاء احلكم املطعون فيه يسقط ذا صدر حكم إببين عليها لو صورت بشكل خمتلف وإ النظر، بناء على ذات الوقائع اليت
ثر رجعي وجوب رد ما نفذ به منها، كما يرتتب عليه حمور احلكم امللغى أبضة على احملكوم عليه و احلكم ابلتعويضات املفرو 

ساسي جاز النظام األأمنطوقه، بل و سبابه أبعلى احملكمة نشر هذا احلكم بكامله التأديبية، و و  اثره اجلنائيةآزوال مجيع و 
                                                           

 .للمحكمة اجلنائية الدولية ثباتقواعد اإل( من القواعد اإلجرائية و 121-122-159القواعد ) 1
 .اجلنائية الدولية ساسي للمحكمة( من النظام األ80الفقرة الثانية من املادة ) 2
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تعويض عما حلقه من ضرر جراء القبض عليه أو بلب ان يطأجراء الطعن إللشخص الذي صدر حكم الرباءة يف صاحله بعد 
 1دانته أو حبسه.إ

 عليه أو املدان يف حالة الرباءة الفرع الثالث: تعويض الشخ  املقبوض
عطى للشخص أثناء التحقيق أو احملاكمة، بل أضماانت للمتهمني إيراد حقوق و ساسي يف نصوصه على مل يقتصر النظام األ

ساس قانوين أو وقائعي للقبض عليه أنه ال يوجد أثبت ليه، احلق يف املطالبة ابلتعويض إذا حكم عأدين و الذي قبض عليه أو 
ن تقوم بتقرير ليه، فاحملكمة ملزمة أبإبراءته مما هو منسوب ثبتت إجراء الطعن عليه، و أو مت الغاء احلكم احملكوم به بعد 

نه صدر ظلما على بريء، فأساس هذه أبت ابلدليل القاطع تنها، و ضرار الناشئة عن حكم جنائي صادر عتعويض األ
نفاذ يض حق واجب النصاف، فالتعو منا على مبادئ العدالة و اإللية ال يقوم على اخلطأ الثابت أواملفرتض، وإاملسؤو 

 من مث فال خيار للمحكمة يف القضاء به.كوم عليه، الذي ثبتت براءته، و أو احملللمقبوض عليه 
جراءات يكون الطلب مؤيدا أبسباب واضحة وإن أبد منا الثل هذا التعويض ال أتيت هكذا، وإن املطالبة مبأنه يالحظ أغري 

 ذلك على التفصيل االيت:إتباعها، و يلزم 
 التعويض وىل: طلبالفقرة األ

ىل هيئة الرائسة، مضمونه رغبته يف تعويضه عما حلق به من إن حييل طلبا خطيا أجيوز للشخص املقبوض عليه أو املدان 
يف حالة يف قبول هذه الطلبات أو رفضها، و هلا الصالحيات ض عليه أو احلكم عليه ابإلدانة وهي بدورها ضرر نتيجة للقب

 تية:حد األسباب اآلأ ن تكون مقيدة بوجودأقبوهلا ينبغي 
يف هذه احلالة له حق واجب النفاذ يف احلصول على حتجازه، و إة القبض على الشخص أو عدم مشروعي -1

 التعويض.

ذا ثبت من واقعة جديدة أو مكتشفة حديثا، حدوث سوء تطبيق ألحكام العدالة، فللشخص إدانة لغاء حكم اإلإ -0
ال يكون للشخص أيشرتط ساسي، و تعويض وفقا للنظام األاملقبوض عليه أو املدان احلق يف احلصول على 

الواقعة اجلديدة اليت ستؤثر حتما يف مضمون احلكم احملكوم به  ي دخل يف عدم ظهورأيه أو املدان املقبوض عل
 عليه.

تطبيق تبني هلا حدوث سوء  إذا-تقديرها حبسب-واضح، فيجوز للمحكمة أ قضائي جسيم و حدوث خط -3
 ثبات.قواعد اإلجرائية و املعايري املنصوص عليها يف القواعد اإلتقرر تعويضا يتفق و  أنألحكام العدالة، 

ن يتم تقدميه يف موعد ال يتجاوز ستة سباب الداعية لتقدميه وأقا به األن يكون مرفأنه يشرتط لتقدمي طلب التعويض أغري 
 2سباب السالفة الذكر.األ أحدبناء على  قدم الطلب بقرار احملكمة برباءتهخطار مإشهر من اتريخ أ

                                                           
 .325-320محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر 1
 :كل من  نظرأ 2



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

543 
 

 لتماس التعويضإجراء املتبع يف إلالفقرة الثانية: ا
ال يكون هؤالء القضاة أعلى ؤلفة من ثالث قضاة لدراسة الطلب ن تتلقى هيئة الرائسة طلب التعويض، تعني دائرة مأمبجرد 

ألي سبب كان من  طلب التعويضق للمحكمة له صلة مبقدم الطلب، وجيوز ملقدم ي قرار سابأختاذ إقد شاركوا يف 
 ستعانة مبحام.اإل إليها سابقاسباب املشار األ
للمدعي العام فرصة الرد خطيا،  لكي تتاحإىل املدعي العام طلب التعويض، وأي مالحظات مكتوبة يقدمها مقدمه  حيالو  
ها هيئة الرائسة للنظر يف طلب التعويض تعقد الدائرة اليت شكلتو ها املدعي العام، ية مالحظات يقدمأيبلغ مقدم الطلب و 

 1مقدم الطلب.مالحظات خطية من املدعي العام و  أيةعلى طلب املقدم، و  ستماع أو تبت يف املوضوع، بناءإجلسة 
بقرار هذه الدائرة فيما يتعلق  التعويض، أماستماع إذا طلب ذلك املدعي العام أو ملتمس إوعلى هذه الدائرة عقد جلسة  

 به املدعي العام ومقدم الطلب. القضاة، ويبلغأبغلبية  يتخذ فإنه
الذي قد يستحقه  ديبىل التعويض املادي دون التعويض األإساسي للمحكمة شارة يف النظام األإنه مثة أاجلدير ابلذكر و  

بل قد  تصر عليه وحدهالقياته، وقد ال يقخإهانة لكرامته وأجراء املوجه ضده من احملكوم عليه أو املقبوض عليه ملا شكله اإل
 اربه.أسرته وأقفراد أىل إينسحب 

 رة الثالثة: ضوابط تقدير التعويضالفق 
ساس ما ترتب على اخلطأ أحتديد قيمته على للمحكمة يف تقرير هذا التعويض، و عطى السلطة التقديرية أساسي النظام األ

أن تلزم للمحكمة مبوجب هذه السلطة، واملهنية ملقدم الطلب، و جتماعية اإلرية و ساألأاثر على احلالة الشخصية و اجلسيم من 
 كان املسبب يف صدور احلكم الذي قضي إبلغائه.  إذاشاهد الزور بدفع قيمة التعويض 

ىل تضليل إدت أحتيالية اليت بعض الطرق اإل إرتكبن يكون قد ألتعويض، بشرط اجلاين احلقيقي اب إلزامكذلك جيوز هلا  
 ن يكون يف احلاالت التالية:أساسي ( من النظام األ85مبوجب املادة )املناسب فيه  احملكمة بتقرير التعويض تلتزمو  العدالة.

 سلوب غري قانوين.القبض على شخص أب -1

 2نه عاىن من العقاب الواقع عليه.أنه غري مذنب، وأتبني فيما بعد احلكم على شخص ابإلدانة، و  -0

ىل مشاكل كبرية،  إنعدام قواعد التعويض تقود إف ون الدويل،التعويض جاء نتاجا لتطور كبري يف قواعد القان أن مبدأالواقع و 
ثبات قواعد اإلجرائية و ( من القواعد اإل135- 130، و133القواعد )ساسي و ( من النظام األ85ن املادة )أكما 

                                                                                                                                                                                     

قواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة ( من ال133القاعدة )األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، و ( من النظام 85املادة )  -
 اجلنائية الدولية.

 .321-322له النواسية، املرجع السابق، ص اإل عبد-خملد الطراونة -
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ثباتقواعد اإلجرائية و ( من القواعد اإل130القاعدة ) 1

 .328-323محد عبد القادر احلسناوي، املرجع السابق، ص أعبد القادر 2
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كملت بدورها النقص الواضح يف رؤية هذه أة، حيث جاءت يف جمموعها مرجعا جيدا تستخدمه احملكمة اجلنائية الدولي
عامة،  ساسيات مهمة يف النظام الدويل بصفةأهي هبذا قد شكلت ة يف حمكميت يوغسالفيا السابقة وروندا، و املشكل

 وحقوق اإلنسان بصفة خاصة.
 اجلنائية الدولية أحكام احملكمةاملطلب الثاين: حجية 

عادة طرح موضوعه إستنفذ مجيع طرق الطعن املقررة قانوان، ابلتايل ال جيوز إاحلكم اجلنائي يصبح عنواان للحقيقة مبجرد ما 
 .هو ما يعرب عنه حبجية الشيء املقضى بهأمام مجيع احملاكم، و حيث حيوز احلجية أي حمكمة مام أمن جديد 

لصادر من احملكمة اجلنائية الدولية، إلثبات أو دحض واقعة من وقائع حتمية تنبثق من احلكم افاحلجية نتيجة قانونية و  
اثرة النزاع من جديد بني نفس اخلصوم يف نفس املوضوع، كما يرتتب عليها إالقانون الدويل اجلنائي، يرتتب عليها عدم 

ضرورة العمل على  جتد تربيرها يفهذه احلجية ، و 1الدولة املعنية بتنفيذ احلكمام يقع على عاتق الشخص املدان، و لتز إيضا أ
ي حال ألغائه ابإعدم جواز وجب تطبيق هذا احلكم وتنفيذه، و ابلتايل ر للقانون يف احلياة الواقعية، و ستقرااإلتوافر الثبات و 

 حوال.من األ
أ نه مبد( م02حجية الشيء املقضي به حيث قررت املادة ) أساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، مبدقد عرف النظام األو 
مام القضاء أله حجية احلكم الصادر من احملكمة ملزما و ابلتايل يصبح و  2"عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ذاهتا مرتني"

بني احملكمة  التكامل أحكام الصادرة من القضاء الوطين يكون له احلجية امام احملكمة يف حدود مبدن األأالوطين، كما 
ختصاص احملكمة إن أالقضاء الوطين يعين بني احملكمة اجلنائية الدولية و  التكامل أ، فمبدالقضاء الوطيناجلنائية الدولية و 

راغبا حقا القضاء الوطين طاملا كان قادرا و ختصاص هو فاألصل يف اإل ،ختصاص القضاء الوطيناجلنائية الدولية مكمل إل
ختصاص احملكمة إن اجلرائم اليت تدخل يف أام بشحكأن ما يصدره القضاء الوطين  من إمن هنا فإجراء هذه احملاكمة و يف 

ختصاص التكميلي للمحكمة اجلنائية الدولية نعقد اإلإذا أمام احملكمة اجلنائية الدولية، وإاجلنائية الدولية يكون له احلجية 
زاء القضاء إحكام اليت تصدر عنه يكون هلا حجية ن األإيف ضوء ما قرره النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ف

 الوطين و هو ما سنتعرض له من خالل الفروع التالية:
 

                                                           
 .195-190املرجع السابق، ص  أحكام احملكمة اجلنائية الدولية،محد القناوي، حجية أحممد 1
ن حوكم أما عن جرمية سبق خص بعد جواز حماكمة ش Non bisin idemعدم جواز احملاكمة عن ذات اجلرمية مرتني  أيقضي مبد2

 دانة أو الرباءة.صدر يف حقه حكم هنائي ابإلعنها، و 
 :للمزيد من املعلومات حول مبدا عدم جواز احملاكمة عن ذات اجلرمية مرتني راجعو 

- Pralus Michel, Etude en droit penal international et en droit communautaire 

d’un aspect du principe non bis in idem nonbis "Revue de science criminelle 

No : 3, 1996, P 551-552. 
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 مام احملكمة اجلنائية الدوليةأ حكام الصادرة من القضاء الوطينول: حجية األالفرع األ
جراءات قانونية إنه طاملا كان احلكم مثرة أتعين قوة احلكم البات ى اجلنائية بصدور حكم ابت فيه، و تنقضي الدعو 

نتقادات من مث يكون قابال للتنفيذ حبالته أاي ما كانت اإلإنه يكون عنواان للحقيقة، و يها طرق الطعن العادية فستنفذت فإ
ختصاص القضاء ينحسر عن الوقائع اليت كانت إن أهو ما يسمى " ابلقوة الشكلية للحكم" ، كما املضادة ملضمونه، و 

ا يسمى هو مالوقائع من بعد حمال لفحص جديد و ن تكون تلك أدعاء الذي صدر احلكم فيه، فال جيوز ساسا لإلأ
م البات تنتهي الدعوى بصدور احلكأن القاعدة العامة هي أن احلكم عنوان احلقيقة و مؤدى ذلك "ابلقوة املادية للحكم" و 

يشرتط يف احلكم ا، و فتهتتعلق هذه القاعدة ابلنظام العام، فال جيوز خمالي، و مر املقضهو ما يطلق عليه قوة األاجلزائية و 
يقبل الطعن ابلطرق ن يكون ابات حبيث ال أصل النزاع، وأن يكون فاصال يف املوضوع حبيث حيسم أوز هذه القوة لكي حي

 1ليس منعدما.حا و ن يكون احلكم له وجود قانوين حبيث يكون قد صدر صحيالعادية، وأ
خرى أو حماكمة الشخص عن اجلرمية أالدعوى امام حمكمة  عادة نظرإال جيوز صبح احلكم قابل للتنفيذ الفوري و هبذا يو 

 مام احملكمة اجلنائية الدولية؟أالسؤال الذي يطرح نفسه ما هي قوة هذا احلكم و  خرى.أذاهتا مرة 
ختصاص تكميلي للقضاء الوطين، فللمحكمة اجلنائية الدولية يف حالة عجز اص احملكمة اجلنائية الدولية، هوإختصإ 

وىل من نظام قد ورد النص على ذلك يف املادة األأن متارس هي سلطاهتا، و ضطالع بتلك املهام الوطنية عن اإلالسلطات 
 2ذا كانت جتري التحقيق أو املقاضاة يف الدعوى دولة هلا والية عليها.إاحملكمة اجلنائية الدولية 

وأصدر  ختصاص احملكمة اجلنائية الدوليةإاحملاكمة يف جرمية معينة مما يقع يف لقضاء اجلنائي الوطين التحقيق أو فمىت ابشر ا
مر املقضي فيه ليس حكام ستعترب حائزة حلجية األن تلك األإحمايدة، فإجراءات صحيحة موضوعية و ابتة وليدة  أحكاما

ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لنظام األن اأخاصة و  3مام احملكمة اجلنائية الدولية.أيضا أمنا وإ مام احملاكم الوطنيةأفقط 
 (.للمحكمة ساسيمن النظام األ 02 املادة)مرتني عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية الواحدة  أعرتف مببدإقد 

                                                           
 .531جنالء حممد عصر، املرجع السابق، ص  1
 .003، ص 0229نساين، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، نبيل حممود حسن، احلماية اجلنائية لضحااي اجلرمية يف القانون الدويل اإل 2
: "عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية  أروندا قد عكست مبدة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا و ساسيني للمحكماألكل من النظامني  ن احكامإ3

مام أنه مينع احملاكمة الالحقة أنه مت تطبيقه أبحكام ختتلف عما هو متعارف عليه بني احملاكم يف النظم الداخلية، مبعىن أال إذاهتا مرتني"
و  وروندا ، وابلتايل فإنهمام أي من  احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا أكانت احملاكمة السابقة قد متت   ذاإاجلنائية الوطنية  ةاحملكم

خرى أعادة احملاكمة مرة إمام القضاء الوطين من أذا كانت قد متت إساسيني لن حتول احملاكمة املذكورة حكام هذين النظامني األأمبوجب 
 ال بشرطني:إعن اجلرمية تمثل يف أي من احملكمتني يل، املام القضاء الدو أم
 روندا.م احملكمة اجلنائية ليوغسالفيا و ماأمام القضاء الوطين معه أن يتفق تكييف اجلرمية أول: األ
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ن تقرر لزمت هذه احملكمة أبأمام احملكمة اجلنائية الدولية قد أاملتعلقة بقبول الدعوى حكام ذات الصلة و ذا كانت األوإ
مام القضاء الوطين أن حوكم عن ذات اجلرم أما كان الشخص املعين قد سبق  إذاعدم قبول الدعوى املعروضة عليها 

 هي:أمامها و من النظام االساسي حيث تضمنت حاالت عدم قبول الدعوى  (13) على ذلك املادة ونصت
طالع  تكن هذه الدولة غري راغبة يف اإلوالية عليها ماملالدعوى دولة هلا ذا كانت جترى التحقيق واملقاضاة يف إ وال:أ

 غري قادرة على ذلك.ابلتحقيق أو املقاضاة أو 
 قررت عدم مقاضاة الشخص املعين.الدعوى دولة هلا والية عليها، و  جرت التحقيق يفأكانت قد   إذا اثنيا:
 ى.كان الشخص املعين سبق حماكمته على ذات السلوك موضوع الشكو   إذااثلثا: 
 1خر.آجراء إختاذ احملكمة إمل تكن الدعوى على درجة كافية من اخلطورة تربر  إذارابعا: 

ن تتجاهل حجية احلكم الصادر عن القضاء الوطين رغم أساسي ذاته قد مسح للمحكمة اجلنائية الدولية ن النظام األأال إ
لدولية وضد ذات املتهم، وبذات التكييف القانوين على احملكمة اجلنائية ا صدوره بذات اجلرمية موضوع الشكوى املعروضة

 مها كالتايل:ساسي و ( من النظام األ23( فقرة )02ذلك يف حالتني نصت عليها املادة )هلا، و 
مام القضاء الوطين بقصد محاية املتهم من املسؤولية اجلنائية عن جرائم تدخل يف أجراءات قد صدرت ن تكون اإلأوال: أ
 اجلنائية الدولية.ختصاص احملكمة إ

ستقالل أو النزاهة وفقا ألصول احملاكمات املعرتف مام القضاء الوطين قد متت بصورة تتسم ابإلأال تكون احملاكمة أاثنيا: 
ن إن تلك احملاكمة قد جرت يف ظروف على حنو ال يتفق مع نية تقدمي املتهم للعدالة، أفيها مبوجب القانون الدويل، أو 

تعيد حماكمة الشخص املعين فيها رغم سبق أن تقبل النظر يف دعوى معينة و ز للمحكمة اجلنائية الدولية نه جيو هذا يعين أ
 2ساسي.( من النظام األ02/23 )ابملادةتسم أبحد العيبني املذكورين إذا إن هذه الدعوى من القضاء أصدور حكم بش

                                                                                                                                                                                     

املعمول هبا يف هذا ولية مام القضاء الوطين مع مراعاة كافة املعايري الدأستقالل إجراءات التحقيق واحملاكمة قد متت بنزاهة وإن تكون أالثاين: 
على قرار أي منهما يف هذا الشأن، و  اتحة أي وسيلة للطعن علىإمر تقدير توافرمها هلاتني احملكمتني دون أهذان الشرطان تركا الشأن و 

 مام القضاء اجلنائي الوطين.أمطلقة ام هاتني احملكمتني حجية كاملة و حكأالعكس من ذلك فقد ضمنت 
 :قي ذلك نظرأصيل للمزيد من التف

العقاب على جرائم احلرب يف البوسنة واهلرسك، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة و  حسام عبد اخلالق الشيخة، املسؤولية -
 .081، ص 0221القاهرة، 

  .530جنالء حممد عصر، املرجع السابق، ص  -
 .128محدي رجب عطية، املرجع السابق، ص  1
 نظر كل من: أ 2

وىل، عدم جواز احملاكمة عن ذات اجلرمية مرتني يف القضاء الدويل، دار النهضة العربية، الطبعة األ أالعشري، مبدعبد اهلادي حممد  -
 .92-95، ص 0225القاهرة، 
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ابلتايل يؤثر على اكمة عن اجلرائم ذاهتا مرتني، و عدم جواز احمل أستثناء على مبدإنه يعد أن ال يفهم من هذا النص أوجيب 
أو النزاهة وفقا  ستقاللتتسم ابإلن حماكمة شخص بصورة المام احملكمة اجلنائية الدولية، ألأحكام الوطنية حجية األ

ختصاص إرائم اليت تدخل يف حلمايته من املسؤولية اجلنائية عن اجلف هبا مبوجب القانون الدويل، أو صول احملاكمات املعرت أل
ابلتايل ال أمام احملكمة اجلنائية الدولية، و تها يحبجيعتد كمة صورية الا منا هي حمإهنا ال تعد حماكمة حقيقية، وإاحملكمة ف

مام احملكمة اجلنائية أميكن حماكمة ذات الشخص  من مثحكام، و عتداد حبجية هذه األيوجد هناك ما مينع من عدم اإل
 1فالت مرتكب اجلرائم الدولية من العقاب.إان عدم الدولية لضم

واضح يف العقوبة، أو  أذا اصدرت السلطات الوطنية قرارا ابلعفو الصريح عن اجلرمية أو خطإقد يثور التساؤل يف حالة ما و 
 2مام احملكمة اجلنائية الدولية؟أخف منها، فهل جيوز هذا العفو أخرى أستبداهلا بعقوبة إ

صريح، ففيما يتعلق ابلعفو  نه مل يعاجل هذا موضوع بشكلأساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يتبني النظام األىل إابلرجوع 
منه للمدعي العام عدم (  53املادة )جاز مبوجب أساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد ن النظام األإالصادر عن اجلرمية، ف

عتقاد سباب جوهرية تدعو لإلأن هناك أذا رأى إجراء يف حالة ما إة ساس ملباشر أذا قرر عدم وجود قيق إالشروع يف التح
ن أنه ال يستبعد إيف املقابل فأن يبلغ دائرة ما قبل احملكمة بذلك، و عليه لتحقيق لن خيدم مصا،ح العدالة، و جراء اإن أب

ىل إسباب جوهرية تدعو أقرار ابلعفو عن اجلرمية يف حالة وجود طار القضاء الوطين حيث يصدر إيطبق هذا الوضع يف 
 جراء حتقيق لن خيدم العدالة.إن عتقاد أباإل
ىل إاليت هتدف  نواع احلصانةأدىن شك نوعا من ار الوطين مبنح العفو سيشكل بال أن القر أحنن يف جانبنا و  3يرى البعضو 

مر الذي حيق معه الدولية، األختصاص احملكمة اجلنائية إ من املسؤولية اجلنائية عن جرمية واقعة يف محاية الشخص املعىن

                                                                                                                                                                                     

 .051عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص  -
 .059العفيشات، املرجع السابق، ص  منري حممد شحاده -

 .028-023بق، ص خالد حممد ابراهيم صا،ح، املرجع السا 1
صدرت حمكمة من أذا إهي حالة ما صاص احملكمة اجلنائية الدولية، و ختإنعقاد إمام أخرى جديرة ابلتأمل قد تظهر عائقا أهناك مشكلة و 2

هبا فعال يف سجون هذه الدولة،  مضاها احملكوم عليهأالعقوبة مبوجب قانوهنا الوطين، ساسي حكما ابإلدانة و دولة غري طرف يف نظام روما األ
و تزيد عليها، فهل تستطيع احملكمة اجلنائية الدولية مقاضاته أروما األساسي عن العقوبة احملددة مبوجب نظام  كانت هذه العقوبة ال تقلو 

هنا حبق إتني عن جرمية واحدة؟ ساسي اليت متنع حماكمة املتهم مر من نظام روما األ( 02لى الرغم من أحكام املادة )خرى عأواحلكم عليه مرة 
 مشكلة جدية.

  راجع يف ذلك: 
ختصاص القضائي اجلنائي الوطين بشأن اجلرائم الدولية، اإلالقضائي اجلنائي الدويل و  ختصاصضاري خليل حممود، العالقة بني اإل -

 . 109، ص 0225جملة احلقوق، كلية احلقوق، جامعة البحرين، اجمللد الثاين، يوليو، 

 .053، ص نفسهزت عبد احملسن، املرجع عال ع 3
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ن مسلك القضاء الوطين يعترب أ إعتبارن تقبل النظر يف الدعوى على تعرف حبجية هذا القرار الوطين، وأال تألتلك احملكمة 
 1.األساسي للمحكمة/أ( من النظام 13/0)واقعا يف نطاق املادة 

  جيوز هلا ان تصدر قرارا ابلعفو عن العقوبة أو ختفيفها،نه الإن العفو الصادر عن العقوبة من السلطات الوطنية فأما بشأ
ختفيض ن أذلك عن طريق قيامهاإبعادة النظر يف شو  2صيل للمحكمة اجلنائية الدوليةتصاص األمر يعد من اإلن هذا األأل

ن أنقضاء مدة العقوبة اليت قضت هبا احملكمة، كما إن تفرج عن الشخص قبل أ، حيث ال جيوز لدولة التنفيذ العقوبة
ىل الشخص الذي قضى ثلث مدة العقوبة يف حالة إستماع للعقوبة بعد اإل فيفي ختأللمحكمة وحدها حق البت يف 

 السجن املؤبد.
مر أصدرت أأو  ن ال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية الدولية،مر الصادر من النيابة العامة أبحجية األ بشأنيثور التساؤل و 

 زاء اجلرائم اليت ختتص بنظرها احملكمة اجلنائية الدولية؟إابحلفظ 
ذا كان قد سبق للنيابة العامة، إختصاصها إن تنظر يف واقعة تدخل يف أخر هل حيق للمحكمة اجلنائية الدولية آمبعىن و 

صدرت أمر هنائيا أو صبح هذا األلواقعة، وأذات ان ال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية عن مرا أبأصدرا أن أالوطين والقضاء 
 مرا ابحلفظ؟أ

ذا إر قضائي فهو يعد مبثابة قراإجراء حتقيق يف الدعوى، و ن ال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية أييت بعد مر أبمن املقرر يف األ
عليه أية حجية و وز ال حيداري إمر ابحلفظ فهو قرار وز احلجية مثله مثل احلكم النهائي، خبالف األنه حيإصدر هنائيا، ف

وز احلجية نه حيإعليه ف، و 3ن ال وجه إلقامة الدعوى هو مبثابة حكم برباءة املتهم جمازاأبمر الصادر من النيابة العامة ن األإف
 وزأنه ال جتن تعيد حماكمة ذات الشخص عن ذات اجلرمية بدعوى أابلتايل ال ميكن لألخرية أمام احملكمة اجلنائية الدولية، و 

                                                           
 .059-058عبد الرزاق املواىف عبد اللطيف، املرجع السابق، ص 1
إذ تبقى مسؤولية ال للعفو، ائية الدولية ال ختضع للتقادم، و ساسي للمحكمة اجلنن اجلرائم املنصوص عليها يف النظام األأجتدر املالحظة و 

 ي سبب كان.فالت مرتكبيها من العقاب ألإعدم جواز ه اجلرائم على اجملتمع الدويل، و هذذلك خلطورة مرتكبيها قائمة ومستمرة، و 
 كل من:  نظرأ

ستقالل القضاء، ساسي يف ضوء املعايري الدولية إلة مبوجب نظام روما األأضاري خليل حممود، احملكمة اجلنائية الدولية املنش  -
 .183املرجع السابق، ص 

 .583السابق، ص صا،ح زيد فضيلة، املرجع  -
 راجع: زيد من التفصيلومل

، ص icrc ،0223التشريعية(، اللجنة الدولية للصليب األمحر، ة و املؤامات الدستوري)شريف عتلم، احملكمة اجلنائية الدولية  -
39. 

 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.( من النظام األ112/0املادة ) 2
 .39-38، ص ائي الدويل، املرجع السابقالقضاء اجلن التكامل يف أعبد الفتاح حممد سراج، مبد 3
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ة الفقرة العاشرة من مراعا: "مع نهأساسي اليت تنص على / ب( من النظام األ135هو ما ورد ابملادة )حماكمته، و 
 ن الدعوى غري مقبولة يف حالة ما.أ( تقرر احملكمة 21املادة )الديباجة، و 

 ................................................................................................ -أ

مل ولة عدم مقاضاة الشخص املعين، ماقررت الدإختصاص عليها و جرت حتقيق يف الدعوى دولة هلا أكانت قد   إذا-ب
مر ابحلفظ الصادر من النيابة ذا خبالف األعدم قدرهتا حقا على املقاضاة هار انجتا عن عدم رغبة الدولة، أو يكن القر 
 1زاء احملكمة اجلنائية الدولية".إية حجية أوز إنه ال حيالعامة، ف

 زاء القضاء الوطينإحكام احملكمة اجلنائية الدولية أالفرع الثاين: حجية 
حكام احملكمة اجلنائية أحرتام إخرية جيب على هذه األاجلنائية الدولية ملزمة للدول، و حكام اليت تصدرها احملكمة األ

حكام يكون للمحكمة احلق ألتزام الدول مبا تصدره احملكمة اجلنائية من إيف حالة عدم و  ،2عتبارها جهاز قضائياالدولية إب
كرب و أهذا حيقق محاية أن تلك الدول، و ختاذ قرار يف شمن الدويل إلطراف أو جمللس األمر جلمعية الدول األحالة األإيف 

ليها يف إستنادا لألسباب املشار إألحكام احملكمة اجلنائية الدولية، هذا مع اجلواز للدولة ابلطعن يف مقبولية الدعوى  فضلأ
 هذا يكون قبل الشروع يف( و 58احملكمة املادة ) ختصاصإن يدفع املتهم ذاته بعدم أ( من نظام احملكمة أو 13املادة )

ثر من مرة أو بعد بدء احملاكمة يف أكن أتذن ابلطعن أن كان للمحكمة دة، وإاحملاكمة أو عند البدء فيها، وملرة واح
 ستثنائية.إظروف 

( من النظام 80وفقا للمادة )ستئناف اإلدائرة ختصاص واملقبولية لدى ستئناف القرارات املتعلقة ابإلإكما جيوز 
ذا  إطراف، تشمل تقدمي املساعدة من قبل احملكمة الدول األبني احملكمة اجلنائية الدولية و  وجه التعاونأن أساسي، كما األ

ختصاص احملكمة طبقا للمادة إكانت الدولة الطرف جتري حتقيقا أو حماكمة فيما يتعلق بسلوك يشكل جرمية تدخل يف 
 3ساسي، أو تشكل جرمية خطرية مبوجب القانون الوطين.اخلامسة من نظامها األ

ذا  إ حكام الصادرة عنها حىتاحملكمة اجلنائية الدولية فإهنا تسلم حبجية األ ختصاصإذا ما قبلت إن الدول إابلتايل فو 
خرى هو الذي يشكل جوهر هذه أعدم جواز حماكمة الشخص عن اجلرمية ذاهتا مرة  أمبدكانت صادرة ضد مصاحلها، و 

 "نه:أساسي للمحكمة اجلنائية نصت على ( من النظام األ0-02/1، فاملادة )4احلجية
                                                           

 .032-029براهيم صا،ح، املرجع السابق، ص إخالد حممد  1
 .039-038محد القناوي، املرجع السابق، ص أحممد 2

 .538-533جنالء حممد عصر، املرجع السابق، ص 3
 راجع كل من:  4

 .033ص  املرجع السابق،نساين، القانون الدويل اإلنبيل حممود حسني، احلماية اجلنائية لضحااي اجلرمية يف  -
 .023-020عبد الرزاق املواىف عبد اللطيف، املرجع السابق، ص  -
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دانت الشخص هبا أساس جلرائم كانت احملكمة قد مام احملكمة عن سلوك شكل األأي شخص أاكمة ال جيوز حم -1
 أو براته منها.

عن جرمية من تلك املشار اليها يف املادة اخلامسة كان قد سبق  أخرىمام حمكمة أي شخص أال جتوز حماكمة  -0
 دنته احملكمة أو براته منها.أن ألذلك الشخص 

تفاقية أو غري ن الدولة سواء كانت طرفا يف اإلإللمحكمة اجلنائية الدولية بنظر واقعة معينة ف ختصاصنعقد اإلإفمىت 
ذلك طبقا لنص املادة الرابعة من النظام أحكام على رعاايها، و تلتزم مبا يصدر من احملكمة اجلنائية من طرف 

املعاهدة  قليم دولة ليست طرفا يفإعلى  ختصاصاهتاإنه حيق للمحكمة ممارسة إساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فاأل
ختصاص إن تقبل أ( جيوز للدولة الغري طرف 10كذلك طبقا للمادة )تلك الدولة، و  تفاق خاص معإذلك مبوجب و 

هنا يكون لألحكام الصادرة من احملكمة حجية  إعالن يودع لدى مسجل احملكمة، و احملكمة من تلقاء نفسها مبوجب 
 ختصاص احملكمة.ري طرف اليت قبلت إبكاملة ابلنسبة للدولة غ

( من النظام 13/21ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على دولة غري طرف وفقا للمادة )إن ميتد أكذلك ميكن و 
من حاهلا جملس األ( وأ25املنصوص عليها يف املادة ) رض هذه الدولة جرمية من اجلرائمأرتكبت على إذا إساسي األ

حكام الصادرة ذات تصبح األاص التكميلي للمحكمة اجلنائية، و ختصستثناء من قاعدة اإلإهذا الدويل للمحكمة و 
 1حجية يف مواجهة الدولة الغري طرف.

هي أمام احملاكم والسلطات الوطنية و ن ألحكام احملكمة اجلنائية الدولية حجية مطلقة أاخلالصة يف هذا الشأن و 
عمال قواعد العفو املنصوص عليها يف التشريعات إحكام ال ميكن ن تلك األأثبات العكس، كما إحجية ال تقبل 

ن االخرية وحدها هي اليت متلك النظر يف أل الوطنية حال تنفيذ العقوبة املقضي هبا من احملكمة اجلنائية الدولية،
 ختفيف العقوابت اليت قضت هبا.

                                                           
 نظر كل من:أ 1

 .129عالقتها ابلقضاء الوطين، املرجع السابق، ص طية، احملكمة اجلنائية الدولية و محدي رجب ع -
 .182-185اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص عبد الرمحان حممد خلف، تقرير تفصيلي عن احملكمة  -

طراف املعاهدة فقط، وميكن أطراف، خيالف قواعد قانون املعاهدات اليت تلزم أختصاص احملكمة ملواطين الدول غري إن مشول أجتدر املالحظة 
أنه ميتد القضاء الوطين، حيث  إختصاص على منأختصاص إختصاص احملكمة اجلنائية الدولية هو يف حقيقة إن أالقول يف هذا الصدد 

 احملكمة اجلنائية الدولية.ا تفاقيةإطراف يف الدول غري األليشمل مواطين 
 : يف ذلك راجع

 .025عبد الرزاق املواىف عبد اللطيف، الرجع السابق، ص  -
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ئية الدولية للضوابط العامة اليت حددها النظام حكام اليت قد تصدرها احملكمة اجلناالسؤال الذي يثور حول حجية األو 
 طبيعة الشخص حمل املساءلة:كمة من حيث املوضوع والزمان وسن و ختصاص هذه احملساسي إلاأل
لية سواء من حيث ساسي للمحكمة اجلنائية الدو ختصاص اليت حددها النظام األوال: فيما يتعلق مبخالفة ضوابط اإلأ

 1رتكاب اجلرمية.إمكان لشخص حمل املساءلة وزمان و نوع اجلرمية، أوسن وطبيعة ا
جراء دام احلكم، أو اإلنعإخمالفتها  علىختصاص يرتتب عليها عدم والية القضاء اليت يرتتب خمالفة قواعد اإلإن ف

املقررة هلا، لقاعدة القانونية لزامية اإاملستمدة من ختصاص والوالية، و لزامي لقواعد اإلذلك نظرا للطابع اإلو  ختذأالذي 
 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.هي هنا النظام األو 
بني ختصاص املوضوعي والشخصي للمحكمة، و ن الرأي الراجح يف الفقه مييز بني خمالفة قواعد اإلأاجلدير ابلذكر و 

ة األوىل، بينما يرتب نعدام األثر القانوين لإلجراءات يف احلالإاحمللي هلا حبيث يرى ختصاص املكاين أو خمالفة قواعد اإل
 ختصاص يف احلالة الثالثة.البطالن النسيب على احلكم حال خمالفته لقواعد اإل

ثر قانوين له أنه يصدر فاقدا ألي أي أهذا يعين أن حكم احملكمة اجلنائية الدولية سيصدر منعدما يف احلالة األوىل،و 
ز أي حجية أمام القضاء و أحد، وبذلك حي دون التوقف على طلب مناحلاجة للحكم بذلك من أي جهة، و  دون

جيوز التنازل ذلك من اخلصوم، و أما يف احلالة الثانية فيجب أن يتمسك ابحلكم ابلبطالن من له مصلحة يف الوطين ،و 
، 2وز احلجية مىت أصبح هنائيا مستنفذا طرق الطعن نه ميكن أن حتأن تلقاء نفسها،كما ال تقضي به احملكمة معنه و 

ختصاص احملكمة اجلنائية الدولية من حيث املكان ذلك أن احملكمة إنه لن يكون هناك عدم أ عتقادانإأنه حسب  إال
غري األطراف فلن يكون هناك بطالن تصاصها املكاين كوين وخيضع له كافة الدول األطراف، و خإاجلنائية الدولية 

إن ختصاص النوعي ف.أما ابلنسبة لإلغري الطرف حالة عدم رضاء الدولة إال يف ختصاص املكاينانتج عن عدم اإل
قرتافه اجلرمية موضوع نظر احملكمة كان عليها أن تقضي إإذا كان دون سن الثامنة عشر عند املتهم املطلوب لديها 

خالف ذلك  نعدام واليتها، فإذا قضت احملكمة يف هذه الدعوى على ختصاصها ابلنظر يف هذه الدعوى إلإبعدم 
ات نه ميكن للقضاء الوطين إعادة حماكمة ذأوز أية حجية أمام القضاء الوطين ، مبعىن دما، ال حيكان حكمها منع

دون أن يكون يف هذا ضده حكم يف تلك الدعوى من قبل، و مل يكن قد  صدر الشخص عن ذات اجلرمية، كما لو 
األمر حىت و إن كان احلكم عدم جواز حماكمة الشخص مرتني عن ذات اجلرمية، و يصدق ذلك  األمر خمالفة ملبدأ

                                                           
 .031-032براهيم صا،ح، املرجع السابق، ص إخالد حممد 1
 أنظر كل من:  2

 .032-035املرجع السابق، ص  عال عزت عبد احملسن، -
 .322إىل  325حممود عثمان عبد الرحيم عبد العال، املرجع السابق، ص  -
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نعدام يفقد هذا العمل صفة احلكم ذلك أن اإللية يف تلك احلالة قد صار ابات، الذي صدر عن احملكمة اجلنائية الدو 
 وز قوة الشيء احملكوم فيه.أنه ال حيثر قانوين يف إهناء الدعوى أي أأصال حبيث ال يرتتب على صدوره أي 

حد هؤالء الفاعلني أختصاصها حبيث كان إحملكمة اجلنائية الدولية جلرمية تقع يف نطاق يف حالة تعدد الفاعلني أمام او 
إقرتافه قل من الثامنة عشر عند أن يكون أن حيث األشخاص، ككمة مختصاص تلك احملمن غري اخلاضعني إل

ذلك أن املعيار الشخصي الذي إختاذ إجراءات التحقيق واحملاكمة إزاء هذا الشخص،ن احملكمة لن تستطيع إفللجرمية،
 )ما يتعلق بسن املتهم حبيث قررت املادةإختصاصها الشخصي هو هتدى به النظام األساسي لتلك احملكمة يف حتديد إ

ختصاص على أي شخص يقل سنه عن مثانية عشر عاما وقت إنه "ال يكون للمحكمة أمن النظام األساسي (  02
إقدام كمة و بني حماكمة هذا الشخص، و ا النص سيحول بال شك بني احملهذإرتكاب اجلرمية املنسوبة إليه"، و 

ختصاص الشخصي للمحكمة نعدام ملخالفته لضوابط اإلاحملكمة على حماكمة هذا الشخص يعرض حكمها لإل
 1بذاهتا.

ث حجية ن حبإ( من نظامها األساسي، ف13/1)أما يف حالة قضاء احملكمة اجلنائية الدولية ابملخالفة لنص املادة 
 أحكام احملكمة إزاء القضاء الوطين يف تلك احلالة يقتضي اإلجابة على عدة تساؤالت:

 ما هي حجية احلكم الذي تصدره احملكمة اجلنائية الدولية صادر ابملخالفة ملبدأ التكامل؟ -أ

ة اجلنائية الدولية يف ختصاصها، فإذا قضت احملكمعمال تلك احملكمة إلإمبدأ التكامل يعد قيد إجرائي جيب مراعاته قبل 
ن إختصاصها ابلتحقيق أو املقاضاة فيها، فإدعوى كانت الدولة صاحبة الوالية األصلية على هذه الدعوى تقوم مبباشرة 

على الرغم من ثبوت واليتها عليها، و  ختصاصها ابحلكم يف تلك الدعوىإ احملكمة اجلنائية الدولية تكون قد جتاوزت
لكن ، و 2تصال احملكمة ابلواقعةإشرتطه النظام األساسي لصحة إيصبح حكم احملكمة هنا ابطال ملخالفته قيد إجرائي 

من مث فيجب على من حكم يقرر ينطق  به القضاء، و  بد للبطالننعدام إذ الن اإلأالبطالن لن يتقرر من تلقاء نفسه ش
نية أن تقضي ببطالن حكم احملكمة اجلنائية الدولية يف تلك احلالة ملخالفته مبدأ التكامل أي عدم مراعاة احملكمة الوط

 ختصاص القضاء الوطين، هذا إذا مل يكن حكم احملكمة اجلنائية الدولية، قد صار هنائيا.إنعقاد إأولوية 

                                                           
 راجع كل من: 1
 .500-501جنالء حممد عصر، املرجع السابق، ص   -
 .033-032عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص   -
 نظر كل من:أ 2
 .93عبد اهلادي حممد العشري، املرجع السابق، ص  -
ستقالل القضاء، جملة احلقوق، ة مبوجب نظام روما األساسي يف ضوء املعايري الدولية إلأضاري خليل محود، احملكمة اجلنائية الدولية املنش  -

 .180-181، ص 0229جامعة البحرين، اجمللد السادس، العدد األول، يناير، 
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الوقائع ابلنسبة للمتهم املرفوعة عليه و  ائية هنا تنقضين الدعوى اجلنإصار حكم احملكمة اجلنائية الدولية هنائيا ف نهأإذ 
 اإلدانة.كم فاصال يف موضوعها ابلرباءة و ليه، طاملا كان هذا احلإاملسندة فيها 

ف قد قصد الشارع بذلك أن جيعل طرق الطعن املذكورة يف القانون على سبيل احلصر ليجعل له حدا جيب أن يتم الوقو و 
ن هذا احلكم إمن مث فلقضاء، و نتهت إليها كلمة اإستقرار لألوضاع النهائية اليت اإلالة و عنده ضماان حلسن سري العد

لو كان ابطال، فإذا كان ذلك اجلنائية تنقضي ابحلكم النهائي و أمام القضاء الوطين ذلك أن الدعوى  وز حجية كاملةسيح
لك صطدم ذأإال الوقائع مرة اثنية ولو بوصف آخر و لشخص عن ذات نه ميتنع على القضاء الوطين إعادة حماكمة ذات اإف

 عن اجلرمية ذاهتا مرتني.مببدأ عدم جواز حماكمة الشخص 
ماهي حجية حكم حكمت به احملكمة اجلنائية الدولية على شخص يف دعوى سبق أن حوكم بسببها أمام القضاء -ب

وافر فيه مة الوطنية كانت قد أصدرت حكما تتأن احملك أي ( من النظام األساسي02/3الوطين الشخصي وفقا للمادة )
 ستقالل حبيث متت فيه مراعاة أصول احملاكمات الدولية املعرتف هبا؟اإلشروط الصحة والنزاهة و 

إعادة حماكمة الشخص أمام احملكمة اجلنائية الدولية السابق احلكم عليه أمام احملكمة الوطنية عن ذات الواقعة يف احلالة  إن
حكم ابت أنه صدر يف مواجهة السابقة يعد متعارضا مع مبدأ عدم جواز حماكمة الشخص عن الفعل الواحد مرتني إذ 

أمام احملكمة  حبيث مل يكن من اجلائز إعادة نظر هذه الدعوى مرة أخرىستنفذ به القضاء الوطين واليته على الدعوى إ
 اجلنائية الدولية لكون احلكم الوطين الصادر فيها حائز لقوة األمر املقتضى به.

م يف شأن أن احلكإنقضت قبل صدوره الدعوى، و مجعا على أن احلكم يعد منعدما إذا أالقضاء كاان قد ذلك أن الفقه و 
 .1حكم منعدمصل فيها هو دعوى سبق الف

أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية حكما يف واقعة ليست على درجة كافية من اخلطورة  ما إذاأن يثور التساؤل أيضا بشو 
 ختصاص هذه احملكمة من وجهة نظر القضاء الوطين؟تقرر إخضاعها إل

ما إذا كانت دعوى معينة، تدخل يف نطاق  إن احملكمة اجلنائية الدولية هي اجلهة الوحيدة اليت هلا احلق يف حتديد
القول ابن دعوى معينة ليست على درجة كافية من ( من النظام األساسي و 19نص املادة) ختصاصها من عدمه طبقا لإ

وز حجية األمر املقضي فيه أمام تلك احملكمة، و القضاء الوطين يف الواقعة حبيث حياخلطورة ليست حكما صادرا من 
يها أن ختاذ إجراءات التحقيق و احملاكمة على الواقعة إذا ثبت لدتبدأ إب أهنا خمتصة أن رأت اجلنائية الدولية إذاللمحكمة 

ن حكم احملكمة اجلنائية الدولية إيف تلك احلالة فو ،إزاءها  ختاذ تلك اإلجراءاتإغري راغب يف القضاء الوطين غري قادر و 
يكون حلكمها حجية كاملة إزاء القضاء هلا والية النظر يف الواقعة و صة هنا سيكون صحيحا صادرا من حمكمة خمت

 2الوطين.
                                                           

 .500-503جنالء حممد عصر، املرجع السابق، ص  1
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 ث: تنفيذ أحكام احملكمة اجلنائيةاملطلب الثال
تنفيذ أحكام احملكمة اجلنائية الدولية هي املرحلة األخرية لتحقيق العدالة اجلنائية الدولية حيث ال يستقيم حتقيق هذه 

يعد تنفيذ احلكم النهائي تم أمام هذه احملكمة، و احملاكمة اليت تهائية من إجراءات التحقيق و ة النعمال الغايإاألخرية دون 
الدول لفعلي ألوجه العدالة املنشودة، ويكون للدول بوجه عام و ااملقضي به، هو التجسيد احلقيقي و احلائز لقوة الشيء 

ن احملكمة اجلنائية العدالة يف صورهتا النهائية نظرا ألاألطراف يف النظام األساسي بوجه خاص دور أساسي يف حتقيق هذه 
اسي، ال تتمتع هبذه الشخصية إال يف جمال أداء وظيفتها طبقا لنظامها األستعد شخصا دوليا ذو طبيعة خاصة و  الدولية

ائم املشار املصادرة ضد احملكوم عليهم يف اجلر لذا يكون للدول دور رئيسي وهام يف تنفيذ احلكم السجن، والغرامات و 
  .من قبل احملكمةأيضا بعض السلطات يف حالة فرار أي مذنب حمكوم عليه  إليها، كما أن للدول األطراف

ليت صدقت إمنا تعد قضاء أجنبيا، سواء ابلنسبة للدول اأجهزة القضاء اجلنائي الوطين، و  تعد جزءا منأن احملكمة ال  مباو 
ألحكام  نه ال يقدح يف الطبيعة األجنبية ملن تصدق على هذا النظام، وأاليتالدول األخرى  على نظامها األساسي، أو

 1األخرى. األجنبية آللية خاصة متيزها عن غريها من األحكام هذه احملكمة خضوع تنفيذ هذه األحكام
األحكام  قد نص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف الباب العاشر منه على القواعد املتعلقة بتنفيذهذا و 

( لتحدد 120مث جاءت املادة )،( دور الدول يف تنفيذ أحكام السجن 123الصادرة عن احملكمة، حيث حددت املادة)
( قد بينت بعض األحكام اخلاصة بتنفيذ حكم السجن، مث 125األحكام اخلاصة بتغيري دولة التنفيذ املعنية، أما املادة )

(، فقد بينت 123أما املادة) ،ابإلشراف على تنفيذ احلكم و أوضاع السجن( األحكام املتعلقة 122وضحت املادة)
العقوابت على جرائم أخرى، القيود اليت ترد على املقاضاة و  ( لتحدد128مث جاءت املادة) ،أحكام نقل الشخص

( قد 111ة )ن املادإأخريا فأن ختفيض العقوبة، و ( لتحدد األحكام املتعلقة إبعادة النظر يف ش112جاءت املادة)و 
 عاجلت موضوع فرار احملكوم عليه و هوية من دولة التنفيذ.

 قواعد اإلثبات قد عاجلت أيضا موضوع  تنفيذ األحكام الصادرة من احملكمة اجلنائية الدولية وكما أن القواعد اإلجرائية و 
ل يف تنفيذ أحكام السجن، و ذلك من خالل ستة أقسام، عاجل القسم األول دور الدو تناول الفصل الثاين عشر منها، و 

واإلشراف على تنفيذ   القسم الثاين تنفيذ العقوبةعاجل( ، و 012-198ة من خالل القواعد )تغيري دولة التنفيذ املعني
فقد عاجل (، أما القسم الرابع 011/012ذلك من خالل القاعدة )قل الشخص عند إمتام مدة احلكم و ناألحكام، و 

ن ختفيض العقوبة أفقد عاجل موضوع إعادة النظر يف شم اخلامس أما القس ،وامر التعويضصادرة، وأتنفيذ تدابري التغرمي وامل
ذلك من خالل القاعدة احملكوم عليه من دولة التنفيذ و  (  أخريا فقد عاجل موضوع فرار000-003من خالل القاعدة)

                                                                                                                                                                                     

 .000-001عال عزت عبد احملسن، املرجع السابق، ص  -
 .031خالد حممد إبراهيم صا،ح، املرجع السابق، ص  -

 .103 ، ص0220،، القاهرةعادل حيىي، وسائل التعاون يف تنفيذ األحكام اجلنائية األجنبية، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل 1
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احملكمة بعض األحكام املتعلقة ابلتنفيذ، و ( اليت حددت التدابري اليت تتخذ يف حالة الفرار.كما عاجلت الئحة 005)
ألهم القواعد اليت تنظم تنفيذ األحكام الصادرة من  ( ، وسوف نعرض118) ( إىل البند113ذلك من خالل البند )

 احملكمة اجلنائية الدولية من خالل ثالثة فروع التالية:
 ذ أحكام السجن الصادر من احملكمةالفرع األول: دور الدول يف تنفي

مع عدم  مبدأ التكامل يف التنفيذ العقايب أعطى احملكمة اجلنائية الدولية سلطات واسعة، مبا ال خيل بقواعد نظام )روما( إن
، 1أساليب تنفيذ العقوبة الصادرة مبوجب حكم احملكمةإلدارية احمللية اليت حتدد طرق و ا النظمو التدخل يف التشريعات 

 تناوهلا على النحو التايل:األحكام لعدة ضوابط سن وخيضع تنفيذ
 دولة التنفيذ األوىل:الفقرة 

ية الدولية، حكام الصادرة من احملكمة اجلنائنص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على دور الدول يف تنفيذ األ
السجن ينفذ يف قواعد اإلثبات، إذ من املقرر أن حكم تضمنته أيضا القواعد اإلجرائية و هو ما فيما يتعلق ابلسجن و 

حتجاز حمددة يف مدينة )الهاي(، لذلك إنه ليس للمحكمة اجلنائية الدولية سوى مرافق أالدولة اليت تعينها احملكمة إذ 
 2عتماد شبه كامل على الدول يف تنفيذ أحكام السجن.إن احملكمة سوف تعتمد إف

لقبول  ستعدادهاإتكون قد أبدت للمحكمة حيث ينفذ حكم السجن يف دولة تعينها احملكمة من قائمة الدول اليت 
 3لتنفيذ احلكم على إقليمها. ار إحدى الدول احملددين ابلقائمةختيتقوم احملكمة إباألشخاص احملكوم عليهم، و 

  4يتوىل أمر هذه القائمة لقبول األشخاص احملكوم عليهم، و  ستعدادهاإينشئ مسجل احملكمة قائمة ابلدول اليت تبدي و 
لشروط اليت تقرن هبا هذه الدولة من الدول يف هذه القائمة يف حالة عدم موافقتها على ا ةهيئة الرائسة دولتدرج وال

 جيوز للدولة أن تقرن، و 5جيوز هليئة الرائسة قبل البت يف األمرأن تطلب أي معلومات إضافية من تلك الدولة، و وقبوهلا
إلقرار  إليها إضافاتعلى هذه الشروط، أو ع أية تعديالت ختضقبوهلها بشروط وأن تسحب هذه الشروط يف أي وقت و 

 6هيئة الرائسة.
                                                           

1 M.cherif Bassiouni, explanatory not at the ICC statute, international review of penal 

law, vol71, 2000, p89. 
 أنظر كل من: 2

 .033خالد إبراهيم حممد صا،ح، املرجع السابق، ص   -

 .22عبد الفتاح حممد سراج، مبدأ التكامل يف القضاء اجلنائي الدويل، املرجع السابق، ص -
 اجلنائية الدولية. /أ( من النظام األساسي للمحكمة123/1املادة ) 3
 .للمحكمة اجلنائىي الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 022/21)القاعدة 4
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات022/20القاعدة)5
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات022/23القاعدة)6



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

556 
 

ال يؤثر بذلك، و  أن تنسحب من القائمة فيما بعد أن ختطر املسجل اليت قبلت األشخاص احملكوم عليهمكما للدولة 
هذا مع حفظ حق  1نسحاب الدولة على تنفيذ األحكام املتعلقة ابألشخاص الذين تكون الدولة قد قبلتهم ابلفعلإ

 2الدخول يف ترتيبات ثنائية مع الدول يف ضوء أحكام النظام األساسي. احملكمة يف جواز
حيث حدد النظام األساسي حدود العالقة بني احملكمة والدولة اليت سيتم تنفيذ  يف ضوء مبدأ التكامل يف تنفيذ العقوبةو 

سلطة اإلشراف على تنفيذ حكم السجن وفقا لألوضاع  العقوبة فيها، حيث نالحظ من هذه النصوص إعطاء احملكمة
 3.(122/1نفذ فيها العقوبة املادة )السائدة يف الدولة اليت ستقرر احملكمة أن ت

مبا فيها ل احملكمة سائر التكاليف األخرى بينما تتحم 4ادية لتنفيذ العقوبة يف إقليمها،تتحمل دولة التنفيذ التكاليف العو 
 5كوم عليه.تكاليف نقل الشخص احمل

ستقبال ستعدادها إلإنه جيوز للدولة لدى إعالن أ( على 022/3جاء ابلقاعدة )/ب( ما123كما أكدت املادة )
بشروط لقبوهلم توافق عليه احملكمة على أن تتفق هذه الشروط مع أحكام التنفيذ  األشخاص احملكوم عليهم أن تقرنه

بد أن تقوم الدولة املعنية يف أية حالة بذاهتا إببالغ احملكمة فورا الو  6ساسياملنصوص عليها يف الباب العاشر من النظام األ
 ينص يف القواعد على خالف م احملكمة املتعلقة ابلتنفيذ ماملمتارس هيئة الرائسة مها، و 7مبا إذا كانت تقبل الطلب أم ال 

                                                           
 .للمحكمة اجلنائية الدولية اإلثبات( من القواعد اإلجرائية وقواعد 022/0/1القاعدة)1

نه ال ميكن تصور أن تسري اإلجراءات العملية بدون تعاون مالئم من جانب الدول املعنية، مل يرتب أديد فيه على يتم التش ففي الوقت الذي
لتزام التام ابلتعاون مع احملكمة، بل جاءت املواد املتصلة هبذا اخلصوص أشبه ما تكون النظام األساسي أية نتيجة على خمالفة الدول لإل

لتزام قانوين على الدول ابلتعاون مع احملكمة، و إن عدم تصدي النظام األساسي لتقرير أي إعليه فعاون مع احملكمة، و مبناشدة للدول ابلت
حملكمة آلية ذات املساعدة القضائية اليت يتوقف عليها ابلضرورة عمل اآلية التعاون و تعاوهنا جيعل من  حدودإستئثار الدول ابلبت يف مدى و 

عليه فإذا كانت الرتتيبات اليت جاء هبا النظام األساسي خبصوص تعاون الدول مع احملكمة قد جعل أصال قيام احملكمة مرودية ضعيفة، و 
أكثر حمدودية يف أفضل أحكام تبدو قد يصدر عن احملكمة من عقوابت و  فيذ مان إمكانية تنإإبجراء حماكمات جنائية دولية أمرا حمدودا، ف

 .األكثر هشاشة يف النظام األساسي للمحكمةلتنفيذ تعد احللقة األشد ضعفا، و ن عملية اإن مث فالظروف وم
  :يف ذلك راجع 

 .85 ىلإ 83حممد حممد سعيد الشعييب، املرجع السابق، ص   -
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتواعد اإلجرائية و ( من الق022/25)القاعدة2
 .22-25، ص املرجع السابقعبد الفتاح حممد سراج، مبدأ التكامل يف القضاء اجلنائي الدويل،  3
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 028/21)القاعدة4
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتاإلجرائية و ( من القواعد 028/20)القاعدة5

 .( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية123/1/3املادة ) 6
 ./ج( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية123/1املادة ) 7
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تطبيق أية شروط يتفق عليها ميكن أن تؤثر ية ظروف مبا يف ذلك أببد أن تقوم دولة التنفيذ إبخطار احملكمة وال 1ذلك
وعد إبالغها أبية ظروف يوما من م 05يتعني إعطاء احملكمة مهلة ال تقل عن ومدته و  بصورة كبرية يف شروط السجن

لتزامات احملكمة جيوز لدولة التنفيذ أن تتخذ أي إجراء خيل إبمعروفة أومنظورة من هذا النوع وذخالل تلك الفرتة، ال
حيثما ال تستطيع احملكمة أن توافق على الظروف املشار إليها و  2ن ختفيض العقوبةأة بسلطتها يف إعادة النظر يف شاملتعلق

جيوز هلا أن تقرر يف أي وقت نقل الشخص احملكوم عليه إىل سجن اتبع لدولة كمة إبخطار دولة التنفيذ بذلك و تقوم احمل
 3.أخرى

 ممارسة تقديرها اخلاص إلجراء أي تعيني للدولة اليت ينفذ فيها حكم السحن عتبارها لدىإجيب أن أتخذ احملكمة يف و 
 :4ما يلي 
صوص مبدأ وجوب تقاسم الدول األطراف مسؤولية تنفيذ أحكام السجن، وفقا ملبادئ التوزيع العادل على النحو املن :أوال

 .قواعد اإلثباتعليه يف القواعد اإلجرائية و 
 .املقررة مبعاهدات دولية مقبولية على نطاق واسعة على معاملة السجناء و تطبيق املعايري الساري اثنيا:
ا تنظر يف تعيني دولة التنفيذ آراء الشخص احملكوم عليه، حيث ختطر هيئة الرائسة الشخص احملكوم عليه خطيا أبهن اثلثا:

كما جيوز هليئة ،  5املهلة اليت حتددها آرائه يف هذا الشأن يقدم الشخص احملكوم عليه كتابة إىل هيئة الرائسة يف غصونو 
يساعده  يلي: أنة الرائسة للشخص احملكوم عليه مافادته شفهيا وتتيح هيئإن أتذن للشخص احملكوم عليه بعرض أالرائسة 

 6.أن يستعني بكل ما يلزم من الرتمجة لعرض آرائهقتضاء، مرتجم شفوي قدير و حسب اإل

                                                           
 للمحكمة اجلنائية الدولية.قواعد اإلثبات ( من القواعد اإلجرائية و 191دة )القاع 1
 /أ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.123/0املادة ) 2
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.123/0/3املادة ) 3
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.123/3املادة ) 4
ايري اليت كون هذه األوضاع متفقة مع املعت نأنه جيب أال إذ ن أوضاع السجن حيكمها قانون دولة التنفيأنه ابلرغم من أا تقدم ممواضح و  5

وضاع يف بعض البلدان ليست جتاه حسن، فقد تكون األإهو ت دولية مقبولة على نطاق واسع، و املقررة مبعاهداتنظم معاملة السجناء و 
ساسية للمدان،  أكرب على حقوق أكد بشكل أساسي األن النظام إابلتايل فرتف هبا دوليا ملعاملة السجناء و منسجمة مع املعايري الدنيا املع

ستقبال إن جترى الدول الراغبة يف أهذا يستلزم ابلضرورة أدين به من جرائم و بغض النظر عما إنسان، و بعة من صفته كانكوهنا حقوق 
دولية املقبولة على فقة مع املعاهدات الشخاص الذين تدينهم احملكمة تعديالت على تشريعاهتا الوطنية اخلاصة بتنظيم السجون جبعلها متوااأل

 املتعلقة مبعاملة املسجوننينطاق واسع، و 
 :يف ذلك راجع

  395، املرجع السابق، ص عبد اللطيفبراء منذر كمال     -

 .للمحكمة اجلنائية الدوليةقواعد اإلثبات إلجرائية و ( من القواعد ا023القاعدة ) 6
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 عليه.شخص احملكوم رابعا: جنسية ال
خامسا: أية عوامل أخرى تتعلق بظروف اجلرمية أو الشخص احملكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم، حيث ما يكون 

جيب أن تنطوي مبادئ التوزيع العادل فيما يتعلق بتعيني الدولة اليت ينفذ فيها حكم و  1مناسبا لدى تعيني دولة التنفيذ
 2 :السجن على ما يلي

 التوزيع اجلغرايف العادل.مبدأ  -

 احملكوم عليهم.القائمة فرصة إيواء بعض األشخاص ضرورة أن تتاح لكل دولة مدرجة يف  -

 سائر الدول األخرى.الذين آوهتم ابلفعل تلك الدولة و عدد األشخاص احملكوم عليهم  -

 أية عوامل أخرى ذات صلة. -

اتريخ و جنسيته، م الشخص احملكوم عليه و سن تبلغ هذه الدولة إبن هيئة الرائسة أإختيار الدولة املعنية للتنفيذ فإعند و 
خة من احلكم النهائي ابإلدانة، والعقوبة املفروضة، ومدهتا والتاريخ الذي تبدأ فيه، واملدة املتبقي تنفيذها نسميالده، و 

، إذ من املقرر 3اع إىل آرائهستمما يتلقاه من عالج طيب بعد  اإلن احلالة الصحية للمحكوم عليه، و أية معلومات عمنها، و 
 مساعدة للهيئة الرائسية يف أداء مهامها، خاصة فيماشاء وحدة تكلف بتنفيذ القرارات و أن للهيئة الرائسية أن تقوم إبن

 4تنفيذ دفع الغرامات، و أوامر املصادرة و جرب الضرر.حتجاز، و يتعلق مبراقبة تنفيذ األحكام، وظروف اإل
جراءات أبية إأو حيق هليئة الرائسة أن تطلب من دولة التنفيذ أن تبلغها أبي حادث يقع من الشخص احملكوم عليه، و 

 6رتكبها يف وقت الحق لنقله.إجلرائم  5قضائية تتخذ ضد هذا الشخص
 7أخرى للتنفيذ.نه ال جيوز هليئة الرائسة أن تعني دولة إيف حالة ما إذا رفضت إحدى الدول تنفيذ احلكم فيها، فو 

                                                           
  328-323منتصر سعيد محودة، احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص  1
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 021دة )القاع 2
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 020دة )قاع 3
 .035ابق، ص خالد إبراهيم صا،ح، املرجع الس 4
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 012) قاعدة 5
يف إقليم دولة املرور  على إقليم دولة طاملا مل يتقرر اهلبوطو، وال حاجة إىل ترخيص ابملرور ينقل احملكوم عليه إىل دولة التنفيذ عادة بطريق اجل6

املقرر يف إقليم دولة املرور العابر، تقوم تلك الدولة بوضع احملكوم عليه رهن احلبس االحتياطي إىل حني تلقيها يف حالة اهلبوط غري العابر، و 
سخة من احلكم يشفع بطلب املرور العابر نشخص احملكوم عليه على أراضيها، و طلبا ابملرور العابر، كما أتذن الدول األطراف بعبور ال

 كوم هبا.العقوبة احملالنهائي ابإلدانة و 
 : يف ذلك انظر

 .032خالد إبراهيم حممد صا،ح، املرجع السابق، ص  -
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 025دة )قاع 7
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 ة التنفيذ واإلشراف على التنفيذالفرع الثاين: تغيري دول
لة هامة، أهي مس تعاجلها احملاكم اليت سبقته، و ملألة اليت نفرد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مبعاجلة هذه املسإ

 يلي:إذ قد تطرأ مع مرور الوقت ظروف تستدعي مثل هذا اإلجراء الذي سنوضحه كما 
 دولة التنفيذ املعينةالفقرة األوىل: تغيري 

إن حتديد احملكمة للدولة اليت ينفذ فيها احلكم ال حيول بعد ذلك أن تقرر احملكمة يف أي وقت نقل الشخص احملكوم عليه 
بناء على  وأو بناء على طلب من احملكوم عليه أ، حيث جيوز هليئة الرائسة من تلقاء نفسها، 1إىل سجن اتبع لدولة أخرى

أو املدعي على أن يقدم طلب تغيري الدولة، احملكوم عليه،  ،2أن تغري دولة التنفيذ املعينة من قبل لعامطلب من املدعي ا
تقدمي طلب نقل احملكوم عليه من دولة التنفيذ يصرف النظر عن قدر املدة اليت تواب مبينا فيه أسباب التغيري، و مكالعام 

 3نفذها احملكوم عليه.
النظر يف رأي ن تقوم أبخذ رأي دولة التنفيذ، و أد نظرها طلب تغيري دولة التنفيذ نه جيوز هليئة الرائسة عنإعلى أي حال فو 

ن عليها إتغيري دولة التنفيذ فمن بينها الشخص احملكوم عليه، ويف حالة رفض هيئة الرائسة  اخلرباء يف مجلة من األمور
 4ميكن.دولة التنفيذ هبذا القرار أبسرع ما واملسجل و  إبالغ احملكوم عليه واملدعى العام،
ال جيوز ول األطراف يف النظام األساسي، و يكون حكم السجن ملزما للد 1اإلشراف عليهالفقرة الثانية: تنفيذ احلكم و 

احملكوم عليهم ستقبال األشخاص رهنا ابلشروط اليت حتددها الدولة إلوذلك  ،لدولة التنفيذ تعديله أبي حال من األحوال
 2وتوافق عليه احملكمة.

                                                                                                                                                                                     

ل املضيفة ن احلكم الذي تصدره احملكمة ينفذ يف الدو إن تنفيذ أحكام السجن فيها، فأستعدادها لقبول أشخاص بشإيف حالة رفض الدول و 
 تفاق الذي تربمه معه احملكمة.و دولة املقر وفقا للشروط املنصوص عليها يف اإلأ
 : يف ذلك نظرأ

 .390-393محد التلب، املرجع السابق، ص أحامت يوسف  -
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.120/1املادة ) 1
ن اجلنرال أ 1992بريل أقرر يف   cassese)-(Antonioجدير ابلذكر أن رئيس احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 2
(Blaskic إىل مكان آخر حيدده مسجل احملكمة بعد )ستشارة السلطات إ( جيب أن ينقل من مكان احلجز املوقوف فيه مبحكمة )الهاي

 اهلولندية.
 أنظر يف ذلك: 

 .082حممد إبراهيم صا،ح، املرجع السابق، ص  خالد -

 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.120/20ادة )امل 3
 للمحكمة اجلنائية الدولية. قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 012دة )قاع4
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ن تعيق الشخص أال جيوز لدولة التنفيذ و  ،إستئناف وإعادة نظرهي طلب أيكون للمحكمة وحدها احلق يف البت يف و 
ىل الدولة املعنية للتنفيذ إيتم تسليم الشخص احملكوم عليه من احملكمة الو  3ي طلب من هذا القبيلأاحملكوم عليه عن تقدمي 

 4.احلكم هنائيا أصبحذا إال إ
املقررة مبعاهدات دولية عايري اليت تنظم معاجلة سجناء و متفقا مع املإلشراف احملكمة و ويكون تنفيذ احلكم السجن خاضعا 

 6:التالية يلزم لإلشراف على تنفيذ أحكام السجن مراعاة األمورو  5مقبولة على نطاق واسع
تصاالت بني الشخص احملكوم عليه واحملكمة دون حرتام إجراء اإلإتكفل هيئة الرائسة ابلتشاور مع دولة التنفيذ  -أ

تصال لدى وضع الرتتيبات املناسبة لكي متارس أي شخص حمكوم عليه حقه يف اإل 7يف جو من السريةقيود و 
 ن أوضاع السجن.أابحملكمة بش

تطلب من دولة التنفيذ أو من أي مصادر موثوق هبا أية معلومات أو تقرير أو عند اللزوم أن  جيوز هليئة الرائسة، -ب
 .ألهل اخلربة رأي

جتماع بعد إخطار دولة اإلموظفيها مسؤولية  حدأيض قاض من احملكمة أو و قتضاء، تفجيوز للرائسة حسب اإل -ج
 آرائه يف غياب السلطات الوطنية. ستماع إىلاإلالتنفيذ ابلشخص احملكوم عليه و 

أن متنح دولة التنفيذ فرصة للتعليق على اآلراء اليت يعرب عنها الشخص قتضاء جيوز هليئة الرائسة حسب اإل -د
اليت  حد الربامجأستفادة من مؤهال لإل نه عندما يكون الشخصأىل إاحملكوم عليه وفقا للبند)ج( وجتدر اإلشارة 

                                                                                                                                                                                     
لدولة اليت أتخذ على عاتقها تنفيذ ما قضت به هذه ل ابلنسبة حكاما أجنبيةأن كانت يف جوهرها أحكام احملكمة اجلنائية الدولية وإن إ1

تجلى كام اجلنائية األجنبية األخرى، وتحعن غريها من األمتيزها لية خاصة حكام خيضع آلن تنفيذ هذه األأال إحكام من عقوابت، األ
ن تكون هذه ألتنفيذ، بشرط وضاع السجن لقانون دولة األية بوضوح يف جمال بتنفيذ عقوبة السجن، فبينما ختضع خصوصية هذه اآل

ي حال ال تكون أب أناملقررة مبوجب املعاهدات الدولية املقبولة على نطاق واسع، و ايري اليت تنظم معاملة السجناء و وضاع متفقة مع املعاأل
تق دولة التنفيذ تزامات تقع على عاإلن مثة إمن األوضاع املتاحة للسجناء املدانني جبرائم مماثلة يف دولة التنفيذ، ف يسراقل أكثر وأحوال من األ

 شراف على تنفيذ احلكم الصادر هبذه العقوبة .مثة دور فعال تقوم به احملكمة يف جمال اإليف هذا الصدد، و 
 أنظر يف ذلك: 

 .109-108، املرجع السابق، ص عادل حيي -

 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.125/21مادة )2

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. (125/20املادة )3

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 020دة )قاع4

 . للمحكمة اجلنائية الدولية. ( من النظام األساسي122/23املادة )5

 .وليةللمحكمة اجلنائية الد قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 011/1) القاعدة6

 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.122/23املادة )7



تطبيقات النظام اإلجرائي حملكمة اجلناايت الدولية الباب الثاين:  

 

561 
 

التنفيذ على حنو قديستتبع قيامه ببعض النشاط  للتمتع حبق ما يتيحه القانون احمللي لدولة أو يقدمها السجن
حىت تتمكن صلة  مالحظات ذات دولة التنفيذ هيئة الرائسة ذلك ومعه أية معلومات أوخارج السجن، تبلغ 

 1احملكمة ممارسة مهامها اإلشرافية.

مر هبا احملكمة يف أي وقت تدابري التعويض اليت أتذ تدابري التغرمي أو املصادرة، و جيوز هليئة الرائسة، ألغراض تنفيو  -ذ
يوما على األقل، أن تطلب  32نقضاء الوقت احملدد إلمتام املدة اليت يقضيها الشخص احملكوم عليه بفرتة إقبل 

اعتزام تلك الدولة اإلذن للشخص املعين ابلبقاء يف إإىل دولة التنفيذ أن حتيل إليها املعلومات ذات الصلة املتعلقة 
 2ي تعتزم نقل هذا الشخص إليه.إقليمها أو املكان الذ

ايري اليت تنظم معاملة السجناء جيب أن تكون هذه األوضاع متفقة مع املعضاع السجن قانون دولة التنفيذ، و أو  حيكمهذا و 
أكثر أو أقل  أن تكون هذه األوضاع ال جيوز أبي حال من األحوالت دولية مقبولة على نطاق واسع، و مبعاهداواملقررة 

 3من األوضاع املتاحة للسجناء املدانني جبرائم مماثلة يف دولة التنفيذ. يسرا
إىل دولة  التنفيذ وفقا لقانون دولة التنفيذ، نقل الشخص الذي ال يكون من رعااي دولة وعندما تنتهي مدة احلكم جيوز

 املراد نقله إىل تلك الدولة، ماملستقباله، مع مراعاة رغبات الشخص إستقباله أو إىل دولة أخرى توافق على إيكون عليها 
، على أن تتحمل احملكمة التكاليف الناشئة عن نقل الشخص إىل دولة 4أتذن دولة التنفيذ للشخص ابلبقاء يف إقليمها

 5أخرى وفقا لذلك إذا مل تتحمل أية دولة تلك التكاليف.
و تقدميه بغرض أإىل دولة طلبت تسليمه  و تقدميهأ بتسليم الشخص وجيوز أيضا لدولة التنفيذ أن تقوم وفقا لقانوهنا الوطين

و العقوبة على جرائم أخرى أو تنفيذ حكم صادر حبقه، رهنا ابألحكام املتعلقة ابلقيود الواردة على املقاضاة أحماكمته 
 6من النظام األساسي. 128رتكبها احملكوم عليه قبل نقله إىل دولة التنفيذ وفقا للمادة إ

 
                                                           

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 011/0) القاعدة1

 راجع كل من:  2
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 010/0) القاعدة -
 .051إىل  009، احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص ينإبراهيم حممد العنا  -

 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.122/23املادة )3

 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.12/20املادة )4

 لية.( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدو 123/20املادة )5

 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.123/23املادة )6
  :راجع كذلك

 .130، ص 0220، مصر، ، الطبعة األوىلعادل حيي، وسائل التعاون الدويل يف تنفيذ األحكام األجنبية، دار النهضة العربية -
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 ختفيض العقوبةتنفيذ التدابري و الفرع الثالث: 
، كما تضمنت القواعد من النظام األساسي 1(129) ( ابملادةواملصادرةنص النظام األساسي على تنفيذ التدابري )التعزمي 

ألجل تنفيذ التعزمي واملصادرة وأوامر  ( على كيفية التعاون000املادة)( و 013) من املادةاإلثبات  قواعداإلجرائية و 
 األحكام اليت فرضت فيها الغرامات.على عدم تعديل أوامر التعويض و التعويض و 

( 112توزيعها، كما تضمنت املادة ) أواألصول  أوكما تضمنت البت يف املسائل املتعلقة ابلتصرف يف املمتلكات 
ن أدة النظر يف ش( اإلجراءاملتبع عند إعا000تضمنت القاعدة )النظر يف شأن تنفيذ العقوبة، و  النصوص املتعلقة إبعادة

خص مدان كان موضوعا حتت التحفظ وهرب من دولة التنفيذ ( حالة فرار ش112) ختفيض العقوبة، كما تضمنت املادة
ضمن ل هذه املسائل ج( يف حالة الفرار، لذا سنتناول 111( التدابري اليت تتخذ مبوجب املادة )005مشلت القاعدة)و 

 الفقرات التالية:
 القيود على جرائم أخرىالتعزمي واملصادرة و لفقرة األوىل: ا

، 2الغرامة للقوانني الوطنية للدولة اليت قبلت التنفيذو للمحكمة اجلنائية الدولية تنفيذ تدابري املصادرة  أحال النظام األساسي
و أجيب أن يشتمل أمر املصادرة و ، و تضر حبقوق األطراف الثالثة حسنة النيةأأال متس أتمرهبا هذه احملكمة و  بشرط أن

 3و التعويض على مايلي:أالغرامة 
 حتديد هوية الشخص الصادر ضده. -1

 العوائد اليت أمرت احملكمة مبصادرهتا.األصول واألمالك و  -أ

و األصول احملددة، أو املمتلكات أإذا تعذر على الدولة الطرف تنفيذ أمر املصادرة فيما يتعلق ابلعائدات  نهوأ -ب
 تدابري للحصول على قيمتها. فإهنا تتخذ

األصول اليت يشملها أمر مكان وجود العائدات واملمتلكات و  بشأنكما توفر احملكمة املعلومات املتاحة    -0
 املصادرة.

 لتمكني الدول من تنفيذ أمر من أوامر التعويض حيدد األمر كما يلي:و  -3

 هوية الشخص الذي صدر األمر ضده. -أ

                                                           
إستقبال األشخاص إال إذا أعلنت هذه األخرية قبوهلا الصريح فعلى خالف عقوبة السجن اليت ال ميكن تنفيذها يف إقليم الدول األطراف 1

 ن كافة الدول األطراف تلتزم بتنفيذ أحكام احملكمة الصادرة ابلغرامة واملصادرة.إختيار احملكمة هلا على النحو السابق بيانه فاحملكوم عليهم وإ
 يف ذلك:نظر أ

 .130، ص املرجع نفسهنبية، عادل حيي، وسائل التعاون الدويل يف تنفيذ األحكام األج -

 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.129/21املادة )2
 .329-328منتصر سعيد محودة، احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص  3
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يف حالة إيداع عويضات فردية، و بيعة املالية، هوية الضحااي الذين تقرر منحهم تفيما يتعلق ابلتعويضات ذات الط -ب
ئتماين الذي ستودع فيه ئتماين للتفاصيل املتعلقة ابلصندوق اإلإمبالغ التعويضات احملكوم هبا يف صندوق 

 التعويضات.

ل احملكوم ابلتعويض عنها، األصو احملكمة، مبا يف ذلك املمتلكات و طبيعة التعويضات اليت حكمت هبا نطاق و -ج
 حيثما ينطبق ذلك.

 1ترسل احملكمة نسخة من أمر التعويض إىل الضحية املعنية إذا حكمت ابلتعويضات على أساس فردي. -0

أن ختاذ تدابري بشقتضاء التعاون وإالتعويض، يلزم أن تطلب هيئة الرائسة حسب اإلألغراض تنفيذ أوامر التعزمي واملصادرة و و 
امر ذات الصلة إىل أي دولة املساعدة القضائية، كما يلزم أن حتيل نسخا من األو ألحكام التعاون الدويل و  التنفيذ وفقا

كم املكان و حبأو إقامته املعتادة، أو حمل إقامته الدائم أن الشخص احملكوم عليه صلة مباشرة هبا إما حبكم جنسيته، أيبدو 
ب أن تبلغ هيئة الرائسة جي ا، هلاليت يكون للمجين عليه هذه الصالت ، و 2أموال احملكوم عليهالذي توجد فيه أصول و 

إجراءات متت  و بعدم ورود مطالبه من شخص تلقى إخطارا أبيأأبي مطالبات من طرف اثلث قتضاء حسب اإلالدولة 
 3من النظام األساسي. 35عمال ابألحكام املتعلقة جبرب أضرار اجملين عليهم املنصوص عليها يف املادة 

ن تبلغ هيئة الرائسة عند قيامها إبحالة نسخ من أوامر التعويض إىل دول أطراف، هذه الدول أبنه ال جيوز أجيب و 
و أو مدى أي ضرر، أو نطاق أللسلطات الوطنية عند تنفيذ أوامر التعويض أن تعدل التعويض الذي حددته احملكمة 

 4تسهل تنفيذ هذا األمر. أن عليها أن، و تبت احملكمة يف أمرهاو اإلصابة أخسارة 
أطراف لغرض  لىل دو إعند قيامها إبحالة نسخ من األحكام املوقع فيها غرامات أن تبلغ هيئة الرائسة كما جيب أيضا 

 5ن تعدل هذه الغرامات.أهذه الدول أبنه ال جيوز للسلطات الوطنية عند تنفيذها الغرامات املوقعة تنفيذها 

                                                           
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 018دة )القاع1

العائدات أو األصول، و املصادرة هي تلك اليت يتواجد فيها أموال احملكوم عليه  تستطيع تنفيذ عقوبيت الغرامة و عادة تكون الدولة اليت 2
 .ا من أدلة عند إصدار حكم اإلدانةستنادا إىل ما توافر لديهإاليت تستطيع احملكمة حتديدها إرتكاب اجلرمية و املتحصلة من 

 يف ذلك: نظرأ
 .130املرجع السابق، ص  وسائل التعاون الدويل يف تنفيذ األحكام األجنبية، عادل حيي،  -

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 013دة )القاع3

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 019دة )القاع4

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتواعد اإلجرائية و ( من الق002دة )القاع5
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اد قيمة سرتد، جيب عليها أن تتخذ تدابري إلأمر املصادرة الطرف غري قادرة على إنفاذيف احلالة اليت تكون الدولة و 
 ةحلسناذلك دون املساس حبقوق األطراف الثالثة اليت أمرت احملكمة مبصادرهتا، و  و األصولأو املمتلكات أالعائدات 

 1النية.
خطار ذي صلة إالتعويض عند الطلب يف تقدمي أي رة و ملصادااملساعدة لدولة تنفيذ التعزمي و  بد أن تقدم هيئة الرائسةوال

و يف تنفيذ أي تدبري آخر الزم لتنفيذ األمر مبوجب أو أي آخر ذي صلة ابملوضوع، أالشخص احملكوم عليه،  بشأن
 2إجراءات القانون الوطين لدولة التنفيذ.

عائدات بيع املمتلكات األخرى اليت حتصل  حيثما يكون مناسباأو عائدات بيع العقارات أو  حتول إىل احملكمة املمتلكاتو 
 3عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكما أصدرته احملكمة.

السلطات الوطنية لدولة أو ممثليهم القانونيني، و قتضاء عليهم أن تبت هيئة الرائسة بعد التشاور حسب اإل جيبهذا و 
( من النظام األساسي، 39ادة )ين املنصوص عليه يف املستئماممثلي الصندوق اإلأو أي طرف اثلث يهمه األمر، أو التنفيذ، 

و أو أصوله اليت يتم احلصول عليها، أجميع املسائل املتصلة ابلنصوص املتصلة ابلتصرف يف ممتلكات احملكوم عليه في
 4أصدرته احملكمة. ق تنفيذ أمريتوزيعها عن طر 

 فإهنا تعطيأو توزيعها، أصوله توزيع ممتلكات احملكوم عليه، و  يف مجيع األحوال، عندما تبت هيئة الرائسة يف التصرف يفو 
 5األولوية لتنفيذ التدابري املتعلقة بتعويض اجملين عليهم.

                                                           
 .للمحكمة اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي129/20املادة )1

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 000عدة )القا2

 .للمحكمة اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي198/3املادة )3
ستئماين ىل احملكمة حيث تقوم بدورها بتحويل هذه العائدات إىل الصندوق اإلإو املصادرة أتؤول عائدات تنفيذ األحكام الصادرة ابلغرامة 

 .من النظام األساسي 99لصا،ح أسرهم، وفقا للمادة ول األطراف لصا،ح اجملين عليهم و املنشأ بقرار من مجعية الد
 أنظر يف ذلك:

 . 133رجع السابق، ص ، املعادل حيي   -
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 100/1القاعدة )4

 أنظر كل من:5
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية وذ001/0) لقاعدةا -

 .053-050 إبراهيم حممد العناين، احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص -
عتبار أن احملكمة لن يتوافر لديها األدوات الالزمة اليت متكنها إلة التعويضات على أعرتاض بعض الدول أثناء مؤمتر روما على مسإقد مت هذا و 

 كيفية تنفيذها.وة على مصادر متويل التعويضات و من مناقشة موضوع التعويضات عال
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 و العقوبة على جرائم أخرىأالقيود الواردة على املقاضاة  الفقرة الثانية:
ىل دولة اثلثة عن أي سلوك إتسليم و الأو العقوبة أخيضع الشخص املوضوع حتت التحفظ لدى دولة التنفيذ للمقاضاة 

التسليم بناء على طلب  أوالعقوبة، كمة قد وافقت على تلك املقاضاة أو  تكن احملقبل نقله إىل دولة التنفيذ، مامل رتكبهإ
 1دولة التنفيذ.

ألغراض تطبيق تلك املادة حني تراقب دولة التنفيذ يف مالحقة الشخص احملكوم عليه قضائيا أو توقيع العقوبة عليه، و 
حتيل إليها الواثئق لدولة هيئة الرائسة ميا تعتزمه و رتكبه ذلك الشخص قبل نقله، ختطر تلك اإعندما يتعلق أبي سلوك 

 2التالية:
 قانوين.تكييفها البياان بوقائع القضية، و  -1

 العقوابت املنطبقة.نون التقادم و نسخة من مجيع األحكام القانونية املنطبقة مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بقا -0

سائر الواثئق اليت هلا نفس القوة أو من سائر األوامر القضائية اليت نسخة من مجيع األحكام، وأوامر القبض، و  -3
 تعتزم الدولة تنفيذها.

 اإلجراءات. بشأناحملكوم عليه اليت مت احلصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية  حمضر يتضمن آراء الشخص -0

ل على شمإىل هيئة الرائسة مشفوعا مبحضر ي يف حالة تقدمي دولة أخرى طلبا للتسليم، حتيل دولة التنفيذ الطلب أبكملهو 
 3طلب التسليم. شأنبآراء الشخص احملكوم عليه اليت مت احلصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية 

ي وثيقة أو معلومات أن تطلب من دولة التنفيذ أو الدولة اليت تطلب التسليم أجيوز هليئة الرائسة يف مجيع احلاالت و 
 4إضافية.

سة مع الدولة اليت يئة الرائالدولة اليت تطلب تسليمه، تتشاور هذا سلمت الشخص اىل احملكمة دولة غري دولة التنفيذ أو وإ
يبلغ املدعي العام أبي معلومات أو واثئق حمالة إىل و  5آراء تبديها هذه الدولة عتبار أيةأتخذ يف اإلالشخص وسلمت 

 له أن يقدم تعليقاته.وجب القواعد العرفية السابقة، و هيئة الرائسة مب
إذا تعلق الطلب املقدم ، و 1ريخيطر هبذا القرار مجيع من شاركوا يف التدابة الرائسة قرارا أبسرع ما ميكن و جيب أن تتخذ هيئو 

ال يكون ذلك إال بعد قضاء كامل مدة العقوبة اليت قررهتا احملكمة و ثة و بتنفيذ احلكم الذي أصدرته أو يسلم لدولة اثل
                                                                                                                                                                                     

Voir: Mahnoush .H. Arsanjani, the Rome statue of the international criminal court, 

American journal of international law, January 1999, p39. 
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.128/21املادة )1

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 010/1) القاعدة2

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 010/20)القاعدة 3

 .لللمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 010/23)القاعدة 4

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 010/20)القاعدة 5
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( من 112ن ختفيض العقوبة املنصوص عليها يف املادة)أذلك رهنا ابألحكام املتعلقة بسلطة احملكمة يف إعادة النظر يف ش
أتذن ابلتسليم املؤقت للشخص احملكوم عليه إىل دولة اثلثة ألغراض  ال جيوز هليئة رائسة احملكمة أن، و 2ساسيالنظام األ

حتياطي يف الدولة الثالثة و ن احملكوم عليه سيبقى رهن احلبس اإلإذا تلقت أتكيدات تراها كافية أب املالحقة القضائية، إال
 3احلكم الصادر عن احملكمة بعد املالحقة القضائية.سيتم نقله إىل الدولة املسؤولة عن إنفاذ 

إجراءات  أبيام يتعلق ابلشخص احملكوم عليه، وأبي حادث ه جيب أن تطلب هيئة الرائسة من دولة التنفيذ إبالغهاو 
 4الحق لنقله.د هذا الشخص حلوادث وقعت يف وقت قضائية تتخذ ض

 5آراء الشخص احملكوم عليه. إال بعد االستماع إىللة أإىل أن احملكمة ال تبت يف املس اإلشارة جتدرو 
للمقاضاة أو حملكوم عليه املوضوع حتت التحفظ بد أن تتوقف عملية عدم خضوع الشخص انه الأجيب التنبيه إىل و 

دولة يوما إبرادته يف إقليم  32العقوبة أو التسليم إىل دولة اثلثة كما سبق بيانه، إذا بقي الشخص احملكوم عليه أكثر من 
 6إقليم تلك الدولة بعد مغادرهتا هلا. التنفيذ بعد قضاء كل مدة احلكم الذي حكمت به احملكمة أو عاد إىل

 يف إعادة النظر يف ختفيض العقوبةالفقرة الثالثة: سلطة احملكمة 
ة وحدها حق للمحكم، و 7فرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة اليت قضت هبا احملكمةتال جيوز لدولة التنفيذ أن 

 8ستماع إىل الشخص.نه تبت يف األمر بعد اإلأالبت يف أي حتقيق للعقوبة على 
قضى ثلثي مدة  تعيد احملكمة النظر يف حكم العقوبة لتقرير ما إذا كان ينبغي ختفيفه، إال عندما يكون الشخص قدالو 

 9نقضاء املدد املذكورة.إجيب أال تعيد النظر يف احلكم قبل رين سنة يف حالة السجن املؤبد، و عشالعقوبة، أو مخس و 

                                                                                                                                                                                     
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتواعد اإلجرائية و ( من الق010/25القاعدة )1

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 015/20)القاعدة 2

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتلقواعد اإلجرائية و ( من ا015/23القاعدة )3

 .للمحكمة اجلنائية الدولية عد اإلثباتقوا( من القواعد اإلجرائية و 012دة )القاع4

 .اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي للمحكمة128/20املادة )5

 .اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي للمحكمة128/23املادة )6

 .اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي للمحكمة112/20املادة )7
 .اجلنائية الدولية للمحكمة( من النظام األساسي 112/20املادة )8
 .اجلنائية الدولية ( من النظام األساسي للمحكمة112/23املادة )9
نه يتعني إجيعل من ختفيف العقوبة مبنيا على أساس قانوين موحد، لذا فألة عدالة تنفيذ األحكام، و جتاه سليم كونه حيرتم مسإهو بتقديران و 

ينبغي على الدول الراغبة يف التعاون مع احملكمة يف هذا اجملال، أن تعيد أو تعديلها، و يضها على الدول أال تتدخل يف العقوابت سواء بتخف
 حتمال.النظر يف تشريعاهتا تفاداي هلذا اإل

 .020-023براء منذر كمال عبد اللطيف، املرجع السابق، ص   -
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 1لة ختفيض العقوبة، ينبغي أن يراعي قضاة دائرة االستئناف الثالثة املعايري اآلتية:أإعادة النظر يف مس عندو 
 ملقاضاة.افيما تقوم به من أعمال التحقيق و املستمر من جانب الشخص للتعاون مع احملكمة ستعداد املبكر و أوال: اإل

ابألخص احملكمة يف قضااي أخرى، و  األوامر الصادرة عنو  ألحكام اثنيا: قيام الشخص طوعا ابملساعدة على إنقاذا
ستخدامها لصا،ح اجملين إاملساعدة يف حتديد مكان األصول اخلاضعة ألوامر ابلغرامة، أو املصادرة، أو التعويض اليت ميكن 

 عليهم.
 نصرافا حقيقيا عن جرمه.إحتجازه مبا يظهر إثناء اثلثا: تصرف احملكوم عليه أ

 ستقراره فيه بنجاح.عليه يف اجملتمع وإحتمال إعادة دمج احملكوم إرابعا: 
 جتماعي.ستقرار اإلخامسا: ما إذا كان اإلفراج عن احملكوم عليه سيؤدي إىل درجة كبرية من عدم اإل

أسرهم من جراء اإلفراج أثر يلحق ابجملين عليهم، و أي اجملين عليهم، و كوم عليه لصا،ح إجراء مهم يتخذه احمل سادسا: أي
 املبكر.

 2سابعا: الظروف الشخصية للمحكوم عليه، مبا يف ذلك تدهور حالته البدنية أو العقلية، أو تقدمه يف السن.
تئناف سب أن يقوم قضاة دائرة اإلما إذا كان ينبغي ختفيفه بعد انقضاء املدة املشار إليها، جيوللنظر يف حكم العقوبة لتقرير 

ري ما قد ستماع مع احملكوم عليه، الذي جيوز أن يساعده حماميه، مع توفالثالثة الذين تعنيهم تلك الدائرة بعقد جلسة اإل
الدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبة ستئناف الثالثة املدعي العام و بد أن يدعو قضاة دائرة اإليلزم من ترمجة شفوية، وال

اجملين عليهم أو ممثليهم القانونيني الذين شاركوا يف التدابري إىل  ( ويدعو إىل احلد املستطاع33ص عليها يف املادة )منصو 
طريق التخاطب  ستماع عنستثنائية عقد جلسة اإلإجيوز يف ظروف سة أو إىل تقدمي مالحظات خطية، و املشاركة يف اجلل

جيب أن يقوم نفس قضاة دائرة ، و 3ستئنافاف قاض تفوضه دائرة اإليف دولة التنفيذ حتت إشر بواسطة الفيديو أو 
 4إعادة النظر. قرب وقت ممكن إىل مجيع الذين شاركوا يف إجراءاتأأسبابه يف الثة إببالغ القرار و ستئناف الثاإل
إذا ما ثبت لديها  يض العقوبة، أن ختفف هذه العقوبةنه جيوز للمحكمة، لدى إعادة النظر يف ختفأشارة إىل اإلجتدر و 

 5توافر عامل أو أكثر من العوامل اآلتية:
 املقاضاة.فيما تقوم به من أعمال التحقيق و ستعداد املبكر واملستمر من جانب الشخص للتعاون مع احملكمة اإل -أ

                                                           
 .ةللمحكمة اجلنائية الدولي قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 003دة )القاع1

 .228جنالء حممد عصر، املرجع السابق، ص 2

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 000/12القاعدة )3

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 000/20)القاعدة 4

 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 112/20)القاعدة 5
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ابألخص درة عن احملكمة يف قضااي أخرى، و األوامر الصااألحكام و  قيام الشخص طوعا ابملساعدة على إنفاذ -ب
ستخدامها إاليت ميكن  اتاعدة يف حتديد مكان األصول اخلاضعة ألوامر ابلغرامة أو املصادرة أو التعويضاملس

 لصا،ح اجملين عليهم.

صوص ختفيف العقوبة على النحو املنأخرى تثبت حدوث تغيري واضح وهام يف الظروف يكفي لتربير و  عوامل أية -ج
، الثالثة إذا قررت احملكمة لدى إعادة النظر ألول مرة مبوجب الفقرةعليه يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، و 

ألنه ليس من املناسب ختفيف العقوبة، كان عليها فيما بعد أن تعيد النظر موضوع التخفيف حسب املواعيد وفقا 
الثالثة الذين  ستئناف، إذ جيب أن يضطلع قضاة دائرة اإل1قواعد اإلثباتاليت حتددها القواعد اإلجرائية و للمعايري 

أقل يف قرار تتخذه   حتدد الدائرة فرتةمامل لة ختفيض كل ثالث سنواتأتعينهم تلك الدائرة، إبعادة النظر يف مس
يف حالة حدوث تغيري كبري يف الظروف السماح للشخص احملكوم عليه بطلب وفقا لذلك، وجيوز للقضاة الثالثة 

 2قل حيددوهنا هم.أات أو يف غضون فرتة إعادة ختفيض العقوبة يف غضون فرتة ثالث سنو 

 الذي تعنيهم تلك الدائرة،ستئناف الثالثة، و جيب للقيام أبي عملية إعادة نظر على النحو السابق، يدعو قضاة دائرة اإلو 
 أمر ( أي33منصوص عليها يف املادة )ي عقوبة أالدولة القائمة بتنفيذ الشخص احملكوم عليه أو حماميه واملدعي العام، و 

ىل احلد املستطاع اجملين عليهم أو ممثليهم القانونيني الذين شاركوا يف إيدعون كذلك (، و 35جيرب الضرر عمال ابملادة)
 3ستماع.إأن يقرروا عقد جلسة  أيضا ستئناف الثالثةجيوز لقضاة دائرة اإلإىل تقدمي بياانت خطية، و  التدابري

 4إعادة النظر. قرب وقت ممكن إىل مجيع من شاركوا يف إجراءاتأ أسبابه يفأن يبلغ القرار الصادر عنهم و  جيبو 
 الفقرة الرابعة: فرار احملكوم عليه

نه جيوز لألخرية بعد التشاور مع احملكمة أن تطلب إيف حالة هروب الشخص املدان، أو املتحفظ عليه من دولة التنفيذ ف
يقوم مسجل احملكمة بدور األطراف، و  الرتتيبات الثنائية، أو املتعددةمن الدولة اليت فر إليها الشخص تقدميه بعد إجراء 

أن تسلم الشخص اهلارب إىل دولة التنفيذ  على األخريةاليت هرب إليها احملكوم عليه، و  الدولةفيذ، و الوسيط بني دولة التن
لتشاور عند اللزوم مع مسجل ابأقرب وقت ممكن و ذلك يف ، و 5اخلاصة ابلتسليمساس املعاهدات الدولية القائمة و على أ

                                                           
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 112/25)القاعدة 1
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 000/23)القاعدة 2
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 000/20)القاعدة 3
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 000/25)القاعدة 4

 .311منتصر سعيد محودة، املرجع السابق، ص 5
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تتحمل احملكمة تكاليف تسليم احملكوم عليه إذا مل تتوىل ساعدة الالزمة يف هذا اخلصوص، و احملكمة الذي يقدم امل
 1مسئوليتها أي دولة.

وقت ممكن عن طريق أي وسيلة هلا  أقربذلك يف لة التنفيذ املسجل بذلك األمر، و جيب يف حالة الفرار أن ختطر دو و  
 2سوف تتصرف الرائسة وفقا ألحكام الباب التاسع من النظام األساسي.قدرة على توصيل السجالت اخلطية و لا
مدة تعني دولة أخرى تنفذ فيها ابقي  جيوز هلا أنن تنقله لدولة التنفيذ، و للمحكمة عند تسليمها للشخص اهلارب أبو 

 3إقليمها. ة اليت فر احملكوم عليه إىلالعقوبة، كما جيوز تنفيذ املدة الباقية من السحب يف الدول
حتياطي حتجاز يف إقليم الدولة اليت بقي فيها الشخص احملكوم عليه رهن احلبس اإليف كل األحوال ختصم كامل فرتة اإلو  

من مدة احلكم  أن تسلمه الدولة اليت هرب إليها بعد فراره، كما ختصم املدة اليت حيتجز فيها الشخص يف مقر احملكمة بعد
 5خذ اليت أخذت على نظام روما انه مل يقرر عقوبة على فرار احملكوم عليه.آجدير ابلذكر أن من املو  4عليه. ةاملتبقي

                                                           
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 005/21)القاعدة 1
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثباتاإلجرائية و  ( من القواعد005/21)القاعدة 2
 .للمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 005/21)القاعدة 3
 .لللمحكمة اجلنائية الدولية قواعد اإلثبات( من القواعد اإلجرائية و 005/20)القاعدة 4
 .08األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص محد أبو الوفا، املالمح األساسية للنظام أ 5
ىل ردع إذلك لتحقيق الردع بشقيه اخلاص و العام، فمن انحية أوىل يؤدي توقيع عقوبة اهلروب من تنفيذ أحكام احملكمة اجلنائية الدولية و 

من  من انحية أخرى يؤدي اىل ردع ابقي املداننيو ال يتعرض إىل مضاعفة عقوبة اهلرب،  الشخص املدان عن تكرار اهلروب مرة أخرى حىت
فية تضاف إىل عقوبتهم األصلية، يتعرضوا إىل عقوبة إضاجانب احملكمة اجلنائية الدولية والذين يقضون فرتة عقوبتهم عن حماولة اهلرب حىت ال

حتجاز اليت يقضيها الشخص فرتة اإلاإلثبات اخلاصة ابحملكمة على وجوب خصم ادي به، فقد نصت قواعد اإلجراء و على عكس ما ننو 
 و التشجيع للمتهم على اهلرب.أمن قبيل املكافأة  -يف نظران –حتجاز، و هو ما يعد اهلارب رهن اإل
 راجع يف ذلك:

 .810-811املهتدي ابهلل، املرجع السابق، ص حممد محدأ   -
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 اخلامتة:
جرائي للمحكمة اجلنائية الدولية من خالل ون قد وفقت يف معاجلة موضوع الدراسة ببيان طبيعة النظام اإللعلى أك

تمع الدويل بوسيلة قضائية دائمة مهت يف تزويد اجملااليت سعها احملكمة اجلنائية الدولية، و جراءات التقاضي اليت تتبإ
شد خطورة كبري عما سبقتها من حماكم دولية خاصة، يف حماولة لقمع اجلرائم األىل حد  إحيادية موثوقة، و مستقلة و 

 انبو جمعاجلة  –بتوفيق من هللا و فضله -لقد حاولنا من خالل صفحات تهذا البحث تهتمام الدويل، و موضع اإل
عديد من املسائل البحث على ال كزر تقد من موضوع يتسم ابجلدية واحلداثة، وتهو احملكمة اجلنائية الدولية، و مهمة 

 جرائية.اإل
ثبات عن وجود قواعد اإلو  اإلجرائيةله املتعلق ابلقواعد  امللحقساسي للمحكمة و لقد كشف لنا تفحص النظام األو 

 يلي: مجاهلا فيماإمهمة ميكن  نتائج
هتام تهو اإلأقدمها و ول فهو ما النوع األأنواع، أىل ثالثة إهنا تنقسم أهتام توضح لنا من خالل دراسة نظم اإل وال:أ

كل تبار الدعوى مبارزة بني طرفني، و عالذي يقوم على فكرة مبسطة إبنظام اخلصومة( و -يهتاماإل )النظامالفردي 
دلة أما دور القاضي فهو سليب ال يتدخل يف سري الدعوى أو يف أهتام أو دفعه، اإلما إبثبات إ طرف يديل بدلوه،

يف الدعوى   للدولة ال إذ ال دور إو عكسه متاما، ما النوع الثاين فهأ .هتاميف اإلدور للدولة ثبات، ويف تهذا النوع الاإل
اجلرمية والبحث والتحري والتنقيب عن سري العدالة بدء من وقوع هتام فق،، فالدعوى عامة فق،، و ليس اإلككل و 

إشراف احلكم كل ذلك يقع حتت نهائي و مرتكبيها، ومرورا ابلتحقيق معه وتقدميه للمحاكمة، وإنتهاءا ابلتحقيق ال
بني النظامني فهو تنقييب قبل  ما النظام املختل، فهو خلي،التنقييب"، أ"تهذا النظام مسي ابلنظام التحقيقي الدولة، و 

هتامي يف احملاكمة الفرد على الدعوى املدنية فق،، وإقصر حق شراف العام على العدالة و اإلاحملاكمة لعمومية الدعوى و 
بغية  -اخلصومة و التحقيق –سلويب أفضل املمارسات من أذن إهتامية، فهو جيسد رة احملاكمة وفق اخلصائص اإلإبدا

 حتقيق العدالة املستدامة.
تباعه إجرائيا جيب إن يكون نظاما يصلح ألنه ليس تهناك منوذج مثايل أل تهذه الدراسة مت التوصل من خال اثنيا:

صبح أنه أىل إنظام التحقيق، و  تة تقريبا يف كل نظام كنظام احمللفنيمسات تبقى اثبن تهناك أ، فعلى الرغم من لوحده
 نظمة.تهناك ما يعرف بتمازج بني األ

مع املعايري الدولية، إىل نظام أكثر عوملة العدالة نه بينما ما يتقدم العامل أتبني لنا كذلك من خالل تهذه الدراسة  اثلثا:
ذا كانت إمهية ليس عما ألة األكثر أفاملس ،تفاتهةأقل وضوحا و  يالتحقيقمي و يصبح التمييز بني نظام اخلصو قد 

جراءات يف هناية املطاف منصفة كانت تلك اإل  إذالكن ما إعتمدت نظام اخلصومة أو التحقيق، و جراءات احملاكمة إ
 .وعادلة
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على  -املدين -جراءات اجلنائية الدولية، مت التغلب على الفجوة املسماة القانون العام التقليديعلى صعيد اإل رابعا:
فريدة من نوعها يف تطبيقها ن العام أو املدين، تصبح فريدة و صل القانو أىل إن يرجع أن معظم القواعد ميكن أالرغم من 

ما يف نظام اخلصومة أو إذا كانت القاعدة تهي إما نه ليس من املهم إتهكذا فقبل احملاكم اجلنائية الدولية، و من 
ساسية للمحاكمة ذا كانت تتفق مع املعايري األإعما إجناز مهامها، و ذا كانت تساعد احملاكم يف إالتحقيقي، لكن ما 
م اظساليب النأوجد على املستوى القانوين توازان معتربا بني أساسي للمحكمة اجلنائية الدولية العادلة، فالنظام األ

عداد جمموعة متناسقة من القواعد الدولية، إ ذلك إبدماج عناصر كال من النظامني هبدف، و "هتامي و التحقيقياإل"
 ذلكو  املمارسات القانونية،جراءات و إلجرائي من نوع خاص ابلتوفيق بني اإسلوب أمما جعل احملكمة تستند اىل 

 السابقة. ظهرهتا جتارب احملاكم اخلاصةألتفادي الصعوابت اليت 
حسن السري يف تهذه  أن ىطار العام، يبقية ال توفر سوى اإلن القواعد االجرائأيضا أما ميكن مالحظته : خامسا

دعاء عام، حمامي إفاإلجراء الفريد من نوعه يتطلب وجود  .خصوصا القضاةأطراف الدعوى، و جراءات يعتمد على اإل
بعد يف النظم أاملدين، و تكون هلم قدرة على النظر العام و  القانون  علم بكل منالقضاة الذين لديهم معرفة و اع و الدف

املدين لعام و لكل من رجال القانون ا متسعاجرائية احلالية ترتك ن القواعد اإلأالقانونية اخلاصة هبم، على الرغم من 
كمة حملاخاصة الدولية املؤقتة و  جلنائيةقد تبني لنا من خالل ممارسة احملاكم اجراءات وفقا لقانوهنم الوط،ي، و للقيام إب

اءات اجلنائية مع زايدة اخلربة جر نه ميكن التغلب على احلدود الوطنية يف اإلأاجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 
طار نظام العدالة اجلنائية الدولية اليت تتجه حنو التقارب التوافقي بني كال النظامني يف املستقبل، يبقى إاملمارسة يف و 

ربية على سبيل املثال غىل التقاليد الإستيعاب النظم القانونية اليت ال تستند كرب بكثري إلأشكال املطروح بشكل اإل
 سالمي.القانون اإل

داخلي يف  درجرائي املتبع من طرف احملكمة اجلنائية الدولية على قواعد ومعايري ذات مصيعتمد النظام اإل :دساسا
 ا يتماشى ومقتضيات العدالة اجلنائية الدولية.مبنسق خاص ابلقانون الدويل مكيفة 

 ومل يقتصرنساين، نسان وقواعد القانون الدويل اإلجرائي بني قواعد مستمدة من حقوق اإلتهذا النظام اإل جيدم :سابعا
أماين وطموحات  تلك اليت ال تعرب سوى عن لزامية املوجودة فحسب، بل دمج حىتيف ذلك على القواعد القانونية اإل

 الشعوب.املنظمات و 
نائي حرتام القانون الدويل اجلإنسب طريقة لفرض أجرائي مشموال بضماانت قانونية تعد جاء تهذا النظام اإل :اثمنا

هلا الدول تصبوا غراض سياسية أنه لتحقيق أمن الذي عادة ما يصدر قرار فضل من جملس األحماربة اجلرمية الدولية وأو 
ىل احملكمة إحال حاالت وضاع، وأنشئ حماكم خاصة عن بعض األأنه أنتقائية املتابعة، حيث إتباعه لطريقة الكربى وإ

 الفظيعةرتكبوا جرائم دولية بينما بقي جامدا خبصوص العديد من اجلرائم إعتبارتهم اجلنائية الدولية لبعض املسؤولني إب
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 اإلنساينصارخة للقانون الدويل  نتهاكاتإسيما ما حيدث يف العراق و فلسطني من يل والملرتكبة على املستوى الدو ا
 . والقانون الدويل اجلنائي

ة تهامة يف مكافحة خطو  عتبارتهاإب نشاء احملكمة اجلنائية الدولية الدائمةإمهية أي حال التقليل من ال ميكن أب :اتسعا
إتهتمام اجملتمع شد اجلرائم خطورة موضع أشخاص الذين يرتكبون نشئت بغرض حماكمة األأ الدولية، فقداجلرائم 

ابدة ساسي أبربعة جرائم تهي: جرائم اإلقد حددت تهذه اجلرائم طبقا لنص املادة اخلامسة من نظامها األالدويل، و 
 اليت مل حتدد بعد. العدوان،جرائم نسانية وجرائم احلرب و اجلرائم ضد اإلاجلماعية، و 
نائية الدولية وبناء على مبدأ التكامل تضمن سيادة القانون الدويل من خالل خلق نظام دويل احملكمة اجل: عاشرا

 .للعدالة مرتاب، ويعزز بعضه البعض
 نتقاء املسؤولية اجلنائية،ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بفكرة احلصانة كسبب إلأيخذ النظام األ مل عشر:احلادي 
الوزراء، كبار املسؤولني من رؤساء الدول واحلكومات و ال حملاكمة  إساسا أ أالدولية مل تنشن احملكمة اجلنائية أحيث 
ن ( م72وتهذا ما نصت عليه املادة )ا ابملخالفة ألحكام القانون اجلنائي الدويل، هنفعال اليت يرتكبو القادة عن األوكبار 

رتكاب إعاما وقت  81عن عمارتهم أشخاص الذين تقل ساسي األخرج النظام األأساسي للمحكمة، كما النظام األ
 ختصاص احملكمة.إليها من إاجلرمية املنسوبة 

ي نص من أساسي للمحكمة مببدأ احلظر الزم،ي يف تعديل نصوصه، حيث حظر تعديل خذ النظام األأ عشر:ين ثاال
ويقصد من تهذا النظام،  878تهو ما نصت عليه املادة بع سنوات من بدء العمل أبحكامه و ال بعد مضي سإنصوصه 

ال بعد مرور مدة إي تعديل عليه أحكام النظام االساسي من خالل منع أستقرار على ضفاء نوع من اإلإذلك  من
وجه النقص اليت قد تظهر على أمعينة من الزمن منذ بدء العمل أبحكامه، فضال عن كون املدة السابقة كفيلة إبظهار 

 ليه.إتفاقا مع احلاجة الفعلية إكثر أي تعديل أييت بعد ذلك يكون أن إابلتايل فأحكام تهذا النظام، و 
ثالث قتصرتها على أمام احملكمة وإحالة الدعوى إجرائي للمحكمة اجلهات اليت ميكنها حدد النظام اإل عشر: ثالثال

التحقيق من تلقاء  أقد يبد الذي للمحكمةالعام  املدعي-الدويلمن األ جملس-الطرفدولة الفق، تهي:  جهات
الدائرة  تتمثل يفولية فهي جهة واحدة و مام احملكمة اجلنائية الدأاكمة ىل احملإحالة خبصوص جهات اإلنفسه، و 

 التمهيدية للمحكمة.
ن ذلك ال مينعه كذلك من التقدم أال إن اجمل،ي عليه ال ميلك حق حتريك الدعوى اجلزائية الدولية، إ عشر: رابعال

 ىل تهذه الدولة.إساسي إذا كان منتميا الدولة العضو يف النظام األبشكوى من خالل 
نظر يف الدعوى املعروضة عليها، ختصاص ابلإن هلا أن تتحقق من أجيب على احملكمة اجلنائية الدولية  عشر: ام اخل
اتح تهذا أقد ساسي، و ( من النظام األ82يف مقبولية الدعوى عمال أبحكام املادة) تن تبأهلا من تلقاء نفسها و 

اتح كذلك الدفع لعدم أليها يف املادة السابقة، كما إشار أسباب أستنادا لعدة إالنظام الطعن يف مقبولية الدعوى 
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إختصاص احملكمة، ختصاص احملكمة، كذلك حدد مجيع القواعد املتعلقة ابلطعن يف مقبولية الدعوى أو الدفع بعدم إ
 جراءات التالية هلما .ي منهم و اإلأميعاد تقدمي إختصاص احملكمة و دم من هلم احلق بعدم مقبولية أو الدفع بعو 
ة ما عينظمة القانونية يف العامل، مرامجعت بني خمتلف األأمام احملكمة، قد جراءات سري الدعوى إن إ :عشردس ساال

بني املدعي العام،  ختصاصقد وزعت اإلية اخلاصة حبماية حقوق املتهم، وحقوق الضحااي، و تفاقيات الدولورد يف اإل
املوافقة من ين حىت حيظى نظام روما ابلقبول و جنلوسكسو األن التوازن بني النظام الالتي،ي و الدائرة التمهيدية خللق نوع مو 

 اجلميع.
تضح لنا من تهذه الدراسة صعوبة واجبات املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية واليت ال ميكن إ: عشر السابع

ليه حبسب ما جاء يف نظام إن مل تعتمد على منهجية واضحة متكنه من قيامه أبعماله املوكلة إتطبيق جعلها قابلة لل
اترة من الدول الضعيفة دائمة  نتقاداتإنه سيواجه ألدولية حرجا يكفي مدع عام احملكمة اجلنائية اساسي و احملكمة األ

ن أهنا جيب أالدول القوية اليت تدعي  اترة منالدويل، و قوية املخالفة للقانون عمال الدولة الأعن  ن تهو تغاضىإ
التيار الثاين  يل املدعي العام حنوم، و اإلنساينستقرار الدوليني بتفعيل دور التدخل اإلمن و تتدخل لتحافظ على األ

اليت ترغب يف  تفعيل قاعدة القانون الدويلعتدال و اإل أنه تبىن مبدأكرب مما لو أالثقة الدولية بشكل يفقد املوضوعية و 
املوضوعية مسات ن يكون احلياد و أتلبية للحاجة العملية ب العامل قائمة ابلشكل الصحيح، و ن تراتها معظم شعو أ

ساسي صالحيته هبيئة قضائية تكون عبارة عن دائرة متهيدية للنظر يف القضااي للمدعي العام، رب، نظام روما األ
دعاء العام قبل مباشرة احملاكمة جرائية اليت خيضع هلا اإلاملتطلبات اإلىل وجدود عدد من إتهذا ابإلضافة ،املطروحة 

 تشكل نوعا من الرقابة على صالحياته الفضفاضة. يلك
املدعي العام والدائرة التمهيدية يف مراحل مبكرة من اإلجراءات يشكل واحد من أبرز  التفاعل بني الثامن عشر:

األمثلة عن متيز قانون اإلجراءات اجلنائية الدولية، حيث أوكل قضاة الدائرة مبجموعة وضائف حتكم أساسية تشكل، 
 جمتمعة، تهي حق حالة فريدة من نوعها كقانون خاص.

لتمهيدية من أتهم إضافات النظام األساسي مقارنة أبنظمة احملاكم اجلنائية الدولية السابقة، رقابة الدائرة ا التاسع عشر:
فالدائرة حتتل موقعا تهاما مبمارستها رقابة قضائية عل أعمال املدعي العام خالل تهذه املرحلة من اإلجراءات، فالدائرة 

وتهذه الرقابة ال متس أبي نونية ممتزجة، اخربات ق تضمن حسن سري اإلجراءات ملا هلا منمتثل آلية للرقابة الداخلية 
حال إبستقاللية املدعي العام كما يدعي البعض، فهي رقابة مشروعة متكن من إحداث توازن بني النظامني 

 األجنلوسكسوين والالتي،ي.
خرية ت تهذه األصحر مام احملكمة اجلنائية الدولية، لذا أثبات مهية قصوى يف اإلأتعترب شهادة الشهود ذات العشرون: 

احملكمة  تضمنالعكسي، و واإلستجواب ستجواب خضوعهم لإلأمامها لإلدالء بشهادهتم و على حضور الشهود 
إىل ن تضمن احلصول على شهادة الشاتهد دون حضوره أميكن للمحكمة أوامر احلضور، و حضور الشهود من خالل 
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اجلنائية الدولية وفقا للنظام املتبع يف نظم القانون العام، حبيث مام احملكمة أدالء ابلشهادة تتم عملية اإلو  مقر احملكمة،
واجلرمية حمل سئلة املتعلقة ابلوقائع ستجوابه من خالل األخري إيتوىل األأمام احملكمة، و حيضر شاتهد املدعي العام 

اتهد، وميكن للمدعي جواب العكسي يف مواجهة الشستحمامي املتهم اإل توىلأن ينتهي املدعي العام يبعد احملاكمة، و 
هتدف تهذه العملية املعقدة إستجواب الشاتهد، و ن يعيد امي املتهم من اإلستجواب العكسي أن ينتهي حمأبعد  العام
 ستظهار احلقيقة نظرا ألمهية الشهادة يف حتديد نتيجة الدعوى اجلزائية.إىل إستجواب الشهود إيف 
مام القضاء اجلنائي الدويل بدور مماثل لدور املدعي العام والدفاع يف أيقوم املدعي العام والدفاع والعشرون:  واحدال 

ل القضاة يف دعوى  ن يثبت دعواه ويفصأشبه مبناظرة حياول كل منها أ، فاحملكمة تكون يأمريك جنلواألنظم القانون 
يف نظم القانون تساعا من دور القضاة إكثر أمام احملكمة اجلنائية الدولية أن دور القضاة أيالحظ كل منها، و 

مور، ي وقت حىت يستوضح بعض األأطراف الدعوى يف سئلة للشهود، وأن يوجه األأجنلوسكسوين، فللقاضي األ
 دوره يف تهذه احلالة دور القضاة يف نظم القانون الالتي،ي.ويشبه 
هناء إ ورا جوتهراي يفيلعب دجنلوسكسوين، و من نظم القانون األعرتاف ابلذنب، تهو نظام مأخوذ اإلوالعشرون:  ثاينال 

 احملاكمات اجلنائية الدولية.
مشاركة الضحااي يف اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية الدولية تعترب فريدة من نوعها من حيث  العشرون:و  لثالثا 

إعرتافها حبقوق اجمل،ي عليهم، حيث يستطيعون بوصفهم جزء من نظام احملكمة التعامل مع مكتب املدعي العام، 
نظمة الالتينية، ع الطرف املدين يف األتهو حق متشابه لوضو  قانونيني،ويقومون يف األغلب هبذا الدور عن طريق ممثلني 

كثر من خالل التماشي أتهنا تظهر  ةساسي، فاملزين كان تهذا احلكم يظهر أتثري النظام الالتي،ي على تهذا النظام األإو 
  .مع تطور الفرد على املستوى الدويل

أخذ الم، كما للحماية من األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية نصوصا متطورة يضمن النظام األ العشرون:الرابع و 
عكس حمكميت يوغسالفيا  لذلك علىإستئمانيا ملساعدة الضحااي، و نشاء صندوقا مببدأ تعويض اجمل،ي عليهم، وإ

 رواندا.السابقة و 
جنلوسكسوين فيما يتعلق حكامه من النظام األأجرائي للمحكمة اجلنائية الدولية النظام اإل ستقىإ: والعشرون اخلام 
وحضور شفوية املرافعات، أمام احملكمة، كعلنية اجللسات و ثناء عقد جلسات احملاكمة أابلضواب، الشكلية ابلتقيد 
 املتهم.
ئم اليت ختتص هبا ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على العقوابت املقررة للجرانص النظام األن: عشرو وال سادسال 

صلية للجرائم أكعقوبة ثلت تهذه العقوابت يف عقوبة السجن  متي منها، و ن تقضي أبأاليت جيوز هلا تهذه احملكمة، و 
عاما، و  03قصى عن حدتها األ ديزي إختصاص احملكمة، وتهذه العقوبة قد تكون مؤقتة الساسية اليت تدخل يف األ

دان، ابإلضافة لعقوبيت ابلظروف اخلاصة ابلشخص املربرة ابخلطورة البالغة للجرمية و قد تكون مؤبدة حيثما تكون م
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العقايب على حنو ما  للتفريدصلية، كما وضع تهذا النظام قواعد حمددة املصادرة كعقوبتني تكميليتني للعقوبة األالغرامة و 
مراعاة مجيع ،و رتكبه احملكوم عليه إحبيث تتناسب العقوبة مع اجلرم الذي يف التشريعات اجلنائية الوطنية  تهو معمول به

 ابإلضافة لظروف كل من احملكوم عليه و اجلرمية. خفيف،ديد و ظروف التشلتالعوامل ذات الصلة، مبا فيها ظروف ا
ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عن التشريعات اجلنائية ملعظم دول العامل، حيث د النظام األيش مل السابع والعشرون:

طرق الطعن العادية يف قتصر إن كان قد إبتدائية ابحملكمة، و حكام الصادرة عن الدائرة اإلخذ بطريق الطعن يف األأ
عادة النظر فق،، وحدد إلتماس إ على طرق الطعن غري العادية بينما أخذ منستئناف فق،، على طريق الطعن ابإل

التقاضي على درجتني لتصحيح ما قد  أا بذلك مبدنيجراءات الالزمة لذلك متباإلأسباب كل طعن ومدة تقدميه، و 
 طاء.خأول درجة من قصور أو أيعرتي حكم 

تلك سلطة ضب، تعمل على مالحقة مرتكيب اجلرائم متن احملكمة اجلنائية الدولية ال أيالحظ : الثامن والعشرون
ساسي أن احملكمة تعتمد بشكل إهنا ال متتلك سجوان خاصة هبا لتنفيذ العقوابت اليت تصدرتها، لذلك فأالدولية، كما 

خريا تنفيذ أض على مرتكيب اجلرائم الدولية، و القبالتحقيقات و جراء إدلة و الدول فيما يتعلق جبمع األ على تعاون
 العقوابت.

داء أساتهم يف ضمان فاعلية تقد  اليتواملقرتحات  التوصياتليه من نتائج، ميكن تقدمي بعض إمن خالل ما توصل و  
 تتمثل فيما يلي:كمة اجلنائية الدولية ملهمتها و احمل
املساواة يف تعامله مع عتدال والعدالة و ن يسري على منهج اإلأن يتوخى احلذر يف أعلى املدعي العام الدويل  وال:أ 

له يف ختري القضااي اليت ستعرض على احملكمة اجلنائية الدولية  أال يكون التحيز مبدأالقضااي اليت خيتار التحقيق فيها و 
ن تتم املراقبة تلك النزاتهة من عدمها، وأت لوجود تفاق عليها عامليا تعد مؤشرامع ضرورة وضع معايري دولية يتم اإل

ان حملاسبة مدعي عام اساسي، لتعد ديو عليها من جهة خمتصة كالدائرة التمهيدية املنصوص عليها يف نظام روما األ
ذن ابلتحقيق يف الوقت احملكمة اجلنائية الدولية زايدة على عملها املنصوص عليه الذي ال يتعدى منح أو سحب اإل

 احلايل.
مهية أنظمة اجلنائية الوطنية اليت تؤكد على دعاء العام ابلنظر يف األىل عوامل حتقيق شفافية اإلإستدالل ميكن اإلنيا: اث  

 صولأعلى سبيل املثال تؤكد اللجنة امللكية الربيطانية اخلاصة مبراقبة دم حتيز املدعني العامني فيها، و عإعتدال و 
يقدم أن ال وهلماأحياداي، دعاء معتدال و ذا كان نظام اإلإيارين لتحديد فيما مععلى  إجنلرتااحملاكمات اجلزائية يف 

إهتام  عناصر و طراف قضيته مكتملة أن يكون قد مجع أال بعد إي شخص أهتام أو تقدمي حماكمة دعاء العام على إاإل
سقاطه إسبب للمحاكمة، و ختياره لقضية ما إب الكامنة وراء سبادعاء قادرا على شرح األن يكون اإلأاثنيها كافية، و 
ى عتمد علإذا إال إال يكون ذلك ممكنا يف ذلك منطقيا، و تسويغه ن يكون أخرى مماثلة من املالحقة، وألقضااي 

 مسبقة الوجود يف حتضريه لقضاايه.سياسة تباينية واضحة املعامل و 
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فاءة اثبتة يف القانون اجلنائي احملكمة اجلنائية الدولية، كمام أاملدعني العامني أن يتوافر لدى القضاة و يتعني اثلثا:  
مة يف جمال نسان، عالوة على توافر اخلربة الالز قانون حقوق اإلنساين و يف القانون الدويل اإلجراءات اجلزائية و اإلو 

السائدين : "  القانونينيىل كال من النظامني إن يتم تشكيل احملكمة من قضاة ينتمون أيتعني التقاضي واإلدعاء، و 
حكامه وقواعده من كال أستقى إن نظام القضاء الدويل اجلنائي قد أىل إذلك ابلنظر الالتي،ي" و  -سكسوين جنلو األ

مام القضاء الدويل اجلنائي أن يكون للمرشح ملنصب املدعي العام أل ضنه يفإخرى، فأالنظامني السابقني، من انحية 
ختصاص املوضوعي التحقيقات ابلنسبة للجرائم الدولية اليت تدخل ضمن اإلو  دعاء العامخربة علمية يف جمال اإل

 للمحكمة اجلنائية الدولية . 
ي العام أو وحدة القضاة أو مكتب املدع تهيئة-اء يفثيل النسائي يف تشكيل احملكمة سو وجوب توافر التم رابعا:

اجلنسي واليت تتطلب وجود عناصر نسائية  والعنفغتصاب ألمهية ذلك ابلنسبة لقضااي اإل نظرا-والضحاايالشهود 
طفال، سواء خرى يلزم تشكيل خمتصني يف التعامل مع األأمن انحية تعامل مع تهذه القضااي بفاعلية، و لكيفية ال

إرتكاب اجلرائم ضمن تبشكل ملحوظ يف النزاعات اليت ت طفالاألشرتاك إذا الحظنا إحداث أو الضحااي خاصة األ
 نساين.اجلسيمة للقانون الدويل اإل نتهاكاتاإلالدولية و 

ن ذلك أصبح حمل أال إحتقيق العدالة اجلنائية الدولية،  يفابحملكمة اجلنائية الدولية خريا ستبشر القانونيني إ خامسا: 
نتقائية خصوصا يف تعامل مع قضية عتماد على العدالة اإلزدواجية املعامالت الدولية واإلإشك بعد الكشف عن 

ن يضع قضاة احملكمة اجلنائية الدولية يف ميزان ألذا جيب  مل حترك ساكنا جتاه ابقي اجلرائم.لسودان و دارفور يف ا
عتبارتهم قضاة قد متتد واليتهم ألي ضماانت احملاكمة العادلة، لنرى مدى توافر ضماانت العدالة اجلنائية فيهم إب

 شخص يف العامل.
قاف التحقيق أو إيجاء أو إر مكانية إمن عطت جمللس األأاليت  سيسامن النظام األ 81لغاء نص املادة إسادسا:  

ىل السلطات إستنادا إشهرا قابلة للتجديد بناء على طلب تهذا اجمللس  87مام احملكمة اجلنائية الدولية ملدة أاملقاضاة 
ثناء أعتبارات السياسية ذلك حرصا على تفادي تدخل اإلمم املتحدة، و لسابع من ميثاق األاملمنوحة مبوجب الفصل ا

ا مسلطا على ن يكون سيفأرجاء ال يعدو حتقيق العدالة اجلنائية الدولية، فنظام اإليف أتدية احملكمة لوظيفتها املتمثلة 
ابلذات ك إلرضاء الدول دائمة العضوية، و ذلإدخاله يف نظام روما األساسي، و قد مت التصميم على العدالة اجلنائية، و 

ي مرحلة من مراحلها، كل ذلك أغتيال التحقيق أو احملاكمة يف إرجاء ميكنها ذ مبوجب اإلإمريكية دة األالوالايت املتح
كتها ومن مث ل حر يشاحملكمة اجلنائية الدولية، و  يف احلقيقة فاإلرجاء يهدد مستقبلمن الدوليني األة هتديد السلم و حبج

تهداف اليت ابلتايل يؤثر على األحملكمة لدورتها املنشود، و ء تهذه اداأتهذا ما سينعكس سلبا على حيد من فعاليتها، و 
بداهلا أبخرى حيل فيها املدعي العام للمحكمة حمل جملس تهذه املادة وإلغاء إجلها، لذا نرى أنشئت احملكمة من أ

حبيث  العدالة أو تعديلها خيدممع وضع قيود معينة تضمن مباشرته هلذا الدور على الوجه الذي من يف تهذا الدور األ



 الخاتمة

  

578 
 

طلب بناء على  تهذا ن يكونالتحقيق أو احملاكمة وأ رجاءإليس قرارا بوقف تقدمي طلب و يكون للمجلس صالحية 
 .سبابقناعتها جبدية تهذه األ

من احلق يف حتريك ساسي، حبيث يكون جمللس األمن النظام األ80تعديل نص الفقرة )ب( من املادة سابعا:  
كثر من اجلرائم اليت أن جرمية أو أالدعوى عن طريق احملكمة إبحالة حالة معينة اىل املدعي العام للمحكمة يبدو فيها 

حالة بناء على قرار يصدر من اجمللس مبوافقة عدد معني من أعضاءه تكون تهذه اإلإرتكبت، و ختتص هبا احملكمة قد 
 من حىت ال يكون قرار جملس االمن ابإلحالة خاضعادائمة العضوية يف جملس األ شرتاط موافقة مجيع الدولإدون 

لس ن قرار اجملأعتبارات السياسية، حيث خضاع احملكمة لإلإإلرادة الدول دائمة العضوية مبا قد ينجم عنه من 
صوات أون من بينهم من يكعضاء جملس األأعضاء من أن يصدر بعد موافقة تسعة ابإلحالة وفقا للنص احلايل البد وأ

حالة للمحكمة وفقا هلذا النص على من يف اإلابلتايل تتوقف سلطة جملس األعضاء الدائمني يف تهذا اجمللس، و األ
صل قيام احملكمة، لذا سيكون دورتها يف تهذا الشأن يف غري اليت تعارض معظمها يف األائمة العضوية، و تعاون الدول د

 كلما كان تهذا القرار ليس يف صاحلها أو صاحل الدول املوالية هلا.  منصاحل القرار الصادر من جملس األ
ساسي للمحكمة، يتاح مبقتضاتها لألفراد أو اجلماعات املتضررة من النظام األ 80ضافة فقرة جديدة للمادة إاثمنا:  

ي حالة للمدعي العام يبدو أاجمل،ي عليهم فيها، إحالة إختصاص احملكمة، أو اجلرائم اليت تدخل يف  أحدرتكاب إمن 
 من تهذه اجلرائم. أكثرفيها وقوع جرمية أو 

ساسي هلذه ختصاص احملكمة ابإلضافة ملا نص عليه النظام األإخرى يف أالتوسع يف إدراج جرائم دولية  اتسعا: 
وجرائم القرصنة  ،اإلرتهاب مالدويل غري املشروع يف املخدرات، وجرائ جتاراإلضافة جرائم إن يتم أاحملكمة، حيث جيب 

ساسي، نظرا خلطورة تهذه اجلرائم من النظام األاخلامسة  ضمن طائفة اجلرائم اليت ختتص هبا احملكمة وفقا لنص املادة
 اجملتمعات.عوب و وآاثرتها املدمرة على الش

ة اجلنائية اليت مبوجبها متارس احملكم يضع الشروطإعتماد حكم يعرف جرمية العدوان، و نتهاء من اإل لعجيت عاشرا: 
ساسي، مع التأكيد على من النظام األ 877 -878ختصاصها فيما يتعلق هبذه اجلرمية وفقا للمادتني إالدولية 
ذلك حىت تتمكن احملكمة من مم املتحدة، و كام ذات الصلة من ميثاق األحن يكون تهذا احلكم متسقا مع األأضرورة 
ميكن ساسي، و عليه الفقرة الثانية من املادة اخلامسة من النظام األختصاصها على تلك اجلرمية وفقا ملا نصت إممارسة 

لكي تؤدي املادة اخلامسة ختصاص معطال، و حىت ال يبقى تهذا اإلتصاص احملكمة بنظر تلك اجلرمية خإمعه تفعيل 
 ن جرمية العدوان.أاخلاص بشإحداث الردع العام و ثرتها يف أ
ي تعديل على أساسي املتعلقة جبرمية العدوان، حبيث يصبح ام األمن النظ 878تعديل نص املادة  احلادي عشر: 

ذلك بعد سنة واحدة من اتريخ موافقة ثلث طراف، و ىل مجيع الدول األإمن تهذا النظام انفذا ابلنسبة  اخلامسةاملادة 
الفقرة ن نص تهذه أخرى تلزم ذلك، حيث أية تعديالت أجراء طراف على تهذا التعديل، وإعضاء مجعية الدول األأ
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عندما يرتكب اجلرمية املشمولة ابلتعديل طراف اليت تقبل التعديل ال يف حق الدول األإاحلايل ال جيعل التعديل انفذا 
ن التسليم بنص أذ إتهذا وضع شاذ ال ميكن قبوله، إقليمها، و خرية أو ترتكب تهذه اجلرمية يف مواطنون من تلك األ

ل من مرتكيب جرمية العدوان من صاليت تكون حبسب األترغب يف التعديل، و لدول اليت ال منا ميكن اإاملادة احلايل 
 رتكاب تهذه اجلرمية يف املستقبل.ضمان عدم خضوع مواطنيها للمقاضاة أو العقاب عن تلك اجلرمية، بل و التمهيد إل

أن القواعد رغم ما لإلستجواب من أمهية كبرية من حيث أنه يهدف للوصول اىل احلقيقة، ورغم  الثاين عشر: 
اإلجرائية أوردت له قواعد وضواب، وضماانت، إال أن مل يعرفه ومل يورد أي أحكام بشأن خمالفة وخرق تلك القواعد، 

سواء املطلق او النسيب، ويف حالة تقريره أن  لذا حيبذ لو يورد النظام األساسي أحكام يف تهذا الشأن أي ترتيب البطالن
 ذلك التحقيق. ميتد إىل مجيع اإلجراءات مبا يف

ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق ابلعقوابت الواجبة األ من النظام 22تعديل نص املادة  عشر: لثالثا 
ذلك إبدراج عقوبة حمددة لكل جرمية من اجلرائم اليت ختتص هبا احملكمة، مبا يتناسب مع أمام تهذه احملكمة، و التطبيق 

أقصى، دىن و حدا أئم، مع تضمني كل عقوبة من تلك العقوابت حدا اجلراجسامة كل جرمية من تلك ة و خطور 
إرتكاهبا، ظروف إىل خطورة اجلرمية و صدار احلكم ابلنظر إعطاء احملكمة السلطة التقديرية يف حتديد مدة العقوبة عند وإ
فعال اليت كل فعل من األ  ثره يف تناسب العقوبة احملكوم هبا معأحىت يكون لذلك أحاطت ابجلاين ذاته الظروف اليت و 

فعال فيما بينها من حيث درجة ذا تفاوتت تلك األاجلرائم اليت ختتص هبا احملكمة إ يشكل منها جرمية واحدة من
ابدة اجلماعية اليت يشكل كل منها الركن املادي يف جرائم اإل -الصور –فعال اخلطورة و اجلسامة، كما تهو احلال يف األ

 ة أو جرائم احلرب.أو اجلرائم ضد اإلنساني
ن تقضي هبا على أىل طائفة العقوابت اليت جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية إعدام ضافة عقوبة اإلإ عشر: الرابع 

 مرتكيب اجلرائم الدولية اليت ختتص تهذه احملكمة بنظرتها.
ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي من النظام األ 871نتقايل الوارد يف املادة إلغاء احلكم اإل عشر: ام اخل 

ختصاص احملكمة ملدة سبع سنوات من بدء سراين إعدم قبوهلا ن تلعن أتصبح طرفا يف تهذا النظام جييز للدولة عندما 
ا نتقاصإعمال تهذا احلكم ميثل إن أذ إقليمها، إتهذا النظام عليها فيما يتعلق جبرائم احلرب املرتكبة من مواطنيها أو يف 

عمال تهذا احلكم ابلنسبة هلا كشرط إصة للدولة اليت ترغب يف يعد رخإنشاء احملكمة، و ة من الة املنشودللعد
إلغاء تهذا وىل األ فمنو ابطل، ما ب،ي على ابطل فهلشرط ابطال، و ساسي، حيث يعد تهذا انضمامها للنظام األإل

 .ليهاإلغاء نص املادة املشار احلكم من البداية، وإ
تفاقيات إساسي كجتنب االتفاقيات الثنائية بني الدول اليت يكون مصدرتها متعارضا مع النظام األ عشر: سادسال 

 تسليم املتهمني.
 دعاء يف احملكمة اجلنائية الدولية.عدم تهضم حق املرأة يف دخول حمك القضاء أو اإلعشر:  سابعال 
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جهاز شرطة دويل يشرتك يف تكوينه مجيع دول العامل مثل ة اجلنائية الدولية بقوة تنفيذ )تزويد احملكمعشر:  ثامنال 
كام احملكمة حأن تزود تهذه القوة مبا يكفل تنفيذ ، وأن يوضع حتت تصرف احملكمة( وأ)اإلنرتبولجهاز البوليس الدويل 

لتايل لن ابمن و ىل جملس األإىل اللجوء إن عدم وجود مثل تهذه القوة الدولية سوف جيرب احملكمة اجلنائية الدولية، وأ
 تكون يف مأمن من تدخله كهيئة سياسية يف عملها.

حىت ساسي ألاخاصة الدول العربية على سرعة التصديق على نظام روما كما حنث مجيع الدول، و عشر:  التاسع 
حىت و ساسي للمحكمة نظمة القانونية املشاركة يف النظام األالقانونية مع مجيع األ أبنظمتهاتستطيع املشاركة بفاعلية 

 طراف.اجلغرايف العادل يف مجعية الدول األ التمثيلتستفيد من ميزان 
ن السيما وأم ال، أجراء احملاكمات مبوجب نظام احمللفني بصرف النظر عما إذا طلبت الدول ذلك إضرورة  العشرون: 

لفون خالل بذلك يساعد احمل، و العاملاجلنائية لدى كثري من دول ساسيا يف املسائل أصبح نظاما قضائيا أنظام احمللفني 
 دالة الدولية.العكرب قس، من أاملرافعة على حتقيق  ثناءأوجودتهم يف احملكمة و 

ور للمرشحني تطنظام تدرييب م توفرينظرا للطبيعة اخلاصة للمحاكمات اجلنائية الدولية يتعني : الواحد والعشرون 
مام القضاء الدويل اجلنائي، سواء كان الشخص مرشحا لتويل منصب يف تهيئة القضاء أو مكتب املدعي ألتويل منصب 

 املوظفني. كادرالعام، أو تهيئة الدفاع أو  
اتبعة للمحكمة اجلنائية الدولية حىت يتم تطبيق معايري واحدة اصة و نشاء سجون خإ: من الضروري العشرونو  ثاينال 

 حتكم هبا احملكمة.يف تنفيذ العقوابت اليت 
الة نسانية وحتقيق العدستقبل اإلنقاذ مإجل أخري تبقى اآلمال معلقة على تهذا الكيان القضائي الدويل من يف األو  

 فالت اجملرمني من العقاب.إاحلد من ظاتهرة نتقام واملعاملة ابملثل، و عمال اإلأاجلنائية الدولية عن طريق التقليل من 
ن نكون قد أملني آطريقا صعبا، منا سلكنا إىل حد الكمال وإلنا ننا وصأب ندعيال تهذه الرسالة و إىل هناية هبذا نصل و  

فعلناه تهو وضع اخلطوط العامة العريضة جلوانب تهذا  ما-ىل تطوير إتهي مسامهة حتتاج و - قدمنا مسامهة متواضعة
ن اصاب إقد يصيب، د خيطئ و ر قفهذا ليس مبستغرب ألنه عمل بش كان تهناك نقص أو عيوب فيها،  املوضوع، وإن

 الذل.شر أن يقينا شر السوء و ل هللا أجر واحد، فنسأخطأ فله أن ران، وإجأفله 
 ال ابهلل.إتوفيقي وما                                                                    
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 ن الكرميآأوال: القر 
 املواثيق الدوليةاثنيا: اإلعالانت و 

 :العاملية 
 .0491ديسمرب 01اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف  -1
 .0411ديسمرب  01الصادر يف املدنا  ا  لاحلقوق الساايا  و العهد الدويل اخل -2
 .0441متوز/ يولاو  01النظام األيايي للمحكم  اجلنائا  الدولا  الصادر يف  -3
 .0449نوفمرب  1النظام األيايي للمحكم  اجلنائا  الدولا  لرواندا الصادر يف  -4
 .0441جوان  52النظام األيايي للمحكم  اجلنائا  الدولا  لاوغسالفاا السابق  الصادر يف  -5
 .04/10/0491يف  نظام حمكم  طوكاو املؤرخ -6
 .11/11/0492يف املؤرخ  نظام حمكم  نورمربغ -7

 قليمية:اإل 
 .1950نوفمرب  9حرايته الساايا  الصادرة يف فاقا  األوروبا  حلقوق اإلنسان و تاإل -1
 .0410الشعوب الصادر يف ين  ملاثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و ا -2
 .1969نوفمرب  55اإلنسان الصادرة يف االتفاقا  األمريكا حلقوق -3

 املتخصصةاثلثا: املؤلفات العامة و 

 ابللغة العربية:   -أ
 .5002مصر،  ،للثقاف ، الطبع  الثانا على براهام حممد العناين، احملكم  اجلنائا  الدولا ، اجمللس األإ -1
 .1111مصر،  ،العربا ، دون طبع ، القاهرةنهض  احملكم  اجلنائا  الدولا  الدائم ، دار ال ،أبو اخلري امحد عطا  -5
ب املصري ، الكتمحد ياد حممد حامد، تطور مفهوم جرائم اإللادة اجلماعا  يف نطاق احملكم  اجلنائا  الدولا ، دار أ -3

 .5011الربجماات، دون طبع ، مصر، دار شتات للنشر و 
 دون طبع ، دون انشر، دون ين ، من منشوراتمحد ضااء الدين حممد خلال، مشروعا  الدلال يف املواد اجلنائا ، أ -9

 .الريموكجامع  
، لطبع األوىلامحد عبد الظاهر، دور جملس األمن يف النظام األيايي للمحكم  اجلنائا  الدولا ، دار النهض  العربا ، أ -2

 .5015القاهرة، 
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ا ، يف اململك  العربا  السعودي ، دار النهض  العرب والنظام اإلجرائيمحد عوض بالل، اإلجراءات اجلنائا  املقارن  أ -1
 .0441القاهرة، دون طبع ، 

 ربا ، دون طبع ،العجنلوامريكي، دار النهض  هتامي يف القانون األالتطباقات املعاصرة للنظام اإل بالل،محد عوض أ -1
 .0445القاهرة، 

ض  العربا ، ، دار النهوالثاينألول، اجلزءان األول فتحي يرور، الوياط يف قانون اإلجراءات اجلنائا ، اجمللد ا أمحد -1
 .0410،الرابع ، القاهرةالطبع  

 .5001اجلنائي الديتوري، دار الشروق، الطبع  األوىل،  يرو، القانونأمحد فتحي  -1
 .5010القاهرة، وىل، لاهلل، النظري  العام  للقضاء الدويل اجلنائي، دار النهض  العربا ، الطبع  األ املهتديمحد حممد أ -10
بع ، القاهرة، ط العربا ، دونمنا  للشاهد، دراي  مقارن ، دار النهض  األمد السولا ، احلماي  اجلنائا  و محد يويف حمأ -11

5002. 

طبع ،  العربا ، دونالنهض   ل للمحكم  اجلنائا  الدولا ، داراألزهر لعبادي، حدود يلطات جملس األمن يف عم -15
 .5010 ،القاهرة

ار النهض  مقارن ، د السعودي ، دراي علي كومان، النظام اإلجرائي يف اململك  العربا   / حممدهللا قايد  أيام  عبد -01
 .0441القاهرة، دون طبع ، العربا ، 

هرة النهض  العربا ، القا الدويل، دارمام القضاء اجلنائا  أيراء حسني عزيز حجازي، ضماانت احملاكم  العادل  إ -11
،5012. 

دار النهض   ،(دورها يف املرحل  السابق  على احملاكم  )دراي  حتلالا  مقارن عبد احلماد، النااب  العام  و ان شرف رمضأ -02
 .5119وىل، القاهرة، العربا ، الطبع  األ

األوىل،  اع ، الطبع للطبالتحقاق على درجتني، دراي  حتلالا  مقارن ، دار ابو اجملد  أرمضان عبد احلماد، مبد أشرف -01
 .5119، مصر

 احملكم  اجلنائا  ىلإحال  البشري إشرف عبد العزيز الزايت، املسؤولا  الدولا  لرؤياء الدول )دراي  تطباقا  على أ -11
 ين .الدولا (، دار النهض  العربا ، القاهرة، دون 

براهام، احلدود القانونا  لسلط  القاضي اجلنائي يف تقدير العقوب ، دراي  مقارن ، دار الثقاف  للنشر إنشأت  أكرم -01
 .0441األردن،، عمان، والتوزيع

 ون طبع ،د العربا ،دار النهض   الدويل،جمد هاكل، املسؤولا  اجلنائا  الفردي  الدولا  امام القضاء اجلنائي أ -04
 .9002القاهرة،
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عمان، األوىل،   الثقاف ، الطبعدار  األيايا ،حرايته نسان و الدولا  اجلنائا  حلقوق اإل شبل، احلماي د بدر الدين حمم -90
 .9022، األردن

، مكتب  الوفاء وىلجرائا ، اجلهات املختص (، الطبع  األنظمته اإلأدعاء العام )نشأته، بكري يويف بكري حممد، اإل -50
 .5101 مصر،يكندري ، القانونا ، اإل

احملكم  اجلنائا  الدولا  يف عامل متغري، دار الفكر اجلامعي، الطبع  األوىل، بوعزة عبد اهلادي، جملس األمن و  -55
 .5013 مصر،اإليكندري ، 

 عمان، األردنوىل جراءاهتا يف احملكم  اجلنائا  الدولا ، دار وائل للنشر، اللطبع األجهاد القضاة، درجات التقاضي وإ -53
5010. 

 القضائا  معو  جتهادات الفقها واإلالتعديالت التشريعا   أحدثحامت حسن بكار، أصول اإلجراءات اجلنائا  وفق  -59
 .5111، مصر، دون طبع ، اإليكندري ة املعارف، أأهم املسائل اإلجرائا ، منش اإليالما  إزاءطال  على الفكرة إ

صدارات ي لإلوىل، املركز القوما  الدولا  الدائم ، الطبع  األلاحملكم  اجلنائهتام والتحقاق جهاز اإل ،حامد ياد حامد -52
 .5010، القاهرة وىل،القانونا ، الطبع  األ

ب دار الكت الدولا ،لادة اجلماعا  يف نطاق احملكم  اجلنائا  مفهوم جرائم اإل حامد، تطورحامد ياد حممد  -92
 .9022مصر، طبع ،دون  والربجماات،دار شتات للنشر القانونا /

، الطبع  صدارات القانونا حامد ياد حممد حامد، مكتب املدعي العام لاحملكم  اجلنائا  الدولا ، املركز القومي لإل -51
 .5010وىل األ

عمان  ،وىلاأل ع الثقاف ، الطبدار  (،دعاء العام يف حتقاق الشريع  اجلزائا  )دراي  مقارب حسن يويف مقابل ، دور اإل -51
 .5109األردن،

 .2221لقاهرة،يل اجلنائي، دار النهض  العربا ، دون طبع ، ا، القضاء الدو صاحل عبادبراهام إحسنني  -92

 .1111، بع ، القاهرةطحتلالا  تطباقا ، دار النهض  العربا ، دون  الدولا ، دراي براهام صاحل عبادة، اجلرمي  إ حسني -30
القانون، ريال  بني الشريع  و  اخلصوم  اجلنائا  واجملتمع يف وحق الفرد هتامحسن، نظام اإل عبد الغين دي رجبمح -10

 .0911جامعا  غري منشورة، جامع  األزهر، 
 .9002ر،مص املنوفا ،مطابع جامع   الوطين،عالقتها لالقضاء عطا ، احملكم  اجلنائا  الدولا  و محدي رجب  -29
 العربا ،نهض  ال ، دارالدولا  وإختصا  احملكم  اجلنائا  والتشريعات الوطنا ئم الدولا  اجلرا عطا ،محدي رحب  -33

 .9002،القاهرة دون طبع ،
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 بع ،طدون  العربا ،دار النهض   الدولا ،التكامل يف احملكم  اجلنائا   العبادي، مبدأخالد عكاب حسنون  -23
 .9001القاهرة،

ار اجلامع  د مقارن ،دراي   الدولا ، تفاقااتمعاملته اجلنائا  يف ضوء اإلخالد مصطفى فهمي، حقوق الطفل و  -22
 .9001طبع ،دون  اجلديدة،

دار النهض   ا ،الدوليايي للمحكم  اجلنائا  حكام النظام األأالقاضي الطباعي يف ضوء  أمبد الدلاغ،خريي  مسعود  -22
 .9020 القاهرة،طبع ،  العربا ، دون

ام دارفور لالسودان، قلإنسانا  يف نتهاكات اإلدورها يف اإلعلى احملكم  اجلنائا  الدولا  و طالل  إرامي متويل القاضي،  -11
 .2012 ،األوىل، القاهرةدار النهض  العربا ، الطبع  

 اجلديدة،امع  دار اجل اخلي والدويل،قلاما  قانون العقولات يف ضوء قواعد القانون اجلنائي الدإ أمبد رشوان،رفعت  -11
 .5111مصر،وىل، الطبع  األ

، منشورات   العاملا واحلاكمااحلديث بني الواقعا  الساايا   قانون الدويلواليب خلال، مويوع  العومل  أيلاا إ رودريك -14
 .2013وىل، بريوت، احلليب احلقوقا ، الطبع  األ

وىل، بريوت،   األالعدال ، منشورات احلليب احلقوقا ، الطبعالدولا  اخلاص  بني الساادة و ريتا فوزي عاد، احملاكم اجلزائا   -91
 .5102لبنان، 

 الطبع  ،اإلعالنوالتوزيع و حممد، املسؤولا  اجلنائا  الدولا  عن اجلرائم الدولا ، دار اجلماهريي  للنشر  وجلييامل األ -90
 .5111بنغازي،  األوىل،

ون طبع ، د يامي حسين احلساين، النظري  العام  للتفتاش يف القانون املصري واملقارن، دار النهض  العربا ، -95
 .0415القاهرة،

دون طبع ،  (، دار النهض  العربا ،واملبادئ العام  اإلختصاصات)الدولا  اجلنائا  د، احملكم  يامي عبد احللام يعا -91
 .5111القاهرة، 

، يكندري طبع ، اإلدون  اجلامعا ،دار املطبوعات  الدولا ،ختصا  احملكم  اجلنائا  إنطاق  أمتوبل،يعد يعاد  -99
 .5100، مصر

النظام اجلنائي اإليالمي مقاران لالنظام اجلنائي الوضعي، دون دار نشر، يعود حممد مويى، شكوى اجملين علاه يف  -92
0441. 

 .5111نساين، دار النهض  العربا ، القاهرة، يعاد يامل جويلي، تنفاذ القانون الدويل اإل -91
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عي إختصاصها التشري ،يايياأل احملكم ، نظامهانشاء إاحملكم  اجلنائا  الدولا  ) حسن،يعاد عبد اللطاف  -91
 .5119القاهرة، العربا ،(، دار النهض  واملعاصراجلنائي الدويل احلديث  وتطباقات القضاءقضائي الو 

وىل، التقدمي للمحكم  اجلنائا  الدولا ، دار النهض  العربا ، الطبع  األإجراءات القبض و  كاايب،يلوى يويف األ -91
 .5100القاهرة، 

 .5100اهرة، الطبع  األوىل، الق العربا ،، اإلحال  إىل احملكم  اجلنائا  الدولا ، دار النهض  يبكاايلوى يويف األ -94
دون  لنشر،لاجلامع  اجلديدة  احلكم، دارىل قضاء إالدعوى اجلنائا  من يلط  التحقاق  املنعم، إحال يلامان عبد  -21

 .0444طبع ،
كر اجلامعي، القاود الواردة علاه، دار الفجلنائا  الدولا  و م  امحد بودراع ، صالحاات املدعي العام يف احملكأينداين   -20

 .5100يكندري  )مصر(، وىل، اإلالطبع  األ
 بريوت، األوىل،الطبع   احلقوقا ،منشورات احلليب  الدولا ،يف اجلرائم يوين أمحد عزيزه، غااب احلصان   -25

 .5105لبنان،
وىل، ، الطبع  األفراد يف القانون الدويل لالواثئقإيرائال قادة وأبو اخلري، الطرق القانونا  حملاكم  أمحد أالساد مصطفى  -21

 .5114دون انشر، القاهرة، 
دون  لكتاب،لاهلائ  املصري  العام   الدول،احلماي  القانونا  الدولا  لرؤياء  عمرية،محد حامد حممد أبراهام إشادي   -29

 .5111القاهرة،طبع ، 
 .5110وىل، القاهرة ،الطبع  األ النهض  العربا ،دار  لألطفال،اجلنائا   كامل، احلماي شريف ياد   -22
 .5119وىل، القاهرة، ختصا  احملكم  اجلنائا  الدولا ، دار النهض  العربا ، الطبع  األإشريف ياد كامل،  -21
 (،املعاصر دراي  يف القانون الدويل)تها مكافح قطر لادة اجلماعا  و اإلنسانا  و اجلرائم ضد اإل ،صفوان مقصود خلال -21

 .5101 لبنان، بريوت، األوىل،الطبع   للمويوعات،الدار العربا  
 .5114صالح زيد قصال ، ضماانت احلماي  اجلنائا  الدولا  حلقوق اإلنسان، دار النهض  العربا ، القاهرة،  -21
دار  األوىل،ع  الطب اجلنائي،املعاقب  علاها يف القانون الدويل إلادة اجلنس البشري و منع جرمي   ولاد،محد أطارق  -24

 .5101 القاهرة، العربا ،النهض  
األوىل، طبع  ال العربا ،دار النهض   اإلحال ،قواعد كم  اجلنائا  الدولا  اإلختصا  و عادل عبد هللا املسدي، احمل -11

 .5119 القاهرة،
ع ، القاهرة، يرتاتاجا ، دون طباإلوطنا ، مركز الدرايات الساايا  و دة الالساااجد، احملكم  اجلنائا  الدولا  و عادل م -10

 دون ين .
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 .5119عادل حيي، ويائل التعاون الدويل يف تنفاذ األحكام األجنبا ، دار النهض  العربا ، مصر، الطبع  األوىل،  -15
 .5111اجلزائر، عبد هللا أوهايبا ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائا  اجلزائري، دار هوم ،  -11
 .0420عبد اجللال برتو، أصول احملاكمات اجلزائا ، الطبع  األوىل، مطبع  اجلامع ، دون طبع ، بغداد،  -19
وىل، يرائال، مركز درايات العربا ، الطبع  األإعبد احلسني شعبان، الئح  اهتام حلم العدال  الدولا  يف مقاضاة  -12

 .5101،لبنانبريوت 
 .5105حماضرات يف قانون اإلجراءات اجلزائا ، دار هدى، اجلزائر، عبد الرمحن خلفي،  -11
وأحباث لدرايات  نسان، املركز العامليحقوق اإلضوء قانون تعزيز اجلرمي  و  يفأبوتوت ، دراي  قانونا  عبد الرمحن حممد  -11

 .5111لاباا،  بنغازي،خضر األ الكتاب
وىل، بريوت، احملاكم ، منشورات احلليب احلقوقا ، الطبع  األعبد الستار يامل الكاسي، ضماانت املتهم قبل وأثناء  -11

 .5101لبنان، 
 .0410طبع   دون انشر، الدول  يف العقاب، الصافي، حقعبد الفتاح  -14
، ، اإليكندري األوىل اجلامعي، الطبع دار الفكر  الدولا ،يايا  يف نظام حمكم  اجلزاء أعبد الفتاح حجازي، قواعد  -11

5111. 
 العربا ، الطبع النهض   دار (،صالا حتلالا  أت )دراي التكامل يف القضاء اجلنائي الدويل  أمبد ،مد يرا عبد الفتاح حم -10

 .5110مصر، القاهرة،وىل، األ
جزيرة  ، مكتب (لاات القانونا  لتمزيق السودانيف اآل )دراي احملكم  اجلنائا  الدولا ، شعل، السودان و عبد هللا األ -15

 .5100وىل، القاهرة، الورد، الطبع  األ
عدم جواز احملاكم  عن ذات اجلرمي  مرتني يف القضاء الدويل، دار النهض  العربا ،  أعبد اهلادي حممد العشري، مبد -11

 .5112وىل، القاهرة، الطبع  األ
  0441دون طبع ، القاهرة، العربا ،دار النهض   علاها،يلط  العقاب الفار، اجلرائم الدولا  و عبد الواحد  -19
 .0421هتام الفردي، ريال  دكتوراه، دار النشر للجامعات املصري ، القاهرة، د الوهاب العشماري، اإلعب -12
الطبع   حتلالا  أتصالا (، دار النهض  العربا ، )دراي ختصا  احملكم  اجلنائا  الدولا  إعال عزت عبد احملسن،  -11

 .2010الثانا ، القاهرة، 
 .5101ات اجلزائا  اجلزائري)التحقاق واحملاكم (، دار هوم ،اجلزائر، علي مشالل،املستحدث يف قانون اإلجراء -11
ألوىل، لبنان، ا ا ، املؤيس  اجلامعا  للدرايات والنشر والتوزيع، الطبع عليب حممد جعفر، مبادئ احملاكمات اجلزائ -11

0449. 
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 .5101وىل، بريوت اللبناين، الطبع  األعلي مجال حرب، القضاء الدويل اجلنائي )احملاكم اجلنائا  الدولا ( دار املنهل  -14
منشورات احلليب  (،احملاكم الدولا  اجلنائا أهم اجلرائم الدولا  و هوجي، القانون الدويل اجلنائي )قعلي عبد القادر ال -11

 .5110، األوىل، بريوت، لبنانالطبع   احلقوقا ،
لعربا ، قاق )دراي  مقارن (، دار النهض  ادعاء العام يف التصرف واإليتدالل والتحعلي فضل البوعنني، يلط  اإل -10

 .5110القاهرة،  دون طبع ،
 .5112، القاهرة، ر، الطبع  األوىلالنشإيرتاك للطباع  و  متغري،علي يويف الشكري، القانون اجلنائي الدويل يف عامل  -15
إلدارة العام  با  السعودي ، اوتطباقاهتا يف اململك  العر  عماد عبد احلماد النجار، االدعاء العام واحملاكم  اجلنائا  -11

 .0441 ،للبحوث، اململك  العربا  السعودي 
 التوزيع، الطبع و دار الثقاف  للنشر  الدولا ،  نساين يف ضوء احملكم  اجلنائاعمر حممود املخزومي، القانون الدويل اإل -19

 .5111، عمان، األردنوىل، األ
ريوت، لبنان، ب مقارن ، منشورات احلليب احلقوقا ، الطبع  الثانا ،حتااطي، دراي  عمرو واصف الشريف، التوقاف اإل -12

5101. 
 .0444عوض حممد عوض، املبادئ العام  يف قانون اإلجراءات اجلنائا ، دار املطبوعات اجلامعا ، اإليكندري ،  -11
 ربا ، دون طبع ،نهض  العمريكي، دار العرتاف بني املتهم والنااب  العام  يف القانون األغنام حممد غنام، مفاوضات اإل -11

 .0441القاهرة، 
 /عات الشرقا ، الطبع  الثالث ، شرك  املطبو ولاألاجلزائا ، اجلزء  فاروق الكاالين، حماضرات يف قانون أصول احملاكمات -11

 .0442دار املرو ، الطبع  الثالث ، بريوت، لبنان، 
 .0441يكندري ، اإل ت اجلامعا ، دون طبع ،فتوح الشاذيل، املساواة يف اإلجراءات اجلنائا ، دار املطبوعا -14
 .5115فتوح عبد هللا الشاذيل، القانون الدويل اجلنائي، دار املطبوعات اجلامعا ، دون طبع ، اإليكندري ،  -41
 القاهرة، بع ،طدون  احلديث،دار الكتاب  الرؤياء،التعاون الدولا  حلماي  إرتكاب اجلرائم الدولا  و فردوس اللاوي،  -40

5101. 
 .0441دعاء املباشر يف اإلجراءات اجلنائا ، دراي  مقارن ، دار النهض  العربا ، القاهرة، فوزي  عبد الستار، اإل -45
بريوت، لبنان،  وىل،قادا جناب محد، احملكم  اجلنائا  الدولا ، حنو عدال  دولا ، منشورات احلليب احلقوقا ، الطبع  األ -41

5111. 
 ، )درايات منايف اجلرائم ذات الطابع الدويل، جامع  انيف العربا  للعلوم األ دعاء العامماجد اييني احلموي، اإل -49

 .5119وىل، الرايض، دعاء العام( الطبع  األيف اإل
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ع ، طب املعارف، دون حممد أبو شادي عبد احللام، نظام احمللفني يف التشريع اجلنائي املقارن، منشأة -42
 .0411يكندري ،اإل

 .5101أحكام احملكم  اجلنائا  الدولا ، دار اجلامع  اجلديدة، دون طبع ، اإليكندري ، محد القناوي، حجا  أحممد  -41
وىل، األ املصري ، الطبع دار الكتب  الدولا ،ختصا  احملكم  اجلنائا  إمقدم  الدراي   بريام،محد أحممد  -41

 .5114مصر،
ارن (، شرك  )دراي  مق ،شخا على األمور الضبط القضائي يف القبض أم محد حممد النويهاملخاليف، يلط أحممد  -41

 .5111، األوىل، القاهرة الطبع  للطباع ،انس 
ار د مع دراي  تطباقا  ومعاصرة للمحكم  اجلنائا  الدولا (،)اجلنائي، حممد حسين علي شعبان، القضاء الدويل   -44

 .5101، طبع ، القاهرة دون النهض  العربا ،
 .5101دار هوم ، اجلزائر، يف القانون اجلزائري،حممد خريط، أصول اإلجراءات اجلزائا   -011
 .5102 بريوت، وىل،الطبع  األ منشورات احلليب احلقوقا ، طار القانوين ملشارك  اجملين علاه،حممد رشاد اجلاف، اإل -010
(، لعملا حتلالا  للمماريات او  صالا من لاحملكم  اجلنائا  الدولا ، )دراي  أتحممد يامح عمرو، عالق  جملس األ -015

 .5111النهض  العربا ، القاهرة،  دار
 ، بنها،وىل  األالطبع محد بكر،أدار جتلاد كتب  حممد صالح الدين أبو رجب، املسؤولا  اجلنائا  الدولا  للقادة، -011

 .5100،مصر
لسعودي ، ا ، املؤيس حممد عبد الغريب، قضاء اإلحال  بني النظري  والتطباق )دراي  مقارن ( مطبع  املدين -019

 .0411مصر،
ون طبع ، د حممد حممود يعاد، حق اجملين علاه يف حتريك الدعوى العموما  )دراي  مقارن (، دار الفكر العريب، -012

 دون ين .
اجلامعا ، دون طبع ، اإليكندري ، ين  النشر القانون الدويل، دار املطبوعات  حممد منصوري الصاوي، أحكام -011

 جمهول .
 .0411القاهرة،الرابع ،  العربا ، الطبع النهض   العقولات، دارجناب حسين، شرح قانون حممد  -011
دار  دون الثانا ،الطبع   األول،، اجلزء (اجلزاءو العام   اللايب )األحكامشرح القانون اجلنائي  رمضان،حممد -011

  5111نشر،
لقاهرة، ا النهض  العربا ، دون طبع ،القانون الدويل، دار ختصا  املمتد إقلاماا و حممود حجازي حممود، اإل -014

5111. 
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 ،القاهرة وىل،الطبع  األ حممود حنفي حممود، جرائم احلرب أمام القضاء اجلنائي الدويل، دار النهض  العربا ، -001
5111. 

ق الدويل يايي مع دراي  لتاريخ جلان التحقانظامها األ)نشأهتا و  احملكم  اجلنائا  الدولا  بساوين،حممود شريف  -000
 .5115مصر، اجلديدة،، مطابع روز الاويف الدولا ( واحملاكم اجلنائا 

 .5112حممود شريف بساوين، واثئق احملكم  اجلنائا  الدولا ، دار الشروق، الطبع  األوىل، القاهرة،  -005
 ،يايينقاذ الوطين للنظام األلاات اإلآحكام و أبساوين، احملكم  اجلنائا  الدولا ، مدخل لدراي  حممود شريف  -001

 .5119، الشروق، الطبع  األوىل، القاهرةدار 
لوان، جامع  ح احملكم  اجلنائا  الدولا  الدائم ، دون انشر،ان، العالق  بني األمم املتحدة و املختار يعاد شن -009

5112/5111. 
ن (، مركز ر مدين عبد الرمحان ات  الدين، أصول التحقاق اجلنائي وتطباقاهتا يف اململك  العربا  السعودي  )دراي  مقا -002

 .5119البحوث، اململك  العربا  السعودي ، 
والربجماات،  دار شتات للنشرصاانهتا، دار الكتب القانونا  /حازات احملكم  اجلنائا  الدولا  و متاإمراد العبادي،  -001

 .5101دون طبع ، مصر، 
اص  حتلالا  للمحكم  اجلنائا  الدولا  اخل اجلنائي )دراي محد غازي اهلرمزي، القضاء الدويل أمحد الساد/ أمرشد  -001

التوزيع، ر و علما  الدولا  للنشر والتوزيع /دار الثقاف  للنشال(، الدار روانداالفاا مقارن  مع حماكم نورمرب  وطوكاو و باوغس
 .5115، ، األردنوىل، عمانالطبع  األ

 .0440بلد، دون طبع ،مفادة يويدان، مدخل على العلوم اإلجرائا ، دون دار نشر، دون   -001
يل حكام القانون الدو أفقها  يف ضوء  املسلح ، )دراي نسان اثناء النزاعات حقوق اإل محودة،منتصر يعاد  -004

 .5111مصر،وىل، الطبع  األ اجلديدة،اجلامع   اإلنساين(، دار
 (، داراجلنائي القانون الدويل الدولا ، أحكامالنظري  العام  للجرمي  الدولا ، )احملكم  اجلنائا  محودة، منتصر يعاد  -051

 .5111اإليكندري ، اجلديدة،اجلامع  
منرية يعود حممد عبد هللا السباعي، ضماانت املتهم أمام احملكم  اجلنائا  الدولا ، دار النهض  العربا ، دون طبع ،  -050

 .5101القاهرة، 
نشر، نساين، دار اجلامع  اجلديدة للنبال حممود حسن، احلماي  اجلنائا  لضحااي اجلرمي  يف القانون الدويل اإل -055

5114. 
 .5111نبال حممود حسن، املسؤولا  اجلنائا  للقادة يف زمن النزاعات املسلح ، دون دار انشر، القاهرة،   -051
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 .5111نبال حممود حسن، تعويض ضحااي اجلرمي ، دون دار نشر، القاهرة،   -059
ون الرقايب على الدعوى اجلنائا ، دار النهض  العربا ، دجنايت ياد أمحد يند، القضاء اجلنائي األمريكي ودروره  -052

 .0449طبع ، القاهرة،
 .0411القاهرة،  جناب حسين، شرح قانون العقولات، دار النهض  العربا ، الطبع  الثالث ، -051
الطبع   تاب،للكاملؤيس  احلديث   اجلماعا ،ختصا  القضائي يف جرمي  االلادة محد اييني الشواين، اإلأنوزاد  -051

 .5105لبنان، األوىل،
يايي األ حكام العام  للنظامدراي  يف ضوء األ) ،ختصا  احملكم  اجلنائا  الدولا إنطاق  الرزاق،هاين مسري عبد  -051

 .5114وىل، ، دون دار نشر، الطبع  األوتطباقاهتا(
 .5100ن، ردن، األالتوزيع، الطبع  األوىل، عماو  الراي  للنشر اجلنائي، دارهشام حممد فرجي ، القضاء الدويل  -054
، بريوت، لبنان، وىل(، دار املعرف ، الطبع  األاجلنائا ، )إجراءاهتاوالقضاء املختصوراي مخو درويش، مسؤولا  الدول   -011

5101. 
 بريوت، ىل،األو الطبع   املعرف ،دار  (،القضاء املختص  الدولا  اجلنائا  )إجراءاهتا و مسؤولا درويش، وراي مخو -010

 .5101لبنان،
هللا طعامان، جرائم احلرب يف نظام احملكم  اجلنائا  الدولا ، مكتب  خالد بن الولاد/ دار الكتب الامنا ،  حيي عبد -015

 .5101صنعاء )الامن(،  الطبع  األوىل،
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 رابعا: املـعاجم

والده ايب احلليب وأطفى البمطبع  مص، اجلزء الثالث، مكتب  و القاموس احملاط ،دين حممد بن يعوقب الفريوز الاديجمد ال -0
 .0425، مبصر

 البحوثخامسا: املقاالت و 
 :غة العربيةلابل-
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أ طار مبدإ الشريعي، حدود يلطات املدعي العام للمحكم  اجلنائا  الدولا  دراي  يفمحد أبراهام حممد السعدي إ -0
يولاو  01، ر، مصعشرول( جمل  كلا  الدرايات العلاا، العدد الثالث التكامل يف القضاء اجلنائي الدويل )اجلزء األ

5112. 
التكامل  أمبد طارإا  الدولا ، دراي  يف براهام حممد السعدي الشريعي، حدود يلطات املدعي العام للمحكم  اجلنائإ -5

، جانفي، 09 من، العددكادميا  مبارك لألأيف القضاء الدويل، اجلزء الثاين، جمل  كلا  الدرايات العلاا، تصدر عن 
5111. 

 يايي للمحكم  اجلنائ  الدولا ، منشور مبجل  حقوقاأل، مبادئ العدال  اجلنائا  يف النظام ينبراهام حممد العناإ -1
 .5115ياوط، العدد اخلامس، يناير أحقوق جامع  ، كلا  نساننسان اليت تصدرها مجعا  حقوق اإلاإل

من أل، جمل  القانون وا0441روما عام نشاء احملكم  اجلنائا  الدولا  دراي  يف ضوء نظام إ العناين،براهام حممد إ -9
 .5111يناير ، الثامن ،السن   األول،العدد  ديب،تصدر عن كلا  شرط  

محد أبو الوفا، املالمح األيايا  للنظام األيايي للمحكم  اجلنائا  الدولا ، منشور يف أعمال الندوة العلما  اليت أ -2
 5110نوفمرب عام  9-1نظمتها كلا  احلقوق، جامع  دمشق، اللجن  الدولا  للصلاب األمحر بدمشق يف الفرتة من 

ان ، إصدارات اللجن  الدولا  للصلاب األمحر بدمشق، يوراي، صاحلحول موضوع احملكم  اجلنائا  الدولا ، حتدي 
5115. 

صري  للقانون اجملل  امل السابق ،حكمان هامان تصدرمها احملكم  اخلاص  مبجرمي احلرب يف يوغسالفاا  بو الوفاء،أمحد أ -1
 .21،5110اجمللد  الدويل،

ثالث، اإليرائالاني، جمل  شؤون خلاجا ، اجمللد ال محد الرشادي، دخول تشكال حمكم  دولا  حملاكم  جمرمي احلربأ -1
 .59العدد 

ع قتصاد، كلا  احلقوق، جامع  القاهرة، العدد الساباإلد حباب السماك، قرين  الرباءة ونتائجها، جمل  القانون و محأ -1
  0441، والستون

قانون الدويل حكام الأحكام املسؤولا  اجلنائا  الدولا  " دراي  يف ضوء حلماد الرفاعي، املبادئ العام  ألمحد عبد اأ -4
 .5119يناير  العاشر،العدد  القاهرة، لألمن،كادميا  مبارك أتصدر عن  العلاا،، جمل  كلا  الدرايات "نساين اإل

ا  للدرايات اجملل  العرب ،0441ىل روما إ 0404تطور حماكم جرائم احلرب من فرياي  العبادي،يام  غامن أ -01
 .5112غسطس ،أ ،91العدد  ،والتدريبمنا  األ



 املراجعقائمة 

 

   212 
 

داخل  يف اجلرائم اليايي و جرائم احلرب لاوغسالفاا السابق  نظرة على نظامها األ حمكم  العبادي،يام  غامن أ -00
ات احلقوق تصدرها اجلمعا  العلما  لكلا القانونا ،البحوث اد اجلامعات العربا  للدرايات و حتجمل  اإل إختصاصها،

 .5119أبريل، ،04العدد  العربا ،
شرف رفعت حممد عبد العال، قضاة احملكم  اجلنائا  الدولا  يف ضوء ضماانت احلق يف حماكم  عادل ، جمل  مصر أ -05

ملائ ، القاهرة، يناير ، السن  ا941التشريع، العدد حصاء و اإلو  السايسي قتصاداملعاصرة تصدرها اجلمعا  املصري  لإل
5114. 

ركز حبوث تصدر عن م الشرط ،مركز حبوث  عنها، جمل مدى املسؤلا الشني، تعريف جرمي  العدوان و شرف حممد أ -01
 .5112جويلا  ،51العدد  مصر، لألمن،كادميا  مبارك الشرط  أب

لسابع ز حبوث الشرط ، العدد اكجمل  مر  الدولا ،حد حتدايت اليت تواجه احملكم  اجلنائا  أ نور، احلصان جمد أ -09
 .5112والعشرون، يناير، 

لعلوم جمل  جامع  دمشق ا نظري  والواقع،الون النزاعات املسلح  بني قاننساين و القانون الدويل اإل ايجني،مل أ -02
 .5119األول،، العدد 51اجمللد  والقانونا ،قتصادي اإل

قواعد احلد  ىل احللق  الدرايا  مشروعإنظام التنقاب والتحري، تقرير مقدم  مأهتاماطوان فهمي عبده، النظام اإلأن -01
، 0411مايو  2-9جتماعا  يف القاهرة من دىن يف تنظام العدال  اجلنائا  اليت عقدها املركز القومي للبحوث اإلاأل

 .0410رة، هرام التجاري ، القاهفاق احلديث  يف تنظام العدال  اجلنائا ، مطابع األمنشور يف اآل
ألربت شافان، محاي  حقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائا ، )مرحل  احملاكم (، املؤمتر الثاين للجمعا  املصري   -01

عهد الدويل العايل امل ،صر وفرنسا والوالايت املتحدة "جراءات اجلنائا  ملللقانون اجلنائي "محاي  حقوق اإلنسان يف اإل
 eres، 0414اإليكندري ، ، ائا  احلديث (ئا  )الدرايات اجلنللعلوم اجلنا

منا  ثر التطورات املعاصرة يف جمال اجلرمي  على مبدا قرين  الرباءة، جمل  البحوث األأحسني درويش عبد احلماد،  -01
 .5112يبتمرب  10، العدد 09منا ، اجمللد الدرايات بكلا  امللك فهد األتصدر عن مركز البحوث و 

تصدر  ألمحر،ااجملل  الدولا  للصلاب  الدويل،القضاء اجلنائي القضائي التكمالي و  ختصا اإل أويكار يولريا، -04
 .5115عداد أخمتارا  ،األمحر، جنافعن اللجن  الدولا  للصلاب 

-لتنظري جتاهات اإ) نساين،شكاالت تسلام املتهمني لانتهاك مبادئ القانون الدويل اإلإيهاب حممد يويف، إ -51
 ،00د كادميا  مبارك، العدكلا  الدرايات العلاا، تصدر عن كلا  الدرايات العلاا أباملواجه (، جمل    مقرتحات

 .5119القاهرة، يولاو، 
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منها، يرائال كا  وإمريموقف الوالايت املتحدة األو ختصاصاهتاكم  اجلنائا  الدولا  طباعتها وإاحمل القديي،لارع   -50
 .5119العدد الثاين ، ،51اجمللد  والقانونا ،للعلوم االقتصادي  جمل  جامع  دمشق 

نسان يف اإل محاي  حقوق "جراءات ما قبل احملاكم ، املؤمتر الثاين للجمعا  املصري  للقانون اجلنائيإ ،ججور -ب -55
، ري اجلنائا ، اإليكندللعلوم  املعهد الدويل العايل ،صر وفرنسا والوالايت املتحدةمل، "جراءات اجلنائا اإل

eres،0414. 
ين عبد هللا حسن، رؤي  قانونا  حول قرار احملكم  اجلنائا  الدولا  يف حق الرئاس البشري، اجملل  السودانا  بدر الد -51

 .5101وىل، يناير، ول، السن  األللقانون الدويل، العدد األ
 .5111جملس األمن، جمل  القانون العام، العدد الرابع، لبنان، العالق  بني احملكم  اجلنائا  و  بن عامر تونسي، -59
دلال تطباق  ،منشور يف القانون الدويل اإلنساين اجلنائا ، حبثالعدال  بوعشا ، القانون الدويل اإلنساين و توفاق  -52

 .5111،العريب، القاهرةدار املستقبل  األمحر،صدار اللجن  الدولا  للصلاب إ على الصعاد الوطين،
اق احلريري، جمل  يبق رفغتاال رئاس الوزراء اللبناين األإاحملكم  اخلاص  جبرمي  ثقل يعد العجمي، جملس األمن و  -51

 .5101، يوناو 19، السن  الثايناحلقوق، العدد 
عالقته لالنظام األيايي للمحكم  اجلنائا  الدولا ، جمل  احلقوق، جامع  ثقل يعد العجمي، جملس األمن و  -51

 .5112، ديسمرب، 54، السن  19الكويت، العدد 
اكم  املسؤولني مع دراي  حملمرؤوياهم )لا  القادة الرؤياء عن اجلرائم الدولا  اليت يرتكبها مسؤو  العجمي،ثقل يعد  -51

 .5111يوناو  ،15السن   الثاين،العدد  الكويت،تصدر عن جامع   احلقوق،جمل   (،يف النظام العراقي السابق
جلمعا  رايات يف القانون الدويل اد اإليرائلني،حنو حمكم  جنائا  دولا  حملاكم  حمرمي احلرب  العطافي،مجال  -54

 .0414القاهرة، األول،اجمللد  الدويل،املصري  للقانون 
الدولا    اجلنائا )احملكم مام احملكم  اجلنائا  الدولا ، حبث منشور يف مؤلف أدعاءاإلعتلم، نظمحازم حممد  -11

صلاب مطبوعات اللجن  الدولا  للعداد شريف عتلم، إ (،التشريعا ، مشروع قانون منوذجياملواءمات الديتوري  و 
 .2003وىل، محر، الطبع  األاأل

ايا ، جامع  العلوم السالا ، جمل  املفكر، كلا  احلقوق و نظام اإلحال  إىل احملكم  اجلنائا  الدو  ،حازم حممد عتلم -10
 .5111حممد خاضر بسكرة، العدد الثاين، مارس، 

صان ،  احملكم  اجلنائا  الدولا ، حتدي احل الندوة،أمام احملكم  اجلنائا  الدولا ، أعمال  دعاءنظم اإلحازم حممد عتلم،  -15
، إصدار اللجن  5110نوفمرب  9- 1كلا  احلقوق، جامع  دمشق، اللجن  الدولا  للصلاب األمحر يف الفرتة من 

 .5115الدولا  للصلاب األمحر، دمشق، 
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حكام النظام األيايي للمحكم  اجلنائا  الدولا ، حبث مقدم للورش  محد عزيز شكري، تعريف العدوان وفقا ألأ -11
مان، األردن، يف ع العربا  املتخصص  حول احملكم  اجلنائا  الدولا  اليت عقدت يف املعهد الدويل لتضامن النساء،

 .5111مايو 01-01الفرتة مابني 
، السن  111الدويل، جمل  املستقبل العريب، العدد جتاوزات جملس االمن ، احملاكم اجلنائا  الدولا  و داود خري هللا -19

 .5114يلول، )يبتمرب(، أ، لبنان، والثالثونالثانا  
ن أوطين بشختصا  القضائي اجلنائي الاإلختصا  القضائي اجلنائي الدويل و ضاري خلال حممود، العالق  بني اإل -12

 .5112لد الثاين، يولاو، اجلرائم الدولا ، جمل  احلقوق، كلا  احلقوق، جامع  البحرين، اجمل
 .0414األول،لد اجمل األول،العدد  القانونا ،جمل  العلوم  دولا ،اجملتمع الدويل حملكم  جنائا   الغزاوي، حاج يونس  -11
العدد األول،  احلقوق،يتاقاف بني التشريع والقضاء )دراي  مقارن (، جمل  اإل مساعال رضوان،إرضا عبد احلكام  -11

 .5100، مارس12 السن 
كم  احملاكم الوطنا ، حبث مقدم يف الندوة الدولا  حول احملبني احملكم  اجلنائا  الدولا  و  العالق  األوجلي،يامل  -11

طرابلس يف الفرتة  العلاا،كادميا  الدرايات أاملستقبل اليت تضمنها  آفاق-الواقع–الطموح  الدائم ،اجلنائا  الدولا  
 .5110يناير  00- 01من 

وم القانونا  جمل  العل الداخلا ،يايي للمحكم  اجلنائا  الدولا  على التشريعات ثر النظام األأيلطان الشاوي،  -14
 ن،الثاين، السن  التايع  واألربعو العدد  مشس،احلقوق جبامع  عني  أياتذة كلا جمل  يصدرها  واإلقتصادي ،

 .5111يولاو،
من جمل  األ ،الدويلمام القضاء اجلنائي أوامرهم الدفع أبوالرؤياء و املسؤلا  اجلنائا  للقادة ، ياف غامن السويدي -91

 .5105يولاو  الثاين،العدد  العشرون،السن   ديب،ادميا  شرط  كأعن  والقانون، صادرة
، جمل  العلوم القانونا  0441 نشاء احملكم  اجلنائا  الدولا  لعامتفاقا  روما املتعلق  إبإ شاهني،شاهني علي  -90

 .5119ر يناي األول، السن  السادي  واألربعون،العدد  مشس،كلا  احلقوق جبامع  عني   قتصادي  تصدر عناإلو 
 ،icrcألمحر، االلجن  الدولا  للصلاب  والتشريعا (،)املؤامات الديتوري   شريف عتلم، احملكم  اجلنائا  الدولا  -95

5111. 
، تصدر جتماعا اإلو  ، جمل  العلوم اجلنائا  مسؤولا  رئاس الدول، احملكم  اجلنائا  الدولا  و شهاب يلامان عبد هللا -91

 .5112جتماعا ، جامع  الرلاط الوطين، العدد العاشر، يوناو اإلو  والدرايات اجلنائا عن معهد البحوث 
دار املستقبل  ،اإلنساينختصا  احملكم  اجلنائا  الدولا  مبالحق  جمرمي احلرب القانون الدويل إ عامر،صالح الدين  -99

 .5111األمحر،الدولا  للصلاب  األوىل، اللجن الطبع   العريب،
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 التشريعا ،و تطور مفهوم جرائم احلرب يف كتاب احملكم  اجلنائا  الدولا  املواءمات الديتوري   عامر،صالح الدين  -92
 .5112 مصر،الطبع  الرابع ،  األمحر،اللجن  الدولا  للصلاب  عتلم،عداد شريف إ منوذجي،مشروع قانون 

 محاي  الضحااي يف احملكم  اجلنائا  الدولا ، مؤمتر أكادميا  شرط  ديب الدويل حول ضحااي شليب، بد البديعصالح ع -91
 .5119مايو  2-1اجلرمي ، اإلمارات العربا  املتحدة، 

يتقالل ة مبوجب نظام روما األيايي يف ضوء املعايري الدولا  إلأضاري خلال محود، احملكم  اجلنائا  الدولا  املنش -91
 .5114القضاء، جمل  احلقوق، جامع  البحرين، اجمللد السادس، العدد األول، يناير، 

 لقانونا ،اجمل  الدرايات  الدولا ،يايي للمحكم  اجلنائا  التكامل يف النظام األ أدراي  مبد حممود،ضاري خلال  -91
 .0444 بغداد، احلكم ،بات  األول،العدد 

  مدى تعارضه مع أحكام الديتور الكوييت )درايم  اجلنائا  الدولا  و يايي للمحكعادل الطبطبائي، النظام األ -94
 .5111، يوناو والعشرونجمل  احلقوق، العدد الثاين، السن  السابع   (،مقارن 

ركز البحوث م الدولا ، جمل ختصا  احملكم  اجلنائا  إطار إحماكم  جمرمي احلرب يف  فرحات،عادل عبد العزيز  -21
 .5119العشرون، يولاو لألمن، العدد السادس و دميا  مبارك أكاالشرط  صادرة عن 

 ضحااي)جتاهات احلديث  حلماي  ضحااي اجلرائم الدولا ، مؤمتر أكادميا  شرط  ديب الدويل حول عادل ماجد، اإل -20
 .5119مايو  2-1، اإلمارات العربا  املتحدة، (اجلرمي 

كفاءة القضائي، جمل  املنتدى القانوين، تصدر عن قسم ال قتناعاإلأعادل مستاري، دور القاضي اجلزائي يف ظل مبد -25
 .5111(، مارس، )اجلزائربسكرة،  خاضر،املهنا  للمحاماة، العدد اخلامس، جامع  حممد 

بريل أ(، 11، العدد )51بو شام  عبد احملمود، احملكم  اجلنائا  الدولا ، جمل  الفكر الشرطي، جملد عباس أ -21
5100. 

جمل   لوطنا ،اختصا  احملاكم عالقته إبمالي للمحكم  اجلنائا  الدولا  و التك اإلختصا مامون ، عبد احلق  -29
 .5114،، مايو15السن   ،111العدد  لبنان، العريب،املستقبل 

 جمل  جامع ، السعودي ، )دراي تقاما (عبد احلماد عبد هللا احلرقان، احلق يف حماكم  العادل  يف اململك  العربا   -22
 .5101يولاو  ،(، الرايضوالعلوم السااي نظم  األ)والعشرون، د الثاين لاجمل يعود،امللك 

رن (، جمل  احلقوق، مقا )دراي ثناء احملاكم  اجلنائا  أت احلماي  اجلنائا  للحقوق واحلرايعبد احلماد حممود البعلي،  -21
 .0449جامع  الكويت، السن  الثامن  عشرة، العدد الرابع، ديسمبري 

 العلاا،ايات جمل  كلا  الدر  الدولا ،ختصا  احملكم  اجلنائا  إطار إنسانا  يف ضد اإل خلف، اجلرائمعبد الرمحان  -21
 .5111يناير  الثامن،العدد  لألمن،كادميا  مبارك أتصدر عن 
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ري  للقانون الدولا  يف املؤمتر العاشر للجمعا  املص احملكم  اجلنائا عبد الرمحن حممد خلف، تقرير تفصالي عن  -21
ا  كادميجمل  الدرايات العلاا تصدرها كلا  الدرايات العلاا أب ،5110ديسمرب  59 – 51اجلنائي يف القاهرة من 

 .5115يولاو  السابع،العدد  لألمن،مبارك 
 ،صالا (الا  أت)دراي  حتل ،نائا  الدولا ختصا  للمحكم  اجلنعقاداإلإعبد الرزاق املواىف عبد اللطاف، مشكالت  -24

 .5111كتوبر أ، 00، السن  55قتصادي ، كلا  احلقوق، جامع  املنوفا ، العدد اإلجمل  البحوث القانونا  و 
قتصاد، العدد إلاألمن، اجملل  املغربا  للقانون و جملس ابني احملكم  اجلنائا  الدولا  و  عبد العزيز النويضي، العالق  -11

 .5112، ين  20
ىل مؤمتر إنشاء احملكم  اجلنائا  الدولا  الدائم  ورق  عمل مقدم  إاملالمح الرئاسا  لنظام ، عبد العزيز مريى وزير -10

 .0444نوفمرب  01 – 09القاهرة ، العدل،وزارة  اإلقلامي العريب،
ز حبوث الشرط ، مرك جمل وتطوره، التكامل يف النظام األيايي للمحكم  اجلنائا  الدولا   يرا ، مبدأعبد الفتاح  -15

 .5115، يناير50كادميا  شرط  ديب، العدد أتصدر عن 
، مايو 54شعل، حماكم  مرتكيب اجلرائم اإليرائالاني ضد الشعب الفلسطاين، جمل  القدس، العدد عبد هللا األ -11

5110. 
شريع  الدويل، جمل  اليالما  والقانون حكام جرائم احلرب وفق التشريعات اإلأعبد اجملاد حممود الصالحني،  -19

العدد  ،51لسن  ا املتحدة،مارات العربا  القانون جبامع  اإللس النشر العلمي بكلا  الشريع  و تصدر عن جم والقانون،
 .5111أكتوبر، ،51

 القانونا ،درايات جمل  ال الدولا ،عبد الواحد حممد الفار، دور احملكم  نورمرب  يف تطوير فكرة املسؤولا  اجلنائا   -12
 .0442عشر،العدد السابع  أياوط،تصدرها كلا  احلقوق جبامع  

ركز بتدائي أحد ضماانت املتهم يف مرحل  التحقاق، ميري  التحقاق اإل أبو الصفا الغنامي، مبدأعبد الوهاب  -11
 .5119من، العدد اخلامس والعشرون، يناير كاديدما  مبارك لألأحبوث الشرط  تصدر عن 

هتامي املعاصر )دراي  مقارن (، حبوث جنائا  مقارن  لالفقه اإليالمي" ، النظام اإلعبد الوهاب عمر البطراوي -11
 ، دون بلد.0444قدمت مؤمترات دولا  وحملا "، الطبع  الرابع ،

املتهم يف حماكم  جنائا  يريع ، جمل  جامع  الشارق  للعلوم  زيتون، حقمون حممد أبو أم/مقابل عقل يويف  -11
 .5100كتوبر ألد الثامن العدد الثالث، اجمل والقانونا ،الشرعا  

 ديب،رط  كادميا  شأالقانون صادرة عن من و قانون النزاعات املسلح ، جمل  األدويل و القضاء اجلنائي ال عواد،علي  -14
 .5112األول،لعدد ، ا01السن  
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جملس األمن يف إطار نظام روما األيايي، اجملل  املصري  بني احملكم  اجلنائا  الدولا  و  علي قرع  جي، العالق  -11
 . 5111الستون، للقانون الدويل، اجمللد الرابع و 

 ديب،ط  كادميا  شر أ والقانون،من جمل  األ الصعب ،حمكم  اجلزاء الدولا  يف مواجه  القضااي  ،علي حممد جعفر -10
 .5112األول،العدد  ،01السن  

دة البحث ، صادرة عن عماوالدراياتام احملكم  اجلنائا  الدولا ، البلقاء للبحوث عماد حممد رباع، دراي  يف نظ -15
 .5111، أيلول األولالعدد  ،01عمان األهلا ، اجمللد  يف جامع 

العلوم نون و ، اجملل  النقدي  للقامن الدويلجملس األبني احملكم  اجلنائا  لدولا ، و  عماري طاهر الدين، عن العالق  -11
 .5114، الثاين عددالجامع  مولود معمري، تازي وزو،  احلقوق،ا  الساايا ، كل

، لسادسادعاء العام الثقاف  القانونا ، مركز البحوث القانونا ، )وزارة العدل(، العدد غسان مجال الويوايي، اإل -19
 .0411بغداد، 

حلقوق يايا  للمتهم، جمل  اثرها على احلقوق األت والتحقاقات اجلنائا  وأيتدالالغنام حممد غنام، يري  اإل -12
 .0441، العدد الرابع، ديسمرب، السابع  عشرةتصدر عن جملس النشر العلمي جبامع  الكويت، السن  

قانونا  لجمل  احلقوق للبحوث ا اجلنائا ،احملكم  زيدان، العالق  بني احملاكم الوطنا  و محد أفاطم  شحات   -11
 عمال الكامل  للمؤمتر العلمي الدويلعدد خا  من األ ،يكندري تصدرها كلا  احلقوق جامع  اإل واإلقتصادي ،

 .5100ديسمرب  55-50 (الثورة والقانون)
 والالتاين(، مريكيأجنلو مقارن  يف النظامني األ معقول ، )دراي فتاح  حممد قوراري، حق املتهم يف احملاكم  خالل مدة  -11

 .5111يبتمرب  ،ثونالثال الثالث، السن العدد  ،جامع  الكويت ،جمل  احلقوق
 ا ،والساادة الوطنا ، جمل  العلوم االقتصادي  والقانونا  والساايختصا  احملكم  اجلنائا  الدولا  إ داودي،لطبق   -11

 .5111وىل ،السن  األ األول،العدد  الرلاط،
هد الدويل العايل املعمريكي لإلجراءات اجلنائا ، نسان يف مرحل  احملاكم  يف النظام األلاوانرد ل. كافاس، حقوق اإل -14

 .eres،0414للعلوم اجلنائا ، 
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حممد مخاس إبراهام، أمر القبض الدويل، جمل  الفكر الشرطي، تصدر عن مركز حبوث شرط  الشارق ، اجمللد  -11
 .5100، ، يولاو11العشرون، العدد الثالث، العدد 

  حبق مر القبض الصادر من الدائرة التمهادي  يف احملكم  اجلنائا  الدولاحممد رايض حممود، دراي  قانونا  حتلالا  أل -14
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 .5100، يناير، واألربعوناخلامس 
صالح القانون إحبث منشور يف يلسل   ،يتدالالتضماانت احملاكم  العادل  يف مرحل  مجع اإل عبد النباوي، حممد -41

مالت حول احملاكم  العادل (،اجلزء الثاين،منشور بدعم من مؤيس  صندوق اإليداع )أت، قتصادي والتنما  السوياوإ
 .5114والتدبري، ماي

ل  القضاء العسكري، التشريع الوضعي، جموالتكمالا  يف التشريع اإليالمي و والتبعا  حممد عرفه، العقولات األصلا   -40
 .5101العشرون، اجمللد الثالث، و  العدد الثاين

 ،5110آب،-متوز 1و 1العدد  احملامني،جمل   العام ،بعض املالمح شكري، احملكم  اجلنائا  الدولا  حممد عزير  -45
 يوراي. ،11السن  

كلا    اإلقتصادي ،و قتصاد البحوث القانونا  اإللألفراد، جمل  القانون و اجلنائا  الدولا   املسؤلا  خادم ،حممد علي  -41
 .5119 ،19العدد  القاهرة،احلقوق جامع  
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لبحوث، القواعد الفنا  الشرطا  للتحقاق والبحث اجلنائي، مركز الدرايات و حممد فاروق عبد احلماد كامل، ا -49
 .0444منا ، الرايض، كادميا  انيف العربا  للعلوم األأ

حممد حممد يعاد الشعيب، التحدايت اليت جتابه عمل احملكم  اجلنائا  الدولا ، جمل  الدرايات القانونا ، كلا   -42
 .5115العشرين، يوناو وق جبامع  أياوط، العدد اخلامس و احلق

صدر عن دار ت لدرايات األمنا ،نسان، اجملل  العربا  لحقوق اإلعوض، احملاكم  اجلنائا  العادل  و حممد حمي الدين  -41
 .0901رجب العدد التايع، اجمللداخلامس، النشر العريب للدرايات األمنا  والتدريب لالرايض،

من رقم من، دراي  تتضمن قراءة يف قرار جملس األعالقاهتا مبجلس األورا، احملكم  اجلنائا  الدولا  و حممد هاشم ماق -41
قضا  دارفور، حبث مقدم للمؤمتر العلمي السنوي الذي نظمته كلا  احلقوق جامع  جرش  بشأن 5112، 0241

 ، األردن.5111مايو  00-4، الفرتة من والتحدايتاخلاص ، حتت عنوان القضاء اجلنائي الدويل، الواقع 
علما  اليت ال الندوة العمأ ،الطموحنساين الواقع و احملكم  اجلنائا  الدولا  القانون الدويل اإل علوان،حممد يويف  -41

 دمشق. ،5111األمحر،اللجن  الدولا  للصلاب  ، إصدار9/2/5111 دمشق،جامع   احلقوق،نظمتها كلا  
السن   يب،دتصدر عن كلا  الشرط   من والقانون،جمل  األ الدولا ،ختصا  احملكم  اجلنائا  إ علوان،حممد يويف  -44

 .5115، جانفياألولالعدد  العاشرة،
ىل الندوة العلما  حول احملكم  اجلنائا  الدولا  حتدي إمقدم  اإلنسانا ، حبثاجلرائم ضد  علوان، حممد يويف -011

 ،5110يناير  9ىل إ 5ة من رت محر يف الفاحلصان  اليت نظمتها جامع  دمشق لالتعاون مع اللجن  الدولا  للصلاب األ
 دمشق. األمحر،منشورات اللجن  الدولا  للصلاب 

سن  ، تصدرها كلا  شرط  ديب، الوالقانونختصا  احملكم  اجلنائا  الدولا ، جمل  األمن إحممد يويف علوان،  -010
 .5115العاشرة، العدد األول، يناير 

ث شرط  الشارق ، الفكر الشرطي، مركز حبو  اجلديد، جمل النظام العاملي  زيد، احملكم اجلنائا  الدولا  يفحممود إبراهام  -015
 .5110يولاو  الثاين،عربا  املتحدة، اجمللد العاشر، العدد مارات الاإل

العددان  امني،احملاحملامون جمل  تصدرها نقاب   الدولا ،ختصا  املوضوعي للمحكم  اجلنائا  حممود يلامان، اإل -011
 .5101ول األ تشرين-يلول أ ،، يوراي12، السن 4-01
وث ، اجملل  اجلنائا  القوما  تصدر عن املركز القومي للبحالدعوى اجلنائا  الدولا حممود عبد الفتاح، اجلرمي  و  -019

 .5110القاهرة، يولاو  ول والثاين،، العدد األواألربعون، اجملل  الرابع واجلنائا االجتماعا  
 للمحاكم ،ا مدى امكانا  تقدمي املسؤولني عنهاضي الفلسطانا  احملتل  و يرائلا  يف األاجلرائم اإل الطراون ،خملد  -012

 .5112يوناو  الكويت، والعشرون،التايع   الثاين، السن العدد  احلقوق،جمل  
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يبتمرب  الث،الثالعدد  الكويت، السن  السابع  والعشرون، احلقوق،جمل   الدويل،خملد الطراون ، القضاء اجلنائي  -011
5111. 

لا  احلقوق، جامع  املتهم أمامها، كباان حقوق ريف لاحملكم  اجلنائا  الدولا  و عبد اللهالنوايا ، التع /خملد الطراون  -011
 .5119البحرين، اجمللد األول، العدد الثاين، يولاو 

القضاءالدويل اجلنائي الدويل، جملد احلقوق تصدر عن جملس النشر العلمي، جامع  الكويت، العدد  خملد الطراون ، -011
 .5111، يبتمرب والعشرونالثالث، السن  السابع  

لعشرون، االثالث، السن  السابع  و  ئي الدويل، جمل  احلقوق، جامع  الكويت، العددخملد طراون ، القضاء اجلنا -014
 .5111يبتمري

 ،0441 تفاق روما لعامنعقاده بنظر اجلرائم الدولا  وفقا إلوإ ختصا لا  حتديد اإلآ الرشادي،مدوس فالح  -001
 .5111وناو ي ، السن  السابع  والعشرون،العدد الثاين الكويت، احلقوق،جمل   الدولا ،حملكم  اجلنائا  لامن جملس األ

مدى مسؤولا  حكوم  السودان عن محاي  حقوق األشخا  املهاجرين داخلاا من دارفور  مدوس فالح الرشادي، -000
من الدويل ذات الصل ، جمل  احلقوق تصدر عن جملس وفقا للقواعد القانون الدويل مع إشارة خاص  لقرارات جملس األ

 .5111يبتمرب، 10السن  العدد الثالث، الكويت،النشر العلمي، جامع  
اجمللد  لقوما ،االدولا  منوذجا(، اجملل  اجلنائا   الدويل )اجلرائمثر العوامل الساايا  يف النظام اجلنائي أ نظري،مروة  -005

 .5100مارس  األول،العدد  واخلمسون،الرابع 
نائا  القوما  العدال  اجلنائا  الدولا ، اجملل  اجلالوطنا  و مالي بني فكرة الساادة ختصا  التكاإل أمرمي انصري، مبد -001

 .5101، مارس واخلمسون، العدد األول، اجمللد الثالث واجلنائا يصدرها املركز القومي للبحوث االجتماعا  
مصطفى عبد النيب/ خلضر شعاعشا ، احلماي  القانونا  للفرد من التعذيب )دراي  مقارن  بني القانون الدويل  -009

العدد الثالث،  ،تصدر عن املركز اجلامعي غرداي ، اجلزائروالدرايات اجلزائري( جمل  الواحات للبحوث  والتشريع اجلنائي
 .5111ديسمرب 

السن   ول،األالعدد  من والقانون،جمل  األ الدولا ،املالمح الرئاسا  للمحكم  اجلنائا   مشعشع،معتصم مخاس  -002
 .5110التايع ،

قانون، كلا  الشريع  الناعته الوجدانا ، جمل  الشريع  و نطاق حري  القاضي اجلنائي يف تكوين ق ممدوح خلال البحر، -001
 .5119العشرون، يوناو، ن  الثامن  عشرة، العدد احلادي و مارات العربا  املتحدة، الس، جامع  اإلوالقانون

صالح عبد البديع شليب، محاي  الضحااي يف احملكم  اجلنائا  الدولا ، مؤمتر أكادميا  شرط  ديب الدويل حول   -001
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 013 الفقرة الثانية: إجراءات قضاء اإلحالة

 331 املطلب الثاين: النظام التنقييب ومرحلة احملاكمة
 431 جرائي للمحاكمة اجلنائيةول: التنظيم اإلالفرع األ

 431 الفقرة األوىل: سري احملاكمة
 311 ثباتقواعد اإلالفقرة الثانية: 

 014 الفقرة الثالثة: سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة يف النظام التحقيقي
 114 حكام اجلنائيةالفرع الثاين: الطعن يف األ

 214 ستئنافالفقرة األوىل: اإل
 214 الفقرة الثانية: الطعن ابلنقض

 451 املبحث الثالث: النظام املختلط يف التطبيق
 451 ول: املرحلة السابقة على حتريك الدعوى اجلنائيةاأل املطلب

 411 ستدالت()مرحلة اإل يف فرنسا سلطة التحري الفرع االول:
 411 صليةالفقرة األوىل: سلطة التحري األ
 411 ستثنائيةالفقرة الثانية: سلطة التحري اإل

 115 هتامالفرع الثاين: سلطة اإل
 115 جرائي الفرنسي(النظام اإل)العام دعاء املختصة مبباشرة اإلالفقرة األوىل: اجلهات 

 351 الفقرة الثانية: تنظيم النيابة العامة يف فرنسا
 551 الفقرة الثالثة: دور النيابة العامة يف التحقيقات االولية

 511 الفقرة الرابعة: تصرف النيابة العامة يف التحقيقات
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 581 بتدائياإلاملطلب الثاين: مرحلة التحقيق 
 511 مام قاضي التحقيقأالدعوى  ول:الفرع األ

 011 مامهأتصال قاضي التحقيق ابلدعوى اجلنائية وحدودها إالفقرة األوىل: 
 311 الفقرة الثانية: سلطات قاضي التحقيق يف الدعوى اجلنائية

 111 الفقرة الثالثة: ضماانت املتهم يف مرحلة التحقيق
 211 مام قضاء اإلحالة أالفرع الثاين: الدعوى 

 211 مامهأهتام ابلدعوى اجلنائية وحدودها تصال غرفة اإلإالفقرة األوىل: 
 411 هتامختصاصات غرفة اإلإالفقرة الثانية: 

 181 املطلب الثالث: مرحلة احملاكمة
 111 الفرع األول: ضماانت احملاكمة العادلة

 111 الضماانت العامة للمتهمالفقرة األوىل: 
 381 الفقرة الثانية: الضماانت اخلاصة للمتهم

 011 حكامالفرع الثاين: الطعن يف األ
 111 الفقرة األوىل: طرق الطعن العادية

 211 الفقرة الثانية: طرق الطعن غري العادية
 411 األنظمة اإلجرائية العامليةجرائي حملكمة اجلناايت الدولية من مكانة النظام اإل الفصل الثالث:

 111 قبل احملاكمة املبحث األول: طبيعة نظام احملكمة يف مرحلة ما
 111 مام احملكمة اجلنائية الدوليةأاملطلب األول: مرحلة املتابعة 

 111 الدولية دعاء العام يف اجلرائم الدولية وفقا ألنظمة احملاكم اجلزائيةالفرع األول: دور اإل
 118 هتام وفقا ألنظمة احملاكم اجلزائية الدولية املؤقتةالفقرة األوىل: سلطة اإل

 111 هتام يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةالفقرة الثانية: حق اإل
 012 يف مباشرة الدعوى اجلزائية للنيابة العامة الفرع الثاين: األساس القانوين للسلطة املخولة

 012 األوىل: مبدأ الشرعيةالفقرة 
 112 مبدأ املالئمة الفقرة الثانية:

 132 املطلب الثاين: مرحلة التحقيق
 142 دعاء العام كسلطة حتقيقالفرع األول: اإل

 152  اإلبتدائيالتحقيق  الفقرة األوىل: إجراءات
 202 العام يف التحقيقات(سلطات املدعي واجبات و ) التحقيقاتام يف عالفقرة الثانية: وضائف املدعي ال

 242 الفرع الثاين: الدائرة التمهيدية كسلطة إحالة
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 242 عتماد التهمإالفقرة األوىل: مرحلة 
 212 مام الدائرة التمهيديةأالفقرة الثانية: قواعد اإلفصاح 

 212 بعدها مرحلة احملاكمة وماطبيعة نظام احملكمة يف املبحث الثاين: 
 212 ثناء احملاكمةأاملطلب األول: األدوار املنوطة ابملدعي العام والدفاع والقضاة 

 302 امعالفرع األول: دور املدعي ال
 312 الفرع الثاين: دور الدفاع

 332 الفرع الثالث: دور القضاة
 352 الفقرة األوىل: مشاركة القضاة يف إجراءات احملاكمة

 312 إجراءات احملاكمة الفقرة الثانية: اهليمنة على
 382 الفقرة الثالثة: املداوالت

 382 ثباتاملطلب الثاين: القواعد العامة يف اإل
 312 مام احملكمةأالفرع األول: طبيعة الدليل 

 412 عرتاف ابلذنبالفقرة األوىل: اإل
 452 الفقرة الثانية: استجواب الشهود

 502 الفرع الثاين: قبول األدلة
 522 ثناء احملاكمةأالفرع الثالث: الضماانت القضائية 

 532 الفقرة األوىل: قرينة الرباءة
 542 حق املتهم يف حماكمة سريعة الثانية: الفقرة

 512 الفقرة الثالثة: حق املتهم يف حماكمة علنية
 512 الفقرة الرابعة: حق املتهم يف احملاكمة الشفوية

 512 ورهضجراء حماكمته حبإالفقرة اخلامسة: حق املتهم يف 
 582 حكام وطرق الطعن فيها وتنفيذهاصدار األإاملطلب الثالث: 

 582 حكام()كيفية صدور األ ل: املداولةو الفرع األ
 512 حكاممدى جواز الطعن يف األ الفرع الثاين:

 142 حكامالفرع الثالث: تنفيذ األ
 112 جرائي حملكمة اجلناايت الدوليةتطبيقات النظام اإل :الباب الثاين

 182 ختصاص احلكمة اجلنائية الدوليةالفصل األول: النطاق االجرائي إل
 112 صاص احملكمة اجلنائية الدوليةتخإضوابط  ول:املبحث األ
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 102 ختصاص املوضوعيول: اإلاملطلب األ
 112 جرمية اإلابدة اجلماعية :ولاأل الفرع

 122 فعاهلاأالفقرة األوىل: جرمية اإلابدة و 
 132 ختصاصها على جرمية اإلابدة اجلماعيةمام ممارسة احملكمة إلأالفقرة الثانية: العوائق 

 112 الفرع الثاين: اجلرائم ضد اإلنسانية
 112 الفقرة األوىل: حملة اترخيية عن اجلرائم ضد اإلنسانية وتطورها

 182 روما يقنن اجلرائم ضد اإلنسانيةالفقرة الثانية: نظام 
 812 الفرع الثالث: جرائم احلرب

 822 الفقرة األوىل: تطور مفهوم جرائم احلرب
 832 فعاهلاأالفقرة الثانية: نظام احملكمة يقنن جرائم احلرب و 

 812 الفرع الرابع: جرمية العدوان
 281 الفقرة األوىل: ماهية جرمية العدوان وتطورها
 281 اجلنائية الدولية الفقرة الثانية: جرمية العدوان ونظام احملكمة

 211 الزمين واملكاين للمحكمة اجلنائية الدولية-ختصاص الشخصياملطلب الثاين: اإل
 211 ختصاص الشخصي للمحكمةاإل ول:األ الفرع

 211 ختصاص احملكمة مبقاضاة األشخاص الطبيعينيإالفقرة األوىل: 
 215 عتداد ابلصفة الرمسية للمتهمني ومسؤولية القادة والرؤساءالثانية: عدم اإلالفقرة 

 023 ختصاص الزمين للمحكمةالفرع الثاين: اإل
 053 ختصاص املكاين للمحكمة الفرع الثالث: اإل

 083 ختصاص التكميلي للمحكمةاملطلب الثالث: اإل
 083 خذ بهختصاص القضائي ومربرات األاإلتكامل الول: اخللفية التارخيية ملبدأ الفرع األ

 083 التكامل أالفقرة األوىل: التطور التارخيي ملبد
 123 خذ مببدأ التكاملالفقرة الثانية: مربرات األ

 143 الفرع الثاين: مفهوم مبدأ التكامل وصوره
 143 التكامل  أالفقرة األوىل: تعريف مبد
 113 التكامل أالفقرة الثانية: صور مبد

 203 حكام مبدأ التكامل القضائيأالفرع الثالث: 
 203 الرغبة وأالفقرة األوىل: حالة عدم القدرة 
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 243 الصادر من القضاء الوطين الفقرة الثانية: حالة عدم نزاهة وصورية احلكم
 213 مام احملكمة اجلنائية الدوليةأالفقرة الثالثة: حالة خطورة الدعوى املرفوعة 

 213 لية ممارسة احملكمة الختصاصهاآاملبحث الثالث: 
 283 ختصاص احملكمةإحالة كآلية لتفعيل من يف اإلول: سلطة جملس األاملطلب األ

 283 ثناء مؤمتر روماأمن سلطة اإلحالة الفرع األول: كيفية منح جملس األ
 213 روماثناء مؤمتر أالفقرة األوىل: اخلالف حول منح اجمللس سلطة اإلحالة 

 313 من سلطة اإلحالةالفقرة الثانية: مربرات منح جملس األ
 323 من يف اإلحالةالفرع الثاين: الضوابط اليت حتكم سلطة جملس األ

 323 من من جملس األ الفقرة األوىل: حتديد املقصود ابإلحالة
 313 الفقرة الثانية: شروط اإلحالة

 313 قرار اإلحالة من املدعي العام للمحكمةالفرع الثالث: مدى إمكانية مراجعة 
 313 تفاق مع النظام األساسيالفقرة األوىل: إمكانية املراجعة من حيث اإل
 413 تفاق مع ميثاق األمم املتحدةالفقرة الثانية: حمدودية املراجعة من حيث اإل

 433 منمناذج اإلحالة من جملس األ الرابع:الفرع 
 443 املتعلق ابألزمة يف دارفور 2005لسنة 1513 الفقرة األوىل: القرار
 413 املتعلق ابألزمة يف ليبيا 2011لسنة  1110الفقرة الثانية: القرار 

 413 هاطراف وحدودحالة من قبل الدول األاملطلب الثاين: اإل
 503 ساسها القانوينأجتاهات القانونية يف مؤمتر روما حول اإلحالة و الفرع األول: اإل
 503 جتاهات القانونية يف مؤمتر روما حول إحالة حالة اىل دولة طرفالفقرة األوىل: اإل

 513 الفقرة الثانية: األساس القانوين إلحالة حالة من دولة طرف
 533 من قبل الدولة الطرفالفرع الثاين: شروط اإلحالة 

 533 الفقرة األوىل: الشروط الشكلية
 543 املوضوعيةالفقرة الثانية: الشروط 

 513 الفرع الثالث: القضااي احملالة من قبل الدول األطراف يف النظام األساسي
 513 الفقرة األوىل: القضية احملالة من قبل الكونغو الدميقراطية

 113 الفقرة الثانية: القضية احملالة من قبل اوغندا
 133 الفقرة الثالثة: القضية احملالة من قبل افريقيا الوسطى

 143 حالة مبعرفة املدعي العاماملطلب الثالث: اإل
 143االعداد الفرع األول: كيفية منح املدعي العام سلطة املباداة يف ضوء مناقشات الدول خالل مرحلة 
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 روما األساسي لنظام
عام الفقرة األوىل: يف ضوء مشروع جلنة القانون الدويل املقدم اىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

1114 
143 

 153 1111الفقرة الثانية: يف ضوء مناقشات اللجنة التحضريية املنبثقة عن اجلمعية العامة يف اجتماعها 
 113 الفقرة الثالثة: يف ضوء النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 113 نفسه(دور املدعي العام يف مباشرة التحقيق من تلقاء  الفرع الثاين: ماهية املباداة
 113 الوضع ابلنسبة للجرائم املرتكبة يف فلسطني والعراق الفرع الثالث:

)موقف احملكمة اجلنائية الدولية من القضية  الفقرة األوىل: ابلتطبيق على القضية الفلسطينية
 الفلسطينية(

103 

 133  الفقرة الثانية: موقف احملكمة اجلنائية الدولية من القضية العراقية
 153 جرائي يف مرحلة التحقيقالفصل الثاين: قواعد النظام اإل

 153 أمام املدعي العام اجلزائيةجراءات التحقيق يف الدعوى إول: املبحث األ
 113 دعاء العامول: جهاز اإلاملطلب األ

 113 دعاء العام جهاز اإلتكوين ول: الفرع األ
 113 ختصاصاتهإو  دعاء العاماإل مكتب شكيلالفقرة األوىل: ت

 113 ختيار املدعي العام ونوابهإ: الفقرة الثانية
 813 والية املدعي العامالفقرة الثالثة: 

 813 املدعي العام حياد: رابعةالفقرة ال
 833 -جهاز قضائي مستقل-وىل: مكتب املدعي العام الفقرة األ

 843 الفقرة الثانية: التبعية التدرجيية ملكتب املدعي العام
 853 الفقرة الثالثة: عدم جتزئة مكتب املدعي العام

 853 متيازات املقررة ألعضاء مكتب املدعي العاماإلو احلصاانت  الفقرة الرابعة:
 381 الفقرة اخلامسة: عدم مسؤولية أعضاء مكتب املدعي العام

 381 مكتب املدعي العام أعضاءالفرع الثالث: أتديب 
 381 مكتب املدعي العام أعضاءالفقرة األوىل: السلوكيات غري املشروعة اليت قد يرتكبها 

 381 اليت ميكن توقيعها على أعضاء مكتب املدعي العام الفقرة الثانية: اجلزاءات
 311 التحقيق إجراءاتاملطلب الثاين: دور املدعي العام يف سري 

 312 ستمرارهاإاملتلقاة يف بدء التحقيقات و ثر حمتوى املعلومات أول: الفرع األ
 312 وىل: ضوابط بدء التحقيقاتالفقرة األ
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 318 ويل من إجراءات التحقيقأإجراءات مجع األدلة كإجراء  :لثانيةالفقرة ا
 034 ىل احملكمة وسلطاته فيما يتعلق ابلتحقيقاتإشخاص الفرع الثاين: طلب املدعي العام حضور األ

 034 وىل: ضوابط تقدمي طلبات التعاون الدويل واملساعدة القضائيةالفقرة األ
 054 الفقرة الثانية: سلطات املدعي العام فيما يتعلق ابلتحقيقات

 014 الفرع الثالث: الضماانت القضائية يف مرحلة التحقيق
 014 ثناء التحقيقاتأوىل: حقوق املشتبه فيه الفقرة األ

 154 الشهود اثناء التحقيقاتالفقرة الثانية: حقوق 
 184 ثناء التحقيقأالفقرة الثالثة: حقوق اجملين عليه 

 204 رجاء التحقيق اجلنائي الدويلإمن يف ثر سلطة جملس األأاملطلب الثالث: 
 204 رجاء التحقيق واملقاضاةإمن يف طلب ول: ماهية السلطة املمنوحة جمللس األالفرع األ
 204 يقاف بني الرفض والتأييدو اإلأرجاء اإلوىل: سلطة الفقرة األ

 234 رجاء التحقيق واملقاضاةإالفقرة الثانية: مفهوم سلطة 
 244 رجاءالفرع الثاين: شروط اإل

 254 الفقرة األوىل: الشروط العامة لإلرجاء
 254 الفقرة الثانية: الشروط اخلاصة لإلرجاء

 214 جاء التحقيق واملقاضاةإر  من يفالفرع الثالث: تقييم سلطة جملس األ
 214 الفقرة األوىل: من الناحية التطبيقية

 304 من يتعدى صالحياتهجملس األ الفقرة الثانية:
 314 الفقرة الثالثة: تعطيل سلطات احملكمة

 314 الفقرة الرابعة: توفري احلصانة
 324 االنسانحرتام القانون الدويل اإلنساين وحقوق إالفقرة اخلامسة: احلد من 

 324 جراءات امام الدائرة التمهيديةاملبحث الثاين: اإل
 334 ختصاصات الدائرة التمهيدية قبل شروع املدعي العام يف التحقيقإول: املطلب األ

 334 ذن ببدء التحقيقالفرع األول: منح اإل
 354 التحقيق واملالحقة القضائيةعادة النظر يف قرارات املدعي العام بعدم الشروع يف إاملطلب الثاين: 

 354 منو جملس األأعادة النظر بناء على طلب من الدولة القائمة ابإلحالة إوىل: الفقرة األ
 314 عادة النظر من جانب الدائرة التمهيدية من تلقاء نفسهاإالفقرة الثانية: 

 314 ختصاص واملقبوليةالفرع الثالث: النظر يف الطعون اخلاصة ابإل
 314 املقبوليةو ختصاص سباب تقدمي الطعون املتعلقة ابإلأوىل: الفقرة األ
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 384 الفقرة الثانية: مضمون طلبات الطعون وموقف الدائرة التمهيدية منها
 314 ثناء سري التحقيقأختصاصات الدائرة التمهيدية إاملطلب الثاين: 

 314 والقبضصدار الدائرة التمهيدية ألوامر احلضور إ ول:الفرع األ
 404 وىل: طلب القبض والتقدميالفقرة األ

 424 حتياطيالفقرة الثانية: القبض اإل
و طلبات القبض أالفقرة الثالثة: التزامات الدول األطراف اليت تتلقى طلبات القبض والتقدمي 

 حتياطياإل
434 

 454 الفقرة الرابعة: طلب العبور
 454 فراج عن الشخص املتحفظ عليهالتمهيدية حيال طلبات اإلالفرع الثاين: موقف الدائرة 

 454 ىل احملكمةإىل الدولة املتحفظة على الشخص قبل تقدميه إفراج املقدم وىل: طلب اإلالفقرة األ
 414 فراج املؤقت من الشخص احملتجز يف مقر احملكمة قبل احملاكمةالفقرة الثانية: طلب اإل

 484 الضرورية الين تتخذها الدائرة التمهيدية لضمان سري التحقيقات جراءاتالفرع الثالث: اإل
 414 دلة وحفظهاجراء التحقيقات جلمع األإ وىل:الفقرة األ

 514 قليم دولة طرفإدلة يف الفقرة الثانية: مجع األ
 524 عتماد التهم قبل احملاكمة(إ) املطلب الثالث: التصرف يف التحقيق

 544 قرار التهمإجراءات والتدابري اليت تتخذ قبل عقد جلسة ول: اإلالفرع األ
 514 قرار التهمإثناء عقد جلسة أختصاصات الدائرة التمهيدية إالفرع الثاين: 

 514 قرار التهم يف حالة حضور الشخص املعينإعقد جلسة  وىل:الفقرة األ
 104 املعينقرار التهم يف حالة غياب الشخص إالفقرة الثانية: عقد جلسة 

 124 عتماد التهم وبدء احملاكمةإبني  الفرع الثالث: وظائف الدائرة التمهيدية يف الفرتة ما
 124 الفقرة األوىل: منح اإلذن للمدعي العام يف تعديل هتم مت إقرارها

 134 عتماد التهمخطار املعنيني ابلقرار املتعلق إبإالفقرة الثانية: واجب 
 144 النظام اإلجرائي يف مرحليت احملاكمة وما بعدها الفصل الثالث: قواعد

 144 احملاكمة ول: مرحلةاألاملبحث 
 154 ساسية للشروع يف احملاكمةول: الضوابط األاملطلب األ

 154 )القرارات والطلبات والدفوع األولية( ولية للمحاكمةجراءات األاألول اإل الفرع
 154 (التحضريية اجللسة)احملاكمة  قبل التمهيدية الدائرة تتخذها اليت التمهيدية جراءاتاإل: وىلاأل الفقرة

 114 الطلبات والقرارات املبدئية املتعلقة إبجراءات احملاكمة الفقرة الثانية:
 104 و الطعن يف مقبولية الدعوىأختصاص احملكمة إالفقرة الثالثة: الدفع بعدم 
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 124 التعاونالفقرة الرابعة: أتجيل تنفيذ طلبات 
 134 الفرع الثاين: الضوابط الشكلية للمحاكمة

 134 وىل: علنية اجللساتالفقرة األ
 154 الفقرة الثانية: شفوية املرافعات

 114 )احملاكمات احلضورية( جراءات يف حضور املتهمنيالفقرة الثالثة: مباشرة اإل
 114 تدوين إجراءات احملاكمة الفقرة الرابعة:

 804 مام احملكمةأثبات الثالث: قواعد اإلالفرع 
 804 احملكمة يفثبات الفقرة األوىل: طرق اإل

 481 بتدائية عند قبول األدلة وتقديرهاالفقرة الثانية: الضوابط اليت تتقيد هبا الدائرة اإل
 125 بتدائية جتاه املتهمني والضحااي والشهوداملطلب الثاين: واجبات الدائرة اإل

 412 هم يف مرحلة احملاكمةتاألول: حقوق املالفرع 
 413 فرتاض براءة املتهمإ أالفقرة األوىل: مبد

 415 الفقرة الثانية: حق املتهم يف املساواة التامة
 411 الفقرة الثالثة: حق املتهم يف ابالغه بطبيعة التهمة ومنحه وقتا كافيا لتحضري دفاعه

 411 حماكمة دون أي أتخريالفقرة الرابعة: حق املتهم يف 
 411 ستجواب الشهود ومناقشتهمإالفقرة اخلامسة: حق املتهم يف 

 لفأن حيو مكتوب للدفاع عن نفسه دون أن يديل ببيان شفوي أحق املتهم يف  الفقرة السادسة:
 اليمني 

418 

 411 الفقرة السابعة: حق املتهم يف الدفاع
 025 مام احملكمةأالفرع الثاين: حقوق الضحااي والشهود 

 035 وىل: تعريف الضحاايالفقرة األ
 055 الفقرة الثانية: تدابري محاية الضحااي والشهود

 135 صدار احكام احملكمة اجلنائية الدوليةإاملطلب الثالث: ضوابط 
 145 حكامصدار األإول: األسس اليت جيب مراعاهتا عند الفرع األ

 155 طرح الدليل يف اجللسة الفقرة األوىل:
 155 بتدائيةالفقرة الثانية: حضور قضاة الدائرة اإل

 115 حكامشروط صحة األ الفقرة الثالثة:
 185 الفقرة الرابعة: حترير احلكم ونشره

 115 الفرع الثاين: العقوابت
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 115 العقوابت الواجبة التطبيق الفقرة األوىل:
 235 الثانية: تقرير العقوبةالفقرة 

 215 ضرار الضحاايأجرب  الفرع الثالث:
 305  املبحث الثاين: مرحلة ما بعد احملاكمة

 305 أحكام احملكمة اجلنائية الدوليةاملطلب األول: الطعن يف 
 315 ستئنافول: الطعن بطريق اإلالفرع األ
 315 ستئنافوىل: قبول اإلالفقرة األ

 355 ستئنافجراءات اإلإالفقرة الثانية: 
 385 )إلتماس إعادة النظر( إعادة النظر يف حكم اإلدانةالفرع الثاين: 

 385 وىل: الضوابط املوضوعية إلعادة النظرالفقرة األ
 405 عادة النظرإجراءات إالفقرة الثانية: 

 415 ستئنافالفقرة الثالثة: حكم دائرة اإل
 425 و املدان يف حالة الرباءةأالفرع الثالث: تعويض الشخص املقبوض عليه 

 425 وىل: طلب التعويضالفقرة األ
 435 لتماس التعويضإجراء املتبع يف الفقرة الثانية: اإل

 435 الفقرة الثالثة: ضوابط تقدير التعويض
 445 احملكمة اجلنائية الدولية أحكاماملطلب الثاين: حجية 

 455 مام احملكمة اجلنائية الدوليةأحكام اجلنائية الصادرة من القضاء الوطين أول: حجية الفرع األ
 415 زاء القضاء الوطينإحكام احملكمة اجلنائية الدولية الفرع الثاين: حجية األ
 545 حكام احملكمة اجلنائية الدوليةأاملطلب الثالث: تنفيذ 

 555 حكام السجن الصادرة من احملكمةأول: دور الدول يف تنفيذ الفرع األ
 515 شراف على التنفيذدولة التنفيذ واإل الثاين: تغيريالفرع 

 515 وىل: تغيري دولة التنفيذ املعنيةالفقرة األ
 515 شراف عليهالفقرة الثانية: تنفيذ احلكم واإل

 125 الفرع الثالث: تنفيذ التدابري وختفيض العقوبة
 125 الفقرة األوىل: التغرمي واملصادرة والقيود على اجلرائم األخرى

 155 العقوبة على جرائم أخرى الفقرة الثانية: القيود الواردة على املقاضاة أو
 115 الفقرة الثالثة: سلطة احملكمة يف إعادة النظر يف ختفيض العقوبة

 185 الفقرة الرابعة: فرار احملكوم عليه
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 115 اخلامتة
 825 قائمة املراجع

 141 الفهرس
  ملخص

 



 

  

 مــلــخــص
 

 
                                                    مــلــخــص:

يعترب النظام اإلجرائي للمحكمة اجلنائية الدولية أول وثيقة إجراءات جزائية دولية شاملة وموازنة بني أهم النظم الرئيسية 
 هذه النظم وأغفلت بعض عيوهبا.ستمدت أحكامها من مزااي إالنظام الالتيين( حيث -يف العامل )النظام األجنلوسكسوين

وقد نتج عن هذا التمازج خلق نظام إجرائي فرمي من نوعه، أوجد على املستوى القانوين توازان معتربا بني أساليب النظام 
اإلهتامي والتحقيقي، وذلك إبدماج عناصر كال من النظامني هبدف إعداد جمموعة متناسقة من القواعد الدولية هتدف إىل حتقيق 

الة جنائية دولية، غري أن هذا النظام ختللته بعض العيوب والنقائص اليت البد من إعادة النظر فيها السيما يف بعض إجراءاته من عد
 أجل حتقيق توازن بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، ولو أن معظم العيوب كانت سياسية أكثر منها قانونية.

Résumé: 
Les règles procédurales de la Cour pénale internationale sont le premier 

document de procédure international, équilibre, global et le plus important entre les 
grands systèmes du monde (le système anglo-saxon - système latin), tirant leurs 
dispositions des avantages de ces systèmes et omettant certains des Leurs inconvénients. 

Ce mélange a abouti à la création d'un système procédural unique en son genre 
permettant d'envisager un équilibre au plan juridique entre les techniques des systèmes 
«accusatoire» et «inquisitoire» en intégrant les éléments des deux systèmes afin de 
préparer un ensemble cohérent de règles internationales visant à la réalisation de la justice 
pénale internationale, mais ce système est ponctué de certains défauts et insuffisances qui 
convient être réexaminés, en particulier dans certaines de ses procédures, afin d'obtenir 
un équilibre loin de toute autre considération, même si la plupart des défauts étaient plus 
politiques que juridiques. 

 
Abstract: 

The procedural rules of the International Criminal Court is the first international 
procedural document, comprehensive and most important balance between the major 
systems in the world (the Anglo-Saxon system-Latin system) deriving their provisions 
from the advantages of these systems and omitting some of their disadvantages. 
          This intermixture resulted a creation of  a unique procedural system of its kind, 
giving a considering balance at the legal level among the “adversarial” and “inquisitorial” 
systems techniques, by integrating elements of both systems in order to prepare a 
consistent set of international rules aimed at the achievement of international criminal 
justice, but this system is punctuated by some defects and shortcomings that needed to 
be re-examined, especially in some of its procedures in order to achieve a balance away 
from any other considerations, even though most of the defects were more political than 
legal.                                                                                                                                       
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