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ضمانات حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية
إعداد
أحمد سعيد عبد الكريم السويلميين
إشراف
األستاذ الدكتور نزار العنبكي
الملخص
هدفت الدراسة لبيان الضمانات التي يتمتع بها المتهم الخاضع للتحقيق والمحاكمة أمام
المحكمةالجنائيةالدولية،وبيانماتميزتبهالمحكمةالجنائيةالدوليةفيأخذهابنظامفعالمن
الضمانات،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليليمن خاللوصفضمانات المتهمأمام
المحكمةالجنائيةالدولية.
وقد أتخذت المحكمة الجنائية الدولية العديد من الضمانات ،السيما الخاصة بمرحلة
التحقيق االبتدائي ،وتتضمن تلك الضمانات؛ الضمانات المتعلقة بسلطة التحقيق ،والضمانات
المتعلقة بالقواعد األساسية واجراءات التحقيق ،وضمانات المتهم عند مباشرة إجراءات التحقيق.
وتتمثل ضمانات المتهم المتعلقة بسلطة التحقيق في تشكيل سلطة التحقيق ،وفي كيفية ممارسة
عملها،وفيدورالدائرةالتمهيديةفيإجراءاتالتحقيق،وفيواجباتالمدعيالعاموصفاته.أما
بالنسبةلضماناتالمتهمالمتعلقةبالقواعداألساسيةواجراءاتالتحقيقفتتمثلباألخذبقاعدةتدوين
التحقيقوقاعدةعالنيةالتحقيق.وهناكضماناتعندمباشرةإجراءاتالتحقيقتتمثلبالضمانات
التيتتعلقبشهادةالشهودوالواردةفيالتشريعاتالوطنيةكتحليفالشاهداليمين،ووجودأشخاص
ممنوعون من أداء الشهادة ،وحق المتهم بمناقشة الشاهد ،والضمانات المتعلقة باالستجواب منها

ي

حضورالمهامي،والضماناتالمتعلقةباإلجراءاتاالحتياطيةالتيتتخذضدالمتهمكحالةالقبض
والتوقيفكعدمجوازالتوقيفاوحرمانالحريةااللالسبابالمبررةوالداعيةلذلكوضمناجراءات
قانونية ،والحق بطلب اإلفراج المؤقت والحق بالتعويض عن التوقيف غير المشروع .وتوصي
الدراسة بأهمية قيام الدول بضمان تحقيق مبدأ التكامل بين اختصاص المحكمة واالختصاص
الوطن،منخاللتعديلتشريعاتهاالوطنيةفيضوءنظامرومااالساسي،ومناالهميةبمكانأن
يت ماالهتمامبالجوانباإلنسانيةواالخالقيةفيمايتعلقبمعاملةالمتهم،فيالمحكمةالجنائيةالدولية
اءاثناءالتحقيقأواثناءالمحاكمة.
سو ً
الكلمات المفتاحية:ضمانات،المتهم،المحكمةالجنائيةالدولية.
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ABSTRACT
The study aimed at identifying the guarantees that surround the accused subject
to investigation and prosecution in national legislation, before the International Criminal
Court and its constituencies, and to indicate the characteristics of the International
Criminal Court in taking an effective system of safeguards compared to national
legislation.
The International Criminal Court (ICC) has taken many guarantees, especially
those relating to the initial investigation stage, including those relating to the
investigative power, guarantees of basic rules and investigative procedures, and
guarantees of the accused when initiating investigation proceedings. The accused's
safeguards regarding the power to investigate constitute the investigative authority, the
manner in which it functions, the role of the Pre-Trial Chamber in the investigation
proceedings, and the duties and character of the Prosecutor. As for the accused's
guarantees relating to the basic rules and procedures of the investigation, it is the
introduction of the rule of recording the investigation and the basis of the investigation.
There are safeguards in the initiation of the investigation procedure, which are the
guarantees relating to witness testimony contained in national legislation such as the
right to be sworn in, the presence of persons who are not allowed to testify, the right of
the accused to discuss the witness, the guarantees of questioning, the presence of the
accused, the safeguards of the accused, Such as the prohibition of arrest or deprivation
of liberty, except for justified reasons and within legal proceedings, the right to request
provisional release and the right to compensation for unlawful arrest.

Key words: guarantees, accused, International Criminal Court.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
تمهيد:
ظهرتمسألةضماناتالمتهمأمامالقضاءالجنائيالدوليمنذبداياتمحاوالتانشاء
انتهاء بالمحكمة الجنائية الدولية،
محاكم جنائية دولية،
ابتداء من الحرب العالمية األولى ،و ً
ً
والمحاكمالجنائيةالدوليةالخاصةأوالمدولة.ومنأوائلالوثائقالتيأظهرتبوضوحالحاجة
لضمانات للمتهم كانت في نظام محكمة نورمبرغ ،وتظهر هذه الضمانات بصورة خاصة في
النظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية(نظامروما)التيأنشئتفيعام.1992ومنالجدير
بالمالحظة ،بهذا الخصوص هو تطور النصوص التي أقرت تلك الضمانات بحسب التطور
التاريخي ألنظمة محاكم القضاء الجنائي الدولي ،حيث تطورت ضمانات المتهم شيئاً فشيئاً
بتطورتلكالمحاكم،ابتداءمنمحاكماتالحربالعالميةاألولىوالثانية،ومحاكماتيوغوسالفيا
السابقة ورواندا ،وباقي نماذج المحاكم الجنائية الدولية الخاصة أو المختلطة كالمحاكم التي
أنشئتفيكمبودياوسيراليونوتيمورالشرقيةولبنان،وانتهاءبالمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمة.
وقد تأثر تطور هذه الضمانات بالفلسفات التي قامت وراء إنشاء المحاكم الجنائية الدولية،
وباألسبابوالظروفالتيأدتإلىوالدتها .وتركزالدراسةالحاليةعلىضماناتحقوقالمتهم
في المحاكمة العادلة في نظام روما األساسي المحكمة الجنائية الدولية .حيث تضمن النظام
نصوصاً عديدةفيمايتعلقبضماناتالمحاكمةالعادلة،وتشكلهذهالضماناتالواردةفيهمثاالً
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يحتذىبه،ونموذجاً متمي اًز،ومبادئأساسيةيستندإليها،في احترامحقوقاإلنسان.ومنهذه
الضماناتماتمالنصعليهابطريقةمباشرة،وهوماسوفيتمالتطرقإليهفيمابعد(.)1
ومن أجل تحقيق محاكمة عادلة وفقاً لمبادئ القانون الدولي الجنائي وقواعد العدالة
واالنصاف ،فإن النظام األساسي للمحكمة كرس مجموعة من هذه الضمانات سواءاً المتعلقة
بالجانباإلجرائيأوالجانبالموضوعي،تستندإلىحقالمتهمفيالدفاععننفسهباعتباره
جوهرالضمانات،وهوحقطبيعيلإلنسانإذيجدأساسهفيحقالدفاعالمشروعالذييستمد
منانفعاالتهالفطريةالتيتحركهللدفاعضدأيتهديديواجهه.فبموجبهيتمكنالمتهممنإثبات
إدعاءاته وعرض ما يراه على الواقعة المسندة إليه وذلك بهدف تأكيد براءته .وحق المتهم في
الدفاعمكرسومعترفبهفيجميعاالعالناتواالتفاقاتالدوليةلحقوقاإلنسان،منهاإلعالن
العالميلحقوقاإلنسانلسنة1942مالذيبالرغممنأنهذوطابعأخالقيإالأنجلاألجهزة
القضائيةسواءالوطنيةأوالدوليةكرستالحقوقالواردةفيهوالذينصفيالمادة11منهعلى
حق المتهمفي توفيرجميعالضمانات الالزمة للدفاععننفسه ،وكذلكالعهد الدولي للحقوق
المدنيةوالسياسيةالذيبدورهنصفيالمادة 14علىحقالمتهمفيالدفاعوذلكبأنيحاكم
حضورياً،وأنيدافععننفسهأوبواسطةمحامي،وأنيخطربوجودمنيدافععنهفيحالة
عدمقدرتهالمالية(.)2
وباإلضافةإلىاالتفاقياتواالعالناتالدوليةالعالمية،فإنهذاالحقمكرسأيضاً في
الصكوك الدولية اإلقليمية لحقوق اإلنسان ،وهو ما سيتم اإلشارة إليه وبحثه في هذه الدراسة.
()1بنيفضل،عالءباسمصبحي(.)1111ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية،رسالةماجستير
غيرمنشورة.جامعةالنجاحالوطنية،نابلس،فلسطين،ص.6

( )2الجمعية العامة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في باريس في  11كانون األول/ديسمبر  1942بموجب
القرار117ألف.
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وسينصب االهتمام في هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية تكريس النظام األساسي للمحكمة
الجنائيةالدوليةلضماناتالمتهممقارنةمعوجودهافيأنظمةالمحاكمالجنائيةالدوليةالخاصة
السابقةوتميزنظامروماباألخذبها،األمرالذييعكسالصورةالمثاليةللمحكمةالجنائيةالدولية
مما يشجع الدول االنضمام إلى نظامها األساسي المراعاة المحكمة ألسس المحاكمة العادلة
والنزيهة.كماتقومالدراسةببياناإلطارالقانونيالكامللهذهالضمانات،وأبعادهاالقانونية.
مشكلة الدراسة
المتهم هو أحد أطراف الرابطة اإلجرائية في الدعوى الجنائية الدولية التي ينظرها
القضاء الجنائي ،فهذا الشخص منذ لحظة توجيه االتهام إليه يكتسب مجموعة من الحقوق
قادر على الدفاع عن نفسه واثبات براءته .فهذه الضمانات والحقوق
والضمانات التي تجعله ًا
مستمدةمنالشرعيةالجنائيةالتيتمالتأكيدعليهافيالكثيرمناالتفاقياتالدولية،لذايتطلب
ذلك وجوب معاملة المتهمفي جميع مراحل الدعوى الجزائية على أساس صفة البراءة ،بغض
النظرعننوعجريمتهأوكيفيةارتكابها،األمرالذييوجبعلىاألجهزةالقائمةبالتحقيقأو
المحاكمة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،والتقيد بالضمانات
التيمنشأنهاأنتضمنحريتهالشخصية،ذلكألنهيجنبهاخطرالتعسفعندمباشرةمثلهذا
اإلجراء.
تحاولالدراسةاالجابةعناألسئلةاآلتية:
 .1ما الضمانات التي تحيط بالمتهم الخاضع للتحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية
الدوليةودوائرها؟
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 .1مامدىكفايةهذهالضماناتللعملبهافيظلالنظامالقضائيالجنائيالدوليالدائم
ممثالًبالمحكمةالجنائيةالدولية؟
 .3ماالذيتميزتبهالمحكمةالجنائيةالدوليةفيأخذهابنظامفعالمنالضماناتمقارنة
معأنظمةالمحاكمالجنائيةالدوليةالسابقة؟
أهداف الدراسة:
تهدفهذهالدراسةإلى:
 التعرف على الضمانات التي تحيط بالمتهم الخاضع للتحقيق والمحاكمة أمام المحكمة
الجنائيةالدوليةودوائرها.


بيانمدىكفايةهذهالضماناتللعملبهافيظلالنظامالقضائيالجنائيالدوليالدائم
ممثالًبالمحكمةالجنائيةالدولية.

 بيانماتميزتبهالمحكمةالجنائيةالدوليةفيأخذهابنظامفعالمنالضماناتمقارنة
معأنظمةالمحاكمالجنائيةالدوليةالسابقة.
أهمية الدراسة
يعد موضوع الضمانات من الموضوعات الهامة في مجال دراسة اإلجراءات الجنائية
التي تمر بها الدعوى الجزائية وعلى الصعيد الدولي ألنها األساس لتحقيق العدالة الجنائية.
فالمبادئ القانونية تفترض بداية أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته األمر الذي يتطلب تمكين
المتهممنالدفاععننفسهوتمتعهبالضماناتالالزمةلكفالةبراءتهودفاعهعننفسه.
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كماأنموضوعالضماناتمنالموضوعاتالهامةعلىالمستوىالدوليوذلكلخطورة
الجرائم الدولية األمر الذي يتبع له خطورة االتهام بها ،وفي نفس الوقت فإن مرتكبي الجرائم
الدوليةعادةمايكونونمنالشخصياتالتيتتمتعبالحصاناتباعتبارهماألقربإلىارتكابها،
لذافإنهليسمنالسهولةبمكانتوجيهاتهاملهمدونتمتعهمبضماناتللدفاععنأنفسهم.
كماأنمسيرةالقضاءالجنائيالدوليقدمرتبمراحلومحطاتعديدةلنتلقىرضا
لدىكافةالشرائحذلكأنهافيأحدمحطاتهاكانتقدجردتالمتهمينمنالضماناتالالزمة
للدفاععنأنفسهمواظهارمشروعيةالمحاكماتوقانونيتها.ولماكانتالمحكمةالجنائيةالدولية
تمثل قمة تطور القضاء الجنائي الدولي ،األمر الذي يفترض ،أن يتضمن نظامها األساسي
أفضلالضماناتالالزمةللمتهمأثناءخضوعهللتحقيقوالمقاضاةأمامها.
وتظهرأهميةدراسةموضوعحقوقالدفاعأمامالمحكمةالجنائيةالدوليةكونالمحكمة
الجنائية الدولية كرست هذا الحق بموجب نظامه األساسي ووفقاً لقواعد اإلجراءات وقواعد
اإلثبات ،باعتبار المتهم طرفاً إيجابياً في الدعوى ،وذلك بهدف تحقيق محاكمة عادلة ونزيهة
مبنية على أساس العدالة واالنصاف واحترام حقوق اإلنسان .وكان هذا سبباً أساسياً الختيار
الباحثلهذاالموضوعفيالدراسةالحالية.
محددات الدراسة:
المحدد الزمني :تتحدهذهالدراسةزمنياً فيالمدةالتيتبدأبعام 1992والذيبدأبتطبيقنظام
روماولغاية1117وهيفترةإعدادالدراسة.
المحدد المكاني :يشمل اإلطار المكاني لهذا الموضوع كل أقاليم الدول التي تمارس المحكمة
الجنائيةالدوليةإختصاصهاعلىالجرائمالواقعةفيهاووفقاًللنظاماألساسي.

6

المحدد الموضوعي :ينحصرالمحددالموضوعيللدراسةفيدراسةضماناتحقوقالمتهملدى
المحكمةالجنائيةالدولية.
مصطلحات الدراسة:
المحكمة الجنائية الدولية" :مؤسسة دائمة ذات شخصية قانونية دولية مستقلة تتمتع باألهلية
القانونيةالتيتمكنهامنأداءوظائفهاوترتبطباألممالمتحدةبموجبإتفاقيستندإلىهذهالمادة،
وتعترف على وقفة األمم المتحدة بالمحكمة الجنائية الدولية بهذه الصفة مما يجعلها جزءاً من
منظومةاألممالمتحدة"(.)1
ضمانات حقوق المتهم:
الضمانات:
الضمانات اصطالحاً :هي"القنواتأوالوسائلالتييمنحهاالقانونللشخصلكييتمتعبموجبها
بحقوقه،وتحميها،وتكونلهالحريةفيأنيستعملهذهالوسائل،أوالًيستعملها،دونأنيترتب
علىذلكإخاللبالتزامقانوني،ويشترطفيهاأنتشتملعلىالتزاميقععلىالطرفاألخرفي
الرابطةاإلجرائية.ومنهاضماناتحقوقالمتهمفيمحاكمةعادلةفيإجراءاتالمحكمةالجنائية
الدولية"(.)2
المتهم :هو"كلشخصتحركالدعوىالجنائيةضدهلشبهةارتكابهجريمةأواشتراكهفيها(.)3
ويعرفالمتهمأيضاً علىأنههومنتوافرتضدهأدلةوقرائنقويةكافيةلتوجيهاالتهامإليه
وتحريكالدعوىالجنائيةقبله"(.)4
()1العنبكي،نزار(.)1111القانون الدولي اإلنساني.عمان:داروائل،ص.551
()2بريك،إدريسعبدالجوادعبداهلل(.)1115ضمانات المشتبه فيه مرحلة االستدالل ،دراسة مقارنة لحقوق
االنسان في ضوء اخر تعديالت قوانين االجراءات الجنائية،االسكندرية:دارالجامعةالجديدةللنشر،ص.31
()3الدهبي،ادواردغالي(.)1991االجراءات الجنائية في التشريع المصري،مصر:مكتبةغريب،ص.74
()4هليل،فرجعلواني(.)1992موسوعة علواني في التعليق على قانون االجراءات الجنائية،االسكندرية:
دارالمطبوعاتالجنائية،ج،1ص.732

7

اإلطار النظري:
تتضمنهذهالدراسةابتداءبمقدمةعنموضوعهاوأهميتهاوأهدافهاومشكلتهاومحدداتها
والمصطلحات المستخدمة فيها واإلطار النظري لموضوعها .وتتناول الدراسة موضوع تطور
ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحكمة الجنائية الدولية من خالل التطرق إلى ضمانات
المتهمفيمحاكماتالحربينالعالميتيناألولىوالثانيةوضماناتالمتهمفيمحاكماتمابعد
الحرب العالمية الثانية وضمانات المتهم الواردة في الوثائق الدولية .وتضمن اإلطار النظري
أيضاً الضماناتالمتعلقةبالمبادئالعامةالتيأخذتبهاالمحكمةوباختصاصاتهاوتشكيلهامع
التركيز على الضمانات المتعلقة باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية والضمانات القانونية
العامةالخاصةبالتجريم وضماناتتشكيلالمحكمةوأجهزتها.
كذلك تتعرض الدراسة إلى ضمانات المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة واصدار
األحكاموالطعنبهاومحدداتهذهالضماناتوأخي اًرتتناولالدراسةخاتمةالنتائجالتيتوصلت
إليهاوالتوصياتالمقترحةفيضوءهذالنتائج.
الدراسات السابقة
الدراسات السابقة التي تطرقت إلى ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية والتيعثرنا
عليهاهي:
-

دراسة اعكاش ،مراد ( .)8102ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية – مقارنة
بالقوانين الجنائية الداخلية .أطروحة دكتوراه غير منشورة .جامعة المنصورة ،المنصورة،
مصر( ،)1تضمنت هذه الدراسة الضمانات المقررة للمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية،

( )1اعكاش ،مراد ( .)1116ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية – مقارنة بالقوانين الجنائية
الداخلية.أطروحةدكتوراهغيرمنشورة.جامعةالمنصورة،المنصورة،مصر .
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اعتمدالباحثأسلوبالمقارنةمعالقوانينالداخلية،مقتص اًرفيذلكعلىمرحلةالمحاكمة

و
تبين أن هذا الموضوع من الموضوعات الحيوية
دون مرحلة التحقيق االبتدائي ،حيث ّ
والمهمة ،وذلك الرتباطها الوثيق بحقوق اإلنسان ،وبالنظر إلى طبيعة اآللية التي أنشأت
بموجبهاالمحكمةالجنائيةالدولية”نظامرومااألساسي”الذيهومعاهدةدولية.وتتميز
هذه الدراسة بكونها تركز على ضمانات المتهم وفق النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدوليةوفققواعدهاالقانونية.
 دراسة آل خطاب ،خضر محمد ( .)8100ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة فينظام المحكمة الجنائية الدولية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االسراء(،)1وتناولت
هذه الدراسة ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة واحدة من مراحل
التحقيقوالمحاكمةوهيمرحلةماقبلالمحاكمةفقطولمتتطرقلباقيالضمانات.
 دراسة بسيوني ،محمود شريف ( .)8112المحكمة الجنائية الدولية ،مطابع روز اليوسفالجديدة ،الطبعة الثالثة ،القاهرة( ،)2تتعلق هذه الدراسة بالنظام االجرائي أمام المحكمة
الجنائيةالدوليةفيمرحلتيالتحقيقوالمحاكمة،وهدفتالدراسةالىتحليلالنظاماالجرائي
أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وهي تشير بشكل مقتضب
لضماناتوحقوقالمتهم.
 دراسة نابي ،محمد ( .)8102معاملة المتهم في الجرائم الدولية أمام محكمة الجناياتالدولية ،جامعة محمد خيضر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجزائر(،)3بينتضمانات
( )1آل خطاب ،خضر محمد ( .)1111ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة في نظام المحكمة
الجنائية الدولية،رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةاالسراء 

()2بسيوني،محمودشريف(.)1111المحكمة الجنائية الدولية ،مطابعروزاليوسفالجديدة،الطبعةالثالثة،
القاهرة.

( )3نابي ،محمد (  .)1116معاملة المتهم في الجرائم الدولية أمام محكمة الجنايات الدولية ،جامعة محمد
خيضر،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،الجزائر.
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المتهممنأهملمواضيعالذيحظيتباهتمامنظامرومااألساسيوالمواثيقالدولية،وعليه
قامتالدراسةبالحديثبطريقةتفصيليةعنهذهالضماناتبحيثتناولتفيالفصلاالول
عنضماناتالمتهمفيالجرائمالدوليةقبلالمحاكمة،أمابالنسبةللفصلالثانيفقدتناول
ضمانات المتهم في الجرائم الدولية أثناء المحاكمة وذلك من خالل الحديث عن احترام
المبادئ العامة للمحاكمة ،وأشارت الدراسة إلى أن من حق المتهم أن يطعن في االحكام
الصادرةضدهسواءكانذلكعنطريقاالستنافأوعنطريقااللتماسبإعادةالنظر،
باإلضافةإلىذلكحقهفيالتعويضوتنفيذالعقوبةسواءكانذلكاثناءتنفيذهذهاألخيرة
أوبعداتمامها.
تتميزالدراسةالحاليةبتناولهالموضوعضماناتحقوقالمتهمأمامالمحكمةالجنائيةالدولية،
بينماركزتالدراساتالسابقةعلىموضوعمقاربةلموضوعالدراسةالحالي.
منهجية الدراسة:
تقومالدراسةعلىاستخدامالمنهجالوصفيالتحليليمنخاللوصفضماناتالمتهم
أمام المحكمة الجنائية الدولية وبيان تطورها التاريخي في ظل أنظمة المحاكم الجنائية الدولية
السابقة ،وبيان العالقة بين هذه الضمانات وتلك الموجودة في التشريعات واألنظمة القانونية
الوطنيةوارتباطهاأيضاًمعاألدواتوالوثائقالدوليةالتيتتضمنفينصوصهاضماناتمعينة
للمتهمين .وتحليل النصوص القانونية في المعاهدات الدولية وبعض الوثائق الدولية األخرى
والنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية.واآلراءالفقهيةوبعضاالحكامالقضائيةالمتوفرةفي
هذاالمجال.وبعضالتشريعاتالوطنيةحسبصلتهابموضوعالدراسة.
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أدوات الدراسة:
 نظامرومااألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية. -اإلتفاقياتوالمعاهداتالدوليةذاتالصلةبموضوعالدراسة.
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الفصل الثاني
التعريف بالمتهم وضمانات محاكمته وتشكيل واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية
يتمتع اإلنسان بحقوقأساسيةفي حياته،من ضمنها الحقفيالمحاكمةالعادلة،إذ
وضعالمجتمعالدوليمجموعةمنالمعاييرلضمانالمحاكمةالعادلةوالتيتهدفإلىحماية
حقوقاألشخاص منذلحظةالقبضعليهم،وأثناءاحتجازهم قبلتقديمهمإلى المحاكمة،وعند
محاكمتهم،وحتىآخرمراحلاالستئنافوالنقض.وتمثلانتهاكاتهذهالمعاييرمبعثقلقكبير
لمنظمةالعفوالدوليةفيشتىأنحاءالعالم؛ألنهاتمثلانتهاكاتخطيرةلحقوقاإلنسانفيحد
َّ
ىلحقوقاإلنسان،بمافيذلكالزّج
ذاتها؛وألنهاتساهمفيوقوعشتىضروباالنتهاكاتاألخر
باألفراد في السجون ،ألسباب تُ ْدرجهم في عداد سجناء الرأي والتعذيب ،واستخدام العقوبات
القانونيةالتيترقىإلىحدالتعذيبأوالمعاملةالقاسيةأوالالإنسانيةأوالمهينة(.)1
وينبغيقبلالتعرفعلىضماناتالمتهمفيالمحكمةالجنائيةالدولية،التعريفبالمتهم
وضماناته في التشريع الوطنية والدولية للمبحث االول ،وأن أبحث في نشأة المحكمة الجنائية
الدوليةللمبحثالثاني.

()1سالم،هائل(.)1117الحقفيالمحاكمةالعادلة.نقالعنالرابطalmawqea.net/special-:
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المبحث األول
تعريف المتهم وضماناته في التشريع الوطنية والدولية
يتحققاالتهام الواقعيأوالفعليمتى توافرتأدلة على ارتكابشخص ماجريمةأو
المساهمة فيها وتبعاً لذلك تتم المباشرة بتحريك الدعوى ،حيث يعد المتهم أحد أطراف الدعوى
وهوبهذهالمثابهيستمدحقوقهاالجرائيةمنالتشريعاتوالقوانينالوطنيةوالدولية(،)1ولهذاسوف
يتناولالمبحثفيالمطلباألول:تعريفالمتهمويتناولالمطلبالثاني:ضماناتالمتهمفي
التشريعاتالدولية.
المطلب األول
تعريف المتهم
يشكل المتهم أحد العناصر األساسية لقيام الدعوى الجنائية ،لذلك البد من االهتمام
بتعريفالمتهمتعريفاًلغوياًواجرائياً،وتمييزهعمايشبههمنمصطلحات.
أوالً :التعريف اللغوي:
يشيرمفهومالمتهملغ ةً الىأنهأسممفعولمنالفعل"أتهم"وأتهمهبكذابمعنىأدخل
عليهالتهمةوظنهبه"أتهمالشخصمعناهصارتبهالريبة،فهومتهموتهيموالتهمةهيالشيك
والريبة،فالمتهمفيالتعريفاللغويهومنادخلتعليهالتهمةوظنتبه"(.)2
ثانياً :التعريف اإلصالحي:
الغايةمنتوجيهاالتهاملشخصماهيالحرص علىمعرفةحقيقةمانسبإليهمن
تهم ،وهناك مجموعة من التعاريف الفقهية لمصطلح المتهم ،فقد أشار محمد عوض إلى أن:
"االتهام نشاط إجرائي تباشره فيه جهة معينة ،ويتمثل في إسناد واقعة إجرائية" .وعرف المتهم
()1بسيوني،محمودشريف،مرجعسابق.
()2ابنمنظور( .)1994لسان العرب.بيروت،دارصادرللمشروالتوزيع.

13

بأنه" :ذلك الشخص الذي حركت ضده دعوى جزائية قصد معاقبته عن الجريمة المرتكبة
المنسوبةإليهوذلكبوصفهغماً فاعالً أوشريكاً أومتداخالً أومحرضاً فيأيمنالدعوىما
داملميصلالحكمعليهنهائياً"(.)1
عرف المتهم بأنه "الشخص الذي اتخذ القاضي في حقه قرار فتح التحقيق
ي َّ
كذلك ُ
لمشاركته في الجريمة كفاعل أصلي أو شريكاً فيها"( ،)2كما وعرفه أحمد فتحي سرور بأنه
"الطرفالثانيفيالدعوىالجنائيةوهوالخصمالذييوجهإليهاالتهامبواسطةتحريكالدعوى
الجنائيةضده"(.)3
عرفمحمدمحمدسيفشجاعالمتهمبأنه":منحركتضدهالدعوىالجنائيةبتوجيه
التهمةإليهمنسلطةتحقيقمختصة– صراحةأثناءاالستجوابأوضمناً -بكلإجراءمقيد
للحريةبناءعلىدالئلكافيةمنسوبةضده"(.)4وقدعرفهنايفبنمحمدالسلطانبأنالمتهم
هو"كلشخصأتخذتسلطةالتحقيقإجراءمنإجراءاتسلطةالتحقيقأومنجهاتالقضاء
أومنالمدعيالمدنيأوأوجدنفسهفيحالةأجازتقانوناً التحفظعليهأوالقبضعليهأو
احلالدعوىالجنائيةفهويحملهذهالصفةأياً
تفتيشه"،ولميميزالقانونبينالمتهمفيكافةمر
ّ
كانتالمرحلةالتيتمربها،وقدقضتمحكمةالنقضالمصريةبأنالقانونلميعرفالمتهمفي
الدعوى،أيمننصوصه،فيعتبرمتهماًكلمنوجهتإليهاالتهاماتبارتكابهجريمةمعينة(.)5
( )1شاكر،سلطانمحمد( .)1113ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات األولية والتحقيق اإلبتدائي،رسالة
الماجستيرغيرمنشورة،جامعةالحاجالخضر،باتنة،صص.15-14

()2مصطفى،خالدحامد(.)1115الشرعيةاالجرائيةبينحقوقالضحيةوالمتهم،مجلة الشريعة والقانون،
العدد،61اإلماراتالعربيةالمتحدة،ص.151
( )3سرور،أحمدفتحي(.)1922الوسيط في شرح قانون االجراءات الجنائية ،ط،1دارالنهضةالعربية،
القاهرة،ص97
( )4شجاع ،محمد محمد سيف ( .)1991الحماية الجنائية لحقوق المتهم ،القاهرة :مكتب اتش لطباعة
االوفست،ص.111
( )5السلطان ،نايف بن محمد ( .)1115حقوق المتهم في نظم االجراءات الجزائية السعودية ،دار الثقافة
للنشر،ص16
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يسودالفقهالفرنسيتعريفاًللمتهمفيمرحلةالتحقيقالذيتنسبإليهمخالفةجنائيةمن
خاللالتحقيق(،)1ويرىالمستشارعدليخليلبأنالمتهمهو"الخصمالذييوجهإليهاالتهام
بواسطة تحريك الدعوى الجنائية قبله فهو الطرف الثاني في الدعوى الجنائية"( ،)2وذهب آخر
للقول بأن المتهم "هو الشخص الذي تتخذ اإلجراءات الجزائية ضده من قبل النيابة العامة
مباشرة،أوبواسطةشكوىمنالمجنيعليهفيالجريمة"(.)3
ويعطيبهنامللمتهمتعريفان"أحدهماضيقواآلخرواسع،فالمتهمبالمعنىالضيق"هو
كل شخص تقيم النيابة العامة ضده دعوى جنائية" ،أما المعنى الواسع للمتهم" ،فيشمل أي
شخصيوجدعلىحالةمنالحاالتاآلتية:
 من صدر أمر بالقبض عليه من النيابة العمومية ،أو من يقبض عليه ليكون تحت
تصرفها.
 منتنسبإليهالجريمة،فيأيعملمناألعمالاإلجرائيةالجنائية.كمحضربوليسأو
محضرنيابة.
 المبلغضدهفيبالغعنجريمة(.)4
كماعرفهالدهبي":هوكلشخصتحركالدعوىالجنائيةضدهلشبهةارتكابهجريمةأو
اشتراكهفيها".ومنخاللالنظرإلىمجموعالتعاريف،يرىالباحثأنجميعهاتؤكدعلىما
يلي:
()1الديراوي،طارقمحمد(.)1115ضمانات وحقوق المتهم في قانون اإلجراءات الجنائية ،دراسة مقارنة،
ص12
) (2مصطفى،خالدحامد،مرجعسابق،ص.151
()3نجم،محمدصبحي(.)1991الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني،مكتبةدارالثقافة،
ص72

( )4بهنام ،رمسيس ( .)1977االجراءات الجنائية تأصيال وتحليال ،أوليات القانون الجنائي ،دراسة مقارنة،
االسكندرية:منشأةالمعارف،ص152
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"أنالشخصاليعتبرمتهماإالإذاحركتقبلهالدعوىالجنائية.
.1
ً
ينةعلىاالتهامواالالوجودله.

 .1أنهالبدمنوجودالقر
يستويأنيكونالشخصمتهما،أكانفاعالًأومشترًكاأومتدخالًفيالفعلالمرتكب.
.3
ً
 .4تؤكدجميعالتعريفاتأن(المتهمبريءحتىتثبتإدانته).
 .5إنصفةاالتهاممسألةعارضةالديمومةلها"(.)1
مما سبق يمكن النظر الى المتهم كفرد وجهة له تهم وتم االدعاء عليه في الدعوى
الجزائيةفقط،لذايتبنىالباحثتعريفالمتهمعلىأنه"كلشخصتتوافرفيحقهدالئلكافية
علىارتكابجريمةما.نظ اًرلوجودتشابهفيمصطلحالمتهمبباقيالمصطلحاتيمكنتمييزه
المدعىعليهفيحينأنلفظالمدعىعليهلفظ عاميطلقفي
عنها،إذنجدخلطبينالمتهمو
ُ
الدعويينالمدنيةمنهاوالجنائية،أمالفظالمتهمفهولفظخاصودقيقفيالدعوىالجنائيةفقط
دونغيرها،هذافيمايخصالمدعىعليه،أماالمشتبهفيهفيمكنتمييزهعنالمتهمبالقولأن
المتشبهفيههوكلشخصتتخذضدهاالجراءاتالتمهيديةفيمرحلةالتحقيقالتمهيدي،أما
المتهمفهوالشخصالذيوجهلهاالتهاموتمتحريكالدعوىالجنائيةضدهوتبقىهذهالصفة
قائمةفيالشخصإلىأنيصدرفيحقهحكماًباتاًباإلدانةأوبالبراءة"(.)2
وقدميزالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةبينالمتهموالمشتبهبهحيثاعتبر
المشتب هبههوالشخصالذيلمتوجهلهأيتهمةبعد،أماالمتهمفهوكلالشخصينسبإليه
تهمةبموجبنظامرومااألساسيعلىأنهأرتكبجريمةمنالجرائمالمنصوصعليها.

()1الدهبي،ادوارغالي،مرجعسابق،ص.74
()2بولطيف،سليمة(.)1115ضمانات المتهم في محاكمة عادلة – في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري.
رسالةالماجستيرغيرمنشورة،جامعةمحمدخيضر،بسكرة،.ص.7
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وردالمقصودبالمتهمفيالقانوناالردنيبأنه":كلشخصتقامعليهدعوىالحقالعـام
فهومشتكى عليهويسمىظن ًيناإذظنفيهبجنحةومتهماً إذااتهـمبجنايـة"(،)1فالمشرعاألردني
أطلقاسم المتهمعلى الشخص الذي ارتكب جناية،ولفـظ الظنينعلىالشخص الذي ارتكب
جنحة وأطلق عليه تسمية المشتكى عليـه قبل صدور قرار الظن في الجنح وقرار االتهام في
الجنايات .ويستمد المتهم في التشريع االردني حقوقه اإلجرائية من عدد من نصوص قانون
أصولالمحاكماتالجزائيةفيمرحلتيالتحقيقوالمحاكمة(.)2
حددالمشرعاالردنيالعديدمنالحقوقالتيتضمنلهمحاكمةعادلةومنهاحقوقةفي
مرحلةالمحاكمةك"حقهفيحضورجميعإجراءاتالتحقيقباستثناءسماعالشهود ،وحقهفي
اإلطالع على التحقيقات التي تجري في غيبته"( ،)3ولضمان حصول المتهم على حقوقه في
مرحلةالمحاكمةفقدحددالتشريعاتحقوقالمتهمفيكلمرحلةمنمراحلالمحاكمة،فحقوقه
عديدة ومن أمثلته "ضمان حضوره المحاكمة التي تجري ضده بطبيعة الحال"( ،)4و"االستعانة
بمحاٍم في جميع الدعاوى الجزائية التي تقام ضده ،بل أن االستعانة بمحام يكون إجبارياً في
الجرائمالتييعاقبعليهاباإلعداموالمؤبدوتكونعلىحسابالخزينةفيحالعسرته"(.)5
منخاللمنسابقنجدأنالمشرعالجزائياالردنيقدضمنحقوقالمتهممنخالل
أحاطتهللمتهمبمجموعةمنالحقوقفيجميعمراحلالقبضوالتحقيقوالمحاكمة.


()1المادة()4منقانونأصولالمحاكماتالجزائيـةاألردنـيالصادرفيسنة.1961
()2السعيد،كامل(.)1115شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية.عمان:دارالثقافة،ص.51
()3المادة()64منقانونأصولالمحاكماتالجزائيـةاألردنـيالصادرفيسنة.1961

()4المادتان(141و)166منقانونأصولالمحاكماتالجزائيـةاألردنـيالصادرفيسنة.1961
()5السعيد،كامل،المرجعالسابقنفسه،ص.53
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المطلب الثاني
ضمانات المتهم في التشريعات الدولية
تعدالضماناتالوسائلوالقنواتالتييمنحهاالقانونللشخصلكييتمتعبموجبهابحقوقه،
فالضماناتمقررةللشخصفيمواجهةالسلطاتاإلجرائيةممثلةفيجهاتاالستداللوالتحقيق
والحكم .فمن هنا سوف نحدد الضمانات بغية تحديد مدلولها وأهدافها ووسائل تحققها وآليات
تفعيلها،ووضعحدفاصلبينهاوبينغيرهامنالمفاهيمالتيقدتختلطبها،لذاسيتمتقسيمهذا
المبحثمنخاللبيانالضماناتفيالفقه القانونيفيالمطلباألول،بينمايتناولالمطلب
الثانيضماناتالمتهمفيالتشريعات.
تعرفالضماناتلغة؛بأنهاكفالةشيء،إذأنمفردةضماناتجاءتمنالضمان،ضمن،
ضمانةمعناه كفالةومسؤولية وتأمين،وضمانةشيء يعنيكفالتهوتأمينه مما يؤديإلى قيام
المسؤوليةبحفظوحمايةهذاالشيء-مثالالمال-فقداستعملالفقهاءلفظالضمانللداللةعلى
ثالثةمعانيهي.1":بمعنىالكفالة،وهيضمذمةالكفيلإلىذمةاألصيلفيالمطالبةبدين،
أوعين،أونفس.1.استعمال(الضمان)بمعنىالتزامردالمكلفإنكانمثلياًأوقيمةإنكانت
قيمياًفيمايخصمجالالمعامالتالمالية.3 .استعمال(الضمان)بمعنىااللتزامبالقصاص،
أوبمعنىااللتزامبالدية،أومعنىااللتزامبأحدهمافيمجالالجنايات"(.)1
تعرفالضماناتإجرائياً بأنها"حقمكفولللمتهمبمقتضىالقانونوالنظامالعامكحقهفي
افتراض براءته ومعاملته على هذا األساس في مراحل اإلجراءات المختلفة حتى تثبت إدانته
وتنبثق عن ذلك عدة حقوق ،كحظر التعذيب وغيره من خالل المعاملة القاسية المهيمنة

()1العاتري،عليسلطان(.)1111ضماناتالمتهمفيالتشريعالجنائياإلسالمي،مجلة الحقوق،)1(11،
ص.365
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ٍ
الحقفياالستعانةبمحام،والحقفياالحتجازفيمكان
والالإنسانية،والحقفيالتزامالصمتو
معترف به وحظر الحبس االنفرادي ،والحق في الحصول على الرعاية الطبية الكافية ،وحظر
استخدام القيود والحق في جبر األضرار لضحايا التعذيب والحق في الطعن في مشروعية
االحتجاز،وحقالفردفيأنيبلغبحقوقهفورالقبضعليهأواحتجازهوالحقفياإلبالغبالتهم
الموجهة إليه على وجه السرعة والحق في استخدام لغة مفهومة ،فالضمانات إذن هي وسائل
تكفلمجموعةمنالحقوقلصالحالمتهمفيجميعمراحلالدعوىالجزائية"(.)1
وأهتم ميثاق األمم المتحدة كأول وثيقة دولية بحقوق اإلنسان وحرياته ،إذ قام بوضع
العديدمنالنصوصالقانونية( )2التيتؤكدعلىإيمانشعوبالعالمبالحقوقاألساسيةلإلنسان
وبكرامة الفرد( ،)3و"قد أناط الميثاق كافة األجهزة في حدود إختصاصها العناية بحقوق
اإلنسان"(،)4ففيضوءذلكوانطالقًامناهتمامالهيئةاألمميةباإلنسانوحقوقه،تمتشكيللجنة
حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة والتي تعنى ببحث شكاوى األفراد والجماعات والتي ترد
كثير من المواثيق
متضمنة انتهاك حقوقهم وحرياتهم األساسية .ثم أعقب ميثاق األمم المتحدة ًا
اثيقكثيرامنالضماناتالمتعلقة
الدوليةالتياهتمتبمواضيعحقوقاإلنسانوتضمنتتلكالمو
ً
بالفرد( .)5تتعلق بالفرد المتهم ،فإن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  1942واالتفاقية

()1العاتري،عليسلطان،المرجعالسابقنفسه،ص.365
()2هنداوي،حسامأحمدمحمد(د.ت).القانون الدولي العام وحماية الحريات الشخصية،القاهرة:دارالنهضة
العربية،ص11

()3المادة()1ميثاقهيئةاألممالمتحدةلعام(.)1945
( )4نصر الدين ،نبيل عبد الرحمن ( .)1116ضمانات وحقوق اإلنسان وحمايتها وفقًا للقانون الدولي
والتشريع الدولي.اإلسكندرية:المكتبالجامعيالحديث،ص.111

()5نصرالدين،نبيلعبدالرحمن،المرجعالسابقنفسه،ص.113
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األوروبيةلسنة 1951والعهدالدوليللحقوقالمدنيةوالسياسيةلعام،1966تضمنتجميعها
أهمالمبادئالدوليةلضماناتالفردالمتهمقبلالمحاكمة(.)1
فلقدأكدتهذهالمبادئمجتمعةعلىضرورةاحترامحقوقالفردوالحرياتاألساسيةله،
وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان( ،)2وهذا ما تم تأكيده
أيضا في كل من العهدين الدوليين :العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية
ً
والعهد الدولي لحقوق االجتماعية والثقافية لعام  : 0222حيث ورد في الديباجة "حقوق
اإلنسانتنبثقمناالعترافبالكرامةالكامنة،المتأصلةفيجميعأعضاءاألسرةالدولية"(،)3ولقد
احتوتالصكوكالدوليةعلىالضماناتالالزمةلكفالةممارسةاإلنسانلحقهفيأنيعيشفي
جومنالحريةواألمانالشخصي(،)4فقدنصتالمادة()9مناإلعالنالعالميلحقوقاإلنسان
تعسفيا"( ،)5وكذاما نصتعليهالمادة
على أنه "اليجوزاعتقالأي إنسان أو حجزهأونفيه
ً
( )1/9منالعهد الدوليللحقوق المدنية/والسياسية علىأن":لكل فرد الحق فيالحريةوفي
هتعسفيا،واليجوزحرمانأحدمنحريته
األمانعلىشخصهواليجوزاعتقالأحدأواحتجاز
ً
إالألسبابينصعليهاالقانونوطبقًالإلجراءاتالمقررةفيه"()6
وذكرتالمادة ذاتهافيالفقرة التالية" ،الضماناتالالزمة أليشخص يتماحتجازهأو
اعتقاله وأهمها ،إبالغ الشخص بأسباب اعتقاله واعالمه بالتهمة الموجه إليه ،ومثوله أمام

()1هنداوي،حسامأحمدمحمد،مرجعسابق،ص.15
()2العاتري،عليسلطان،مرجعسابق،ص.12
( )3البشير ،سعد علي ( .)1111حقوق اإلنسان "دراسة مقارنة" بين القانون األردني والمواثيق الدولية.
عمان:روائعمجدالوي،ص.16

()4هنداوي،حسامأحمدمحمد،مرجعسابق،ص.12
()5المادة()9اإلعالنالعالميلحقوقاإلنسان.

()6المادة()1/9العهدالدوليللحقوقالمدنية/والسياسية.

11

الجهاتالقضائية،واإلفراجعنهإذاتجاوزتالمحاكمةالمدةالمعقولة،أوالتعويضالمناسبله
إذاثبتعدمصحةالدعوى"(،)1كمامنعتالمادةالخامسةمناإلعالنالعالميلحقوقاإلنسان
"تعذيبأيإنسانأوتعريضهللعقوباتالفظةأوالمذلةالتيتحطبكرامته،وهذاماأكدتهأيضاً
االتفاقيةاألوروبيةلحمايةحقوقاإلنسانوالحرياتاألساسيةلعام1951فيمادتهاالثالثةوالتي
توجب تحريم إخضاع أي فرد للتعذيب أو العقوبات أو المعامالت غير اإلنسانية أو الحاطة
بالكرامة"(.)2كماأكدتالمادة()5مناإلعالنالعالميلحقوقاإلنسانعلى"الضماناتالمدنية
والسياسية تتصل في من يقبض عليه ،وهذا ما أقره اإلعالن العالمي في مادته السادسة"(،)3
وقضتالمادة()11مناإلعالنالعالميقاعدة"المتهميعدبر ًيئاحتىتثبتإدانته"(،)4وهذاما
أكدته االتفاقية األوروبية  1951في مادتها السادسة الفقرة الثانية ،والعهد الدولي  1966في
المادة 14فقرة،1كماأوجبتالمادة 14فقرةز (منالعهدالدوليلحقوقاالنسان)"عدمإكراه
المتهموحملهعلىالشهادةضدنفسهأو/مادتهاالعترافبذنبهمنذاتالعهد")5(.
إلىجانبهذهالمبادئالدوليةانعقدتعدةمؤتمراتدوليةسواءبإشرافاألممالمتحدة
أو غيرها من المنظمات ،وقد جاءت مؤكدة جميعها على ضرورة توفير ضمانات لمن يتهم
بجريمةمعينةقبلمحاكمتهعنتلكالجريمة)6(.

()1البشير،سعدعلي،مرجعسابق،ص.12
()2المادة()3االتفاقيةاألوروبيةلحمايةحقوقاإلنسانوالحرياتاألساسيةلعام.1951
()3المادة()5اإلعالنالعالميلحقوقاإلنسان.
()4المادة()11اإلعالنالعالمي.
()5المادة ( /14ز) العهد الدولي  .1966الخطيب ،نعمان أحمد ( .)1999الوسيط في النظم السياسية

والقانون الدستوري .عمان:دارالثقافة ،ص457
()6البشير،سعدعلي،مرجعسابق،ص.12
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ومنخاللماتقدميرىالباحثأنأهميةالمبادئوالمؤتمراتالدوليةتتمثلفيكونها
اأساسيافيمسيرةتعزيزاحترامحقوقالفردوحرياتهعلىالصعيدالدولي،ولم
اعتبرتمنعطفً
ً
اداخليا،بلأنالبعضاعتبرأنمثلهذهالحقوقوالواردةفياإلعالن
تعدمثلهذهالحقوقشأن
ً
ً
العالميلحقوقاإلنسانتجدقوتهاالقانونيةالملزمةفيقاعدةعرفيةتقضيباحترامهذهالحقوق،
وتلكالحرياتوتوجبتوقيعالجزاءعلىمنيخالفها.

11

المبحث الثاني
المحكمة الجنائية الدولية تشكيلها واختصاصاتها


إنحاجةالمجتمعالدوليإلىتنظيمقانونييخضعلـهحاجـةقديمـةقـدمالمجتمـعذاتـه،

ومــعوجــودالحاجــةإلــىالتمســكبــذلكالنظــام،فــإنالبش ـريةعانــتخــاللهــذهالفت ـرةمــنفظــائع
وانتهاكاتلحقوقاإلنسانمالميشهدهالعالممنقبل،والذيكاننتيجةلضعفالنظامالج ازئـي
ال ــدوليوغي ــاباآللي ــةالت ــييمك ــنبه ــامالحق ــةالمس ــؤولينع ــنتل ــكاالنتهاك ــاتوتق ــديمهمإل ــى
المساءلةالقانونيةوايقاعالعقاببهم(.)1


وقبلأننخوضفيالتطورالتاريخيلنشأةالمحكمةالجنائيةالدولية،كـانالبـدلنـامـن

التطرقإلىمسألةالقانونالدوليالجنائي،باالكتفاءباإلشارةإلىمفهومالقـانونالـدوليالجنـائي،
باإلضــافةإلــىمفهــومالجريمــةالدوليــة،وســيتمتنــاولهــذاالمبحــثمــنخــاللالمطلبــينالتــاليين
المطلــباألول:نشــأةالمحكمــةالجنائيــةالدوليــةأمــاالمطلــبالثــاني:الطبيعــةالقانونيــةللمحكمــة
الجنائيــةالدوليــةوالمطلــبالثالــثتشــكيلالمحكمــةوالمطلــبال اربــعاختصــاصالمحكمــةالجنائيــة
الدولية
المطلب األول
القانون الدولي الجنائي والجريمة الدولية
تتميزالمحكمةالجنائيةالدوليةبطبيعةخاصةتميزهاعنكافةالمحاكمالدوليةباعتبارهـا
ـداء،وانمـاتكمـلالقضـاء
أولمحكمةجنائيةدوليةدائمـة،بحيـثاليثبـتلهـاالواليـةالقضـائيةابت ً
الوطنيإذالمتمارسالدولةواليتهاالقضائيةبموجـباالختصـاصالـذيكفلتـهاالتفاقيـاتالدوليـة

()1القاسمي،محمدحسين(.)1113إنشاءالمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمة"هلهيخطوةحقيقيةلتطوير
النظامالقانونيالدولي،مجلة الحقوق،)1(17،ص.59
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وخصوص ـاًاتفاقي ــاتجني ــفوالبروتوك ــولاإلض ــافياألول،فلــميت ــركالنظ ــاماألساس ــيللمحكم ــة
الحقفيفرضالواليةالقضائيةالشاملة،وانماقيدهافيمايتعلقبأشـدالجـرائمخطـورةالتـييعتبـر
ارتكابهامساساًبالمجتمعالدوليبأسره(.)1
فمتــىانعقــداالختصــاصللمحكمــةالجنائيــةس ـواءبت ـوافرالشــروطالتــيحــددتها(المــادة
)11/مــنالنظــاماألساســيللمحكمــةالجنائيــةالدوليــةبوقــوعالجريمــةموضــوعالتحقيــقفــيإقلــيم
دولةطرف،أومنأحدرعاياهاأولعدمقدرةالدولةأولرفضـهامقاضـاةمرتكبـيالجـرائمأيوفـق
مبدأالتكاملالقضائي،تتدخلالمحكمةلتكملمايعتريالقضاءالوطنيمنقصورأونقص(.)2
وتث ــورالمس ــؤوليةالجنائي ــةالفردي ــةبموج ــبالنظ ــاماألساس ــيللمحكم ــةالجنائي ــةالدولي ــة
لمرتكبــيالج ـرائمالدوليــةالتــيالتمــسال ـدولواألف ـرادالــذينيتعرضــونلهــاوحــدهم،وانمــاتمــس
المجتمــعالــدوليبأس ـرهوتهــددالســلمواألمــنالــدوليينوتهــددالــروابطالمشــتركةالتــيتوحــدجميــع
الش ــعوبوالت ــيتش ــكلت ارثـ ـاًمش ــتركاًلإلنس ــانية.وق ــدقص ــرالنظ ــاماألساس ــيللمحكم ــةالجنائي ــة
اختصاصــهافيمــايتعلــقباألشــخاصالطبيعيــينولــيسالــدولانطالقـاًمــنالسـوابقالتاريخيــةالتــي
أقرتهـ ــامعاهـ ــدةفرسـ ــاي،ونصـ ــتعلـ ــىالمسـ ــؤوليةالجنائيـ ــةالفرديـ ــةلمجرمـ ــيالحـ ــرباأللمـ ــان
واإلمبراطورغليومالثانيولمتنصعلىالمسؤوليةالجنائيةأللمانياباعتبارهادولة(.)3
إن القانون الدولي الجنائي هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي أقرها
المجتمع الدولي في العالقات بين الدول والتي تهدف إلى حماية مبادئ القانون الدولي العام
باعتباره فرعا منه من عبث المتجرئين عليه والمستهينين بإنسانية اإلنسان فيقتلون ويسلبون

()1البشير،سعدعلي،مرجعسابق،ص.19
()2المادة11/منالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية
( )3الوادية ،سامح خليل ( .)1119المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية ،بيروت :مركز الزيتونة
للدراساتواالستشارات،ص.43
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ويعتدوندونرادع،وتتمبموجبهامحاسبتهمومعاقبتهمعلىاألفعالالجرميةالتيارتكبوها،حيث
أنهالفرقبينالقانونالجنائيالدوليوالقانونالدوليالجنائيالذيراحبعضالفقهاءالقانونيين
إلى التمييز بينهما الن االثنين يبحثان في تحديد الجرائم الدولية كجرائم الحرب والجرائم ضد
السالمواإلنسانيةومحاكمةمرتكبيها(.)1
وفيتعريفأخر،قيلبأنالقانونالدوليالجنائيهو:مجموعةالقواعدالقانونيةالتي
تتعلقبالعقابعنالجرائمالدولية،أيالجرائمالتيتشكلانتهاكاًللقانونالدولي(.)2
أمافيمايتعلقبمفهومالجريمةالدولية،فإنالجريمةالتكتسبالصفةالدوليةإالإذا
أخلت باألمن والنظام العام للمجتمع الدولي ،والجريمة الدولية فعل مجرم عليه دولياً وداخلياً
يرتكبه الشخص ضد أشخاص آخرين ويمتد أثره إلى أكثر من دولة ،سواء كان باسم الدولة
كالجرائمالتييرتكبهارجالالحكموالسياسةكجرائمالحربأوبغيراسمالدولةوحتىدونعلمها
أو رضاها كجرائم رجال العصابات الدولية الذين يقومون بتهريب المخدرات والنساء واألطفال
بقصدالبغاءبينعدةدول،وجرائماإلرهابالدوليكجرائمخطفالطائراتأوتفجيرالسفارات
والقنصلياتوالمصالحالعامةللدول(.)3
فهيباعتبارأنالجريمةتعددوليةإذاكانتعقوبتهاتطبق وتنفذباسمالجماعةالدولية،
وينتقدهذاالتعريفعلىأساسأنغيرمطابقللواقعأيأن"بيلال"كانيضعتعريفلمايجب
أنتكونعليهالجريمةالدولية،وربطبينتعريفالجريمةالدوليةوضرورةوجودمحكمةمختصة
دائمة،ولكنالواقعأناالتفاقياتالدوليةهيالتيتحددالجرائمالتيتعتبرجرائمدولية،إذلم
يكونوقتهاوجودلمحاكمدوليةدائمةلنظرجرائممعينةيمكنأنتوصفبأنهادولية(.)4
()1نصار،سمير(.)1114جرائمالحرب:ماذايقولالقانونالدولي،صحيفةالوطن./3/13،
()2صدقي،عبدالرحيم(.)1119دراسة لمبادئ القانون الدولي الجنائي،القاهرة،ص.3
()3نصار،سمير،مرجعسابق.
()4المرجعالسابق،ص.49
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المطلب الثاني
الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية
إنفكرةإنشاءمحكمةجنائيـةدوليـةتعـودإلـىأواخـرالقـرنالخـامسعشـر،حيـثتـمفـي
ع ــام1474ممحكم ــةجنائي ــة،وذل ــكلمحاكم ــة(بيت ــردوهاغنب ــاغ)بتهم ــةارتكاب ــهجـ ـرائمقت ــل
واغتصــابوغيرهــاوذلــكخــاللاحتاللــهلمدينــة(ب اري ـزاه)،وقــدتكونــتهــذهالمحكمــةمــنقضــاة
ينتمونإلىبلدانوقطاعاتمختلفةمن(األلزاس،والنمسا،وألمانيا،وسويسرا))1(.


ومن ذلك التاريخ حتى إنشاء محكمتي نورنبرغ وطوكيو ،لم تخرج فكرة إنشاء محكمة

جنائية دولية عن بعض المبادرات الفردية للفقهاء الدوليين أو بعض من جهود ومبادرات من
المنظماتالدوليةغيرالحكومية.ومنالمبادراتالفقهية،مادعىإليهالفقيه"جروسيوس"في
القرنالسادسعشر،حيثاقترحإنشاء محكمةحنائيةدوليةلعقابمرتكبيالجرائمضدقانون
الشعوب،وفيعام،1271دعاالفقيهالسويسري(مونيير)رئيساللجنةالدوليةللصليباألحمر
الدولي ضرورة إنشاء هيئة قضائية دولية ،ولكن اقتراحات هذا األخير لم تلقى أي شكل من
النجاح،حيثاحتجالمعارضونلهذااالقت ارحبحجةاالختصاصالقضائيوالسيادةالوطنية(.)2
ومنالجهودالدوليةغيرالحكوميةماقررته"رابطةالقانونالدولي"حولإنشاءمحكمة
جنائيةدوليةتختصبمخالفاتقوانينالحربومخالفاتالقانونالدولي،وذلكفيعام، 1911
وقدقدممشروعالمحكمةسنة1914م،وتضمنبعدتعديلهإنشاءمحكمةجنائيةدوليةمستقلة
عنمحكمةالعدلالدولية(.)3
()1شعبان،عبدالحسين(.) 1111المحكمةالجنائيةالدولية"قراءةحقوقيةعبريةإلشكالياتمنهجيةوعلمية،
مجلة المستقبل العربي،)121(15،ص.64

()2الكردي،انتصار(.)1992علي إشكاالت إنشاء المحكمة الجنائية الدولية،رسالةماجستيرغيرمنشورة،
الجامعةاألردنية،عمان،ص.17

()3شعبان،عبدالحسين،المرجعالسابق،ص.65
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وفيعام 1916عقدأولمؤتمرللجمعيةالدوليةللقانونالجنائي،حيثشكلمجلس
إدارة الجمعية لجنة لوضع مشروع نظام للمحكمة الجنائية الدولية  ،وذلك بناء على اقتراح
األستاذين "دوفابر" و"بيال" ،حيث كلفت اللجنة االستاذ "بيال" بوضع المشروع الذي اقرته عام
، 1912وتعتبرهذه المحكمة دائرةمن دوائرالمحكمة الدولية في الهاي وتتكونمنخمسة
عشرقاضياً أصلياً وثمانيقضاةاحتياطيين،استأنفتالجمعيةجهودهافيجنيفعام1947
وباشرتعمليهافيصياغةمشروعمحكمةجنائيةدوليةدائمةتختصبالنظرفيجرائمالحرب
وفيالجرائمضدالسالموالجرائمضداإلنسانية(.)1
وفيعام، 1991قامالمعهدالدوليللدراساتالعليافيالعلومالجنائيةفي"سيراكوز"
في إيطاليا بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي بشأن إنشاء محكمة دولية لتطبيق القانون الجنائي
الدوليوحقوقاإلنسان(.)2
أما فيما يتعلق بالجهود الدولية إلنشاء محكمة جنائية دولية  ،فقد كانت الخطوة
المؤسسيةاألولىعلىهذهتعودإلىعام، 1946حينماتبنتالجمعيةالعامةلألممالمتحدة
القراررقم()95الذيأقرتبموجبهمبادئالقانونالدوليالمنصوصعليهافيأحكامالنظاميين
األساسيين لكل من محكمتي نورنبرج وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية وقد بادرت الجمعية
العامةفيالعامالتالي -عام – 1947إلىتكليفلجنةالقانونالدوليبإعدادصياغةوتقنين
عام لالنتهاكات الموجهة ضد السالم وأمن البشرية ،مع تكليف مقرر خاص بصياغة مشروع
النظاماألساسيلمحكمةجنائيةدوليةدائمةوالذيأعدتقريرهاألولفيعام.)3(1951

()1الكردي،انتصار،مرجعسابق،ص.31
()2المرجعالسابق،ص.31
()3بسيوني،محمودشريف(.)1111المحكمة الجنائية الدولية  ،نشأتها ونظامها األساسي.القاهرة:مطابع
روزاليوسفالجديد،ص.67
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وقدواجهتمعظمالجهودالتيبذلتهااألممالمتحدةمنخاللالجمعيةالعامةفيسبيل
التياعتبرت

إنشاءمحكمةجنائيةدوليةمعارضةالدولالكبرىاألعضاءفيالمنظمةالدوليةو
أن فكرة إنشاء مثل هذه المحكمة في ذلك الحين غير مقبولة سياسياً  ،باإلضافة إلى تعذر
التوصل إلى اتفاق في إطار األمم المتحدة ،بشأن تقنين االنتهاكات التي ستكون محالً
الختصاصالمحكمةالدوليةالمقترحة،وخاصةفيماكانيتعلقمنهابتعريفالعدوان،مماأدى
إلىعدمترجمةجهوداألممالمتحدةإلىخطواتتطبيقيةعلىأرضالواقع(.)1
وقـدشــكلعـام1992نقطــةتحـولفــيتـاريخإنشــاءمحكمـةجنائيــةدوليـةدائمــة،حيــث
االتفاقبيندولتمثلمختلفالثقافاتواالنظمةالقانونيةالتيتشـكلعلـىإنشـاءمحكمـةجنائيـة
دوليةتختصبالنظرفيالجرائمالتيتمـسكيـانذلـكبأسـرهوهـيجـرائمالحـرب،وجـرائماإلبـادة
الجماعيــة،وج ـرائمضــداإلنســانية،وقــدتــموضــعنظام ـاًأساســياًلهــا،وذلــكفــيمــؤتمررومــا
والذيانعقدمابين15حزيرانحتى17تموزمنعام.)2(1992
وهكــذاوبعــدص ـراعطويــلمــنالمجتمــعالــدوليضــدج ـرائمالحــربعلــىأنواعهــااســتمر
أكثــرمــننصــفقــرنمنــذأواخــرعــام،1942ظهــرتإلــىالوجــودمحكمــةالج ـزاءالدوليــةعبــر
مفاوضاتعسيرةشهدهامؤتمراألممالمتحدةالذيانعقدفيرومافيالفترةالواقعةمابـين(15
حزيرانو17تمـوز).وحضـرتهوفـودمـنمائـةوسـتيندولـةفضـالًعـنعـددكبيـرمـنالمنظمـات
والهيئاتغيرالحكومية؛فقددعااألمينالعاملألممالمتحدةممثليالمنظمـاتوالكيانـاتاألخـرى
التيتلقتدعوةدائمةمنالجمعيةالعامةللمشاركةفيدوراتهاوأعمالهابصفةمراقبين،كمـادعـا
أيض ـاًممثلــيالمنظمــاتالحكوميــةوالهيئــاتالدوليــةالمهتمــةبمــافــيذلــكالمحكمتــانالجنائيتــان

()1القاسمي،محمدحسن،مرجعسابق،ص63
()2بسيوني،محمودشريف،مرجعسابق،صص.74-73
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ليوغســالفياالســابقةولروانــداكم ـراقبين،وبــذلكفقــدحضــرالمــؤتمربنــاءعلــىهــذهالــدعوات17
منظمةحكومية،و14وكالـةمتخصصـةومنظمـةذاتصـلةبـاألممالمتحـدةو132منظمـةغيـر
حكومية(.)1
أنمــاانتهــىإليــههــذاالمــؤتمرمــنإقـرارللنظــاماألساســيللمحكمــةالجنائيــةالد وليــة،ال
يمثلفحسبخطوةمهمةعلىطريقترسـيخدعـائمنظـامدولـيللمسـؤوليةالجنائيـةلألفـراد،وانمـا
–أيضاًوبالقدرذاتـه–حـدثاًغيـرمسـبوقعلـىطريـقتقريـرالضـماناتالالزمـةلكفالـةاالحتـرام
الواجبلحمايةحقوقاإلنسـانوحرياتـهاألساسـية،وللتصـديلالنتهاكـاتالجسـيمةالتـيتتعـرض
لهــاه ــذهالحق ــوقوتل ــكالحريــاتوالمعاقب ــةعليه ــا،وسـ ـواءأك ــانفــيوق ــتالس ــلمأمف ــيأوق ــات
النزاعاتالمسلحةعلىاختالفأنواعها(.)2
لقـ ــدأصـ ــبحتهـ ــذهاآلليـ ــةالقانونيـ ــةالمهمـ ــةمتاحـ ــةاليـ ــومللمجتمـ ــعالـ ــدوليمنـ ــذدخـ ــول
المطلوبة،واليوجدأدنىشكبأنهـايمكـنأنتكـون،إذامـاأحسـناسـتخدامها،وسـيلةفعالـةلـردع
وقمــعاالرتكابــاتالجنائيــةالخطيـرةالتــيتشــكلعــدواناًعلــىالقــيماألساســيةللمجتمــعالــدوليالتــي
يســتهدفالقــانونالــدوليالجنــائيالمطبــقفــيالقــانونالــدولياإلنســانيبمفهومــهالواســعحمايتهــا
ومالحقةمرتكبيهاخارجأسوارالسيادة.
المطلب الثالث
تشكيل المحكمة
فالمحكمةهـيهيئـةقضـائيةدوليـةأنشـئتبموجـبمعاهـدةدوليـةعامـةمتعـددةاألطـراف
لكيتعملكإطارمؤسسيلقضاءدوليجنائيدائميمنحها"السلطةلممارسةاختصاصـاتهاعلـى

()1شعبان،عبدالحسين،مرجعسابق،ص.62
()2القاسمي،محمدحسن،مرجعسابق،ص.64
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األش ــخاصإزاءأش ــدالجـ ـرائمخط ــورةموض ــعاإلهتم ــامال ــدولي"(.)1وب ــذلكينطب ــقعل ــىنظامه ــا
األساسيمايمطبقعلىأيةمعاهدةدوليـةمـنأحكـامتتعلـقبتنفيـذهاوااللتـزامبهـاونسـبيةآثارهـا
وتطبيقهاوتفسيرهاالـخ،...وعلـىالوجـهالـذيقننتـهاتفاقيـةفيينـالقـانونالمعاهـداتالمعقـودةفيهـا
بينالدوللعام1969مالمينصالنظامذاتهعلىخالفذلك(.)2
تعــدالمحكمــةالجنائيــةالدوليــةمؤسســةدوليــةدائمــةأنشــئتبموجــبمعاهــدةوذلــكبهــدف
التحقيــقومحاكمــةاألشــخاصالــذينيرتكبــونج ـرائمخطي ـرة،تلــكالج ـرائمالتــياهــتمبهــاالقــانون
ال ــدولياإلنس ــانياهتمامـ ـاًكبيـ ـ اًروتُ كعـ ـ ؤده ــذهالمحكم ــةمؤسس ــةقائم ــةعل ــىمعاه ــدةملزم ــةلل ــدول
األعضاءفيها(.)3
وفيمـايتعلــقبالنظــاماألساســيللمحكمــةالجنائيــةالدوليـةفهــومعاهــدةدوليــةملزمــةللــدول
األطرافبالمعاهدةومنثمفهيليستكياناًفوقالدولبلهيكيـانمماثـللغيرهـامـنالكيانـات
الدوليــة،والمحكمــةليســتبــديالًعــنالقضــاءالــوطنيإنمــااألصــلفــياالختصــاصهــوللقضــاء
الوطنيوحسبنظامالمحكمةفإنهقضاءتكميليوذلكوفقاًللمادة(.)1
وتــنظمالعالقــةبــينالمحكمــةالجنائيــةالدوليــةواألمــمالمتحــدةمــنخــاللاتفاقيــةتعتمــدها
الدولاألطراف(.)4أيأنالوضعسـيكون،فـيهـذاالسـياق،علـىغـرارحالـةالعديـدمـنالهيئـات
ِ
المنظماتالمنشأةبموجباتفاقيـة،والتـيتكـونأهـدافهاقريبـةمـنأهـدافاألمـمالمتحـدة.بمعنـى
و
أناألممالمتحدةترىإمكانيةعملهذهالهيئاتمعهاكجزءمننظامها.أمابالنسبةللعالقـةبـين
مجلــساألمــنوالمحكمــة،فإنهــاجــاءتكتطبيــقلســلطةمجلــساألمــنفــياألمــورالخاصــةبالســلم
واألمنالدوليين،كماوردتفينصالفصلالسابعمنميثاقاألممالمتحدة،وتطبيقـاًلـذلك،فـإن
()1الشطراألخيرمنالفقرةالثامنةمنالديباجةوالمادةاألولىمنالنظاماألساسي.
()2العنبكي،نزار،مرجعسابق،ص.551

()3بسيوني،محمدشريف،مرجعسابق،ص.75
()4المادة()1منالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية.
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النظ ــاماألساس ــيأعط ــىمجل ــساألم ــنس ــلطةتحري ــكال ــدعوىالجنائي ــةأم ــامالمحكم ــةالجنائي ــة
الدوليـة.كمـاأعطـىمجلـساألمـنفـيالمـادة16منـهالحـقفـيأنيطلـبوقـفاإلجـراءاتأمـام
المحكمةالجنائيةالدوليـةلمـدة11شـه اًر،وذلـكإذامـارأىالمجلـسأنالحالـةالتـيرفـعبموجبهـا
االدعاءهيمنتلكالحاالتالتيتشكلتهديداًللسلمواألمنوفقتلـكالمفـاهيمفـيميثـاقاألمـم
المتحــدة.ويمكــنلمجلــساألمــنتمديــدطلــبوقــفهــذهاإلج ـراءاتوفــقالشــروطذاتهــاالخاصــة
بطلبالوقف(.)1
وي ــرىالباح ــثأنتمت ــعالمحكم ــةالجنائي ــةالدولي ــةبالشخص ــيةالقانوني ــةويمنحه ــاك ــذلك
وصــفالمنظمــةالدوليــة،فمــنالواضــحأنهــاتســتوفيجميــععناصــرالمنظمــةالدوليــةباعتبارهــا
أنشئتبموجبمعاهـدةدوليـة()2تهـدفبموجـبالمـادةاألولـىمـننظامـهاألساسـيإلـىأنتكـون
بمثابــةمؤسســةدائمــةلهــاهيكــلتنظيمــيوفقـاًللمــادة()31مــننظــامرومــااألساســي،فهــيتضــم
أجهـزةتنظيميــةتعمــلبصــورةمســتقلةعــنالــدولاألطـراففيهــا،فــيجميــعمجــاالتاختصاصــها
فجملةهذهالخصـائصتميزهـاعـنالمحـاكمالجنائيـةالدوليـةالخاصـةالتـيتُ كعـ ؤدمجـردجهـازتـابع
لمنظمةدولية.وهناالبدمنالتطرقإلىكلمنمبدأالتكاملوالقانونالواجبالتطبيقوكماهي
مبينةتالياً:
الفرع األول
مبدأ التكامل
يعــدمبــدأالتكامــلحجــرالزاويــةفــيالنظــاماألساســيللمحكمــةالجنائيــةالدوليــة،وعلــى
أساسهفإنأولويةاالختصاصتكونللقضاءالوطني،فإذاامتنعهذاالقضاءعـنممارسـةواليتـه
()1انظرعلىشبكةاإلنترنتhttp/:www.iccarabic.org/docs/wmview.php?ArtID=170:

()2ويترتبعلىهـذهالطبيعـةالتعاهديـةللنظـاماألساسـيللمحكمـةعـدةأمـورتـرتبطأساسـاًبالقواعـدالعامـةالتـي

تطبقأساساًعلىالمعاهداتالدوليةوالتينظمتهاأحكاماتفاقيتيفيينالعامي1969و.1926
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الجنائيةلسببمناألسبابأولعدمرغبتهفيمباشرةاختصاصه،فـإناالختصـاصينعقـدحينئ ٍـذ
للمحكمــةالجنائيــةالدوليــةبوصــفهاقضــاءمكم ـالًللقضــاءالــوطني.فمبــدأالتكامــليمكــنتعريفــه
باالعتمــادعلــىخصــائصوصــفةالمحكمــةبأنــه–تلــكالصــياغةالتوفيقيــةالتــيتبنتهــاالجماعــة
الدوليــةلتكــونبمثابــةنقطــةاالرتكــازلحــثالــدولعلــىمحاكمــةالمتهمــينبارتكــابأشــدالج ـرائم
جسامةعلىأنتكملالجنائيةالدوليةهذااالختصاصفيحالةعـدمقـدرةالقضـاءالـوطنيعلـى
إج ـراءهــذهالمحاكمــةبســببعــدماختصاصــهأوفشــلهفــيذلــك،والنهيــاربنائــهاإلداريأوعــدم
إظه ــارالجدي ــةلتق ــديمالمتهم ــينللمح ــاكمكم ــاينص ــرفمعن ــىالتكام ــلإل ــىانعق ــاداالختص ــاص
للقضاءالوطنيأوالًفإذالميباشـراألخيـراختصاصـهبسـببعـدمالرغبـةفـيإجـراءالمحاكمـةأو
عليهاوتصبحالمحكمةمنعقدةلمحاكمةالمتهمين( .)1
فالقاعدةالعامةهيأناختصاصالمحكمةتكميليالختصـاصالقضـاءالـوطنيكمـاأن
احتـرامالقـانونالـدوليمــنالناحيـةالوقائيـةرهــينبكفالـةالـنظمالوطنيـةلهــذااالحتـرام.ولقـداختــار
واضــعوالنظــاماألساســيالصــيغةالثانيــةبــذكرمبــدأالتكامــلفــيكــلمــنالديباجــةوفــيالمــادة
األولىكمـاسـبقتاإلشـارةإليـه،ولقـدحـددتديباجـةالنظـاماألساسـيأهـماالعتبـاراتالتـيدعـت
إلىصـياغةمبـدأالتكامـلوبالتـاليإنشـاءنظـامقضـائيجنـائيدولـيلـهصـفةالـدوامحيـثيمكـن
تلخيصأهماالعتباراتفياآلتي:
 -1ت ازيــدعــددالضــحايامــناألطفــالوالنســاءوالرجــالفــيخــاللالص ـراعاتالتــيشــهدهاالقــرن
الحاليبماأضحىيهددالسلمواألمنالدوليين.
 -1ضرورةصيانةنظـاميضـمنمقاضـاةمرتكبـيأخطـرالجـرائمالتـيتثيـرقلـقالمجتمـعالـدولي
حتىاليفلتمرتكبوهامنالعقاب.
()1وزير،عبدالعظيمموسى(.)1999المالمحاألساسيةللنظامإنشاءالمحكمةالجنائيةالدوليةالدائمة،ورقة
عمل مقدمة إلى المؤتمر اإلقليمي العربي،و ازرةالعدل،القاهرة16/14،نوفمبر،ص.7
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 -3حثالسلطاتالقضائيةعلىمباشرةواليتهاضدمنيثبتارتكابههذهالجرائماألشـدخطـورة
علىاإلنسانية.
 -4أهميــةاحتـرامالســيادةالداخليــةللــدولبمــايســمحأليــةدولــةبــأنتنتهــكهــذهالســيادةتحــتأي
سببمناألسبابوذلكفيضوءمقاصدومبادئاألممالمتحدةالواردةفيالميثاق.
 -5ضماناحتراموتفعيلالعدالةالجنائيةالدوليـةالسـيمافـيظـلتصـاعداالنتهاكـاتالتـيتهـدد
المجتمعالدولي(.)1
يتضحممـاتقـدمأنتطبيـقمبـدأالتكامـلبهـذاالشـكليتطلـبوجـودجهـةقضـائيةجنائيـة
دوليــةدائمــةذاتســلطاتواختصاصــاتســياديةتكمــلبمــالــديهامــنآليــاتمــاأصــابالقضــاء
الوطنيمنانهيارأوعدماالختصاص.
ومنــهيمكــنالقــولبــأنمبــدأالتكامــلهــوتلــكالصــياغةالتوفيقيــةالتــيتبنتهــاالجماعــة
الدوليــةلتكــونبمثابــةنقطــةاالرتكــازلحــثالــدولعلــىمحاكمــةالمتهمــينبارتكــابأشــدالج ـرائم
جسامة،علىأنتكملالمحكمةالجنائيةالدوليةهذاالنطاقمناالختصاصفيحالـةعـدمقـدرة
القضاءالوطنيعلىإجراءهذهالمحاكمةبسببعدماختصاصهأوفشلهفيذلكالنهيـاركيانـه
اإلداريأوعدمإظهارالجديةلتقديمالمتهمينللمحاكمة(.)2
وبنــاءعليــهفــإنالمحكمــةســتكونمكملــةللقضــاءالــوطني،فهــيلــمتـ ِ
ـأتلتحــلمحــلهــذا
ً
القض ــاء،أولتك ــونبديل ــةعن ــه،وانم ــاج ــاءتلتت ــدخلف ــيالقض ــايااألكث ــرخط ــورةفق ــط.أيأن
ـاءجنائيـ ـاًب ــديالًع ــنقض ــاءال ــدولللمعاقب ــةعل ــىالجـ ـرائم
المحكم ــةالجنائي ــةالدولي ــةالتع ــدقض ـ ً
المرتكبةضدالبشـر،حيـثنـصالبنـدالسـادسفـيديباجـةالنظـاماألساسـيعلـى"أنـهمـنواجـب

()1بسيوني،محمودشريف،مرجعسابق،صص.145-144
(2) BASSIOUNI (CH) (2000). La cour penale international, Revue International
de Droit penal, 1er et2eme Trimestre, Erse, p5.
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ك ــلدول ــةأنتخض ــعلقض ــائهاالجن ــائيالمس ــؤولينع ــنالجـ ـرائمالدولي ــة":أيأنالس ــمةالدولي ــة
للجريمـ ــةالتكفـ ــيلتبريـ ــراختصـ ــاصالمحكمـ ــة،فهـ ــيليسـ ــتبـ ــديالًعـ ــنالقضـ ــاءالـ ــوطنيإال
بخصــوصالمعاقبــةعلــىالج ـرائماألكثــرخطــورةالتــيتتســمبالســمةالدوليــةبــالمعنىال ـواردفــي
النظاماألساسي،أيالجرائماألساسيةالمحورية(.)1
فالمحكمــةالجنائيــةالدوليــةلــنت ـزاحمالجهــاتالقضــائيةالوطنيــةفــياختصاصــها،ولــن
تكونلهااألسبقيةعليهامنحيثالمبدأ.فمبدأالتكامليعنيانعقاداالختصاصللقضاءالوطني
أوالً،فـإذالـميباشــراختصاصـهبســببعـدمالرغبــةفـيإجـراءهــذهالمحاكمـةأوعــدمالقـدرةعليهــا
يص ــبحاختص ــاصالمحكم ــةمنعق ــداًلمحاكم ــةالمتهم ــين(.)2إض ــافةإل ــىأنالمحكم ــةالجنائي ــة
الدوليةلهاصفةالدوام،وهذهالصفةهيالتيتبررإقرارمبدأالتكاملفيأحكامالنظاماألساسي
للمحكمةلكونهانظاماًقضائياًجنائياًدولياًدائماً،اليتوقفاختصاصهعلىدولةبعينها،أوفتـرة
زمنيةمحددة(.)3
فالمحكمــةالجنائيــةالدوليــةالتســتطيعأنتـزاحمالجهــاتالقضــائيةالوطنيــةفــياختصاصــها،
إالفيالحاالتالتيوردتفيالمادة17فقرة()1منالنظاماألساسيللمحكمةهي:
أ -عنــدماتكــونالقضــيةموضــوعاًلشــكوىأومحاكمــةمــنالدولــةالمختصــة،إالأنهــذهالدولــة
ليسلديهااإلرادةالتامةأوالقدرةعلىوجهالتأكيد،لمباشرةالتحقيقأوإجراءالمحاكمة.
ب -إذاكان ــتالقض ــيةموض ــوعاًللتحقي ــقم ــنالدول ــةالمختص ــةمكانيـ ـاً،وق ــررتع ــدممحاكم ــة
الشـخصالمقصـود،إالأنهـذاالقـرارلـميكـننتيجـةلـنقصفـيإرادةالدولـةأوانعـدامقــدرتها
علىإدارةالتحقيقأوالمحاكمةبطريقةجيدة.
()1المــادة()1مــنالنظــاماألساســيللمحكمــةالجنائيــةالدوليــة،انظــربســيوني،محمــودش ـريف،مصــدرســابق،
ص.114-113
()2وزير،عبدالعظيممرسي،مرجعسابق،ص.7
()3سراج،عبدالفتاحمحمـد(د.ت).مبددأ التكامدل فدي القضداء الجندائي الددولي،القـاهرة:دارالنهضـةالعربيـة،
ص.5
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ج -إنالشخصالمقصودقدحكمعليهمنقبل،منأجلالسلوكالذييمثـلموضـوعاًللشـكوى،
وأن ــهل ــميك ــنق ــدحك ــمعلي ــهبواس ــطةالمحكم ــةبموج ــبالم ــادة11فقـ ـرة()1()3وتص ــبح
المحكمةمشاركةبالفعلفيالقضيةعندعدمتوافرالرغبةمنطرفالدولة.
ممــاســبقيمكــنالقــولأنمبــدأالتكامــليتطلــبوجــودهيئــةقضــائيةجنائيــةدوليــةدائمــة
ذاتسلطاتواختصاصاتسياديةتكملماأصابالقضاءالوطنيمنعدمالقدرةعلىممارسـة
االختصــاصمتــىأجــازمباش ـرةاختصاصــهابمــااليخــلبقواعــدالعدالــةالجنائيــةواليهــدرقــيم
الشرعية.
الفرع الثاني
القانون الواجب التطبيق
حــددتالمــادة11مــنالنظــاماألساســيللمحكمــةالجنائيــةالدوليــة،القــانونالواجــبالتطبيــق
علىالقضاياالمعروضةأمامهاوحسبهذهالمادة،فإنالمحكمةتلجأإلىالمصادراآلتية:
 -1فيالمقاماألول،النظاماألساسيوأركانالجرائموالقواعداإلجرائيـةوقواعـداإلثبـاتالخاصـة
بالمحكمة.
 -1فيالمقامالثاني،المعاهداتالواجبةالتطبيق،ومبادئالقانونالـدوليوقواعـده،بمـافـيذلـك
المبادئالمقررةفيالقانونالدوليللمنازعاتالمسلحة.
 -3ف ــيالمق ــاماألخي ــر،تطب ــقالمحكم ــةقواع ــدالق ــانونالعام ــةالمس ــتمدةم ــنالقـ ـوانينالوطني ــة
لألنظمــةالقانونيــةفــيالعــالم،بمــافــيذلــكالقـوانينالوطنيــةللــدولالتــيتمــارساختصاصــها
علىالجريمةشريطةأالتتعارضهذهالمبادئمعالنظاماألساسـي،والمـعالقـانونالـدولي،
والمعالقواعدوالمعاييرالمعترفبهادولياً.
()1المــادة11فق ـرة()3مــنالنظــاماألساســيللمحكمــةالجنائيــةالدوليــة،انظــربســيوني،محمــودش ـريف،مرجــع
سابق،ص134وأيضاًص.171-171
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كمــايجــوزللمحكمــةأنتأخــذبالتفســيراتالقانونيــةلمبــادئالقــانونوقواعــده،التــيســبق
للمحكمةأناستقرتعليهافيأحكامهاالسابقة(.)1
كماأنالمادة11مننظامرومااألساسيفيفقرتهاالثانيةأوردتقيداًمهماًيجبعلى
المحكمةأنتلتزمبهعندتفسـيرهاأوتطبيقهـاللقـانون،وهـوأنيكـونهـذاالتفسـيروذلـكالتطبيـق
متسقينمعحقوقاإلنسانالمعترفبهادوليـاً،وأنيكونـاخـاليينمـنأيتمييـزضـاريسـتندإلـى
أسبابمثلنوعالجنسأوالسنأوالعرقأواللونأواللغةأوالديانةأوالمعتقـداتالسياسـيةأو
اآلراءاألخرىأوالمنشأاالجتماعيأوالثروةأوالميالدأوأيوضعآخر(.)2
وتأسيساًعلىماتقدمفإنالمصادرالتـينـصعليهـاالنظـاماألساسـيللمحكمـةالجنائيـة
الدوليةمتدرجةالتلجـ المحكمـةإلـىالمصـدرالالحـقإالفـيحالـةعـدماالسـتداللعلـىالحكـم
فيالمصدرالسـابقلـه(.)3هـذاباإلضـافةإلـىأنـهالجريمـةإالبـنص،أيأنالشـخصاليسـأل
جنائيـاًمــالميشــكلالســلوكالمعنــي،وقــتوقوعــه،جريمــةتــدخلفــياختصــاصالمحكمــة،ويــؤول
تعريفالجريمةتأويالًدقيقاًواليجوزتوسيعنطاقهعنطريقالقياس.وفيحـالالغمـوضيفسـر
التعريفلصالحالشـخصمحـلالتحقيـقأوالمقاضـاة(،)4كمـاأنـهالجريمـةإالبـنص،والعقوبـة
إالبــنصقــانوني.فقــدنصــتالمــادة()13مــننظــامرومــااألساســيعلــىأنــه":اليعاقــبأي
شخصأدانتهالمحكمةإالوفقاًلهذاالنظاماألساسي).كماأنالقانوناألساسيللمحكمةوحسـب
مانصتعليهالمادة11والمادة14فقرة()1لـيسلـهأثـررجعـيعلـىاألشـخاص،إذاليسـأل
الشخصجنائياًبموجبهذاالنظامعنسلوكسابقلبدءنفاذهذاالنظام(.)5
()1بسيوني،محمودشريف،مصدرسابق،ص.147
()2انظرالمادة،11منالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية.
()3وزير،عبدالعظيممرسي،مرجعسابق،ص.111
()4المادة()11منالنظاماألساسي،انظرأيضاًالمحكمةالجنائيةالدولية،تحديالحصانة،ص.112

()5المادة()11منالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةتنصفيفقرتهااألولى":ليسللمحكمةاختصاص
إالفيمــايتعلــقبــالجرائمالتــيترتكــببعــدبــدءنفــاذهــذاالنظــاماألساســي".انظــرأيض ـاًالمــادة14مــنالنظــام
األساسيوالمتعلقةبعدمرجعيةاألثرعلىاألشخاص.بسيوني،مصدرسابق،ص.177
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بالرجوعإلىنصوصموادمـننظـامرومـااألساسـيلعـام،1992يتبـينأنهـانصـتفـي

المــادة()34منهــاعلــى":تتكــونالمحكمــةمــناالجه ـزةالتاليــة"مكتــبالرئاســة،شــعبةاســتئنافية
وشعبةابتدائيةوشعبةماقبلالمحكمة،مكتبالمدعيالعام،قلمكتابالمحكمة"()1
وفيمايليتوضيحاًلكلجهازمنأجهزةالمحكمةالجنائيةالدوليةباختصار،وذلـكعلـى
النحوالتالي:
أوالً :مكتب الرئاسة
أشــارتالمــادة()32مــنم ـوادالنظــاماالساســيللمحكمــةالجنائيــةالدوليــةإلــىأنمكتــب
الرئاسةيتألفمنرئيسونائبينللرئيس،والهيئةهذهمسـؤولةعـنإدارةالمحكمـةباسـتثناءمكتـب
المــدعيالعــام.وتقــومالهيئــةبالتنســيقمــعالمــدعيالعــام،وتلــتمسموافقتــهعلــىالمســائلذات
االهتمــامالمتبــادل.وينتخــبال ـرئيسونائبــاهباألغلبيــةالمطلقــةللقضــاة(تتكــونالمحكمــةمــن12
قاضياً)ويعملهؤالءلمدةثالثسنواتأولحينانتهاءمدةخدمتهمكقضاة(أيهماأقرب)ويجوز
إعــادةانتخــابهمم ـرةواحــدة،وفــيحــالغيــابأوع ـزلال ـرئيس،يقــوممقامــهنائبــهاألول،ويحــل
النائبالثاني محلنائبالرئيسفيغياباألولأوعزله.
ثانياً :الشعب اإلدارية


تتكونالشعباإلداريةوفقاًللمادة()34منالنظاماألساسيمن:

 شعب االستئناف :وتتألفمنالرئيسوأربعةقضاةاخرين. الشعبة االبتدائية :وتتألفمنعدداليقلعنستةقضاة . الشعبة التمهيدية :وهيتتألفأيضاًمنعدداليقلعنستةقضاة.ويكــونتعيــينالقضــاةبالشــعبالمــذكورةعلــىأســاسالمهــامالتــييتوجــبأنتؤديهــاكــل
شعبةفياختصاصها،ومؤهالت وخبراتالقضاةالمنتخبينفيالمحكمة،بحيـثتضـمكـلشـعبة

))1سكاكني،بابة(.)1113قاضية ،رئيسة غرفة بمجلس قضاء تيزي وزو " ،العدالة الجنائية الدولية ودورها
في حماية حقوق اإلنسان،دارهمومهللنشروالتوزيع،ص.76
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مزيجـاًمالئم ـاًمــنالخب ـرات فــيالقــانونالجنــائيوالقــانونالــدولي.والشــعبةالتمهيديــةواالبتدائيــة
تتألفــانأساس ـاًمــنقضــاةذويخب ـرةفــيالمحاكمــاتالجنائيــة.وحيــثتمــارسالوظــائفالقضــائية
للمحكمـ ــةفـ ــيكـ ــلشـ ــعبةبواسـ ــطةدوائـ ــر،فتتـ ــألفدائ ـ ـرةاالسـ ــتئنافمـ ــنجميـ ــعقضـ ــاةالشـ ــعبة
االبتدائية(.)1
أماالدائرةالتمهيديةفيتـولىمهامهـاإمـاثالثـةقضـاةمـنالشـعبةالتمهيديـةأوقـاضواحـد
منتلكالشعبةوفقاًللنظاماألساسيللمحكمـةوللقواعـداإلجرائيـةوقواعـداإلثبـات،وهـومـاأكدتـه
أحكامالمواد()36و()39منالنظاماألساسي.وبالنظرإلىالمادة()39مـنالنظـاماألساسـي،
يمكـنتشـكيلأكثــرمـندائـرةابتدائيــةأودائـرةتمهيديــةفـيانواحـدإذااقتضــى ذلــكحسـنســير
العم ــلبالمحكم ــة.والقض ــاةالمعين ــونللش ــعبةاالبتدائي ــةوالش ــعبةالتمهيدي ــةيعمل ــونف ــيه ــاتين
الشعبتينلمدةثالثسنوات،ويعملونبعدذلكإلىحينإتمامأيةقضيةيكونونقـدباشـروافعليـاً
النظرفيهابالشعبةالمعنية،كمايعملالقضاةالمعينونلشـعبةاالسـتئناففـيتلـكالشـعبةلكامـل
مــدةواليــتهمواليعملــونإالفــيتلــكالشــعبة،أمــابالنســبةلقضــاةالشــعبةاالبتدائيــةوقضــاةالشــعبة
التمهيديةفليسهناكمـايحـولدونااللتحـاقالمؤقـتلكـلواحـدمـنهمبالشـعبةاألخـرى(فـيكـال
االتجاهين)إذارأتهيئةالرئاسةأنذلـكيحقـقسـيرعمـلالمحكمـة،وبشـرطعـدمالسـماحتحـت
أيظرفمنالظروفأليقاضباالشتراكفيالمرحلةاالبتدائيةأثناءنظرهافـيأيـةدعـوىإذا
كان القاضيقداشتركفيالمرحلةالتمهيديةللنظرفيتلكالدعوى(.)2
ثالثاً  :المدعي العام
وهوجهازمستقلبوصفهجها اًزمنفصالًعنأجهزةالمحكمة،والمكتبمسؤولعنتلقي
اإلح ــاالتوأي ــةمعلوم ــاتموثق ــةع ــنجـ ـرائمت ــدخلف ــياختص ــاصالمحكم ــة،وذل ــكلد ارس ــتها

))1الموسى،محمدخليل(.)1113الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية،عمان:داروائلللنشروالتوزيع،ص.67

()2المواد()36و()39مننظامروماألساسي.
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ولغـرضاالضـطالعبمهـامالتحقيـقوالمقاضـاةأمــامالمحكمـةوال يجـوزأليعضـومـنأعضــاء
المكتــبالتمــاسأيــةتعليمــاتمــنأيمصــدرخــارجي،واليجــوزلــهالعمــلبموجــبأيمــنهــذه
التعليمات.
المطلب الرابع
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
لقداشتملالبابالثانيمنالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدوليةإلىاإلشارةإلى
اختصاصات المحكمة على الجرائم الدولية التي تهم المجتمع الدولي ،كجريمة الجنس البشري
والجرائم ضد اإلنسانية أو جرائم الحرب في النزاعات الدولية والنزاعات الداخلية( .)1وسنتناول
االختصاص النوعيوالمكاني والزمانيوالشخصيللمحكمة الجنائية الدولية،وذلك على النحو
التالي:
أوالً  :االختصاص النوعي
حددالنظاماألساسيللمحكمةفيالمادة()1/5منه،أنالواليةالقضائيةتقتصرعلى
أشدالجرائمخطورةموضعاهتمامالمجتمعالدوليبأسرهوللمحكمةبموجبهذاالنظاماألساسي
اختصاصالنظرفيالجرائمالتالية :
أ-جريمةاإلبادةالجماعية.
ج-جرائمالحرب .



ب-الجرائمضداإلنسانية .

د-جريمةالعدوان .

وتعتبر هذه الجرائم األربعة من الجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر
فيها ،وفيما يتعلقبجريمة فلميتم التوصلإلىتعريف واضحبشأنها،وعليه فقد علق النظام

( )1الرشيدي ،مدوس فالح ( .)1113أثر قرار مجلس األمن الدولي بإحالة حالة ما إلى المحكمة الجنائية
الدوليةفياختصاصهذهالمحكمة.مجلة الحقوق،)1(17،ص.15
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األساسياختصاصالمحكمةبشأنهذهالجريمةعلىالتوصلإلىتحديدمفهومواضحلها،وهو
ماأكدتهالمادة()1/5منالنظاماألساسي( .)1باإلضافةإلىذلك،فقدانطوىالنظاماالساسي
علىقائمةبالمخالفاتالتيتشكلكلجريمةمنالجرائمالسباقةالذكر(، )2باستثناءمايتعلق
بجريمةالعدوان(.)3
ثانياً  :االختصاص المكاني


إناالختصاصالمكـانيهـوالنطـاقالـذييمـارسعليـهأوفيـهالشـخصالـدوليكالدولـة

اختصاصهاداخلإقليمها،أوفيإقليمأشخاصدوليـينأخـرين،وذلـكإمـابتـركمعالجـةالجـرائم
للدولةالتـيتـأثرنظامهـااالجتمـاعيبهـابصـرفالنظـرعـنصـفةمرتكـبالجريمـةاوجنسـيته،
أوبعدماالختصاصالقضائيإلىالجـرائمالتـيتقـعخـارجإقلـيمالدولـةبصـرفالنظـرعـنصـفة
أوجنســيةمرتكبهــا.وبمــاانالجـرائمالدوليــةترتكــبفــياكثــرمــندولــة،فمــنالصــعوبةبمكــان
إعمالأوتطبيقمبدأاإلقليميةضمنهذاالمجال.وعليهفإنالمبدأالذييحكـمالجريمـةالدوليـة
هومبدأالعالميةوذلكنتيجةلعدموجودسلطةعليافيالمجتمعالدولي،ولذلكيتمإدخـالالفعـل
اإلج ارمــيالــدوليفــياالختصــاصالعــالميعلــىأســاسالتعــاونالــدولي.وبــالرجوعإلــىنصــوص
موادالنظاماألساسيللمحكمة،نجدأنالبند()1منهنصعلـى":للمحكمـةأنتمـارس وظائفهـا
وسلطاتها،علىالنحوالمنصوصعليهفيهـذاالنظـاماألساسـيفـيإقلـيمأيـة دولـةطـرفولهـا
بموجباتفاقخاصمعأيةدولةأخرى،أنتمارسهافيإقليمتلك الدولة"(.)4

()1القاسمي،محمد،مرجعسابق،ص.23
()2أنظرإلىالمواد()2،7،6منالنظاماالساسيللمحكمةالجنائيةالدولية.
))3الطراونة،محمد،مرجعسابق،ص.62
()4عثمان،خالد(.)1111إقامة الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.رسالةماجستيرغيرمنشورة.جامعة
آلالبيت،المفرق،ص.11
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ثالثاً :االختصاص الزماني


لقدأقرتالمحكمـةالجنائيـةالدوليـةفـينظامهـااألساسـيبـأنالمحكمـةغيـرمختصـةإال

فيمايتعلقبالجرائمالتيترتكببعـدبـدءنفـاذنظامهـاتجـاهالـدولمتـىأصـبحتتلـكالـدولطرفـاً
فـيالنظــام.فتحقيقـاًللعدالــةالتقـومالمحكمــةبمعاقبـةأيشــخصارتكـبأيـاًمـنالجـرائمالداخلــة
ضمناختصاصهاإالبعدنفاذنظامها(.)1


فقدنصتالمادة()11فيفقرتهااالولىمنالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية

علىأنه":ليسللمحكمةاختصاصإالفيمايتعلقبالجرائم التيترتكببعدبدءنفذهذاالنظام"
.إذاًاليجوزللمحكمةأنتمارساختصاصهاإالفيمايتعلقبالجرائمالتيترتكببعدبدءنفاذ
هذاالنظام.وطبقاًللفقرةالثانيةمنالمادةالسابقة،فإنالدولةالتيتنضمإلىالنظاماالساسي،
فإنهالتطبقالمحكمةاختصاصهابالنسبةلهذهالدولةإالفيمايتعلقبالجرائمالتيارتكبتهاهذه
الدولةبعدانضمامهاللنظامأوأصدرتإعالناًأودعتهلدىمسجل المحكمة .
رابعاً :االختصاص الشخصي
يتمثــلاالختصــاصالشخصــيللمحكمــةالجنائيــةالدوليــةفــيمحاكمــةاألف ـرادالطبيعيــين
فقــط،باعتبــارأنالشــخصالطبيعــيهــوالشــخصالــذييملــكاإلرادةوالقصــدالجرمــيالرتكــاب
الجرائم،وذلكدونأنيشملاالختصاصالشخصيللمحكمةالشخصياتاالعتباريةوالدول(.)2
والعتباراألفرادمسؤولينأمامالمحكمةالجنائيةالدوليةيجبأنيكونواذويأهليـةكاملـة
الرتكـ ــابالج ـ ـرائموتحمـ ــلالمسـ ــؤولية،فقـ ــدنصـ ــتالمـ ــادة()16علـ ــىأنـ ــه"اليكـ ــونللمحكمـ ــة
اختصاصعلىأيشخصيقلعمرهعن12عاماًوقتارتكابالجريمةالمنسوبةإليـه".عـالوة

()1عثمان،خالدالمرجعالسابقنفسه،ص.14
()2الكردي،انتصار،مرجعسابق،صص.137-135
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علىذلكيعتبراألفرادمسؤولينبغـضالنظـرعـنوضـعهمومركـزهمأوحصـانتهمالدوليـة.وهـذا
ماأكدتهالمادة(17فيفقرتيها)منالنظامبقولها-1":يطبقهـذاالنظـاماألساسـيعلـىجميـع
األش ــخاصبص ــورةمتس ــاويةدونأيتميي ــزبس ــببالص ــفةالرس ــميةوبوج ــهخ ــاصف ــإنالص ــفة
الرسميةللشخص،سـواءكـانرئيسـاًلدولـةأوحكومـة أوعضـواًفـيحكومـةأوبرلمـانأوممـثالً
منتخبـاًأوموظفـاًحكوميـاًالتعفيــهبــأيحــال مــناألحـوالمــنالمســؤوليةالجنائيــةبموجــبهــذا
النظــاماألساســي،كمــاأنهــاالتشــكل ،فــيحــدذاتهــا،ســبباًلتخفيــفالعقوبــة -1.التحــول
الحصاناتأوالقواعـداإلجرائيـةالخاصـةالتـيقـدتـرتبطبالصـفةالرسـميةللشـخص،سـواءكانـت
فيإطارالقانونالوطنيأوالدولي،دونممارسةالمحكمةاختصاصهاعلىهذاالشخص"

()1

وأقــرتمحكمتــانــورمبرج1945م،وطوكيــوم1946فــيالمــادةالســابعةمبــدأالمســؤولية
الجنائيةالفرديةلألشخاصمرتكبيالجرائمالدوليةخاللالحربالعالميةالثانيةالتيشكلتكارثة
إنسـ ـانيةلم ــانج ــمعنه ــام ــنأهـ ـوالوفظ ــائعأجب ــرتالمجتم ــعال ــدوليعل ــىالتطبي ــقاألوللمب ــدأ
المســؤوليةالجنائيــةالفرديــةومحاكمــةاألشــخاصالمتهمــينبارتكــابج ـرائمالحــربوالج ـرائمضــد
اءارتكبوهابأنفسهمأوأعطواالتعليماتالرتكابها(.)2
السالموالجرائماإلنسانية،سو ً
فلــيسللمنصــبالرســميومــايواكبــهمــنحصــانةللقــادةوالمســؤولينأيعـ ِ
ـذرفــيإثــارة
اءكانمرتكبالجريمةالدوليةرئيساًأوقائـداًأومسـؤوالًحكوميـاًأو
المسؤوليةالجنائيةالفرديةسو ً
جنــدياًفــيالق ـواتالمســلحةأومواطن ـاًعادي ـاً.ويعــدال ـرئيسمســؤوالًعــناألفعــالغيــرالمشــروعة
لمرؤوسيهإذاثبتأنهكانعلىعلمبقصدهمأوباتجاهنيتهمالرتكابها،وبإمكانهفيحالةتدخله
الحيلولــةدونوقــوعتلــكاألفعــال،وهــومــاأكــدهالمبــدأالثالــثمــنمبــادئنــورمبرجالتــيصــاغتها

))1الطراونة،محمد،مرجعسابق،ص.71
))2الطراونة،محمد،مرجعسابق،ص.71
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لجنــةالقــانونالــدوليفــيأعقــابمحكمتــينــورمبرجوطوكيــوفــيالعــام1951موالــذينــصعلــى
ـاءعلــىأوامــرمــنحكومتــهأورئيســهاألعلــىم ــن
عــدمإعفــاءالشــخصالــذيارتكــبالفعــلبنـ ً
المسؤوليةوفقاًللقانونالدوليبشرطوجودخيارمعنويكانمتاحاًله"أيلميكنمسلوباإلرادة
بصورةتجعلهمجب اًرعلىارتكابالجريمة"(.)1
وأحــدثإقـراراتفاقيــاتجنيــفلمبــدأالمســؤوليةالجنائيـةلألفـرادعــناالنتهاكــاتالجســيمة
ألحكامهـانقلـةنوعيـةفــياتجـاهتجـاوزالدولــةبعـضالشـيءواالتجـاهنحــوالفـردالمسـتفيدالنهــائي
منالقانونالدوليوالتيصيغتبشكليحولالمصلحةالفرديةإلىمصلحةدولية،فالحقوقالتي
كفلتهــااتفاقيــاتجنيــفليســتمرتبــةللدولــةوانمــاللفــرد،بحيــثاليســتطيعالتنــازلعنهــا،وكــذلك
نص ــتاتفاقي ــةجني ــفالرابع ــةعل ــىأن ــه"اليج ــوزلألش ــخاصالمحمي ــينالتن ــازلب ــأيح ــالم ــن
األحوالجزئياًأوكلياًعنالحقوقالممنوحةلهمبمقتضىهذهاالتفاقية"(.)2
وقدجاءتمعالجةاتفاقياتجنيفللحروبالداخليةأيحاالتالنزاعالمسلحالذيلـيس
لهطابعدوليفيالمادةالثالثةالمشتركةتأكيداًلمبدأالمسؤوليةالجنائيـةالفرديـة،بحيـثاليعتبـر
أحــداألط ـرافالمشــتركةفيهــادولــةوانمــاأف ـراداً.كــذلكنصــتاتفاقيــاتجنيــفعلــىتعهــدالــدول
األط ـرافباتخ ــاذأيإج ـراءتشـ ـريعييلــزملف ــرضعقوبــاتجزائي ــةفعالــةعل ــىاألشــخاصال ــذين
يقترفــونأويــأمرونبــاقترافإحــدىالمخالفــاتالجســيمة،وتلتــزمكــذلكبمالحقــةالمتهمــينبــاقتراف
تلكالمخالفاتالجسيمة.وأكدالنظاماألساسيلمحكمتييوغسـالفيا1993مفـيمادتـهالسادسـة،
ورونــدافــيمادتيــهالخامســةوالسادســةعلــىمبــدأالمســؤوليةالسخصــيةالجنائيــةالفرديــةمــندون
االعتدادبالصفةالرسميةالتيالتعفيمنالمسؤوليةالجنائيةوتثوربموجبهـاالمسـؤوليةلكـلمـن
يخططأويحرضأويأمرأويرتكبأويساعدعلىارتكابالجرائمالدولية.
()1الكردي،انتصار،مرجعسابق،صص.137-135
()2عثمان،خالدالمرجعالسابقنفسه،ص.16
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وي ــرىالباح ــثأنالنظ ــاماألساس ــيلتل ــكالمح ــاكمالدولي ــةيع ــددعام ــةجدي ــدةف ــينظ ــام
المســؤوليةالجنائيــةالدوليــةلألف ـراد،وقــدجــاءالنظــاماألساســيللمحكمــةالجنائيــةالدوليــةتتويج ـاً
لنظــامالمســؤوليةالجنائيــةالفرديــة،بحيــثنصــتالمــادة()15علــىاقتصــاراختصــاصالمحكمــة
علىاألشخاصالطبيعيينفياتجاهمعاكسلمحكمةالعدلالدوليةالتيتختصبنظرالمنازعات
بينالدولحولانتهاكأحكامالقانونالدوليلتحديدالمسؤولية،والتيعلىأثرهايتمتقريرالجزاء
القانونيبحقالدولةالمنتهكـةلقواعـدالقـانونالـدولي،فمحكمـةالعـدلالدوليـةهـياألداةالقضـائية
الرئيسيةلألممالمتحدة،والتيعهدإليهابتسويةالنزاعاتالقضائيةبينالـدولمـند ونأيـةصـفة
جنائيةلألحكامالصادرةعنهاوالتيتقتصر–غالباً–علىالتعويض،بخالفالمحكمةالجنائيـة
الدولي ــةالت ــيتخ ــتصب ــاألفرادفيم ــايتعل ــقبمس ــئوليتهمالشخص ــيةع ــنالجـ ـرائمالت ــيت ــدخلف ــي
اختصــاصالمحكمــةوتتســممنظومتهــاالقضــائيةبصــبغةجنائيــة.وقــدنــصالنظــاماألساســيفــي
المادة()1-15علىأن"الذييرتكبجريمـةتـدخلفـياختصـاصالمحكمـةيكـونمسـؤوالًعنهـا
بصفتهالفرديةوعرضةللعقاب"،فالنطاقالشخصيالختصاصالمحكمـةالجنائيـةيتعلـقبـاألفراد
بصفتهمالشخصية.
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الفصل الثالث
ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق في التشريعات الوطنية والمحكمة الجنائية
الدولية
تختلف مرحلة المحاكمة عن مرحلة التحقيق ،إذ أنها تمثل المرحلة شبه األخيرة من
مراحل التحقيق والتي يتم فيها مراجعة كافة األدلة التي تثبت ارتكاب الجريمة وبنفس الوقت
مراجعةمايقدمهالمتهممنأدلةللدفاععننفسهوالدفعببراءته،وتتنوعضماناتهذهالمرحلة
بتنوعاإلجراءاتالتيتتمخاللهافهناكبعضالمسائلواإلجراءاتاألوليةالتيتعدمنضمن
وظائف الدائرةالمعنيةبالمحاكمة وهي الدائرةالتمهيدية ،ثم أنهناك اجراءاتعامة للمحاكمة
برمتهاولهذهاإلجراءاتأيضاًضماناتها،ويتمتعالمتهمأيضاًفيهذهالمرحلةكماهوالحالفي
مرحلة التحقيق بمجموعة من الحقوق الصريحة والمباشرة والتي تشكل إلى جانب ما سبق
ضماناتللمحاكمةالعادلةتطبقفيمرحلةالمحاكمة(.)1
وللتعرف على ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق ،سيتم التطرق لموضوع ضمانات
المتهمفيمرحلة التحقيقفيالتشريعات ال وطنية أوالً في المبحث األول من الفصل ،ومن ثم
التعرفإلىضماناتالمتهمفيمرحلةالتحقيقفيالنظاماالساسيواجراءاتالمحكمةالجنائية
الدوليةفيالمبحثالثاني.


()1الكردي،انتصار،مرجعسابق،ص.141
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المبحث األول
ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق في التشريعات الوطنية
ألن إجراءات التحقيق االبتدائي  ومعامالته" ،تنطوي في غالبيتها على مساس بحقوق
المتهم كما هو الحال في االستجواب والتوقيف والتفتيش ،بل إن من هذه اإلجراءات ما يمس
حقوقافراد آخرينغير المتهم مثلإلزام الشاهد بالمثولأمامسلطةالتحقيقألخذ إفادته،فقد
حرصالمشرععلىأنيحيطإجراءاتالتحقيقاالبتدائيبضماناتعديدة،ليكفلبذلكنزاهته
وتفادياتخاذه وسيلة للعبث بالحريات الفردية ،وهذا يقتضيأن يكون هناكتوافق وتوازن بين
فعالياتالتحقيقاالبتدائي،حتىتتمكنالدولةمنالوصولإلىحقهافيالعقاب،وبينمراعاة
واحترامالحريةالشخصيةللمتهم"(.)1
وللتطرقلموضوع ضمانات المتهمفيمرحلة التحقيقفيالتشريعات الوطنية في هذا
المبحث ،تم تقسيمه إلى مطلبين؛ تضمن المطلب األول الضمانات العامة في مرحلة التحقيق
اإلبتدائي،أماالمطلبالثانيفتناولضماناتالسريةوالعالنيةوحيادالقاضيووجودالمحامي
فيالتحقيق.
المطلب االول
الضمانات العامة في مرحلة التحقيق اإلبتدائي
تحرصالتشريعاتالحديثةعلىوضعالضماناتالالزمةالتيتكفلعدمتعسفسلطة
التحقيقاألوليفيالتحقيقالذيتقومبهحمايةللحرياتالشخصية،وهذهالضماناتهيأدنى

()1سرور،أحمدفتحي،مرجعسابق،ص،741علماً أنضماناتالتحقيقماهيإالقيوديفرضهاالمشرع
علىكلمنيمارسسلطةالتحقيققبلأيفرد،خشيةالمساسبحقوقه،وحتىيكوناإلجراءقداتخذضمن

الحدودالتيرسمهاالمشرع،وذلكاحتراماًلمبدأالشرعية.
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بكثير من تلك الممنوحة لألفراد في التحقيق االبتدائي والسبب في ذلك أن التحقيق األولي ال
يعتبرمرحلةمنمراحلالدعوىالجزائية،علىخالفالتحقيقاالبتدائي،الذييمثلمرحلةمن
مراحل الدعوى الجزائية ،وهي مرحلة التحضير للمحاكمة ،وألن كثير من التشريعات تعتبر
التحقيق األولي أقدر فاعلية في االجراءات التي تتخذ لمواجهة الجريمة فور وقوعها ،والعناية
بحقوقالدفاعفيهذاالدوريؤديإلىاضعافهذهالفاعليةوفقدانالقدرةعلىكشفالجريمة
والسيطرةعلىاألمن.ولذاككانتالضماناتالتيتضعهاالتشريعاتلألفرادفيالتحقيقاألولي
أدنىمنتلكالتيتنصعليهافيالتحقيقاالبتدائي.فقدنصتالتشريعاتالجزائيةاالجرائية
العربيةعلىمنعمأموريالسجونمنقبولأيشخصبالسجونإالبمقتضىأمرموقععليه
منالسلطةالمختصةبالتوقيفوللمدةالمحددةلهذااألمر(.)1
إذ أن المادة ( )115من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني نصت على هذه
الضمانةبالنصالتالي":اليجوزحبسأيإنسانإالفيالسجونالمخصصةلذلكواليجوز
لمأمورأيسجنقبولأيانسانفيهإالبمقتضىأمرموقععليهمنالسلطةالمختصةوأال
يبقيه بعد المدة المحددة بهذا األمر"( .)2ونصت المادة ( )41من قانون اإلجراءات الجنائية
المصريعلىمايلي":اليجوزحبس أيإنسانإالفيالسجونالمخصصةلذلك،واليجوز
لمأمورأيسجنقبولأيانسانإالبمقتضىأمرموقععليهمنالسلطةالمختصةوأاليبقيه
بعدالمدةالمحددةبهذااألمر"(.)3

()1الكردي،انتصار،مرجعسابق،ص.141

()2المادة()115منقانونأصولالمحاكماتالجزائيةاألردني
()3المادة()41منقانوناإلجراءاتالجنائيةالمصري
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ويرىالباحثأنالموادالقانونيةالتيتمذكرهاتستهدفمنعالضابطةالعدليةمناتخاذ
اإلجراءاتالبوليسية التييمكن أنتتخذتسلطاً وتعسفاً ضد األشخاص األبرياء،بوضعهم في
السجونمنجهاتغيرمختصةبالتوقيفأوالحبس،أوخالفاً للحاالتوالشروطالمنصوص
عنهافيالقانون،أوإبقائهمقيدالتوقيفبعدانتهاءمدته.
الفرع األول
التدوين في مرحلة التحقيق
من أجل أن يكون التحقيق اإلبتدائي حجة على الكافة فيما أثبته ولكي يكون إجراءه
أساساًصالحاًلماقديبنىعليهمننتائجفقدأوجبتكافةالتشريعاتأنيكونالتحقيقاإلبتدائي
مدوناً خاصةإذاماعلمناأنالتحقيقاتاإلبتدائيةتكونموضعمناقشةمنقبلالخصومدائماً،
سواءإباناتخاذهاأوبعدطرحالدعوىعلىالقضاء،ولذايجبأنتكونمكتوبةليستطعمن
يشاء أن يحتجبمايجريخاللها ويستنبطمايتراءىلهمننتائج فهيالمرجع لكلمنينوي
االعمتادعليها.وهذايتطلبحرصالقائمبالتحقيقعلىتدوينكافةالق ارراتالتييتخذهابشأن
التحقيق،باإلضافة إلىتدوينكافةاإلجراءاتالتييقومبهاأثناءالتحقيقومايسمعهمنأقوال
المجنيعليهأوالتهمأوالشهود(.)1
فيجبكتابةكافةاإلجراءاتالتييقومبهاالمحققكسماعالشهادةللشهودواستجواب
المشتكى عليه والمعاينة واإلنتقال وضبط األشياء المتحصلة من التفتيش .لذلك كل ما يتم
بالتحقيقيجبأنيكونكلهثابتاً بالكتابةللرجوعإليهولذلكجعلالقانونوجودكاتبالتحقيق

()1سرور،أحمدفتحي،مرجعسابق،ص.641
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شرط لصحة التحقيق بل أوجب وجوده أثناء جميع إجراءات التحقيق كما أوجب توقيعه على
المحاضرمعالقاضي(.)1
يضافإلىماتقدمإنإشتراطكتابةإجراءات التحقيقيمكنأنتكونسنديدلعلى
حصولها،فعدمتدويناإلجراءيؤديإلىإفتراضعدممباشرتهوهذابالنتيجةيمكنالمتهموبقية
األطراف للدعوى من الدفع بعدم اإلستناد إلى التحقيق غير المكتوب وعدم االعتماد على
نتائجه(.)2
ويشكلتدوينمرحلةالتحقيقاإلبتدائيضمانةمهمةللمتهمفيالدفاععننفسه،فمن
خاللالتدوينيمكنللمتهمالرجوعإلىكافةاإلجراءاتالتيتمتدوينهافيالمحاضرواالطالع
عليهاومنثميتمكنهوومحاميهمنإعداددفاعهبشكليمكنهمنإثباتبراءتهممانسبإليه.
كمايشكلالتدوينفيالوقتنفسهضمانةللسلطةالقائمةبالتحقيق،فيمكنالقولبأنمنشأن
التدوينأنيبعدالشبهةعنها،فيمالوأرادالمتهمأوأحدالشهودأنيتراجععنأقوالقالهابزعم
أنهتعرضللضغطأواإلغراءأوأنهلميقلماينقلهالمحققمنلسانه،لذلكفإنالتدوينفي
مرحلةاللتحقيقاالبتدائييعدشرطجوهريفيكلإجراءمنإجراءاتالتحقيق.منهنا،فأن
التدوين أثناء مرحلة التحقيق اإلبتدائي هو" :قيام القائم بالتحقيق بإثبات جميع اإلجراءات
والق ارراتالتييتماتخاذهاومايسمعهمنأقوالسواءأكانتأقوالالمجنيعليهأوالمتهمأو
الشهود كتابة في محاضر بالشكل الذي رسمه أو يتطلبه القان ون"( .)3وقاعدة تدوين إجراءات
التحقيق قاعدة عامة تسري في جميع إجراءاته ،وتأخذ بها معظم األنظمة اإلجرائية الجنائية
()1خليل،عثمان،مرجعسابق،ص.141
( )2خوين ،حسن بشيت ( .)1991ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ،خالل مرحلة التحقيق اإلبتدائي،
دراسة مقارنة،الجزءاألول،مكتبةدارالثقافة،عمان،ص. 111

()3عوض،محمد(.)1991قانون اإلجراءات الجنائية.اإلسكندرية:دارالمطبوعاتالجنائية،ص.451
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المقارنة("،)1فالتدوينخيروسيلةإلثباتحصولاإلجراءوالظروفالتياتخذتفيهواألثرالذي
ترتبعليه"(.)2
وباإلضافة إلى ذلك" ،فهناك بعض األنظمة االجرائية الجنائية أكدت على ضرورة أن
يكونهناكملفمزدوجللتحقيقيتضمنصو اًرمحررةمنإجراءاتالتحقيقومحاضرمأموري
الضبطالقضائيومستنداتالخصوموذلكلغرضعرضالملفالذييحوىصورةالتحقيقعلى
غرفةاالتهامفيمالوتماستئنافأوامرقاضيالتحقيق.منهناتتضحأهميةالتدوينفيمرحلة
التحقيقاالبتدائيلكونهيسهمفيالحفاظعلىإجراءاتهمنالتشويهوالتحريف،فضالعنأن
إنجازبعضهايستلـزموقتاًطويالًاليمكنمعهاالعتمادعلىذاكـرةالمحققالتيالبدوأنتخونه
بمرورالزمن"(.)3
عالوةعلىذلك،اآلثارالمتخلفةعنالجريمةقابلةللمحوبفعلالزمناألمرالذييوجب
القولبأنالمبادرةبتسجيلتلكاإلجراءاتواآلثارمنشأنهأنيبقىعليهاويحفظهامنالتأثير
العاصفبعاملالوقت(.)4
يضافإلىماسبق"أناشتراطكتابةإجراءاتالتحقيقيمكنأنيكونسنداًيدلعلى
حصولهافعدمتدوينالتحقيق–أوأيإجراءمنإجراءاته–يؤديإلىافتراضعدممباشرته(.)5

()1تاجالدين،مدنيعبدالرحمن(1415هـ).أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة،الرياض:معهد
االدارة،ص.117

()2مصطفى،محمودمحمود(.)1964شرح قانون اإلجراءات الجنائية.القاهرة:دارالشعب،ط،1ص.166
()3عبيد،رؤوف(.)1925مبادئ اإلجراءات الجنائية.ط(،)16القاهرة:دارالجيلللطباعة،ص.321
()4بهنام،رمسيس(.)1977اإلجراءات الجنائية تأصيالً وتحيالً،االسكندرية:منشأةالمعارف،ص.112

()5سرور،أحمدفتحي(.)1925الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية.القاهرة:دارالنهضةالعربية،ص
.599
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فتدوينالتحقيقعلىقدركبيرمناألهميةفهويشكلضمانةمهمةليسللمتهمفقط
وانماللعدالةبوجهعام(.)1كماتبدو"أهميةتدوينالتحقيقاإلبتدائيفيبعضاألحيانلعضو
اإلدعاء العام وليس للمحقق الذي تولى التحقيق بأن يأمر بغلق القضية واحالتها إلى محكمة
الموضوعفهواليستطيعذلكبدونأنيكونالتحقيقمدوناًفيمحضرومرفقاًبقرارمنقاضي
التحقيقأوالمحكمةالمختصةوكذلكأهميتهإلىقضاةالحكميلعبدورفعاالً فيمساعدتهم
علىأداءمهامهمذلكأنإلقاءنظرةمنقبل قاضيالموضوععلىالتحقيقالمدونقبلالبدء
المحاكمة"( .)2في محاضر التحقيق يجنبه ما قد يتعرض له من حرج في حالة لو لم يحضر
أصحابتلكاألقوالأوالشهاداتفيالمحاكمةبسببوفاتهممثالًأوحدوثأمرمايمنعهممن
الحضورفضالً عنذلكإنتدوينالتحقيقيم ّكنقاضيالموضوععندالفصلفيالدعوىأن
يستند إلى ما جاء به بشأن اإلجراءات التي تكون إعادتها غير مجدية أو غير ممكنة على
اإلطالق.
وتتضمن عملية تدوين التحقيق االبتدائي مجموعة من العناصر تتعلق بتاريخ التدوين
والتوقيع على المحاضر وعنصر أخر يتعلق بالشخص القائم بالكتابة ،وتتمثل هذه العناصر
بالتالي:
 .1الكاتددب " :أولتاألنظمةاإلجرائيةأهميةوضرورةوجودكاتبلتدوينالتحقيق،ممايتيحذلك
الفرصةللمحققفيالتفرغفيطرحاألسئلةعلىالمتهمدونانشغالهبالمادياتومنهاالعمل
الكتابي.بال-إضافةإلىذلكفأنوجودالكاتبيش ّكلضمانةمنضماناتالمتهمتتمثلفي
كونه يش ّكل نوعاً من الرقابة على األعمال التييقومبها المحقق .كماويمكنللمحقق أن
()1خوين ،حسنبشيت،مرجعسابق،ص.113
( )2تاجالدين،مدنيعبدالرحمن،مرجعسابق،ص .112
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يستعينبكاتبآخرفيحالةالضرورة،أيفيحالةعدموجودالكاتبالذيبدأبهالتحقيق،
أوأليمصلحةتتعلقبظروفالتحقيقأوبزمانهأوبمكانه"(.)1
 .8التوقيدع :يقومأطرافالتحقيق(المحقق،الكاتب،الشهود،وكلمنلهصلةبالتحقيق)بعد
انتهائه بالتوقيع علة محاضر التحقيق ،مما يشكل ذلك تأكيد على صحة ما جاء بهذه
المحاضر،وأنهتمتحتسمعوبصرأطرافهالذينوقعواعليها،كماأنذلكيدعوإلىالثقة
االطمئنانلماتمبهامنإجراءاتبه.

و
 .3التداريخ :أشارتاألنظمةاالجرائيةإلىأهميةتدوينتاريخالتحقيق،مماييسرذلكمعرفة
وقتتحريرالمحضروالظروفالتيكانتبه،والمحافظةعلىحقوقالدفاع.ورغمأهمية
تحديدالتاريخبالنسبةلمحاضرالتحقيقعلىوجهالخصوصفإنالتشريعاتالعربيةجاءت
خاليةمن هذااألمرالمهم وهو ما يدعووبحقإلىمطالبة المشرع بالنص عليهصراحة
والتأكيد على ذلك واذا دونت المحاضر وخلت من التاريخ فإنه يترتب على ذلك بطالن
اإلجراءوذلكحفاظاًعلىحقوقالمتهمين(.)2
أنإثباتالتحقيقبالكتابةفيالمحاضري ّمكنالمحكمةمنتقديرقيمةاألدلة
ويرىالباحث
ُ
التييتضمنهامحضرالتحقيق،فالمحكمةمثالً تسطيعتقديرقيمةاألدلةالمستمدةمنالمعاينة
بحساب الزمن الفاصل بين فتح المحضر وتلقي البالغ ومباشرة سلطة اإلستدالل أو التحقيق
المعاينةالتيأجرتهافيمسرحالجريمة.


) (1حكممحكمةالنقضالمصريةبتاريخ1952/3/11م،مجموعةأحكاممحكمةالنقض،س،9رقم،577
ص.171وحكممحكمةالنقضالمصريةبتاريخ1921/11/11ممجموعةأحكاممحكمةالنقض،س،33رقم
،146ص.243

()2خوين،حسنبشيت،مرجعسابق،ص.111
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الفرع الثاني
ضمانات المتهم في التدوين
يعد التدوين من أهم ضمانات إجراءات التحقيق وأوامره ،فالتدوين إجراء متطلب لذاته
وليسإلثباتمايتخذمنإجراءوأوامر،وضماناتالتدوينتتصفباالزدواجيةذلكأنالتدوين
يمثلضمانةللمتهم،ويمثلأيضاًضمانةللسلطةالقائمةبالتحقيق".فاليغنيعنالتدوينشهادة
المحقق بحصول اإلجراء أو األمر ،إذ ال يصرح له االعتماد على الذاكرة لسرد ما باشره من
إجراءات،وانمايجبعليهإثباتجميعإجراءاتالتحقيقكتابةفيمحضربعدذلك،ويستتبع
ذلك أنه ال يجوز إثبات حصول أي إجراء أو أمر من أوامر التحقيق بغير الكتابة من خالل
المحضرالذيدونفيه،وعليهتستبعدطرقاإلثباتاألخرىفيالتدليلعلىحصولأيإجراء
اتخذهالمحقق"(.)1
فضمانة التدوين بالنسبة للمتهم تتمثل في إمكانية قيام المتهم أو من يمثله قانوناً
بمراقبةأعمالالتحقيقواجراءاته،منحيثالبدءواقامةالدعوىبعدذلك،وبحثإمكانيةالتمسك
بالدفع بالتقادم من عدمه( ،)2كما يمكنه اإلطالع على ما تم اتخاذه من إجراءات خصوص ًا
اإلجراءاتالتيتتمفيغيبته،وهذاكلهيمكنهمناإلعدادالجيدللدفاعالذييتمسكبهأويبديه
أمام المحكمة ،وكذلك فإن التدوين يضمن للمتهم عدم نسيان أي دفع من دفوعه .وضمانة
التدوينبالنسبةللسلطةالقائمةبأعمالالتحقيقتتمثلفيإبعادالشبهةعنالمحققخاصـةعند
الدفـعمنالمتهمببطالناإلجراءاتالتياتخذتهاجهةالتحقيقأوالظروفالتيأحاطتبهاعند
اتخاذهاممايقللمنشأنها(،)3وكذلكفإنتدوينالمحاضربواسطةكاتبمتخصصيهي الجو

()1تاجالدين،مدنيعبدالرحمن،مرجعسابق،ص.117
) (2البراك ،عبداهلل بن منصور(1412هـ) .حق المتهم في الدفاع في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي.
أطروحةدكتوراهغيرمنشورة،جامعةنايفالعربيةللعلوماألمنية،الرياض،السعودية،ص.55

()3خوين،حسنبشيت،مرجعسابق،ص.96

53

المناسبللمحققفيإفراغجهدهبالكاملللعملالفنيللتحقيقدوناالنشغالبالكتابة،كماأن
التدوين حينما يوكل لكاتب متخصص يجعله قريباً من الواقع ،لكونه األقدر على ذلك بحكم
الممارسةالعمليةلعملههذا.كماأنهمنالضماناتالمهمةتوقيعالمتهمعلىأقواله،فإنذلك
إق ار اًرمنهبصحةمابدرمنهمنأقوال .
المطلب الثاني
ضمانات السرية والعالنية وحياد القاضي ووجود المحامي في التحقيق
وضعت التشريعات الوطنية ضمانات للمتهم تضمن له محاكمة عادلة وحيادية ومنها
السريةفيالتحقيقوضمانحيادالقاضيوحقهبوجودمحامييدافععنحقوقةوهذاماسيتم
تناولهفيالفروعالتالية:
الفرع االول
ضمانات السرية والعالنية في التحقيق
تعدعالنيةالتحقيقضمانةهامةللمتهمأثناءالتحقيقمعه"،لذلكفإنالقاعدةالسائدة
فياألنظمةاإلجرائيةالجنائيةهيعالنيةالتحقيقللخصومووكالئهملبعثالطمأنينةفيقلوبهم،
فهيتمكنالخصوممنمراقبةسيرالمحققفيالتحقيق،كماأنفيحضورالجمهوريجعل
علىالمحققرقيباً غيرمتحيزعلىتصرفاته،كماأنهفيهاحمايةللمحققمنأنتكونأعماله
محالًللشكوالريبة،فالمحققالذيالينشدسوىالحقيقةيؤثرأنتكونأعمالهتحتسمعوبصر
الجمهور"(.)1

) (1الشواربي ،عبد الحميد ( .)1922ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق اإلبتدائي .االسكندرية :منشأة
المعارف،ص.175
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والعالنية المطلقة "قد تضر أعمال التحقيق وعلى األخص عندما يكون الكتمان الزماً
للوصولإلىالحقيقة،ومنثمتبدوسريةالتحقيقضرورية،ومنثمفللمحقأنيباشربعض
إجراءاتالتحقيقبصورةسريةفيحالةاالستعجالأوكانذلكمنمصلحةالتحقيق"(.)1
أخذالمشرعاألردنيبمبدأعلنيةالتحقيقبالنسبةللخصوم،فنصتالمادة 64/منقانون
أصول المحاكمات الجزائية األردني لسنة  1111على أن "للمشتكي عليه والمسؤول بالمال
والمدعيالشخصيووكالئهمالحقفيحضورجميعإجراءاتالتحقيقماعداسماعالشهود،
ويحقلهؤالء،إذ اماجرىالتحقيقفيغيرحضورهم،أنيطلعواعلىالتحقيقاتالتيجرتفي
غيابهم،فقديرىالمدعيالعامأنيجريالتحقيقبمعزلعناألشخاصالمذكورينآنفاً،وذلك
فيحالةاالستعجالأومتىرأىذلكضرورياإلظهارالحقيقة،وعندئذيحقلهؤالءاألشخاص
أنيطلعواعلىالتحقيقاتالتيجرتفيغيابهم،بليجبعلىالمدعيالعامأنيطلعهمعلى
هذهالتحقيقات"(.)2
الفرع الثاني
حياد السلطة المختصة بالتحقيق االبتدائي
يعتبرالتحقيقاالبتدائيمرحلةمتميزةمنمراحلالدعوىالجزائية،فهويتميزعنمرحلة
التحقيقاألوليالذييأتيسابقاً لمرحلةالتحقيقاالبتدائي،كمايتميزهذااألخيرعنمرحلة
التحقيقالنهائيايمرحلةالمحاكمة،والتيتأتيالحقةلها،كذلكفإنمرحلةالتحقيقاالبتدائي
تتميز عنمرحلة االتهام الذي يسبقبالضرورةكلتحقيقويحددله النطاق الذي تجري فيه
أعمالالتحقيق،ولعلمنأكبرضماناتالتحقيقاالبتدائيهومايرجعإلىالمحققنفسه،مما

()1البراك،عبداهللبنمنصور،مرجعسابق،ص.57
()2المادة()64منقانونأصولالمحاكماتالجزائية.
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يقتضيأنيعهدبهذهالمهمةلسلطةقضائيةمستقلةيتوافرفيهامنصفاتالحيدةواالستقامة
والنزاهة ،ما يضمن فعالية التحقيق في كشف حقيقة الواقعة الجرمية من جهة ،وحماية حقوق
الدفاعالمقررةلمنيقفونموقفاالتهاممنجهةثانية(.)1
وقد تأثر المشرع الفرنسي بهذا االتجاه" ،ففصل بين سلطتي االتهام والتحقيق ،وأناط
بالنيابةالعامةوظيفةاالتهام،بينمايتولىسلطةالتحقيققاضيالتحقيق،ويأخذبهذااالتجاهكل
من المشرع اللبناني ،والمشرع السوري ،والمشرع المصري في قانون االجراءات الجنائية قبل
تعديلهعام.)2("1951
ويأخذالمشرعاألردنيبمبدأالجمعبينوظيفتياالتهاموالتحقيقفييدالنيابةالعامة،
علىالرغممناالنتقاداتالكثيرةالموجهةلهذاالنظام،الذييدعوإلىاألخذبنظامالفصلبين
وظيفتي االتهام والتحقيق( ،)3بحيث يكون دور النيابة العامة مقتص اًر على سلطة االدعاء دون
التحقيق"،إذينبغيأنيعهدبالتحقيقاالبتدائيإلىقاضمختصللقيامبهذهالوظيفة،ألنمن
شأن الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق أن يحقق ضمان الحياد الواجب توافره للسلطة
المختصةبالتحقيقاالبتدائي،وهومايحققالطمأنينةفينفسالماثلأمامقاضيالتحقيق(.)4
أماأنيناطاألمربشخصواحديتهمويحقق،ويقدماألدلةويثبتها،فإنهبذلكيكونقدجمعبين
صفتينمتعارضتين،صفةالخصموصفةالحكم"(.)5
()1نمور،محمدسعيد(.)1115أصول االجراءات الجزائية،عمان:دارالثقافةللنشروالتوزيع،ص.115
()2نمور،محمدسعيد،المرجعالسابقنفسه،ص.117
()3البشير،سعدعلي،مرجعسابق،ص.159

( )4دعتتوصيةالحلقةالعربقيةالثانيةللدفاعاالجتماعيالتيعقدتفيالقاهرةفيعام،1969إلىاألخذ
بمبدأالفصلبينسلطتياالتهاموالتحقيق،كماسادهذااالتجاهفيالمؤتمرالثامنللدفاعاالجتماعيالذيعقد
فيالرباطعام.1972
( )5مصطفى،محمودمحمود(.)1925تطور قانون االجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية،
مطبعةجامعةالقاهرة،ص.27
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الفرع الثالث
حق المتهم في االستعانة بمحام
"يعدحقاالستعانةبمحاممنالضماناتالمهمةفيالتحقيـقاالبتـدائي،وهـوأيضـاًمـن
خصائص ــهالجوهري ــة،إذبواس ــطةالمح ــامي،يمك ــنللم ــتهمأني ــدرأالتهم ــةعن ــه،فيم ــارسحق ــه
المشــروعفــيالــدفاععــننفســه،ويكــونالمحــاميالحاضــرمعــهخيــرمعــينلــهعلــىذلــك،وقــد
نصـتالمـادة65/مـنقـانونأصــولالمحاكمـاتالجزائيـةعلـىأنــه"اليسـوغلكـلمـنالمتــداعين
أنيس ــتعينل ــدىالم ــدعيالع ــامإالبمح ــامواح ــد،ويح ــقللمح ــاميالك ــالمأثن ــاءالتحقي ــقب ــإذن
المحقق،واذالمياذنلهالمحققبالكالمأشيرإلىذلكفيالمحضر،ويبقىللمحـاميالحـقفـي
تقديممذكرةبمالحظاتهحولإجراءاتالتحقيق"(.)1
أوجبــتمعظــمالتش ـريعاتاإلجرائيــةإجـراءالتحقيــقفــيمواجهــةمــنيرغــببحضــورهمــن
الخصوم.وقدحددتهذهالتشريعاتهؤالءالخصومبالمتهموالمجنـيعليـهأوالمـدعيبـالحقوق
المدنيـ ــةوكـ ــذلكالمسـ ــؤولعنهـ ــا،وهـ ــمايض ـ ـاًمـ ــنحـ ــددتهمالمـ ــادة()4/64م ــنقـ ــانونأصـ ــول
اإلج ـراءاتالجزائيــةاألردنــيبالمشــتكىعلــيهم،والمســؤولبالمــال.والمــدعىالشخصــي،وكــذلك
اعترفتلوكالئهمبمثلهذاالحق(.)2
"فاليجوزمنعالمحاميمنالحضورمـعموكلـهبحجـةالسـرية،فهمـاشـخصواحـدفـي
أثناءحضورهماللدعوى"(.)3ألنالمحامييمثلنوعاًمنالرقابةعلىتصرفاتالمحقـقفـيأثنـاء

()1المادة()65قانونأصولالمحاكماتالجزائية.

()2المادة()4/64منقانونأصولاإلجراءاتالجزائيةاألردني.
)(3المادة()1/115منقانوناإلجراءاتالجنائيةالمصري.
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التحقيق،ومنشأنهأنيمدالمتهمبشعورمنالطمأنينةويسهللهعـرضوجهـةنظـره،وتتحقـق
معهمصلحةالتحقيق(.)4
وقــدوردالــنصعلــىقاعــدةعــدمجـوازمنــعالمحــاميمــنالحضــورمــعموكلــهفــينــص
الم ــادة1/115م ــنق ــانوناإلجـ ـراءاتالجنائي ــةالمص ــريوالت ــينص ــتعل ــىأن ــه":ف ــيجمي ــع
األح ـوالاليجــوزالفصــلبــينالمــتهمومحامي ـهالحاضــرمعــهأثنــاءالتحقيــق"(.)5وهــذهالمــادةال
يوجدلهامثيلفيقانوناصـولالمحاكمـاتالجزائيـةاالردنـي،حيـثأنـهلـميـنصصـراحةعلـى
هذاالمبدأ،وذلكعلىالرغممماوردفيم1/66/منالقانونالمعدللقانونأصولالمحاكمـات
الجزائي ــةرق ــم()16لع ــام،1111والت ــينص ــتعل ــىأن ــه"يح ــقللم ــدعيالع ــامانيق ــررمن ــع
اإلتصـالبالمشـتكىعليـهالموقـوفمـدةالتتجـاوزعشـرةايـامقابلـةللتجديـد.واليشـملهـذاالمنـع
مح ــاميالمش ــتكىعلي ــهال ــذييمكن ــهأنيتص ــلب ــهف ــيك ــلوق ــتوبمع ــزلع ــنأيرقي ــب"(،)1
والتشريعاتلمتنهجكلهانفسالنهجفيمايتعلقبحضورالخصوملجميعإجراءاتالتحقيـق،ففـي
حيننجـدأنالقـانونالمصـريقـدأجـازللخصـومحضـورجميـعإجـراءاتالتحقيـق،فإننـانجـدأن
ك ـالًمــنالقــانونالســوري(م،)71/والقــانوناللبنــاني(م،)71/والقــانوناألردنــيم)1/64(/قــد
أجازتللخصومحضورجميعإجراءاتالتحقيقماعداسماعالشهود(.)1
فقـدنصـتالمـادة27مـنقـانوناإلجـراءاتالجنائيـةالمصـريعلـىأن"يخطـرالخصــوم
باليومالذييباشرفيهالمحققإجراءاتالتحقيقوبمكانها"(،)3ونصتالمادة79علىأنه"يجـب
)(4البشير،سعدعلي،مرجعسابق،ص.165
)(5المادة()1/115منقانوناإلجراءاتالجنائيةالمصري.
()1المادة()1/66القانونالمعدللقانونأصولالمحاكماتالجزائيةرقم()16لعام.1111
()2سرور،أحمدفتحي،مرجعسابق،ص،27حيثينتقدكلمنهممثلهذاالمسلك.
()3المادة()27قانوناإلجراءاتالجنائيةالمصري.
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أنعلــىكــلمــنالمجنــيعليــهالمــدعيبــالحقوقالمدنيــةوالمســؤولعنهــاأنيعــينلــهمح ـالًفــي
البلــدةالكــائنفيهــامركــزالمحكمــةالتــييجــريفيهــاالتحقيــقإذالــميكــنمقيمـاًفيهــا،واذالــميفعــل
ذلك،يكونإعالنهفيقلمالكتاببكلمايلزمإعالنهبهصحيحاً،ويحقللخصماإلعتراضعند
مباش ـرةأيإج ـراءفــيغيبتــهدونإخطــارهســلفاًبالميعــاد،ولــهانيطلــبإعــادةهــذااإلج ـراءم ـرة
أخرى"(.)4

ولكــنإذاثبــتأنــهقــدتــمإخطــارالخصــوموبشــكلصــحيحولــميحضــروا،فيعــدإج ـراء
التحقيقبعدذلكصحيحاً،ألنهمقدكلفـوابالحضـورولـميحضـروا")5(.والقـانونلـميتطلـبشـكالً
خاصـ ـاًلألخط ــار،كحص ــولهعل ــىي ــدمحض ــر،فيج ــوزتبليغ ــهش ــفوياًلم ــنيك ــونحاضـ ـ اًرم ــن
الخصــوم،أوعــنطريــقالهــاتف،أوأيطريــقآخــر،واثبــاتحصــولاإلخطــاريقــععبــؤهعلــى
النيابة"(.)6
ويرىالباحثإناإلستعانةبمحـاملإلطـالععلـىأوراقالتحقيـقوالـدفاععـنالمـتهمأمـر
مهــمألنذلــكوخصوص ـاًفــيالم ارحــلاألولــىمــنالتحقيــقاإلبتــدائييجعــلالمــتهميــدركأنلــه
حقوقاًاليمكنللمحقـقأنيتجـاوزعليهـاكمـاأنالمحقـقيسـتطيعأنيسـاعدالمحـاميعلـىفهـم
مالبساتالقضية.

()4المادة()79منقانوناإلجراءاتالجنائيةالمصري.
)(5ابـوعـامر،محمـدزكـي(.)1926قدانون العقوبدات-القدسم العدام،القـاهرة،ص.665
)(6رمضان،عمرالسعيد،مرجعسابق،ص.124
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المبحث الثاني
ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق في النظام االساسي واجراءات المحكمة الجنائية الدولية
أنهناككثيرمنالضماناتالتيتنطبقعلىمرحلةدونأخرىمنالمراحلاالجرائية
التيتمربهاالدعوىامامالمحكمةالجنائيةالدولية.ومنالمعروفأنالدعوىتمربمرحلتين
رئيسيتين هما "مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة بالتالي يمكن القول ان هناك ضمانات لكل
مرحلةمنهذهالمراحل.حيثيتمتعالمتهمبارتكابجريمةمنالجرائمالواقعةتحتاختصاص
المحكمةالجنائيةالدوليةبضماناتهامةفيمرحلةالتحقيقتختلفهذهالضماناتبطبيعتهاعن
تلكالضماناتالتييتمتعبهاالمتهمفيمرحلةالمحاكمةوانكانتجميعهذهالضماناتتصب
فيبابضماناتومعاييرالمحاكمةالعادلة"(.)1
كما ان الدعوى الجزائية في جميع النظم القانونية الدولية والوطنية البد وأن تنتهي
بصدورحكمفاصلفيالدعوىينهيالخصومةالقائمةويضعحدالنهايةالدعوىفإنصدور
هذاالحكمالبدوانيتفقمعضمانةالعدالةفيعملالقضاءبحيثيصدرهذاالحكمضمن
شروطواجراءاتتكفلعدالتهونزاهتهاالمرالذييقتضيانيتمتعالمتهمازاؤهببعضالحقوق
كامكانيةمراجعتهوالطعنبهلدىجهةأعلىوبعضالضماناتاالخرى(.)2
وللتعرفإلىضماناتالمتهمفيمرحلةالتحقيقفيالنظاماالساسيواجراءاتالمحكمة
الجنائيةالدولية،تمتقسيمالمبحثإلىمطلبين؛تضمنالمطلباألولضماناتالمتهمالمتعلقة
بسلطة التحقيق ،أما المطلب الثاني فتناول قاعدة تدوين التحقيق وقاعدة عالنية التحقيق في
المحكمةالجنائيةالدولية.

()1سرور،أحمدفتحي،المرجعالسابقنفسه،ص.613
()1رمضان،عمرالسعيد،مرجعسابق،ص.126
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المطلب األول
ضمانات المتهم المتعلقة بسلطة التحقيق


هناك كثير من الضمانات التي يمكن أن يتمتع بها المتهم ويستفيد منها في مرحلة

التحقيقسواءأكانتبطريقةمباشرةأمغيرمباشرة،وطالماكاناألمرفيمرحلةالتحقيقفإن
هذهالضماناتقدتكونفيتشكيلسلطةالتحقيق،وفيكيفيةممارسةعملها،وفيدورالدائرة
التمهيديةفيإجراءاتالتحقيق،وفيواجباتالمدعيالعاموصفاته(.)1ونبحثهاكاآلتي:
الفرع األول
تشكيل سلطة التحقيق
تنص الفقرة األولى من المادة  41من نظام روما األساسي على أنه ":يعمل مكتب
الً منأجهزةالمحكمة،ويكونالمكتبمسئوالً
المدعيالعامبصفةمستقلةبوصفهجها اًز منفص 
عنتلقياإلحاالتوأيةمعلوماتموثقةعنجرائمتدخلفياختصاصالمحكمة،وذلكلدراستها
ولغرضاإلضطالعبمهامالتحقيقوالمقاضاةأمامالمحكمة،واليجوزأليعضومنأعضاء
المكتبأنيلتمسأيةتعليماتمنأيمصدرخارجيواليجوزلهأنيعملبموجبأيمن
هذهالتعليمات"(.)2
والمدعيالعـامهـوالـذييتـولىرئاسـةالمكتـب،ويتمتـعبالسـلطةالكاملـةفـيتنظـيموادارة
المكتب.ويساعدالمدعيالعامنائبمدععامواحدأوأكثر،ويكونالمدعيالعامومساعدوهمن
ٍ
جنسياتمختلفة،ويقومونبوظائفهمعلى أساسالتفرغ.وعلىالمدعىالعامونوابهأنيكونوامن

( )1الطراونة،محمد(.)1115القانون الدولي اإلنساني تطبيقاته على الصعيد الوطني في األردن ،عمان:
اللجنةالدوليةللصليباألحمر،ص.65

()1المادة41مننظامرومااألساسي.
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ذوياألخالقالرفيعةوالكفاءة العالية،والخبرةالعلميةالواسعةفيمجالاالدعاءأوالمحاكمةفـي
القضايا الجنائية(.)1
وقــداشــارتالمــادة()4/41مــنالنظــاماألساســيللمحكمــةالجنائيــةالدوليــةإلــىأنــهيــتم
انتخ ــابالم ــدعيالع ــامب ــاالقتراعالس ـ ّـريباألغلبي ــةالمطلق ــةألعض ــاءجمعي ــةال ــدولاألطـ ـراف،
وينتخبنوابالمدعيالعامبالطريقةنفسهامنقائمةمرشحينمقدمـةمـن الم ّـدعيالعـام،ويقـوم
هـذااألخيـربتسـميةثالثــةمرشـحينلكـلمنصــبمقـررشـغلهمـنمناصــبنـوابالمـدعيالعــام،
ويتــولّىالمــدعيالعــامنوابــهمناصــبهملمــدةتســعس ــنواتمــالــميتقــررلهــموقــتانتخــابهمم ــدة
أقصر(.)2
إضـافةإلـىذلـكفإنـهاليجـوزإعـادةانتخـابهم،واليزاولـونخـاللعملهـمأي عمـلاخـر
ذيطــابعمهنــيوالأينشــاطيحتمــلأنيتعــارضمــعمهــاماالدعــاءالتــييقومــونبهــاأوينــال
الثقةفياستقاللهم،كمااليشتركالمدعيالعاموالنوابهفيأيةقضـيةيمكـنأنيكـونحيـادهم

فيهــاموضــعشــكمعقــولأليســببكــانويجــبع ـزلهمفــيحــالالمخالفــةوهــومــااكدتــهالفق ـرة
الخامسةوالسابعةمنالمادة()41منالنظاماألساسي.وكماتملكهيئةالرئاسةبمقتضىالمادة
()6/41منالنظاماألساسيعلىإعفاءالمدعيالعامأوأحدنوابالمدعيالعاممنالعملفي
قضيةمعينةبناءعلىطلبه.وتفصلدائرةاالستئناففيأيتساؤليتعلقبتنحيةالمـدعي العـام
ً
أوأحدنوابالمدعيالعام.ويجوزللشخصمحلالتحقيقأوالمحاكمةأنيطلـبفـي أيوقـت
تنحيةالمدعيالعامأوأحدنوابه،كمايجوزللمدعيالعامأولنائبهتقديم تعليقاتـهعلـىالمسـألة.

()1المادة()1/41منالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية.
))2الطراونة،محمد،مرجعسابق،ص.66
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وللمدعيالعامأنيعينمستشارينمنذويالخبرةالقانونيةفي مجاالتمحددةدونحصـرطبقـاً
لماجاءفيالمادة()9/41مننظامرومااالساسي.
من ذلك نالحظ أن هذهالسلطةمستقلة عن دوائرالمحاكمةوتتولىوظيفةالتحقيقمما
يوفرضمانةللمتهمومنمظاهرهذااالنفصالواالستقالل:
"عمل المدعي العام ومساعديه بصفته جهاز مستقل وال يتلقون تعليمات من أي مصدر

أ.

خارجي"(.)1
ب.

يحظر على المدعي العام ومساعديه العمل وأي نشاط يتعارض مع وظائفهم حيث تنص
الفقرةالخامسةمنالمادة 41علىأنه ":اليزاولالمدعيالعاموالنوابالمدعيالعامأي
نشاطيحتملأنيتعارضمعمهاماالدعاءالتييقومونبهاأوينالمنالثقةفياستقاللهم،
()2

واليزاولونأيعملآخرذاطابعمهني".
ج.

يحظرعلىالمدعيالعامومساعديهاالشتراكفيأيقضيةقديكونحيادهمفيهاموضع
شك،حيثتنصالفقرةالسابعةمنالمادة 41علىأنه ":اليشتركالمدعيالعاموالنواب
المدعيالعامفيأيقضيةيمكنأنيكونحيادهمفيهاموضعشكمعقولأليسببكان،
ويجب تنحيتهم عن أي قضية وفقاً لهذه الفقرة إذا كان قد سبق لهم ضمن أمور أخرى

()1الفقرةاالولىمنالمادة41مننظامرومااالساسي.
) (2المادة()5/41نظامرومااألساسي.
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االشتراكبأيةصفةفيتلكالقضيةأثناءعرضهاعلىالمحكمةأوفيقضيةجنائيةمتصلة
بهاعلىالصعيدالوطنيتتعلقبالشخصمحلالتحقيقأوالمقاضاة"(.)1
كماتنصالقاعدة 1/34منالقواعداإلجرائيةللمحكمةالجنائيةالدوليةعلى"أن األسباب
الداعيةإلىتنحيةالقاضيأوالمدعيالعامأونائبه،تشملإلىماجاءفيالنظاماالساسيما
يلي:
أ.

"المصلحةالشخصيةفيالقضية،بمافيذلكالعالقةالزوجيةأوعالقةالقرابةأوغيرها
منالعالقاتاألسريةالوثيقة،أوالعالقةالشخصيةأوالمهنية،أوعالقةالتبعية،بأي
طرفمناألطراف؛

ب .االشتراك ،بصفته الشخصية ،بأي إجراءاتقان ونية بدأتقبلمشاركتهفي القضية،أو
بدأهاهوبعدذلك،ويكونفيالحالتين،الشخصمحلالتحقيقأوالمحاكمةخصماً.
ج .أداء مهام ،قبل تولي المنصب ،يتوقع أن يكون خاللها قد كون رأياً عن القضية التي
ينظر فيها أو عن األطراف أو عن ممثليهم القانونيين ،مما قد يؤثر سلباً ،منالناحية
الموضوعية،علىالحيادالمطلوبمنالشخصالمعني.
د .التعبيرعنآراء،بواسطةوسائطاإلعالمأوالكتابةأوالتصرفاتالعلنية،ممايمكنأن
يؤثرسلباً،منالناحيةالموضوعية،علىالحيادالمطلوبمنالشخصالمعني"(.)2
ويرى الباحث أن هذا التشكيل يمثل بشكل أو بآخر ضمانة هامة للمتهم من حيث
استقاللية سلطة التحقيق عن المحكمة األمر الذي يكفل أن تنظر الدعوى من قبل محكمة
()4تفصلدائرةاالستئناففيطلبالردأوأيتساؤليتعلقبتنحيةالمدعيالعامأوأحدنوابالمدعيالعام
بناءعلىطلبالشخصالذييكونمحلتحقيقأومقاضاةفيأيوقتيطلبفيهتنحيةالمدعيالعامأوأحد

نوابالمدعيالعاملالسبابالواردةفينظامروما:المادة/2/41أ.

()1القاعدة()1/34منالقواعداإلجرائيةللمحكمةالجنائيةالدولية.
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بوصفهاجها اًز آخرممايبعدهاعنتأثيرالمدعيالعامونظرتهاالتهاميةفيالتحقيقالتيقد
تستمرللمحاكمةإنكانجهازاالدعاءالعاميخضعلسلطتهاواشرافها.
الفرع الثاني
الوالية لسلطة التحقيق


ان الضمانات التي يتمتع بها المتهم وفي أي مرحلة كانت ال بد وأن لها بعض

المحدداتالقانونيةالتيتصبفيبابالتنظيموتحقيقالعدالةوالموازنةبينالمصالحالمختلفة
اسةتمبحثهذهالمحدداتوالقيودعلىضماناتالمتهمالى

والمتضاربة،وهنالغاياتتنظيمالدر
جانبضماناتالمتهمبمواجهالحكمالجزائيالصادرفيالدعوى.
وتمارسالمحكمةاختصاصهاالموضوعيفيبموجبالمادةالخامسةمننظامروماالتي
تفيدبأناختصاصالمحكمةيقتصرعلىأشدالجرائمخطورةوموضعاهتمامالمجتمعالدولي
بأسره ،وهي :جريمة اإلبادة الجماعية ،الجرائم ضد اإلنسانية ،جرائم الحرب ،وجريمة العدوان.
وتمارسالمحكمةهذااالختصاصضمنواليتهاالقضائيةفياألحوالاآلتية:
أ".إذاأحالتدولةطرفإلىالمدعيالعاموفقاً للمادة 14حالةيبدوفيهاأنجريمةأو
أكثرمنهذهالجرائمقدارتكبت.
ب.إذاأحالمجلساألمن،متصرفاًبموجبالفصلالسابعمنميثاقاألممالمتحدة،حالة
إلىالمدعيالعاميبدوفيهاأنجريمةأوأكثرمنهذهالجرائمقدارتكبت.
ج .إذاكانالمدعيالعامقدبدأبمباشرةالتحقيقفيمايتعلقبجريمةمنهذهالجرائموفقاً
للمادة.)1("15

()1المادة()5مننظامرومااالساسي.
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وحولعملالمدعيالعامنجدأنهوبعدذلكتقييمالمعلوماتالمتوفرةلديهيقررالشروع
فيالتحقيقأوال،واذاقررالشروعفيالتحقيقفإنهيراعيمايلي:
أ" .ماإذاكانتالمعلوماتالمتاحةللمدعيالعامتوفرأساساً معقوالً لالعتقادبأنجريمة
تدخلفياختصاصالمحكمةقدارتكبتأويجريارتكابها.
ب .ماإذاكانتالقضيةمقبولةأويمكنأنتكونمقبولةبموجبالمادة.17
ج .ماإذاكانيرى،آخذاًفياعتبارهخطورةالجريمةومصالحالمجنيعليهم،أنهناكمع
ذلكأسباباًجوهريةتدعولالعتقادبأنإجراءتحقيقلنيخدممصالحالعدالة(.)1
فإذاقررالمدعيالعامعدموجودأساسمعقوللمباشرةإجراءوأنق اررهيستندفحسب
إلىخطورةالجريمةومصالحالمجنيعليهم،كانعليهأنيبلغالدائرةالتمهيديةبذلك".
ويخضع قرار المدعي العام بعدم وجود أساس كاف إلقامة الدعوى لرقابة الدائرة
التمهيدية،فهوليسق ار اًر نهائياً،ويحقلمجلس األمنوللدولةطالبةاإلحالةاستناداً للمادة41
من نظام روما االساسي أنتطلبمنالدائرةالتمهيديةمراجعةقرارالمدعيالعامبعدمإجراء
التحقيق ،وهذا يعد دليل واضح على أن استئناف قرار المدعي العام والرقابة عليه يعد من
الضمانات(.)2
كماأنهذهالكيفيةالتييمارسمنخاللهاالمدعيالعامسلطتهفيالتحقيقتعدمن
الضماناتالهامةوغيرالمباشرةالتييتمتعبهاالمتهمحيثنجدأنهامرحلةمضبوطةمحكومة
بقواعدقانونيةموضوعيةواجرائيةتكفلحسنالتحقيقوبدايتهوايجاداسبابكافيةلالستمراربه.


()1المادة()1/53مننظامرومااالساسي،وبنيفضل،عالءباسمصبحي،مرجعسابق،ص.44
()2المادة()41مننظامرومااالساسي.
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الفرع الثالث
دور الدائرة التمهيدية في إجراءات التحقيق


يكتمل دور المدعي العام في التحقيق والتمهيد إلحالة القضية إلى الدائرة االبتدائية

المختصةبالمحاكمة،فهيالمختصةباعتمادالتهم،واحالةالدعوىإلىالدائرةاالبتدائيةواإلذن
للمدعيالعامبالشروعبالتحقيق"(.)1
وأهموظائفالدائرةالتمهيدية:
" -1إصدارالق اررات واألوامر والتدابير الالزمة ألغراضالتحقيق بناء علىطلب المدعي
العام(حسبشروطالمادة.)12
 -1اتخاذاإلجراءاتالالزمةلحمايةالمجنيعليهموالشهودوخصوصيتهم.
 -3المحافظةعلىاألدلة،وحمايةالمقبوضعليهمأوالذيناستجابواألوامرالحضور.
 -4حمايةالمعلوماتالمتعلقةباألمنالوطني.
 -5اإلذنللمدعيالعاماتخاذخطواتتحقيقداخلالدولةعندماتقررالدائرةالتمهيديةأن
الدولةغيرقادرةعلىالتعاونمعالمدعيالعام"(.)2
 وهناك فرصة فريدة أوجدها نظام روما ،حيث جاء في الفقرة األولى من المادة  56من
نظام روما االساسي أنه"عندمايرىالمدعيالعامأنالتحقيقيتيحفرصةفريدة،وقدالتتوافر
فيما بعد ألغراض المحاكمة ،ألخذ شهادة أو أقوال من شاهد ،أو لفحص أو جمع أو اختبار
()2بنيفضل،عالءباسمصبحي،مرجعسابق،ص52
()1تاجالدين،مدنيعبدالرحمن،مرجعسابق،ص.119
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ةالتمهيدية،بناء
األدلة،يخطرالمدعيالعامالدائرةالتمهيديةبذلك.وفيهذهالحالةيجوزللدائر
ً
على طلب المدعي العام ،أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان فعالية اإلجراءات ونزاهتها،
وبصورة خاصة لحماية حقوق الدفاع .ويقوم المدعي العام بتقديم المعلومات ذات الصلة إلى
بناء على أمر حضور يتعلق
الشخص الذي ألقي القبض عليه أو الذي مثل أمام المحكمة ً
بالتحقيقالمذكور،لكييمكنسماعرأيهفيالمسألة ،وذلكمالمتأمرالدائرةالتمهيديةبغير
ذلك"(.)1
إن مجرد تشكل المحكمة من قبل دائرة مختصة بمراجعة عمل المدعي العام يكفي بحد
ذاتهللقولبوجودضمانةهامةللمتهمكونعملالمدعيالعامسيخضعالشرافسلطةأعلى
وليستمنذاتالطبيعةالنوعية للعملأيليستكجهازادعاءعامأعلىكماهوالحالفي
التشريعات الوطنية تقسيم النيابة إلى مدعي عام يخضع لسلطة واشراف النائب العام والذي
يخضعبدورهلسلطةواشرافرئيسالنيابة.
الفرع الرابع
واجبات المدعي العام


تبطبإجراءات سير الدعوىأمام المحكمة،

أما بالنسبة لواجبات المدعيالعام،فإنها تر

وكما يبحث المدعي العام بإثبات األدلة ،فإنه يبحث عن البراءة ألنه خصم شريف ،لذا عليه
القيامبالتحقيقمنظروفالتجريمواإلدانةمنخاللجمعاألدلةوبحثوجمععناصراإلثبات
وطلبالشهودوطلبتعاونالدولوالمنظمات(،)2والواجباتالتيتلقىعلىالمدعيالعامهي:

()2المادة56مننظامرومااالساسي.
()1بنيفضل،عالءباسمصبحي،مرجعسابق،ص.46
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أ" .اثبات الحقيقة من خالل توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع واألدلة المتصلة
بتقديرماإذاكانتهناكمسئوليةجنائيةبموجبالنظاماألساسي،وعليهوهويفعلذلك
أنيحققفيظروفالتجريموالتبرئةعلىحدسواء.
ب .اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص
المحكمة والمقاضاة عليها ،ويحترم وهو يفعل ذلك مصالح المجني عليهم والشهود
وظروفهمالشخصية،بمافيذلكالسنونوعالجنسعلىالنحوالمعرففيالفقرة3
من المادة  7من نظام روما ،والصحة ،ويأخذ في االعتبار طبيعة الجريمة ،وبخاصة
عندماتنطويالجريمةعلىعنفجنسيأوعنفبينالجنسينأوعنفضداألطفال.
ج .يحترماحتراماًكامالًحقوقاألشخاصالناشئةبموجبنظامرومااألساسي"(.)1
بالتالي يمكن مالحظةأنهذه الواجبات تعد ضمانة هامة لعمليةالتحقيق خاصة وأن
يقععلىعاتقالمحقق البحث بيناإلدانةوالبراءةواليبحثفقطعناإلدانةممايجعلهخصماً
شريفاً،وأنهيمثلجهازاالدعاءالعامفيالمحكمةالجنائيةالدوليةالتيتمثلقمةتطورالقضاء
الجنائيالدولي.
الفرع الخامس
صفات المدعي العام


يتماختيارالمدعيالعامممنيتمتعونبصفاتومؤهالتمعينة،وهذهالصفاتبرمتها

تمثلضمانةهامةللمتهمكونقضيتهستكونبيدجهاتتتمتعبأعلىالصفاتالجيدةفيباب
التحقيقفيالجرائم،وهذهالصفاتهي:

()1المادة/1/54أ،ب،جمننظامرومااالساسي.
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أ .يكونالمدعيالعامونوابهذويأخالقرفيعةوكفاءةعالية،ويجبأنتتوافرلديهمخبرة
عمليةواسعةفيمجالاإلدعاءأوالمحاكمةفيالقضاياالجنائية،ويكونونذومعرفة
ممتازةوطالقةفيلغةواحدةعلىاألقلمنلغاتالعملفيالمحكمة(.)1
ب .الحياد التام  :ال يشترك المدعي العام وال نواب المدعي العام في أي قضية يمكن أن
يكونحيادهمفيهاموضعشكمعقولأليسببكان،ويجبتنحيتهمعنأيقضية
وفقاً لهذه الفقرة إذا كان قد سبق لهم ضمن أمور أخرى االشتراك بأية صفة في تلك
القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد
الوطنيتتعلقبالشخصمحلالتحقيقأوالمقاضاة(.)2
ج .االستقالل حيث يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جها اًز منفصالً من
أجهزة المحكمة ،ويكون المكتب مسئوالً عن تلقي اإلحاالت وأية معلومات موثقة عن
جرائمتدخلفياختصاصالمحكمة،وذلكلدراستهاولغرضاالضطالعبمهامالتحقيق
والمقاضاة أمام المحكمة ،وال يجوز ألي عضو من أعضاء المكتب أن يلتمس أية
تعليماتمنأيمصدرخارجيواليجوزلهأنيعملبموجبأيمنهذهالتعليمات(.)3
د .حفظ أسرار التحقيق :للمدعي العام أن يوافق على عدم الكشف ،في أية مرحلة من
مراحلاإلجراءات،عنأيةمستنداتأومعلوماتيحصلعليهابشرطالمحافظةعلى
سريتهاولغرضواحدهواستقاءأدلةجديدةمالميوافقمقدمالمعلوماتعلىكشفها(.)4

()1المادة3/41مننظامرومااالساسي.
()1تاجالدين،مدنيعبدالرحمن،مرجعسابق،ص.131
()1المادة1/41مننظامرومااالساسي.

()3المادة/3/54هـمننظامرومااالساسي.
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ويخلصالباحثالىأنأياألصلأنيعملالمدعيالعامبحريةتامةإالأنهفيحاالتمعينة
يتقيدالمدعيالعامبمصلحةمقدمالمعلوماتذاتالطابعالسري،حيثيجبتحقيقحدأدنى
منحمايتهاوالمحافظةعليهاخاصةمتىطلبمقدمهاذلك.
المطلب الثاني
قاعدة تدوين التحقيق وقاعدة عالنية التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية
من أهم القواعد التي تتعلق بسير العملية التحقيقية واجراءات التحقيق في إطار عمل
المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما األساس قاعدة تدوين التحقيق وقاعدة عالنية التحقيق،
حيثتشكلهذهالقواعدضمانةكبيرةوهامةللمتهمتصبفيباباحترامحقوقهوكفالةمحاكمته
على وجه عادل على مرأى الجميع ،وفي إطار عملية تحقيقية يتم فيا تدوين كافة جزئيات
التحقيقواجراءاته.ونتناولهاتينالقاعدتينكاآلتي:
الفرع األول
تدوين التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية
يعد تدوين التحقيق واجراءاته من الضمانات الهامة للمتهم ،إلمكان الرجوع إلى هذه
اإلجراءات والمعلومات ،والى كل ما تم تدوينه أثناء التحقيق ،سواء من قبل جهات التحقيق
والمحكمة،أوالمتهملتمكينهمنإعداددفاعه،وهوإلىجانبذلكضمانةلسلطةالتحقيقالتي
تكونبمنأىعنمضنةالتشكيكبصحةوسالمةإجراءاتها،كمايلعبالتدويندو اًرهاماًبالنسبة
للمحكمةالتيستنظرالدعوىويسهلعملهاكوناجراءاتالتحقيقكلهاتكونموضوعةأمامها
بشكلمكتوبيمكنمنالرجوعاليهامنقبلكافةالقضاةوفيأيوقت،كوناالنسانمعرض
ّ
للنسيانفاليستطيعأنيحفظبذاكرتهكافةاجراءاتالتحقيقوألنهاإجراءاتكثيرةومتعددة،وألن
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أطراف الخصومة لن يكونوا حاضرين جميعاً بشكل أو بآخر إلجراءات التحقيق ،بالتالي فإن
التدوينيمكنالجميعمناإلطالععلىالتحقيقاتوالرجوعإليها.ولمينصنظامروماعلىذلك
ّ
تاركاًاألمرللقواعداإلجرائيةاستناداًللمادة51منه،وقدجاءفيالقاعدةاإلجرائيةرقم111في
الفقرةاألولىمنها"أنهيفتحمحضرلألقوالالرسميةالتييدليبهاأيشخصيجرىاستجوابه
اءاتقضائية.ويوقعالمحضرمسجلاالستجواب،وموجهاالستجواب،
فيإطارتحقيقأوإجر
ّ
والشخص المستجوب ومحاميه إذا كان حاض اًر ،والمدعي العام أو القاضي الحاضر ،حيثما
ينطبقذلك.ويدونفيالمحضرتاريخاالستجوابووقتهومكانه،وأسماءجميعالحاضرينأثناء
إجرائه،ويدونالمحضرأيضاًامتناعأيشخصعنالتوقيعواألسبابالتيدعتإلىذلك"(.)1
والقاعدة  1/111من القواعد اإلجرائية لنظام روما األساسي "استمدت فكرة تسجيل
االستجواب بالصوت والفيديوفي حاالت خاصة عندما يبلغالشخصالمستجوب ،بلغة يفهمها
ويتكلمبهاجيداً،بأنهيجريتسجيلاالستجواببالصوتأوبالفيديو،وأنهيمكنأنيعترضعلى
ذلك إذا أراد .ويشار في المحضر إلى أن هذه المعلومات قد قدمت وتدون إجابة الشخص
المعني.ويجوزللشخص،قبلاإلجابة،أنيتشاورعلىانفرادمعمحاميه.فإذارفضالشخص
المبين في القاعدة 111؛ وفي حالة
المستجوب التسجيل بالصوت أو بالفيديو ،يتبع اإلجراء
ّ
تدوينتنازلالشخصعنحقهفياالستجواببحضورمحام،كتابياً ويتمتسجيله،بالصوتأو
الفيديو،إنأمكنذلك؛وفيحالةحدوثتوقفأثناءاالستجواب،تسجلواقعةووقتالتوقفقبل
انتهاءالتسجيلالصوتيأوالتسجيلبالفيديو،كمايسجلوقتاستئنافاالستجواب؛وعنداختتام

()1القاعدةاإلجرائيةرقم/111الفقرةاألولىمننظامرومااألساسي.
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االستجواب،تتاحللشخصالمستجوبفرصةلتوضيحأيشيءمماقاله،أوإضافةأيشيء
يريدإضافته.ويسجلوقتانتهاءاالستجواب"(.)1
ومبدأالتدوينمنالمبادئالقانونيةالمستقرةعلىالمستويينالدوليوالوطني،وفيجميع
التشريعات ،فقد نصت المادة  27من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني على انه
"يصطحب المدعي العام معه كاتبه ويضبط ويأمر بضبط جميع األشياء التي يراها ضرورية
الظهار الحقيقة ،وينظم بها محض اًر ويعنى بحفظها"( .)2كما أن كالً من المواد  32و3/63
و  1/71تشترطأنتدونالضبوطاتوافاداتالمشتكىعليهموالشهودوأنيجريالتوقيععليها
ممنأدلىبهاكمايوقععليهاالمدعيالعاموكاتبه(.)3
الفرع الثاني
عالنية التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية
أن مسألة التحقيق في ظل التشريعات الوطنية كانت محل تناقض واختالف وتعددت
االتجاهاتفيذلكبينمنيأخذبمبدأسريةالتحقيقوبينمنيأخذبعالنيةالتحقيق.وبالنظر
كرس قاعدة سرية التحقيق في المادة  1/115من قانون
إلى موقف المشرع األردني نجد أنه ّ
العقوبات(.)4
أمانظامرومافالعكستماماً،فقدأخذبقاعدةعالنيةالتحقيقوقدأرادواضعواالنظام
منذلكتحقيقضمانةللمتهممنجعلدعواهتنظرعلىالمأل،ناهيكعنامكانيةتحقيقالردع
خاصةبالنسبةللجرائمالتييختصبهانظامروماوخطورتها.

()1بنيفضل،عالءباسمصبحي،مرجعسابق،ص.52
()2المادة()27منقانونأصولالمحاكماتالجزائيةاألردني.
()3المواد()32و()3/63و()1/71منقانونأصولالمحاكماتالجزائيةاألردني.
()4نمور،محمدسعيد(.)1111شرح االجراءات الجزائية،عمان:دارالثقافةللنشروالتوزيع،ص.341
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ومنمظاهرالعلنيةفينظامروماوأساسهاالقانونيمايأتي:
أ.

حضورمحاميالمتهمإلجراءاتالتحقيق،فقدجاءفينظامروماانهحيثماتوجدأسباب
تدعولالعتقادبأنشخصاً ماقدارتكبجريمةتدخلفياختصاصالمحكمةويكونمن
بناء على
المنوي استجواب ذلك الشخص إما من قبل المدعي العام أو السلطات الوطنية ً
طلبمقدمبموجبالبابالتاسعمنالنظام،يكونلذلكالشخصحقوقيجبإبالغهبها
قبل استجوابهومنها االستعانة بالمساعدة القانونية التي يختارها واذا لم يكن لدىالشخص
مساعدةقانونية،توفرلهتلكالمساعدةفيأيةحالةتقتضيفيهادواعيالعدالةذلك،ودون
أن يدفع الشخص تكاليف تلك المساعدة في أية حالة من هذا النوع إذا لم تكن لديه
اإلمكانياتالكافيةلتحملها.ويجبانيتماستجوابهفيحضورمحام،مالميتنازلالشخص
طواعيةعنحقهفياالستعانةبمحام.ويمكنحقاالستعانةبمحاميأثناءالتحقيقالمتهم
من االعتراض على اإلجراءات المخالفة للقانون ،ويمكنه من تقديم دفوعه ،ويتيح للمتهم
الترويفيإجابتهويمنحهالثقةواالطمئنانعلىإجراءالتحقيق.

ب .االطالع على أوراق التحقيق :إال أن نظام روما والقواعد اإلجرائية خلت من النص على
عالنيةالتحقيقلكنيمكناستخالصذلككقاعدةضمنيةمناألحكامالعامةالتيتطبقها
المحكمةفيقضائها(.)1

()1المادة 1/55مننظامروما.ومهدي،عبدالرؤوف(.)1996شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية.
القاهرة:دارالنهضةالعربية،ط،1ص.317

74

الفصل الرابع
ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في التشريعات الوطنية والمحكمة الجنائية
الدولية
أن مرحلة المحاكمة الجنائية مرحلة لها خطورتها وأهميتها على مستقبل المتهم  ،فهي
المحطةاألخيرةالتيتقالفيهاكلمةالفصلفيالدعوىالمقامةبحقهويتحددعلىأثرهامصيره،
لهذا البد على جميع الدول من خالل تشريعاتها العقابية واالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي
تكونطرفاًفيهاأنتوفرفيهاالضماناتالالزمةلصونكرامتهوحفظمكانته،منخاللعرضه
على محاكم مختصة منشأة بحكم القانون ،تدار من قبل سلطات مستقلة ومحايدة تنظر إلى
الجميعبعينالمساواة،وتفتحامامهفرصالدفاععننفسهودفعاالتهامالموجهإليهأوتمكينه
مناختيارمنيمثلهألداءهذااالمر،والذييمثلسمةمنسماتالدولةالديمقراطيةالملتزمة
بماجاءتبهالمواثيقواالتفاقياتالدوليةلحقوقاإلنسان(.)1
لمعرفةضماناتالمتهمفيمرحلةالمحاكمة،سيتمالتعرفأوالً علىضماناتالمتهمفي
مرحلةالمحاكمةفيالتشريعاتالوطنيةمنخاللالمبحثاألول،ومنثمالتعرفعلىضمانات
المتهمفيمرحلةالمحاكمةفيالمحكمةالجنائيةالدوليةفيالمبحثالثاني.

()1تاجالدين،مدنيعبدالرحمن،مرجعسابق،ص.131
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المبحث األول
ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في التشريعات الوطنية
يتمتع المتهم بضمانات إجرائية عامة للمحاكمة وهي مجموعة من الدعامات القانونية
التيتضمنسيرالمحاكمةالجزائيةسي اًرطبيعياًوهيمستمدةمنالقانونذلكألنقانونأص ول
المحاكماتالجزائيةقدجاءبقواعدتضمنسيرالمحاكمةوفقسياقمعينعلىالمحاكمالجزائية
مراعاتهاواالكانتإجراءاتهاباطلة(.)1
وقبلالتطرقلموضوعضماناتالمتهمفيمرحلةالمحاكمةفيالتشريعاتالوطنية،البد
من التعرف أوالً إلى موقف التشريعات الوطنية من ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في
التشريعاتالوطنية فيالمطلباألولمنالمبحث،وضماناتالمتهمفيمرحلةالمحاكمةفي
التشريعاتالوطنيةفيالمطلبالثاني.
المطلب االول
موقف التشريعات الوطنية من ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في التشريعات الوطنية
يتطلبافتراضالبراءةعدممطالبةالمتهمبتقديمأيدليلعلىبراءته،فلهأنيتخذموقفاً
سلبياً تجاهالدعوىالمقامةضده،وعلىالنيابةالعامةتقديمالدليلعلىثبوتالتهمةالمنسوبة
إليه ،وعليها تقديم األدلة التي تكشف عن الحقيقة سواء لصالحه أو لغير صالحة ،فليس من
مهمتهااصطياداألدلةضدالمتهمأوحشدهاجزافاًلإليقاعبهبلأنواجبهاينحصرفيكشف
الحقيقةسلباًأوإيجاباً،فليستمهمتهاقاصرةعلىأثباتالتهمةفقطوانماإثباتالحقيقةبجميع

()1مهدي،عبدالرؤوف،مرجعسابق،ص.311
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صورهاعلىالنحوالمتقدم.عليهاأنتعدللمحكمةاألدلةالصادقةالتيتفيدفيكشفالحقيقة
التيتمثلتهذهالحقيقةببراءةالمتهممنقانونأصولالمحاكماتالجزائية،فعدمالبحثعن
أدلةالبراءةيعتبرمخالفاً لوظيفةالنيابةالعامة،إذليستمهمتهااالقتصادعلىجمعاألدلةقبل
المتهمفحسب(.)1
وعلىالمحكمةأنتبحث بنفسها منخالل إجراءاتالمحكمةعن هذه الحقيقة دون أن
تجسمالمتهمعبءإثباتالبراءة"،فالبراءةأمرمفترضوالمحلإلثباتهاأمامالمحكمة.وكلما
هو جدير بالبحث هو التحقيق مما إذا كانت هناك أدلة كافية يمكنها أن تدحض هذه القرينة
القانونيةأمال.أمابالنسبةللدستوراألردنيفإنهلمينصصراحةعلىهذاالمبدأالعامالذي
ورد في المادة السابعة ،والتي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة ،ويترتب على ذلك
ضرورةصيانةهذهالحريةبالنسبةلكلشخصاتهمبجريمةإلىأنتثبتإدانته،وقدأكدتعلى
هذا المبدأ المادة ( )1/147من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني ،حيث ورد فيها
صراحة"أنالمتهمبريءحتىتثبتإدانته"(.)2
إنافتراضالمتهمبريئاً إلىأنتثبتإدانته"هوحالةتالزمالمتهمطوالمراحلالدعوى
الجزائيةوهيحالةتنعكسعلىالقواعدالتييجبمراعاتهافيمعاملةالمتهمفيهذهالمراحل
كلها .ومن هنا كان لهذا األصل األثر الكبير في كافة قواعد اإلجراءات الجزائية .وآثار هذه
القرينة تحدد النطاق اإلجرائي لها وتتمحور في محاور ثالثة هي :ضمان الحرية الشخصية
للمتهم"،واعفاؤهمنإثباتبراءتهوتفسيرالشكلصالحه(.)3

()1تاجالدين،مدنيعبدالرحمن،مرجعسابق،ص.134
()2المادة()1/147منقانونأصولالمحاكماتالجزائيةاألردني
( )3جميل ،حسين ( .)1971حقوق اإلنسان والقانون الجنائي ،القاهرة :معهد البحوث والدراسات العربية،
ص.112
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وهذايعنيأنيعاملالمتهممعاملةالبريءإلىأنتثبتإدانتهوفقحكمقضائيقاطع
منم حكمةمختصة،وبناءعليهفإناإلجراءاتالتيقدتتخذفيأيمرحلةمنمراحلالدعوى
يجبأنالتتخذإالفيأضيقالحدودوبمايحافظعلىضماناتالحريةالفرديةوبمايلبيفقط
الحاجةالضروريةللكشفعنالحقيقة.إذأن"المتهمبتحريكالدعوىضدهوفيبدايةالتحقيق
تضييقحريتهجزئياً ويبدأالمساسبهاكلمااتخذتإجراءاتجديدةبهدفالكشفعنالحقيقة

وتقيصها،وهذهاإلجراءاتقدتزيدوتطولكلماأدتإلىكشفحقائقتفيدفيمجرىالدعوى،
األمر الذي جعل هذا المبدأ ،أي قرينة البراءة ،ذا أهمية في حماية الحرية والتكفل بضماناتها
ووقوفهضدتحكمالسلطةوسيطرتها"(.)1
وفي بداية مرحلة توجيه االتهام  للمتهم في القضايا الجزائية تثار مصلحتان :األولى
تستهدفحمايةالمجتمعأوحمايةالمصلحةالعامة،والثانيةهدفهاحمايةمصلحةالمتهم.ولهذا
كانالبدمنالحفاظعلىالمصلحتينوالموازنةبينهما،ولهذافإنناأمامقرينتينهماقرينةقانونية
تفترضبراءةالمتهموقرينةموضوعيةتفترضأنهمرتكبالجريمة،ومنالتوفيقبينالقرينتين
يمكنالوصولإلىتحقيقالمصلحتينوهماالمصلحةالعامةومصلحةالمتهم.
ولكي يتم التوفيق  بين المصلحتين يجب جعل القرينة القانونية هي اإلطار الذي يتم
بداخله تنظيم ممارسة المتهم لحريته الشخصية للوصول إلى القرينة الموضوعية ،فضمانات
المتهميجبتأطيرهابقرينةالبراءةلكييتمالمحافظةعليهامنخطرسلبهاواإلخاللبها،ولهذا
فإنالمشرعاليجيزلقاضيالتحقيقالتصرفالمطلقفيحرياتاألشخاص،وانماقيدهبقي ود
وشروط تضمن لألفراد حرياتهم .ولهذا فإن أي إخالل في ضمانة من ضمانات المتهم يعتبر
إخالالً بقرينة لكي يتم المحافظة عليها من خطر سلبها واإلخالل بها  ،وبالتالي سبباً للطعن
()1جميل،حسين،المرجعالسابقنفسه،ص.139
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والبطالن ،وفي هذا الصدد تقول محكمة التمييز العراقية بأنه" :يكون إصرار محكمة األحداث
علىقرارهابإلغاءالتهمةواإلفراجعنالمتهمصحيحاًوموافقاً للقانونإذاكانالثابتفيالوقائع
أن إقرار المتهم قد انتزع باإلكراه ونتيجة التعذيب وال يتطابق مع الوقائع المادية" .ومن كانت
األدلة والبراهين تبقيه على أصل براءته وغير كافية التهامه ال يجوز لقاضي التحقيق إجراء
تفتيشأوتوقيفتعسفيضده،أماإذاكانتاألدلةوالبراهينالمتوافرةلدىقاضيالتحقيقكافية
التهام الشخص جاز له القيام ببعض اإلجراءات االحتياطية كالتوقيف والقبض والتفتيش في
حدودالسلطةالمخولةلهقانوناً،معالتقيدبالمحافظةعلىالضماناتالتيتدرأعنالمتهمخطر
التحكمواالستبدادالمنتهكلقرينةالبراءة(.)1
المطلب الثاني
ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في التشريعات الوطنية
حقالمتهمفيمحاكمةعادلةاليمكنأنيتجسدحقيقةإالبوجودمحكمةمستقلةمحايدة
االتهاموعدمالنزاهةإليهم،فهميعتمدونفي

تعتمدعلىقضاةاليمكنأنتتجهأصابعالشكو
عملهمعلىالحيادواالستقالل.
الفرع األول
استقالل القضاء الوطني
يعداستقاللالقضاءعنص اًررئيسياًفيتحقيقالمحاكمةالعادلة،ويقصدباستقاللالقضاء
تحرره من أية مؤثرات اضطالعاً برسالته في تحقيق العدالة وتحرر سلطته من أي تدخل من
جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم خضوع القضاة لغير سلطان القانون .فإذا ما أريد
للقوانين أن تفسر وتطبق بنزاهة فإن من الواجب أن يتمتع القضاة بوضع مستقل وأن يكون
()1نمور،محمدسعيد،مرجعسابق،ص.341
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القاضيمتحر اًرمنالضغوطالتيقدتتولدمنارتباطهبالسلطةالتنفيذية(،)1وقدنصتعلىهذا
المبدأالمادة()1/63منالدستورالعراقيلسنة،1971وتكررالنصعليهفيالمادة()1من
قانونالتنظيمالقضائيرقم()161لسنة،1979وكذلكنصعليهفيكثيرمنالدساتيرومن
ذلكالدستورالمصريلسنة 1971فيالمادة()65وكذلكفيالمادة()166منهونصعليه
فيالمادة()97منالدستوراألردنيلسنة،1951وفيالمادة()76مندستورالمغربلسنة
1971وأيضاًالدستورالسويسريلسنة1111فيالمادة()31/1وأيضاًالدستورالفرنسيلسنة
1952فيالمادة(.)2()1/66
كذلك نص على استقالل القضاء في الكثير من المواثيق والمعاهدات ومنها اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  1942في المادة ( .)11والمادة ( )14من االتفاقية الدولية
المتعلقةبالحقوقالمدنيةوالسياسيةلسنة،1966وفيالمادة()6مناالتفاقيةاألوروبيةلحقوق
اإلنسان والمادة ( )2من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان .ويقوم مبدأ استقالل القضاء على
أساسمنأنهلكيتتحققالمساواةويضمنالعدلفيالحكمالقضائي،فإنهيستلزمتمتعالقاضي
باالستقالل التام والحرية الكاملة واإلرادةالسليمة وعدمالتأثيروالضغط عليه بصورة مباشرةأو
غيرمباشرة(.)3
منقانوناستقاللالقضاءاالردنيفيقولها"اليجوز

نصتعلىهذهالحالةالمادة39
أنيجمعفيهيئةواحدةفيأيمحكمةقاضيانبينهماقرابةأومصاهرةحتىالدرجةالرابعة،
كمااليجوزأنيكونممثلالنيابةأوممثلأحدالخصومأوالخبراءممنتربطهمالصلةذاتها
()1النداوي،آدموهيب(.)1922المرافعات المدنية.جامعةالموصل:دارالكتب،ص.467
()2النداوي،أدموهيب(.)1921فلسفةالتقاضيفيقانوناإلثبات.مجلة القانون المقارن،ع،11ص-121
.124

()3لويد،دينيس(.)1921فكرة القانون.تعريبالمحاميسليمالصويص،الكويت:عالمالمعرفة،ص.314
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بأحدالقضاةالذينينظرونفيالدعوى"()1وهذاالنصمأخوذتقريباًمنقانونالسلطةالقضائية
في مصر مع شيء من االختالف حيث ورد نص هذه المادة على النحو التالي" اليجوز أن
يجلسفيدائرةواحدةقضاةبينهمقرابةأومصاهرةحتىالدرجةالرابعة،كمااليجوزأنيكون
ممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه مما تربطه الصلة المذكورة بأحد
القضاةالذينينظرونالدعوى،واليعتدبتوكيلالمحاميالذيتربطهبالقاضيالصلةالمذكورة
إذاكانتالوكالةالحقةلقيامالقاضيبنظرالدعوى".وقدقضتالنقضالمصرية"أنمجردكون
رئيسالهيئةالتياصدرتالحكمالمطعونفيهأخاً للنائبالعامالينهضسبباً لعدمالصالحية
لالشتراكفينظرالدعوىمادامأنالنائبالعاملميقمبنفسهبتمثيلالنيابةالعامةفيالدعوى
ذاتهابمااليتطرقمعهأياحتماللالخاللبمظهرالحيدةأوالثقةفيالقضاءأوالتأثربرأي
أواالنقيادله"(.)2
وقد حرصت معظم التشريعات الوطنية ومنها التشريع االردني على ضمان استقالل
القضاءعناجهزةالدولةوضمانعدمتدخلأيطرففيعملالقضاءفقدنصتعلىهذه
الحالةالمادة 17منقانوناستقاللالقضاءقانونمعدللقانوناستقاللالقضاءرقم 16لسنة
1117بقولها"اليجوزالجمعبينوظيفةالقضاءأومزاولةاألعمالالتجاريةأوعضويةمجلس
إدارةأيشركةأومؤسسةأوسلطةأوأيوظيفةأومهنةأخرىوذلكتحتطائلةالمسئولية"()3
كما حظرت الفقرة (ب) من المادة ذاتها من القانون" عدم جواز أن يكون القاضي محكماً إال
بموافقةمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبالمجلسإذاكانتالحكومةأواحدىالمؤسساتالعامة

()1المادة()39منقانوناستقاللالقضاء.

()2نقض15مايو1967مجموعةأحكامالنقضس12رقم112ص.655
()3المادة17منقانوناستقاللالقضاءقانونمعدللقانوناستقاللالقضاءرقم16لسنة.1117
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طرفاً فيالنزاعالمرادفصلهبطريقالتحكيمأوكانالنزاعذاصفىدوليةويعودللمجلسحق
()1

تقديربدلأتعابالقاضيالمحكم".

الفرع الثاني
حياد القاضي في التشريعات الوطنية
إنمهمةالقاضيهيتحقيقالعدالةوهذهتتطلبأنيكونالقاضيمتجرداً وبعيداً عن
التأثيربالمصالحوالعواطفالشخصيةفاليتأثرواليؤثرعليه.أماإذاأصبحفيموقفالبد
وأنيتأثرفيهبهذهالعواطفوالمصالحفسينعدمعندهاحيادهمابينالخصوم،وعليهولتحقيق
حياد القاضي في مثل هكذا مواقف فإنه يجب إبعاده عن تلك المواقف التي تعرضه لخطر
ا لتحكموالمقصودبحيادالقاضيهوأنهاليميلعندنظرهفينزاعمعينإلىهذاالجانبمن
الخصومأوذاكوعليهتطبيقالقواعدالقانونيةالتيتحققالعدالة.لكييتمكنالقاضيمنتأدية
وظيفته على أحسن وجه ،كان ال بد أن يتمتع بحصانة ميعنة فيما يخص بعض اإلجراءات
الجزائية .في هذا السياق نصت المادة ( )19من قانون استقالل القضاء على "أنه عدا حالة
الجرمالمشهود،اليجوزإلقاءالقبضعلىالقاضيأوتوقيفهإالبعدالحصولعلىإذنمن
المجلسالقضائي" )2(.ولهذانصتالمادة()7منقانونالتنظيمالقضائياالردنيرقم()161
لسنة1979على"أنمنواجباتالقاضياألساسيةالمحافظةعلىكرامةالقضاءواالبتعادعن
كل ما يبعث الريبة في استقامته وما يبعث الريبة فياستقامة القاضي هو انحيازه لطرف في
الدعوىضدالطرفاآلخرومهماكانتاألسبابالكامنةوراءذلكاالنحياز")3(.

( )1الفقرة (ب) /المادة  17من قانون استقالل القضاء قانون معدل لقانون استقالل القضاء رقم  16لسنة
.1117
()2المادة()19منقانوناستقاللالقضاء.محمدوليدهاشمالمصري،شرحقانونأصولالمحاكماتالمدنية،
الطبعةاآلولى،1113،عمان:دارقنديلللنشروالتوزيع،ص.72

()3المادة()7منقانونالتنظيمالقضائيرقم()161لسنة.1979
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الفرع الثالث
عالنية إجراءات المحاكمة في التشريع الوطني
عالنيةالمحاكمةالجزائيةمقدمةالزمةللحقيقة،سعىالقدماءإليهاكماأوالهاالمحدثون
اهتمامهموحرصتاإلعالناتالعالميةواإلقليميةعلىالنصعليها،وبالمثلفعلتدساتيرمعظم
الدول،وهيتعدإحدىالقواسمالمشتركةبينالتشريعاتاإلجرائيةالحديثة،وماانفكتالمؤتمرات
الدولية تعكف على دراسة مفترضاتها ،تأكيداً على سمو مراميها  ،كضرورة لحق المتهم في
محاكمةعادلة،ويقصدبعالنيةالمحاكمةأنيتمكنجمهورالناس– بغيرتمييز -منحضور
جلسات المحاكمةومتابعةما يدور فيها منمناقشات ومرافعات ،وما يتخذ فيهامن إجراءات،
ومايصدر فيهامن ق اررات وأحكام ،وسبيل ذلكأن يسمحلهم بدخولالقاعةالتي تجري فيها
المحاكمة،علىنحويتيحلهمالعلمبسيرإجراءاتها.
وتعدعالنيةالمحاكمةمنحقوقاإلنساناألساسية،ولذانجدأناإلعالنالعالميلحقوق
اإلنسانقدنصعليهفيالمادة ()11منه،والتيجاءفيها":إنلكلإنسانالحقفيأنتنظر
قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظ اًر عادالً وعلنياً"( .)1ونص عليه في المادة (/11ج) من
الدستور العراقي النافذ والتي جاء فيها" :جلسات المحاكم علنية إال إذا قررت المحكمة جعلها
سرية"(،)2وكذلكالمادة()151منقانونأصولالمحاكماتالجزائية.وقدحرصتالتشريعات
العربية واألجنبية على النص عليه ،فقد نص عليه في المادة ( )1/111من الدستور األردني
لسنة،1951وكذلكفيالمادة()171منقانونأصولالمحاكماتالجزائيةاألردني،وأيضاً
نصعليهالدستورالمصرلسنة 1971فيالمادة()169منه.أمافيسوريافإنالدستورلم

()1المادة()11اإلعالنالعالميلحقوقاإلنسان.
()2المادة(/11ج)منالدستورالعراقيالنافذ.
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ينصعليه،ولكنتمالنصعليهفيقانونأصولالمحاكماتالجزائيةلسنة 1973فيالمادة
( )191والمادة ( .)3/172وقد أكدت عليه االتفاقية بشأن الحقوق المدنية والسياسية لسنة
()1966فيالمادة()1(.)14
إجراءات المحاكمة وفقاً لمبدأ عالنية المحاكمة :
أوالً :دعم الثقة بأحكام القضاء:
فاألصل في جلسات المحاكمة أنها علنية يرتادها الجمهور دون تمييز بقدر ما يسع
المكانوذلكلرقابةحسنسيرالعدالة،ومعذلكفإنللمحكمةالجنائيةأنتحكمبجعلالجلسات
كلهاأوبعضهاسريةمراعاةللنظامالعام ،أوبتقييدالعلنيةبمنعفئاتمعينةمنالحضوركمنع
األحداثأوالسيداتمنحضورالجلسةأثناءمناقشةمسائلاليليقعرضهاأسماعهم،ويجب
أن يكون الحكم بجعل الجلسة سرية مسبباً .وعلى أي حال ليس للمحكمة أن تمنع حضور
المحامينالمدافعينعنالمتهمبأيحالألنفيذلكإخالالً بحقهفيالدفاع.فسريةالجلسات
مقصورة على الجمهور دون الخصوم أو وكالئهم ،و"تحقق عالنية المحاكمة هدفاً أساسياً من
أهدافالدولةالحديثة،وهودعمالثقةبأحكامالقضاء،فعندماتجريالمحاكماتأمامالجمهور
وتحترقابتهفإنالجمهوريستطيعأنيعرفمدىتجردالمحاكموحيادهاومدىإيمانهاوالتزامها
بحكمالقانون"(.)2
ثانياً :احترام الحقوق والحريات الشخصية
إذا كانت قاعدة عالنية المحاكمة تقضي بإبقاء أبواب قاعة الجلسة مفتوحة لمن شاء
الدخول أو الخروج من أفراد الجمهور ،إال أن هذا ال ينبغي أن يحرم المحكمة من أن يسود

()1معروف،محمدظاهر(.)1971المبادئ األولية في أصول اإلجراءات الجنائية،بغداد:األهلية،ص.135

( )2التلهوني ،بسام سمير ( .)1991السرية في الدعوى الجزائية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
األردنية،عمان،االردن،صص.91-91
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الهدوءفيالقاعة؛حتىتستطيعأنتحققفيالدعوىوأنتصلفيهاإلىرأييمثلالعدالة،وقد

تخول المحكمة من السلطة ما يمكنها من أن تحفظ الهدوء والنظام أثناء
استوجب هذا أن ّ
المحاكمة،بمايستتبعهذامنحقإخراجبعضاألفرادمنقاعةالجلسةبمنفيهمالمتهم"،ذلك
أن القضاة يخشون المساس بالحريات والحقوق الشخصية للخصوم عندما يعملون عالنية أمام
الناس.وقداليجدوننفسالحرجإذاكانتالمحاكمةتجريس اًردونرقابةالجمهور"(.)1
ثالثاً :تحقيق العدالة
إنالعالنيةتخلقتياراتفيالرأيالعاملمصحلةالمتهمأوضده،التلبثأنتؤثرفي
ا لقاضي،وهيتهدمكلقيمةلمايوجبهالقانونمنسماعكلشاهدعلىانفراد؛ألنفيإمكان
الشاهدالذيلمتُسمعأقوالهبعدأنيطلعفيالصحفعلىماأدلىبهالشهودالذينسبقوهمن
الأنيتأثربها،وهذهالعالنيةعينهاتوحيللشاهدبوقائعلميشهدها،وهيبذلكتلحقضرر
أقو
اً
بسيرالخصومة،والعالنيةتحملالقضاةعلىالتطبيقالسليمللقانون،وعدمالتمييزفيالمعاملة

بين األفراد ،فيكون القاضي أكثر دقة في األنصاف ودفع الظلم عن المظلومين وأكثر حرصاً
علىعدممخالفةاإلجراءاتالمرسومة"(.)2
رابعاً :تحقيق مصلحة المجتمع:
إنالعالنيةالتحميمصلحةالمتهموالمتقاضيوحدهما،بلإنهاتحميمصلحةالمجتمع
التيتتمثلفيممارسةالشعبلرقابتهالديمقراطيةعلىأعمالالسلطةالقضائيةمتمثّلةفيحسن
سيرالعدالة،وحتىفينطاقمصلحةالمتهمفإنهذهالمصلحةليستمصلحةفرديةمحضةبل

( )1الكيالني ،فاروق ( .)1921محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني والمقارن ،القاهرة:
مكتبةالنهضةالمصرية،ص.535-534

()2نمور،معمدسعيد،مرجعسابق،ص.51
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إنهامصلحةتتصلبأصلمنأصولالمحاكماتوهوكفالةضماناتالدفاع،وعلىهذافإن
المصلحةالتييمكنأنترجحهيالمصلحةالتيتحميهاالعالنيةاليجوزأنتكونمصلحة
فردية،بلإنهايجبأنتكونمصلحةللمجتمع"وذلكبتتبعالجمهورالحوادثاإلجراميةومايتخذ
فيها من اإلجراءات ،فيطمئن الناس إلى عدم إفالت المجرمين من العقاب ،والى عدم إتباع
وسائلغيرقانونيةفيالمحاكمة،والىأنالعدالةتطبقبالشكلالصحيحولذلكقيلأنهاليكفي
أنتؤديالعدالة،بليجبأنيعرفالناسكيفتؤدى"()1وذلكعلىالنحوالتالي:
أوالً :إجراءات المحاكمة
تتناول عالنية المحاكمة كل إجراءات المحاكمة فتشمل المناداة على الخصوم والشهود،
وسؤال المتهم عن التهمة ،وتالوة التهمة عليه ،وطلبات اإلدعاء العام ودفاع الخصوم وسماع
كافة البيانات .أما المداولة فال تتناولها العلنية ويلزم كتمانها فتبقى سرية ،كما يلزم القضاة
بالحرصعلىسريةمادارأثناءالمداولة.
ثانياً :النطق بالحكم
اليجوزالنطقبالحكمإالفيجلسةعلنيةحتىولوكانتالمحكمةقدقررتإجراءات
المحاكمة س اًر .فالحكم يجب أن يصدر دائماً علناً،وفي ذلك تقول المادة (/113أ)منقانون
أصول المحاكمات الجزائية بأنه "تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم أو القرار في الجلسة
المعينةإلصدارهوبعدالفراغمنوضعهتستأنفالجلسةعلناًوتتلىصيغتهعلىالمتهمأويفهم
مضمونه"( .)2واذا كان األصل في المحاكمة أن تجري علناً ،فإنه يجوز تقييد هذه العالنية
واجراءالمحاكمةس اًر،فقدإجازاتالمادة()151منقانونأصولالمحاكماتالجزائيةللمحكمة

()1الكيالني،فاروق،مرجعسابق،ص.535
()2المادة(/113أ)منقانونأصولالمحاكماتالجزائية.
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"أن تقرر سماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية ،وجعل المحاكمة سرية استثناء من
القاعدةالعامة،واليتمذلكإالبقراريصدرعنالمحكمة،وينبغيأنيكونالقرارمسبباً")1(.
حيثأنهاليكفيللمحكمةأنتقولفيتسبيبالقرار:أنإجراءالمحاكمةس اًركانمراعاة
للنظام العام واآلداب ،بل يجب أن تبين ما هو اإلجراء وما هي التأثيرات التي تشكل مساساً
بالنظامالعامواآلداب،واذاقررتالمحكمةإجراءاتالمحاكمةس اًرفاليمنعهابعدذلكأنتجعلها
علنيةإذاانقضتاألسبابالتياقتضتأنتكونسرية.
ويرى الباحث إن سرية الجلسات ال تشمل الخصوم ووكالئهم .فهؤالء ال يبعدون عن
الجلسة،غيرأنهإذاوقعمنالمتهممايخلبنظامالمحاكمةجازللمحكمةإبعادهعنالجلسة
وتستمراإلجراءاتبغيابه.وعلىالمحكمةأنتحيطهعلماًبماتمفيغيابهمنهذهاإلجراءات.
ومبدأالشرعيةالجزائيةيفيدبأنأيفعلمنأفعالاألفراداليعدجريمةتحتأيذريعةإالإذا
وجدنصفيقانوننافذيقررإضفاءالصفةالجرميةعليهويرتبلهجزاء.


()1المادة()151منقانونأصولالمحاكماتالجزائية.
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المبحث الثاني
ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية
هناكمبادئوأحكاملالختصاصالشخصيللمحكمة،ويتضمنذلكضماناتللمتهمإذ
يجب التعرف على أسس واحكام هذا االختصاص لمعرفة األشخاص الذين يكونون خاضعين
الختصاصالمحكمة،واستبعادغيرهم،ممايشكلضمانةلبعضاالشخاص–كماهوالحالفي
االختصاصالزمني-فيعدمخضوعهمأساساًالختصاصالمحكمةوواليتهاالقضائية،وضمانة
للبعض اآلخر حتى وأن نظرت دعواهم أمام المحكمة في كيفية مباشرة هذا االختصاص من
الزاوية الزمنية للجريمة والشخصية للمتهم( .)1ويمكن التعرف إلى ضمانات المتهم في مرحلة
المحاكمةفيالمحكمةالجنائيةالدوليةفيهذاالمبحثمنخاللالتعرفإلىالضماناتالمتعلقة
باإلجراءات األولية ووظائف الدائرة التمهيدية في المطلب األول ،والضمانات المتعلقة بمرحلة

المحاكمةبصفةعامة،أماالمطلبالثالثفتضمنحقوقالمتهمالمباشرة.
المطلب االول
الضمانات المتعلقة باإلجراءات األولية ووظائف الدائرة التمهيدية
يتماعتمادالتهمخاللجلسةتعقدهادائرةماقبلالمحاكمةقبلفترةمعقولةمنتقديم
الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعية أمامها ،وتعقد هذه الجلسة بحضور المدعي العام
والشخصالمنسوبإليهالتهم،هوومحامية،ومعذلكفهناكاستثناءاتحددهاالنظاموحصرها
وذلك ضمانة لعدم التوسع وتعسف المحكمة في سلطتها ،حيث يمكن لدائرة ما قبل المحاكمة
وبناءعلىطلبالمدعيالعامأوبمبادرةمنهااعتمادالتهمبغيابالمتهم،منخاللعقدجلسة
فيغيابالمتهم،فيحاالتينحددتهماالفقرةالثانيةمنالمادة61مننظامرومااألساسيهما:
( )1ابو الوفا ،احمد ( .)1111المالمح االساسية للنظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،في ندوة تحدي
الحصانة،كليةالحقوق،جامعةدمشق،ص.72
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أ" .أنيتنازلالمتهمعنحقهفيالحضور.
ب .حالة فرار المتهم أو حالة عدم العثور عليه واتخاذ كافة الخطوات المعقولة لضمان

حضوره أمام المحكمة وإلبالغه بالتهم الموجهة إليه وبأن جلسة ستعقد العتماد تلك
التهم"(.)1
وبعد بدء الجلسة فإنه يكون للمتهم االعتراض على التهم الموجهة له والطعن باألدلة
المقدمةضدهولهأنيقدممايراهمنأدلةمنجانبه.
وبعد اعتماد التهم هناك مجموعة من اإلجراءات األولية يجب اتباعها امام الدائرة
التمهيديةوهذهاإلجراءاتتكفلمجموعةمنالضماناتللمتهم،حيثتنصالمــادة61مننظام
روما األساسي" على أنه ":تعقد دائرة ما قبل المحاكمة ،في غضون فترة معقولة من تقديم
الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعية أمامها ،رهناً بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة،
جلسةالعتمادالتهمالتييعتزمالمدعيالعامطلبالمحاكمةعلىأساسهاوتعقدالجلسةبحضور
المدعيالعاموالشخصالمنسوبإليهالتهم،هوومحامية".
ويمكنالتوصلإلىهذهالضماناتمنخاللالتعرفعلىهذهاإلجراءاتكاآلتي:
 .1تالوةالتهمالتياعتمدتهادائرةماقبلالمحاكمة،والتأكدمنفهمهلطبيعتها.واعطائه
الفرصةلالعترافبالذنبوفقاًللمادة65أوللدفعبأنهغيرمذنب(.)2
 .1بعدتبليغالمتهمبالتهمالمسندةإليه،علىالمحكمةإبالغهبحقوقهبموجبنظامروما
بمافيذلكحقهفيالتماساإلفراجالمؤقتانتظا اًرللمحاكمة.حيثيعتبرإبالعالمتهم
بالتهم الموجهه إليه من الضمانات الهامة لكي يعرف هذا المتهم ما هو منسوب له

()1الفقرةالثانيةمنالمادة61مننظامرومااالساسي.
()1خوين،حسنبشيت،مصدرسابق،ص.115
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والتمكنمنالردعليهاوتحضيردفاعه،وهومنالمبادئالمقررةعلىالصعيدينالدولي
والوطني(.)1
 .3أنتتأكدالدائرةالتمهيديةمنعدماحتجازالمتهملفترةغيرمعقولةقبلالمحاكمة،سبب
تأخيرالمبررلهمنالمدعيالعام،فإذاحدثهذاالتأخيرتنظرالمحكمةفياإلفراج
عنهبشروطأوبدونشروط"(.)2
تساهم هذه اإلجراءات األولية في تحقيق ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة ومن
بدايتها ،حيث تبدأ المحاكمة متصفة بالنزاهة والعدالة .وبالنسبة لوظائف الدائرة التمهيدية
والتزاما تها في مرحلة المحاكمة ،فإنها وكما وردت في نصوص نظام روما األساسي يمكن
التوصلإلىعددمنالضماناتالتييتمتعبهاالمتهمكاآلتي:
أ" .أنتلتزمأثناءقيامهابوظائفهابأحكامالنظاماألساسيوالقواعداإلجرائيةوقواعداإلثبات
التي تعتمدها المحكمة .وفي ذلك اتفاق مع مبدأ الشرعية االجرائية ،حيث ال شكلية اال
بنصممايحققضمانةخاصةللمتهمفياتفاقإجراءاتمحاكمتهمعأحكامالقانون.
ب .بشكلعامتوفيرضماناتالمحاكمةالعادلةوالسريعةللمتهمواحترامحقوقالمتهموالمجني
عليهموالشهودفيجميعمراحلالمحاكمة(.)3
ج .اتخاذالتدابيرالالزمةعندإحالةالقضيةإليها،وهذهالتدابير"هي:

)1(Steven W. Kay, an Article Submitted to International Commentary on Evidence
Manuscript 1050, Fair Trials and the International Criminal Tribunals - Whose Case
is it anyway? The Right of an Accused to Defend Himself in Person before
()1ابوالوفا،احمد،مرجعسابق،ص.72
()3المادة64مننظامرومااالساسي..

International Criminal Courts, 2005, p.2.
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" أنتتداولمعاألطراف،وأنتتخذالتدابيرالالزمةلتسهيلسيرإجراءاتالمحاكمةعلى
نحوعادلوسريع.
 أنتحدداللغةأواللغاتالواجباستخدامهافيالمحاكمة.
 أنتصرحبالكشفعنالوثائقأوالمعلوماتالتيلميسبقالكشفعنها،وذلكقبلبدء
المحاكمةبوقتكافإلجراءالتحضيرالمناسبللمحاكمة،وذلكبالتوافقمعأيةأحكام
أخرىذاتصلةبنظامروماالنظاماألساسي.
 إحالة المسائلاألوليةإلىدائرةماقبلالمحاكمةإذاكانذلكالزماً لتسييرالعملبها
ٍ
قاض آخر من قضاة شعبةما قبل
علىنحو فعالوعادل ،أو عند الضرورة الى أي
المحاكمةتسمحظروفهبذلك.
 ضمأوفصلالتهمالموجهةإلىأكثرمنمتهمحسبمايكونذلكمناسباً وبعدإخطار
األطراف"(.)1

د .مجموعةمناإلجراءاتعلىالمحكمةالقيامبهاكممارسةأيةوظيفةمنوظائفدائرةما
قبل المحاكمة .وطلب حضور الشهود وادالئهم بشهاداتهم وتقديم المستندات وغيرها من
األدلة.واتخاذالتدابيرالالزمةلحمايةالمعلوماتالسرية.واألمربتقديمأدلةباإلضافةإلى
األدلة التي تم بالفعل جمعها قبل المحاكمة أو التي عرضتها األطراف أثناء المحاكمة.
واتخاذالتدابيرالالزمةلحمايةالمتهموالشهودوالمجنيعليهم(.)2
ه .تكريسمبدأعالنيةالجلسات.

()1خوين،حسنبشيت،مصدرسابق،ص.117
()1التلهوني،بسامسمير،مرجعسابق،ص.119
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و.

اتخاذالقاضيالمترئسالتوجيهاتالالزمةوالمتعلقةبسيرتدابيرالمحاكمةسي اًر عادالً
ونزيها.

ز .بعضاألموراألخرىكالفصلفيقبولاألدلةأوصلتها،بناءعلىطلبأحداألطراف
أو من قبل المحكمة من تلقاء ذاتها ،واتخاذ جميع الخطوات الالزمة للمحافظة على
النظامأثناءالجلسة.
ح .إعداد سجل كامل بالمحاكمة يتضمن بياناً دقيقاً بالتدابير يتولى المسجل استكماله
والحفاظعليه(.)1
أخي اًر،تجدراإلشارةإلىتلكاالجراءاتالتييجبأنتقومبهاالمحكمة عنداالعتراف
بالتهم،حيثتشكلاإلجراءاتالتيتباشرهاالمحكمةبموجبنظامروماعندبدءالجلساتوبعد
تالوةالتهمعلىالمتهمضمانةهامة.حيثتبدأهذهالمرحلةمنخاللسؤالالمتهمعنهذه
التهم،ليقومبعدهاباالعترافأوبنفيالتهمعنه.لذافإنهاإجراءاتتمكنمنصدوراالعتراف
بطريقةمشروعةوبإرادةالمتهمالحرةالواعيةالتياليشوبهاعيب،وتتمثلهذهاإلجراءاتمن
خاللالزامالمحكمةبالتأكدمنأناعترافالمتهمقدصدرطوعاًعنهبعدالتشاورمعمحاميه،
وأنتتأكدفيماإذاكانهناكوقائعأخرىتدعمهذااالعتراف (.)2فإذالمتقتنعالدائرةاالبتدائية
باالعترافاعتبرتهكأنلميكن،ولهافيهذهالحالةأنتأمربمواصلةالمحاكمةوفقاً إلجراءات
المحاكمة العادية الواردة في النظام ،كما يمكن لها تحقيقاً للعدالة أن تحيل القضية إلى دائرة
ابتدائيةأخرىمندوائرالمحكمة(.)3

()1التلهوني،بسامسمير،مرجعسابق،ص.119
()2الفقرةاالولىمنالمادة65مننظامرومااالساسي.والفتالوي،سهيلحسين(.)1111موسوعة القانون
الدولي الجنائي،عمان:دارالثقافة،ج،3ص.123

()1الفقرةاالولىمنالمادة65مننظامرومااالساسي.
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المطلب الثاني
الضمانات المتعلقة بمرحلة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية
بمرحلة المحاكمة من ضمن المبادئ العامة في
تعد هذه الضمانات التي تتعلق 
المحاكماتالتيتتمامامالقضاءالجزائيوتستقر عليهاغالبيةالتشريعات،وهيواناختلطت
مفاهيمها بحقوق المتهم أحياناً إال أنها تشكل مبادئ عامة وتستقل عن الحقوق الصريحة
والمباشرة للمتهم في مرحلة المحاكمة والتي سيجري تناولها تباعاً في المطلب القادم .وتتناول
الدراسةهذهالضماناتكاالتي:
الفرع األول
المحاكمة الحضورية
أكد كل المبادئ العامة للقانون الجنائي :ال جريمة وال عقوبة إال بنص عدم رجعية
القانون،المسؤوليةالجنائيةالفردية،الطابعالحضوريوالتواجهيللمحاكمةإذالتتماإلدانةإال
علىأساسحججقدمتونوقشتأمامالمحكمة،ومنحالمدعىالعامسلطةمباشرةماي ارهمن
تحقيقاتفيكلالجرائمالتيتدخلفياختصاصالمحكمةتلقائيا،إضافةإلىإمكانيةاإلحالة
المخولةلكلدولةطرف .أيأنتجريالمحاكمةبحضورالمتهم،وقدكرسنظامرومااالساسي
ذلك حيثجاءفيالفقرة االولىمنالمادة  63مننظام روما األساسي علىانه ":يجبأن
يكونالمتهمحاض اًرفيأثناءالمحاكمة.)1("...اليقفمفهومالحضوريةعندالبعضعلىمجرد
حضورالمتهمالجسدي،فإنأمكنحضورهمنخاللوسائلتقنيةفيحاالتواعتباراتمعينة،
فإنذلكيعدحضو اًر(.)2

()1المادة()1/63نظامرومااألساسي.
()1الكيالني،فاروق،مرجعسابق،ص.535
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وتأتيهذهالضمانةبالتوافقمعبعضالمواثيقالدولية،ومنهذهالوثائقالعهدالدولي
الخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية،حيثكرسهذهالضمانةفيالفقرةالثالثة(د)منالمادة14
منه"أنلكلمتهمبجريمةأنيتمتعأثناءالنظرفيقضيته،وعلىمساواةتامةبالضماناتالدنيا
للمحاكمةومنهاأنيحاكمحضورياً"(.)1
استثناء منذلكحالةأنيتعمدالمتهم"تعطيلسيراجراءاتالمحاكمة،فحينهايجوز
و
ً
للدائرةاالبتدائيةإبعادهعنالجلسةشريطةأنتوفرلهمايمكنهمنمتابعةالمحاكمةمنخارج
القاعةعنطريقاستخدامتكنولوجيااالتصاالتإذالزماألمر"(،)2ويشترطعدماللجوءإلىمثل
هذهالتدابيرإالفيالظروفاالستثنائية،وعندثبوتعدمكفايةالبدائلالمعقولةاألخرى،وأن
يكوناللجوءإلىهذهاإلجراءاتلفترةوفقاًلمقتضياتومعطياتكلحالةعلىانفراد(.)3
لذافإنالمحاكمةالحضوريةتكفلللمتهمحضورإجراءاتمحاكمتهبحضورهوتكفلله
نوعاًمنالمحاكمةالعادلة،وذلكألنهيمكنهمنمباشرةأعمالالدفاعوالتصديلطلباتخصومه
وطلباتاالدعاءالعاموتقديمالحقائقالتيتثبتبراءته.ويعدمنأهمالضماناتالتيتصبفي
بابالمحاكمةالعادلةوحقوقالمتهمالتيحرصنظامرومااألساسيعلىتوفيرها(.)4
الفرع الثاني
علنية المحاكمة
تتبعالعالنيةلمبدأالمحاكمةالمنصفةوالنزيهةوالعالنية(،)5وهذاماأكدتهالفقرةاألولى
منالمادة 67مننظامرومااألساسيبقولها":عندالبتفيأيتهمة،يكونللمتهمالحقفي
()3المادة(/3/14د)العهدالدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية.
()1الفقرةالثانيةمنالمادة63مننظامرومااالساسي.

()1عبداللطيف،براء منذر كمال (.)1112النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية،عمان:دارالحامد
للنشروالتوزيع،ص.315

()4الكيالني،فاروق،مرجعسابق،ص.536
()5عبداللطيف،براءمنذركمال،مرجعسابق،ص.121
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أن يحاكم محاكمة علنية ،مع مراعاة أحكام النظام األساسي ،في أن تكون المحاكمة منصفة
وتجريعلىنحونزيه ،ويكونلهالحقفيالضماناتالدنياعلىقدمالمساواةالتامة"(.)1ويعني
ذلكأنتجريالجلساتعالنيةبحضورالخصوموأمامالجمهوروعامةالناس.
"وقدتمتكريسهذاالمبدأفياإلعالنالعالميلحقوقاإلنسان،حيثأكدعلىالحق
بالعالنيةبطريقةواضحةومباشرةعندماأقرلكلإنسانعلىقدمالمساواةالتامةمعاآلخرين،
الحقفيأنتنظرقضيتهمحكمةمستقلةومحايدةنظ اًرمنصفاًوعلنياً(.)2وعندماأقربأنالناس
جميعاًسواءأمامالقضاء،ومنحقكلفردلدىالفصلفيأيتهمةجزائيةتوجهإليهأنتكون
قضيتهمحلنظرمنصفوعلنيمنقبلمحكمةمستقلةحياديةمنشأةبحكمالقانون"(.)3
ويعد ذلك ضمانة هامة للمتهم الذي سيطمئن على عدالة القضاء وحسن القيام
باالجراءات التي تباشرهاالمحكمة ،وان المتهم سيدفع ببراءتهامام الناسويناقشالشهود على
المأل وأنه سيطلع على ما يقدم ضده من شهود وأدلة ويضمن عدم قيام المحكمة بمحاكمات
سرية،كماأنهيضمنعدموجودمحاكماتسريةللمتهمين(.)4
"كماأكدنظامرومااألساسيعلىالعالنيةفيموضعاخرفيالمادة 62التيجاء
فيها"أنهوبعدأنتتلوالدائرةاالبتدائيةالتهمعلىالمتهميجبأنتتأكدأنالمتهميفهمطبيعة
هذهالتهموعليهاأنتعطيهفرصةلالعترافبالذنبأوالدفعبعدمالذنبويجوزللقاضيفيهذه
الحالة اصدار التوجيهات التي تتالءم مع سير التحقيق بما يضمن سيرها بطريقة عادلة
ونزيهة"(.)5

()1المادة()1/67مننظامرومااألساسي.
()1المادةالعاشرةمناالعالنالعالميلحقوقاالنسان.
()1الفقرةاالولىمنالمادة14منالعهدالدوليلحقوقاالنسان.
()3عبداللطيف،براءمنذركمال،مرجعسابق،ص.121
()4المادة()62نظامرومااألساسي.
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ونتيجة لذلك ال يجوز تنحية الجمهور عن حضور الجلسات ،إال في حاالت معينة
ائمالجنسية،أوالتيتنطويعلىعنفجنسي،أوعنفضداألطفال،وبسبباعتبارات

كالجر
األمنالوطني،والنظامالعاموغيرها،أوالعتباراتسريةوحساسةتتعلقبالمعلوماتأولغايات
حمايةالمجنيعليهمأوالشهودأوالمتهمين(.)1
بالمقابل،ويجوزللدائرةاالبتدائيةأنتقررفيظروفمعينةانعقادبعضالتدابيرفي
جلسةسريةلحمايةالمعلوماتالسريةأوالحساسةالتييتعينتقديمهاكأدلة،أولحمايةالمجني
عليهم،أوالشهود،أوالمتهمين(.)2
الفرع الثالث
المساواة التامة فيها بين المتهمين
يعد مبدأ المساواة بين المتهمين من حيث إجراءات التحقيق والمحاكمة من الحقوق
االساسيةالتيكفلهاالقانونالدوليوالتشريعاتالوطنية،ومنالضماناتالقانونيةلإلنسانبشكل
عامويعنيالمساواةبيناألفرادفيالحقوقوالواجبات.
 ويعدمنالمبادئاألساسيةالتيأقرتهاالدساتيروالمعاهداتالدولية،والتعنيالمساواة؛
المساواة المطلقةإنما المساواةالنسبية"("،)3ويتضمن الحق بالمساواةفي نطاق القانون الجنائي
منح جميع األطراف الفرصة المتساوية في مسائل الدفاع واالجراءات من خالل المساواة في
عمليةاعدادالدفوعوالترافعامامالمحكمةوالحقبالمعاملةعلىوجهالمساواةبينالمتهميندون
أيتمييز"(.)4
()1عبداللطيف،براءمنذركمال،مرجعسابق،ص.127
()1الفتالوي،سهيلحسين،مرجعسابق،ص.197

()3كنعان،نواف(.)1111القيادة اإلدارية،عمان:دارالثقافةللنشروالتوزيع،ص.415

( )4ابو الوفا ،احمد ( .)1111المالمح االساسية للنظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،في ندوة تحدي
الحصانة،كليةالحقوق،جامعةدمشق،صص.23-21
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ويعدهذاال حقمنأهمالحقوقوالضماناتالتييتمتعبهااإلنسانبشكلعام،والمتهم
باعتبارهإنسان،ويعني أنتتممعاملة المتهم على قدم المساواة معغيرهمنالناسفيمجال
حمايةالقانونوفياللجوءإلىالمحاكموبدونتمييز.وتعنيالمساواةأمامالقانونأالتتضمن
القوانينالنافذ ةأيةأحكامتميزبيناألشخاصبسببالعرقأواللونأوالجنسأوالدينوغيرها
منأسسالتمييز(.)1
وتعني  المساواة أمام القضاء أن يعامل جميع الناس بمساواة في اإلجراءات التي تتم
أمامالمحاكم،وقدكفلتالدساتيرهذاالحقوالمعاهداتوالمواثيقالدولية،وكرستالعديدمن
المواثيق الدولية مبدأ المساواة فقد جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن الناس جميعاً
سواءأمامالقانون،يتساوونفيحقالتمتعبحمايةالقانوندونتمييز،ويتساوونفيحقالتمتع
بالحمايةمنأيتمييزينتهكاإلعالنومنأيتحريضعلىمثلهذاالتمييز"(.)2كماأكدالعهد
الدوليللحقوقالمدنيةوالسياسيةهذاالحقوأقربأنالناسجميعاًسواءأمامالقضاء(.)3
الفرع الرابع
ضمانات المتهم التي تتعلق باألدلة
تبــدأالــدعوىالجزائيــةمــنخــاللمرحلــةهامــةوخطي ـرةتعــرفبمرحلــةالتحقيــقوهــيمــن
الم ارحــلالخط ـرةالنهــاتتض ــمننــوعينمــناالجـ ـراءاتمنهــامــايتعل ــقبجمــعاالدلــةواالثبات ــات
إلثباتارتكابالجرمونسبتهالىفاعلهوجمعاالدلـةفـيسـبيلذلـكالدانتـه،واجـراءاتاحتياطيـه
تتخذبمواجهةالمتهمكالقبضوالتوقيف.

()1الفتالوي،سهيلحسين،مرجعسابق،ص.199

()1المادةالسابعةمناالعالنالعالميلحقوقاإلنسان.
()3الفقرةاألولىمنالمادة14منالعهدالدوليللحقوقالمدنيةوالسياسية.
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ولقــدرس ــمالمش ــرعسـ ـواءفــيظ ــلالتشـ ـريعاتالوطني ــةللــدولامالمش ــرعال ــدولياش ــكاال
وشروطايجبانتتمهذهاالجـراءاتمـنخاللهـاواالفإنهـاسـتكوناجـراءاتمخالفـةللقـانونوقـد
يحكمببطالنها.وتتعددهذهالشكلياتوالشروطالتيتشـكلبمجموعهـاضـمانةهامـةللمـتهمتكفـل
حقوقهوعدماالعتداءعليهاوتكفلمعاملتهمعاملةحسنةضمنمعاييرالمحاكمةالعادلة.
أن الطريقة التي يتم من خاللها تقديم وطرح األدلة تتضمن بذاتها ضمانة للمتهم وقد
كرستالمادة69مننظامرومااألساسيهذهاإلجراءاتكاآلتي:
.1

"أنيتعهدكلشاهدقبلاإلدالءبالشهادةأمامالمحكمةبالتزامالصدقفيتقديماألدلة
إلىالمحكمة.

.1

أنيدليالشاهدفيالمحاكمةبشهادتهشخصياً،أماتق ــديمالمستنداتوالمحاضرفيجب
أنيكونبشكلمكتوب،إالإذانصالنظامروماعلىخالفذلكبشكلاليمسحقوق
المتهم.

.3

تكريس حق األطراف بتقديم أدلة تتصل بالدعوى ،وحق المحكمة بطلب تقديم جميع
األدلةالتيترىضرورتهالتقريرالحقيقة.

.4

تخويلسلطةالفصلفيمقب وليةالدليلللمحكمةوليساليجهازآخر(.)1

.5

مراعاةالسرية(.)2

() 1فيقضاءالمحكمةالجنائيةالدوليةقامتالدائرةاالبتدائيةفي(قضيةلوبانغا)1112بايقافالدعوىألنها
اكتشفتخطأالمدعيالعامباستخدامهاألدلةالتيجمعتهااألممالمتحدةوالمنظماتغيرالحكومية ،التيكان
منهاأدلةتنفيالتهمالمحتملة،عنالمتهم،وقدرفضالمدعيالعاممشاركةالمحكمةأومحاميالدفاع،ألنهاقد

حصلعليهاحسبادعائهمنخاللاتفاقاتسريةوليسلديهالموافقةعلىمشاركتهاضمنهذهاالتفاقيات.وقد
استأنف المدعي العام قرار المحكمة إلى دائرة االستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ،واصدرت ق ار ار يسمح
للمدعيالعامبتبادلالمعلوماتالتيحصلعليهامناألدلةواتاحتهاأمامالمحكمة،ثمأصدرتالدائرةاالبتدائية
للمحكمةالجنائيةالدوليةق ار اًربإتاحةتلكالوثائق،وأعيدتاجراءاتالمحاكمةضده.

()1عبدالحميد،محمدعبدالحميد(.)1111المحكمة الجنائية الدولية :دراسة لتطور نظام القضاء الدولي

الجنائي والنظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر،القاهرة:دارالنهضة

العربية،ص.717
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.6

عدمقبولالدليلالمتحصلبطريقةغيرمشروعة،أيالحصولعلىاألدلةبشكليؤدي
إلى انتهاك النظام األساسي وانتهاك حقوق اإلنسان المعترف بها دولياً ،ويشترط لعدم
قبولهذهاألدلةقيدينهما:عندمايثيراالنتهاكالشكفيموثوقيةاألدلة،أوإذاكان
قبولهذهاألدلةيمسبنزاهةاإلجراءاتومنشأنهأنيلحقبهاضر اًربالغاً"(.)1
ويرى الباحث في ضوء ما تقدم أن هذه اإلجراءات قد صيغت بطريقة توفر ضمانة

للمتهم في المحاكمة العادلة في كثير من معالمها ،كالعلنية ،ومشروعية االج ارءات واجراءات
الحصولعلىالدليل،الكتابةوالشهودوالسريةوغيرذلك.
المطلب الثالث
حقوق المتهم المباشرة
من أهم الحقوق المباشرة والصريحة وأولها هو قرينة البراءة أو افتراضها( ،)2وقد تم
تناولهاعنددراسةالضماناتالمستمدةمنالمبادئواألحكامالقانونيةالعامة.لذايتناولالباحث
هنا حقوق المتهم المباشرة المتبقية كما وردت في نظام روما كضمانات للمحاكمة العادلة
والنزيهة.
ويمكنمالحظةالتكرارفيهذهالضماناتمعغيرهامنالضماناتالتيتمتناولهافي
السابق،إالأنالباحثيوردهذهالضماناتكماجاءتمباشرةوصريحةفيظلالحديثعن
حقوقالمتهموفيبابمستقلوخاصلذلكدونالعملعلىاستنتاجهاواالستداللعليهاكمبادئ
عامة.ويمكنتناولهذهالضماناتكاآلتي(:)3

()1عبدالحميد،محمدعبدالحميد،مرجعسابق،ص.717
()1الفتالوي،سهيلحسين،مرجعسابق،ص.111
( )3الفقرة االولى من المادة  67من نظام روما االساسي .ويراجع :الفتالوي ،سهيل حسين ،مرجع سابق،
ص .125-124وقد كرست هذه الضمانة في العديد من المواثيق والصكوك الدولية وفي األنظمة االساسية
للمحاكمالجنائيةالدوليةالسابقةكمحكمتييوغوسالفياالسابقةورواندا.
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أ .ابالغ المتهم بطبيعة التهم الموجهة إليه ،وبشكل مفصل وبأسباب هذه التهمومضمونها،
وذلكبلغةيفهمهاويتكلمها.
ب .تمكينالمتهممنالوقتالكافيوالتسهيالتالالزمةلتحضيردفاعه:أيالحصولعلى
زمنكافيالعدادوتسهيلدفاعهلضمانجديةحقهفيالدفاععننفسهفيظلتكافؤ
الفرص،وللتشاوربحريةمعمحاميختارههو،وذلكفيجومنالسرية".
ج .المحاكمةدونأيتأخيرالمبررله،ويستثنىمنذلكعندمايك ونهناكحاجةلمزيدمن
الوقتللوصولإلىالحقيقةوتحقيقالعدالة،الكمالالتحقيقأوالمحاكمة(.)1
د .حقالمتهمبالمحاكمةالحضورية،والدفاععننفسهبنفسه،أوباالستعانةبمساعدةقانونية
مناختياره،وحقهفيأنتوفرلهالمحكمةالمساعدةالقانونيةكلمااقتضتذلكمصلحة
العدالةدونأنيدفعأتعابهاإذالمتكنلديهاإلمكانياتالكافية(.)2
وقدأشارالباحثأنهذاالحقليسمطلقاً،حيثأجازالنظامبظروفاستثنائيةإبعاد
المتهم عن الجلسة وعدم تمكينه من حضورها ،إذا كان يعمل على تعطيل سير المحاكمة،
شريطةأنتوفرلهالمحكمةمايمكنهمنمتابعةالمحاكمةباستخدامتكنولوجيااالتصاالت إذا
لزم األمر ،وشريطة أن يثبت عدم كفاية البدائل المعقولة األخرى ،ولفترة محددة فقط وفقاً
لمقتضياتالحالة(.)3

( )1عبد اللطيف ،براء منذر كمال ،مرجع سابق ،ص .315وقد وردت هذه الضمانات في معظم االد\وات
والوثائقالدوليةوأنظمةالمحاكمالجنائيةالدولية .
( ) 1أكدت محكمة يوغوسالفيا السابقة في قضية (سلوبودان ميلوسوفيتش) أن من واجب الدائرة االبتدائية
والمدعي العام االعترافبأنللمتهم الحق بتمثيل نفسه أمام المحكمة بنفسه أو من خالل مساعدة قانونية من
اختياره،وأنمنحقهالصمت،والمحاكمةالسريعة(المادة 11منالنظاماألساسيلمحكمةيوغوسالفياالسابقة،

والمادة14منالعهدالدوليللحقوقالمدنيةوالسياسية)

()3الفقرةالثانيةمنالمادة63مننظامرومااألساسي.
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ه .حق المتهم بأنيستجوب شهوداإلثباتبنفسه أو بواسطة محاميه،وأنيؤمن حضور
شهود النفي واستجوابهم بنفس الشروط المتعلقة بشهود اإلثبات ،وحقه في إبداء أوجه
الدفاعوتقديماألدلةاألخرىالمقبولةبموجبالنظاماألساسيللمحكمة.
و.

أن يستعين مجاناً بمترجم شفوي كفء وبما يلزم من الترجمات التحريرية الستيفاء
مقتضياتاإلنصافإذاكانثمةإجراءاتأمامالمحكمةأومستنداتمعروضة عليها
بلغةغيراللغةالتييفهمهاالمتهمفهماًتاماًويتكلمها.

ز .أاليجبرعلىالشهادةضدنفسهأوعلىاالعترافبالذنب،وحقهبالتزامالصمتدون
االعتبارللصمتلدىتقريرالذنبأوالبراءة.ويقومهذاالمبدأعلىأساسعدماجبار
المتهمبأنيقدمدليلضدنفسه.
ح .أنيدليببيانشفويأومكتوب،دونأنيحلفاليمين،دفاعاً عننفسه.يعدذلكمن
ضماناتالمتهمألنالتحليفيعدمنباباإلكراهالمعنويألنهيؤثرفيإرادةالمتهم،
ويعدمنالمبادئالمستقرةفيالتشريعاتالوطنيةوالدوليةعلىالسواء(.)1
ط .أاليفرضعلىالمتهمعبءاإلثباتأوواجبالدحضعلىأينحو.
ي .حقالمتهمأووكيلهبأنيكشفلهالمدعيالعام،وفيأقربوقتممكن،عناألدلة
التيفيحوزتهأوتحتسيطرته،والتييعتقدأنهاتظهرأوتميلإلىإظهاربراءته،أو
تخففمنذنبه،أوالتيقدتؤثرعلىمصداقيةأدلةاإلدعاء،وتفصلالمحكمةفيأي
نزاعيتعلقبهذهالمسألة(.)2

()1بنيفضل،عالءباسمصبحي،مرجعسابق،صص.112-117
()1الفقرةالثانيةمنالمادة67مننظامرومااالساسي.
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ويرىالباحثأنهذهاإلجراءاتتمثلضمانةهامةللمتهماليمكنالتشكيكبهاوالتقليل
من أهميتها ،حيث جاءت هذه األهمية من خالل قيام نظام روما بالنص عليها بشكل واضح
وصريح تحت عنوان حقوق وضمانات المتهم ،وتضيف بالتالي لبنة أساسية في اإلطار العام
لضماناتالمتهمأمامالمحكمةالجنائيةالدولية.
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الفصل الخامس
الخاتمة والنتائج والتوصيات
الخاتمة :
التعدةفيإنشاءمحكمةجنائيةدوليةوالعملعلى
ظهرتبعدالحربالعالميةالثانيةمحاو
ّ
تطويرها،مماتطلبذلكتطويرضماناتالمتهمفيالقضاءالجنائيالدوليالخاصوالمؤقت.
ووفقاً لذلك ،فأن موضوع ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ،يعد من أبرز
الموضوعات االجرائية المهمة ،وذلك لما لتلك الضمانات دو اًر هاماً في ترسيخ حماية حقوق
االنسانفيمحاكمةدوليةعادلة،فمنخاللإجراءاتالدعوىعموماًقدتتعرضحقوقوحريات
المتهم للمساس،لهذايجبأنتحاطتلكاالجراءات بسياج من الضماناتلكي تمارس بشكل
يكفل الموازنة بين حق المجتمع الدولي في الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة المجرم  ،وبين حق
المتهم في عدم المساس بحقوقه .وعلية فقد تناولنا في هذه الدراسة موضوع ضمانات حقوق
المتهمأمام المحكمة الجنائية الدوليةوفيالتشريع الوطنيوذلكمن خاللالتعرفإلىماهية
المتهم وضمانات محاكمته موضوع ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق ضمانات المتهم في
مرحلةالتحقيقفيالتشريعاتالوطنية،ضماناتالمتهمفيمرحلةالتحقيقفيالنظاماالساسي
واجراءاتالمحكمةالجنائيةالدولية.وفيموضوعضماناتالمتهمفيمرحلةالمحاكمةضمانات
المتهمفيمرحلةالمحاكمةفيالتشريعاتالوطنية ،وضماناتالمتهمفيمرحلةالمحاكمةفي
المحكمةالجنائيةالدولية.
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أتخذت المحكمة الجنائية الدولية العديد من الضمانات ،السيما الخاصة بمرحلة التحقيق
االبتدائي ،وتتضمن تلك الضمانات؛ الضمانات المتعلقة بسلطة التحقيق ،والضمانات المتعلقة
بالقواعد األساسية واجراءات التحقيق ،وضمانات المتهم عند مباشرة إجراءات التحقيق .وتتمثل
ضماناتالمتهمالمتعلقةبسلطةالتحقيقفيتشكيلسلطةالتحقيق،وفيكيفيةممارسةعملها،
وفيد ورالدائرةالتمهيديةفيإجراءاتالتحقيق،وفيواجباتالمدعيالعاموصفاته.أمابالنسبة
لضمانات المتهم المتعلقة بالقواعد األساسية واجراءات التحقيق فتتمثل باألخذ بقاعدة تدوين
التحقيقوقاعدةعالنيةالتحقيق.وهناكضماناتعندمباشرةإجراءاتالتحقيقتتمثلبالضمانات
التي تتعلق بشهادة الشهود والواردة في التشريعات الوطنية كتحليف الشاهد اليمين ،ووجود
أشخاص ممنوعون من أداء الشهادة ،وحق المتهم بمناقشة الشاهد ،والضمانات المتعلقة
باالستجوابمنهاحضورالمهامي،والضماناتالمتعلقةباإلجراءاتاالحتياطيةالتيتتخذضد
المتهم كحالة القبض والتوقيف كعدم جواز التوقيف او حرمان الحرية اال لالسباب المبررة
والداعية لذلك وضمن اجراءات قانونية ،والحق بطلب اإلفراج المؤقت والحق بالتعويض عن
التوقيفغيرالمشروع.
النتائج :
منأهمالنتائجالتيتوصلتاليهاالدراسةمايلي:
 أشارتالدراسةإلىالضماناتالتيأخذتبهاالمحكمةالجنائيةالدوليةبمرحلةالمحاكمة،فمنهامايتعلقباإلجراءاتاألوليةووظائفالدائرةالتمهيديةكالحضوروتالوةالتهموتبليغ
المتهم بها وكفالة توافر ضمانات المحاكمة العادلة والسريعة للمتهم واحترام حقوق المتهم
والمجنيعليهموالشهودفي جميعمراحلالمحاكمةوالكشفعنالوثائقأوالمعلوماتالتي

114

لم يسبق الكشف عنها .وهناك ما يتعلق بمرحلة المحاكمة بصفة عامة كمبدأ المحاكمة
الحضورية ومبدأ علنية المحاكمة ومبدأ المساواة التامة بين المتهمين ،وبعض الضمانات
المتعلقةباألدلة.وكانمنضمنضماناتهذهالمرحلةضماناتوحقوقمباشرةوصريحة
نصعليهاالنظاموكفلهاللمتهمكقرينةالبراءةأوافتراضهاوابالغهبالتهموتمكينهمنالوقت
الكافي والتسهيالت الالزمةلتحضير دفاعه ،والمحاكمة دونأيتأخير ال مبرر له ،وحقه
بالمحاكمةالحضورية،والدفاععننفسهبنفسه،أوباالستعانةبمساعدةقانونيةمناختياره،
وحقهفيأنتوفرلهالمحكمةالمساعدةالقانونيةكلمااقتضتذلكمصلحةالعدالةدونأن
يدفعأتعابهاإذالمتكنلديهاإلمكانياتالكافية.وحقهباستجوابشهوداإلثباتبنفسهوحقه
بااالستعانةمجاناًبمترجمشفويكفء،وعدماجبارهعلىالشهادةضدنفسهوحقهبأنيدلي
ببيان شفوي أو مكتوب ،دون أن يحلف اليمين ،دفاعاً عن نفسه ،وحقه بأن يكشف له
المدعيالعام،عناألدلةالتيفيحوزتهأوتحتسيطرته.
 كفل نظام روما من خالل نصه على مجموعة من االجراءات المتعلقة بالمحكمة الجنائيةالدولية،ضمانمحاكمةسريعةللمتهمالماثلأمامها،إالأنهعندمامنحلمجلساألمنسلطة
وقفإجراءاتالتحقيقوالمقاضاةقدقامبتعطيلنشاطالمحكمةوحدمنسرعتهافياصدار
األحكام.
 منضمنالضماناتالجديدةالتياتخذهاالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية،ضرورةالكشفعنأدلةالنفيالتييحوزهاالمدعيالعامللمتهمأومحاميهوهومايساهمإلىحد
كبيرفيتعزيزحقالدفاعأمامتلكالمحكمة.
 بينت الدراسةأنمنوظيفةسلطةاالتهام اإلثباتلكونها تتولى قانون التحقيقعنالجرموجمعأدلتهوتالحقالدعوىالعامةإلىنهايتهافاليلتزمالمتهمبتقديمأدلةالنفي.

115

 أوضحتالدراسةأنوظيفةالقاضيالجزائيالبحثعنالحقيقةمنخاللبحثهعناألدلةالتيتتفقوالحقيقةبجميعصورها.
 أنمنأبرزأساسياتالتحقيقمعالمتهممعاملتهعلىأساسأنهبريءفيجميعالمراحلالتيتمربهاالتهمة.
التوصيات :
توصيالدراسةبمايلي:
-

وضع وثيقة دولية تصادق عليها كافة الدول تتضمن إطار شمولي لضمانات المحاكمة
العادلة التي يجب أن يتمتع بها أي متهم وفي ظل أي قضاء سواء دولي أو وطني
بالتناسب.

-

األخذبكافةاحكامالشهادةفينظامروماعندماتسمحالفرصةلمراجعةوتعديلالنظام،
ومنهذهاالحكامواالجراءاتتلكاألحكامالعامةالموجودةفيالتشريعاتالوطنية،حيث
أن المادة (/1/11ح) من نظام روما تسمح باللجوء إلى المبادئ العامة للقانون التي
تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونيةفي العالم ،ومن هذهاالجراءات
والضمانات :تحليف الشاهد اليمين ،ووجود أشخاص ممنوعون من أداء الشهادة ،وحق
المتهمبمناقشةالشاهد.

-

يجبأنينبنيالحكمعلىالجزمأواليقينالعلىالحدسوالتخمين،وبالتالييجبأن
يفسرالشكلصالحالمتهم،ويعنيوجوباثباتالحكمعلىالجزمواليقينالمجردالحدس
لمااستقرعليهالقضاءالوطنيوالمقارنعلىحدسواء.

والتخمينوفقاً
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-

من الضروري لممارسة المحكمة الجنايات الدولية العمالها ولكي ال تكون مقيدة وغير
مستقلةومحدودةالصالحياتوالتستطيعالوصولالىمسئولمنالمسؤولين،إالبشروط
معقدة ،منحها صالحيات اوسع في القبض والتحقيق من مرتكبي الجرائم التي تخضع
للمحكمة.

-

أهمية قيام الدول بضمان تحقيق مبدأ التكامل بين اختصاص المحكمة واالختصاص
الوطن،منخاللتعديلتشريعاتهاالوطنيةفيضوءنظامرومااالساسي.

-

من االهمية بمكان أن يتم االهتمام بالجوانب اإلنسانية واالخالقية فيما يتعلق بمعاملة
اءاثناءالتحقيقأواثناءالمحاكمة.
المتهم،فيالمحكمةالجنائيةالدوليةسو ً
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