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ملخص:

يعترب احلق يف حماكمة عادلة من أبرز احلقوق األساسية اليت يتمتع هبا اإلنسان على اإلطالق ،كما حيظى هذا
احلق بأمهية خاصة يف إطار الدعوى اجلنائية ،حيث يشكل وسيلة ال ميكن االستغناء عنها يف محاية حقوق األفراد

وحرياهتم وأمنهم الشخصي اليت دد يتم انتهاكها نتيةة لعد االلتزا باإلجراءات اليت ختضع هلا هذه الدعوى اجلنائية
أو نتيةة لتعرض الفرد للعقوبة اجلنائية من دون وجه حق ،ومن مث فان هذه الدراسة البحثية تسعى إىل حتديد
ضمانات التقاضي ومعايري احلق يف حماكمة عادلة املمنوحة للمتهم أما احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ،سواء تلك
املستمدة من مبادئ الشرعية اجلنائية الدولية أو من درينة الرباءة.

Abstract
The right to a fair trial is one of the most basic rights enjoyed by
humans, and this is particularly important in the context of a criminal
proceeding, whereby it is an indispensable means of protection of the
rights and freedoms of individuals and their personal security, which may
be violated as a result of non-observance of procedures governing this
criminal proceeding, or as a result of an individual،s unlawfully criminal
punishment of unlawfully. This research study seeks to identify guarantees
and standards of rights to a fair trial given to the accused before the
permanent International Criminal Court, both those derived from the
principles of legitimacy of the International Criminal or presumption of
innocence.
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مقدمــة

مثَّل دخول النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف  10يوليو /متوز  2112حدثا بارزا يف تاريخ
القضاء اجلنائي الدويل ،وخطوة حامسة حنو تفعيل احلماية الدولية حلقوق اإلنسان من جهة؛ وتعزيز مركز الفرد يف

القانون الدويل مع القضاء على ظاهرة اإلفالت من العقاب من جهة أخرى (.)1
هذا ،وينحصر اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية يف النظر يف اجلرائم األكثر خطورة على اجملتمع الدويل ،واليت
تشمل جرمية اإلبادة اجلماعية ،اجلرائم ضد اإلنسانية ،جرائم احلرب وجرمية العدوان اليت مل تدخل حيز النفاذ بعد (.)2
كما حصر النظا األساسي للمحكمة آليات التقاضي أمامها يف الدول األطراف ،جملس األمن مبوجب
الفصل السابع من امليثاق واملدعي العا من تلقاء نفسه طبقا ملا تنص عليه املادة  ،01مع إدصاء الفرد من أهلية
التقاضي أما ا حملكمة ،غري أنه وباملقابل فقد جعل نظا روما من الفرد الشخص الرئيسي حمل املتابعة والعقاب من
طرف احملكمة يف حالة ارتكابه إحدى اجلرائم الواردة يف املادة اخلامسة من نظا روما (.)3
ومن مثة فان هذه الدراسة هتدف إىل إبراز الضمانات اليت يتمتع هبا الفرد املتابع أما احملكمة سواء تلك
املستمدة من الشرعية اجلنائية الدولية (أوال) ،أو تلك املستمدة من مبدأ احملاكمة العادلة (ثانيا).
أوال :الضمانات المستمدة من الشرعية الجنائية الدولية
أكددد النظددا األساسددي للمحكمددة اجلنائيددة الدوليددة العديددد مددن الضددمانات اخلاصددة بددالفرد واملسددتمدة مددن دواعددد
الشرعية اجلنائية الدولية يف الباب الثاين منه ،وبالتحديد يف املواد من  22إىل  11منه ،وهذه املبدادئ يف أصدلها مبدادئ
مستمدة من القوانني اجلنائية الوطنية مثل مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات ،مبدأ عدد رجعيدة النظدا األساسدي للمحكمدة
وغريها من املبادئ األخرى.

 -1مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات Nullum Crimen Sine Lege

1

- Juan- Antonio Carrilo- Salcedo، La Cour Pénale Internationale: l'humanité trouve une place
dans le droit international، Revue Générale de Droit International Public، N°1، 1999، pp، 2328.

 -2جتدر اإلشارة إىل أن التعديالت اليت أدخلت على نظا روما األساسي من خالل املؤمتر االستعراضي اخلاص بتعريف جرمية العدوان بكمباال عاصمة

أوغندا يف الفرتة املمتدة من  10ماي إىل  00جوان  ،2101السيما تلك اليت مشلت املادة ( )8املتعلقة جبرمية العدوان ومتكني احملكمة اجلنائية الدولية من
ممارسة واليتها القضائية فيما يتعلق جبميع اجلرائم املنصوص عليها يف املادة ( )5من نظامها األساسي متودف على القرار الذي سيتم اختاذه بعد األول من
كانون الثاين/يناير  2102من دبل األغلبية نفسها من الدول األطراف املطلوبة العتماد أي تعديل يف النظا األساسي ،أنظر؛  -أحمد عبد الظاهر ،دور
جملس األمن يف النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2102 ،ص .52

 -3أنظر نص املادة  25من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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ميثددل مبدددأ الشددرعية اجلنائيددة أحددد الركددائز األساسددية يف التشدريعات اجلنائيددة الداخليددة ،ويعددرب عندده باصددطال "ال

جريمـة وال عقوبــة بال بــنص" ( ،)1ومفداد هددذا املبددأ هددو عدد جدواز حماكمدة الشددخص عدن فعددل ال يعتدربه القددانون ودددت

إرتكابدده جرميددة بددنص صدرير ،حتدددد أركا ددا وشددروطها مسددبقا ،والقددانون اجلنددائي الدددويل مثلدده مثددل أي دددانون أخددر البددد لدده
من أساس تشريعي يرتكز عليه.
لقددد ورد الددنص علددى هددذا املبدددأ يف املددادتني  22و 21مددن النظددا األساسددي للمحكمددة ،حيددث جدداء يف املددادة
 22أندده " -1ال يســال الشــخص جنائيــا بموجــذ هــظا النظــام المامــي مــا لــم يشــك الســلو المعنــي و ـ
و وعه ،جريمة تدخ في اختصاص المحكمة.
 -2يــلول تعريــج الجريمــة تــاويو د يقــا وال يجــوه تومــيق نلا ــه عــن اريــق القيــا  ،وفــي حالــة ال مــو
يفسر التعريج لصالح الشخص مح التحقيق أو المقاضاة أو اإلدانة.
 -3ال تـلثر هــظه المـادة علــك تكييـج أو مــلو علـك أنــه مـلو بجرامــي بموجـذ القــانو الـدولي خــار
باار هظا النظام المامي" (.)2

يعددد هددذا ال ددنص تطبيقددا مباش درا للمددادة  05م ددن العهددد الدددويل اخل دداص ب دداحلقوق املدني ددة والسياسددية لع ددا

 ،)3( 0611ويعدده هددذا املبدددأ عددد حماكمددة الشددخص أمددا احملكمددة اجلنائيددة الدوليددة ،عددن جرميددة مل يددرد الددنص عليهددا
يف املددادة اخلامسددة الدديت حددددت االختصدداص املوضددوعي للمحكمددة بنظددر ج درائم اإلبددادة اجلماعيددة ،ج درائم احلددرب،
اجلرائم ضد اإلنسانية وجرمية العدوان عند دخوهلا حيز النفاذ (.)4
كمددا حتظددر املددادة  2/22القيدداس ،إذ ال زددوز حماكمددة الشددخص عدن فعددل مل يددرد نددص بتةرميدده دياسددا علددى
فعدل ورد الدنص عليده يف نظدا احملكمدة ،جةدة وجدود تشددابه أو تقدارب بدني الفعلدني ،ويف حالدة غمدوض الدنص ،زددب
تفسريه لصاحل الشخص حمل التحقيق أو املقاضاة أو اإلدانة.

 -0كرس املشرع اجلزائري مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات من خالل النصوص الدستورية ،ويف دانون العقوبات ،ومن بينها - :املادة  64من دستور " 1994
ال بدانة بال بمقتضك انو صادر ب ارتكاب الفع المجرم "؛ المادة الولك من دانون العقوبات "ال جريمة وال عقوبة أو تدابير أمن ب ير انو ".

 -2أنظر نص املادة  22من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

 -3دخل العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية حيز التنفيذ يف  21مارس  ،0621وصاددت عليه اجلزائر يف  01مداي  ،0668اجلريددة الرمسيدة رددم 21
الصادرة يف  02ماي .0686

 -4تنص املادة  2/5من نظا روما على أنه " تمار المحكمـة االختصـاص علـك جريمـة العـدوا متـك اعتمـد حكـم بنـظا الشـا وفقـا للمـادتين 121
و 123يعرف جريمة العدوا ويضق الشروط التي بموجبنـا تمـار المحكمـة اختصاصـنا فيمـا يتعلـق بنـظه الجريمـة ،ويجـذ أ يكـو هـظا الحكـم
متسقا مق الحكام ذات الصلة في ميثاق المم المتحدة ".
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يضاف إىل ذلك ،أن الفقرة الثالثة من املدادة  22أكددت أن مدا ورد بالنظدا األساسدي فيمدا يتعلدق اجلدرائم
اليت تددخل يف اختصداص احملكمدة ال يدؤثر يف تكييدف فعدل أو سدلون علدى أنده جرميدة دوليدة مبقتضدى القدانون الددويل،
ويرتتددب علددى تطبيددق هددذا املبدددأ نتيةددة أساسددية وهددي تطبيددق العقوبددات الد دواردة يف املددادة  22مددن النظددا األساسددي
للمحكمة على الشخص املدان ،بصورة حصرية ومقيدة (.)1
كمددا يرتتددب أيضددا عددن مبدددأ شددرعية اجل درائم والعقوبددات مبدددأ أخددر هددو مبدددأ عددد ج دواز املعادبددة عددن ذات
الفعل مرتني  ،Nos bis idemوهو ما نصت عليه املادة  21من النظا األساسي للمحكمة (.)2
 -2مبدأ عدم رجعية النظام المامي للمحكمة
-

زد هذا املبدأ أساسه يف املادة  22من النظا األساسي للمحكمة ،حيدث جداء فيهدا أنده " 1ال يسـال

الشخص جنائيا بموجذ هظا النظام عن ملو مابق لبدء نفاذ النظام.
 -2فــي حالــة حــدور ت ييــر فــي القــانو المعمــول بــه فــي ضــية معينــة ب ـ صــدور الحكــم الننــائي ،يلبــق
القانو الصلح للشخص مح التحقيق أو المقاضاة أو اإلدانة".

يتبددني مددن خددالل هددذه املددادة أ ددا وضددعت داعدددة أساسددية تتمثددل يف عددد اختصدداص احملكمددة يف معادبددة
مدرتكا اجلدرائم الدوليددة دبددل دخددول نظامهددا األساسددي موضددع التنفيددذ ،أي عددد اختصدداص احملكمددة يف نظددر اجلدرائم
اليت ارتكبت يف املاضي واليت سبقت دخول نظامها حيز التنفيدذ ،فهدذه األفعدال تعدد مباحدة ومشدروعة مدا مل يوجدد
نص دانوين زرمها ويعادب عليها ،حيث أن املادة  021أدرت بصورة صدرحية أن نفداذ النظدا األساسدي للمحكمدة
يبدأ يف اليو األول من الشهر الذي يعقب اليو الستني من تاريخ إيدداع الصدك للتصدديق أو القبدول أو املوافقدة أو
االنضما لدى األمني العا لمأمم املتحدة.
يضاف إىل ذلك ،أنه وبالنسبة لكل دولة تصادق على النظا األساسدي أو تقبلده أو توافدق عليده أو تنضدم
إليدده بعددد إيددداع الصددك السددتني للتصددديق أو القبددول أو املوافقددة أو االنضددما  ،يبدددأ نفدداذ النظددا األساسددي يف اليددو
األول م ددن الش ددهر ال ددذي يعق ددب الي ددو الس ددتني م ددن ت دداريخ إي ددداع الدول ددة ص ددك تص ددديقها أو دبوهل ددا أو موافقته ددا أو
انضددمامها ،ودددد ك اكتمددال نصدداب التصددديقات السددتون يف  00أفريددل /نيس ددان  ،2112ليدددخل نظددا احملكمددة
النفاذ الفعلي يف  10يويليو  2112بالنسبة للدول اليت صاددت على االتفادية (  11دولة) (.)3
 -0ببراهيم محمد العناني  ،مبادئ العدالة اجلنائية يف النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،جملة حقوق اإلنسان ،جامعة أسيوط ،العدد اخلامس،
يناير  ،2112ص .85

 -2راجع نص املادة  21من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

 -3الشك أن هذا املبدأ يرتكز على مبدأ الشدرعية اجلنائيدة بوصدفه ضدمانا حلمايدة حقدوق وحريدات اإلنسدان ،السديما بعدد االنتقدادات الديت وجهدت إىل احملداكم
اجلنائية الدولية املؤدتة بسبب رجعية أنظمتها األساسية ،مثل رجعية النظا األساسي حملكمة نورمربغ جملرمدي احلدرب العامليدة الثانيدة والديت أنشدبت مبوجدب اتفاديدة
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كمددا أدددرت اسددتثناء علددى هددذه القاعدددة يكمددن يف مبدددأ القددانون األصددلر للمددتهم وهددو مددا يددربز جليددا مددن
خالل الفقرة الثانيدة مدن املدادة  ،22إذا مدا صددر ددانون يبدير فعدال سدبق جترميده أو يعفدي الفاعدل مدن العقداب بسدبب
ظددروف موضددوعية أو شخصددية ،بشددرط صدددور هددذا القددانون دبددل صدددور احلكددم النهددائي يف القضددية املطروحددة أمددا
احملكمة (.)1
جتدددر اإلشددارة إىل أن أخددذ النظددا األساسددي للمحكمددة اجلنائيددة الدوليددة مببدددأ عددد الرجعيددة ،يعددد يف احلقيقددة
تكريسدا وجتسديدا للمدادة  2/00مددن اإلعدالن العداملي حلقدوق اإلنسددان الديت تدنص علدى أندده "ال يـدا أو شـخص جـراء
أداء عمـ ـ أو االمتن ــاع ع ــن أداء عمـ ـ بال بذا ك ــا ذلـ ـ يعتب ــر جرم ــا وفق ــا للق ــانو ال ــواني أو ال ــدولي و ـ ـ
االرتكاب ،كظل ال تو ق عليه عقوبة أشد من تل التي كا يجوه تو يعنا و

ارتكاب الجريمة" (.)2

 -3مبدأ المسلولية الجنائية الفردية

عرفت املسؤولية اجلنائية الدولية لمأفراد تطورا كبريا مندذ إنشداء احملكمدة اجلنائيدة الدوليدة لندورمربغ عدا ،0625

حيددث ك تكريسددها بصددورة فعليددة مددن خددالل الق درارات الدديت أصدددرها جملددس األمددن التددابع هليبددة األمددم املتحدددة يف بدايددة
التسددعينات م ددن خ ددالل الق درارات  818الص ددادر يف  22فيف ددري  0661املتعل ددق بانش دداء حمكم ددة جنائي ددة دولي ددة خاص ددة
حملاكم ددة جمرم ددي احل ددرب يف يوغس ددالفيا س ددابقا ،والقد درار  655الص ددادر يف  18ن ددوفمرب  0662املتعل ددق بانش دداء حمكم ددة

جنائية دولية حملاكمة جمرمي احلرب يف رواندا (.)3
كمددا تعددززت املسددؤولية اجلنائيددة الدوليددة بصددورة أكددرب مددع إددرار النظددا األساسددي للمحكمددة اجلنائيددة الدوليددة يف
 10جويلية  ،0668نظرا لالرتباط الكبري بني حماربة اجلرائم الدولية واحلفاظ على السال واألمن العامليني (.)4

لندددن يف  8أغسددطس عددا  ،0625الددذي نصددت املددادة  /1ج د مندده علددى جدواز حماكمددة اجملددرمني عددن اجلدرائم ضددد اإلنسددانية الدديت ارتكبوهددا ولددو مل تكددن معادبددا
عليهددا يف القدوانني الداخليددة للددبالد الدديت ارتكبدوا جدرائم علددى إدليمهددا .كددذلك مددا دضددى بدده النظددا األساسددي للمحكمددة اجلنائيددة الدوليددة ليوغسددالفيا سددابقا الدديت
أنشأها جملس األمن عا  0661حملاكمة جمرمي احلرب يف يوغسالفيا السابقة ،وذلك عن اجلرائم اليت ودعت منذ أول عا  ،0660أنظر:
 رنا ببراهيم مـليما العلـور  ،االلتدزا بالشدرعية اجلنائيدة الدوليدة يف اجلدرائم الدوليدة ،جملدة الشدريعة والقدانون ،كليدة القدانون ،جامعدة اإلمدارات العربيدة املتحددة،العدد  ،21أفريل  ،2100ص .005

 -1كرس املشرع اجلزائري مبدأ القانون األصلر للمتهم يف املادة الثانية من دانون العقوبات ،حيث جاء فيهدا "ال يسـرو ـانو العقوبـات علـك الماضـي بال
ما كا منه أ شدة".

 -2ببراهيم محمد العناني ،مرجع سابق ،ص .12
3
- Prezas Ioannis، La justice pénale internationale à l،épreuve du maintien de la paix : à propos
de la relation entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité »، Revue Belge de
Droit International، n° 1، 2006 ،،pp 57.
4
- Petit Yves، Droit International du maintien de la paix، Paris، L.G.D.J، 2000، p 183.
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ضمانات الحق في محاكمة جنائية عادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية
فقددد نص دت املددادة  25مددن النظددا األساسددي للمحكمددة اجلنائيددة الدوليددة علددى أن "الشــخص الــظو يرتكــذ
جريمــة تــدخ فــي اختصــاص المحكمــة يكــو مســلوال عننــا بصــفته الفرديــة وعرضــة للعقــاب وفقــا لنــظا النظــام
المامي" ،ويتفدق هدذا املبددأ مدع مدا هدو مقدرر يف التشدريعات اجلنائيدة الداخليدة يف اعتبدار أن املسدؤولية اجلنائيدة الطبيعيدة
هي مسؤولية فردية يتحملها الشخص الذي ارتكب الفعل اإلجرامي مىت توافرت شروطه وأركانه (.)1
اسددتنادا إىل مبدددأ املسددؤولية اجلنائيددة الفرديددة ،وعمددال بدنص املددادة  25مددن النظددا األساسددي للمحكمددة اجلنائيددة
الدولية ،فان الشخص يسأل جنائيا ويكون عرضدة للعقداب عدن أي جرميدة تددخل يف اختصداص احملكمدة (جرميدة اإلبدادة

اجلماعية ،اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب) ،مع اإلشارة إىل أنده يسدتثم مدن ذلدك جرميدة العددوان إىل غايدة 2102
تاريخ دخول تعريف جرمية العدوان حيز النفاذ (.)2
ويبدددو جليددا أن نظددا رومددا أخددذ باملسددامهة اجلنائيددة س دواء كانددت مباشددرة أو غددري مباشددرة علددى غ درار الق دوانني
اجلنائية الوطنية ،حيدث يعاددب علدى املسدامهة واالشدرتان يف ارتكداب اجلرميدة وحدىت الشدروع يف ارتكاهبدا فقد  ،فالشدخص
يسأل جنائيا ويكون عرضدة للعقداب وفقدا للنظدا األساسدي عدن أي جرميدة تددخل يف اختصداص احملكمدة ،سدواء ارتكدب
هذه اجلرميدة بصدفته الفرديدة أو باالشدرتان مدع شدخص أخدر أو عدن طريدق شدخص أخدر ،بغدإ النظدر عمدا إذا كدان ذلدك
األخر مسؤوال جنائيا.
كمددا يعادددب إذا أمددر أو دددا بدداإلغراء بارتكدداب ،أو احلددث علددى ارتكدداب جرميددة ودعددت بالفعددل أو شددرع فيهددا،
إىل جانددب تقدددع العددون أو التح دريإ أو املسدداعدة بددأي شددكل أخددر لغددرض تيسددري ارتكدداب هددذه اجلرميددة أو الشددروع يف
ارتكاهبا ،مبا يف ذلك توفري وسائل ارتكاهبا (.)3
يضدداف إىل ذلددك ،العقدداب علددى املسددامهة بأيددة طريقددة أخددرى يف ديددا اعددة مددن األشددخاص ،يعملددون بقصددد
مشرتن ،بارتكاب هذه اجلرمية أو الشروع يف ارتكاهبا ،هذا من جهة.

 -1وهو ما سبق أن أكدته املادة  022من دستور اجلزائر لعا  0661حيث نصت على أنه "تخضق العقوبات الجزائية بلك مبدأو
الشرعية والشخصية" ،مع اإلشارة إىل أن اجلزائر مل تصدق على النظا األساسي للمحكمة.

 -2وفقا للمادة  021فان تعريف جرمية العدوان سيكون بعد مرور سبع سنوات على بدء نفاذ النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،أي بداية من

 10جويلية  ،2116وذلك عن طريق عقد مؤمتر للدول األطراف بدعوة من األمني العا لمأمم املتحدة ،ملزيد من التفاصيل أنظر:

– - Kherrad Rahim، La question de la définition du crime d،agression dans le statut de Rome
entre pouvoir politique du conseil de sécurité et compétence judiciaire de la cour pénale
internationale ،- Revue Générale de Droit International Public، n° 3،2005، pp 331- 361.

 -3هياد عيتاني ،احملكمة اجلنائية الدولية وتطور القانون الدويل اجلنائي ،منشورات احللا احلقودية ،بريوت ،لبنان ،2116 ،ص .111
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مجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كلية الحقـوق والعلوم السياسية جامعة عمار ثليجي باألغواط

جملة الدراسات القانونية والسياسية – العدد  30جانفي 6302

ضمانات الحق في محاكمة جنائية عادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية
ومددن جهددة أخددرى ،يكددون عرضددة للعقدداب كددل شددخص دددا بددالتحريإ املباشددر والعلدده علددى ارتكدداب جرميددة
اإلبادة اجلماعية ،أو دا بالشروع يف ارتكاب اجلرمية عن طريق اختاذ إجراء يبددأ بده تنفيدذ اجلرميدة طدوة ملموسدة ،ولكدن
مل تق ددع اجلرمي ددة لظ ددروف غ ددري ذات ص ددلة بنواي ددا الش ددخص ،وم ددع ذل ددك ،فالش ددخص ال ددذي يك ددف ع ددن ب ددذل أي جه ددد
الرتكاب اجلرمية أو حيول بوسيلة أخدرى دون إمتدا اجلرميدة ،ال يكدون عرضدة للعقداب مبوجدب هدذا النظدا األساسدي علدى

الشروع يف ارتكاب اجلرمية إذا هو ختلى متاما ومبحإ إرادته عن الغرض اإلجرامي (.)1

لقددد نصددت املددادة  2/25أيضددا علددى مسددؤولية الدددول ،إذ جدداء فيهددا "ال يــلثر أو حكــم فــي هــظا النظــام
المامــي يتعلــق بالمســلولية الجنائيــة الفرديــة فــي مســلولية الــدول بموجــذ القــانو الــدولي" ،ومددن هنددا يتبددني أن
الدولددة مسددؤولة عددن األعمددال غددري املشددروعة دوليددا والدديت تقددو بارتكاهبددا ،إذ ال ميكددن هلددا االسددتناد إىل املسددؤولية اجلنائيددة
الفردية لمأشخاص املرتكبني للةرائم الدولية وذلك للتنصل والتخلص من مسؤوليتها.
ويف نف ددس الس ددياق ،فق ددد أخ ددذت امل د دواد  22و 28مبب دددأ ع ددد االعت ددداد بالص ددفة الرمسي ددة ومس ددؤولية الق ددادة
والرؤساء اآلخرين ،أي استبعاد احلصانة القضائية الدولية ملدرتكا جدرائم اإلبدادة ،جدرائم احلدرب واجلدرائم ضدد اإلنسدانية،
إذ ختددتص احملكمددة مبعادبددة كددل األشددخاص بصددورة متسدداوية دون أي متييددز بسددبب الصددفة الرمسيددة ،س دواء كددان الشددخص
رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا يف حكومة أو برملان أو ممثال منتخبا أو موظفا حكوميا (.)2
إىل جانددب ذلددك ،فددان احلصددانات والقواعددد اإلجرائيددة اخلاصددة الدديت دددد ت درتب بالصددفة الرمسيددة للشددخص س دواء

كانت يف إطار القانون الوطه أو الدويل ،ال حتول دون ممارسة احملكمة اختصاصها على هذا الشخص (.)3
هذا ،ودد أكدت املادة  28أن القائد العسكري يسأل جنائيدا عدن اجلدرائم الديت تددخل يف اختصداص احملكمدة
واملرتكبة من جانب دوات ختضع إلمرته وسيطرته الفعليتني ،أو ختضع لسلطته وسيطرته الفعليتدني ،حسدب احلالدة نتيةدة
لع ددد ممارس ددة القائ ددد العس ددكري أو الش ددخص س دديطرته عل ددى ه ددذه القد دوات ممارس ددة س ددليمة ،وذل ددك إذا ك ددان يعل ددم ب ددأن
املرؤوسني سريتكبون هذه اجلرائم وإذا كانت هذه األنشطة اليت سريتكبو ا تدخل ضمن سيطرته ومسدؤوليته الفعليدة ،أو
مل يتخذ التدابري الالزمة ملنع ارتكاب هذا الفعل مما يعرضه للتحقيق واملقاضاة.
غري أن النظا األساسي للمحكمدة اجلنائيدة الدوليدة أددر مبددأ عدد اختصداص احملكمدة علدى األشدخاص الدذين
مل يبلغدوا  08عامددا ودددت ارتكدداب اجلرميددة املنسددوبة إلدديهم (املددادة  ،)21فعددد بلددوغ الشددخص لسددن  08عامددا ينفددي عندده
املسؤولية اجلنائية الدولية ،هذا من جهة.
 - 1املرجع نفسه ،ص .112

 -2أنظر نص املادة  0/22من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -3أنظر نص املادة  0/22من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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ضمانات الحق في محاكمة جنائية عادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية
ومن جهة أخرى ،وفيما خيص موانع املسؤولية اجلنائيدة ،فقدد أكددت املدادة  10أن الشدخص ال يسدأل جنائيدا
إذا كان ودت ارتكابه يعاين مرضا أو دصورا عقليدا يعدد ددرتده علدى إدران عدد مشدروعية أو طبيعدة سدلوكه ،أو إذا كدان
يف حالة سكر مما يعد ددرته على التحكم يف سلوكه مبا يتماشى مع مقتضيات القانون.
كمددا تعددد حالددة الدددفاع الشددرعي مددن أسددباب إمتندداع املسددؤولية ،إذا كددان الشددخص يتصددرف علددى حنددو معقددول
للدفاع عن نفسه أو عن شخص أخر أو يدافع يف حالدة احلدرب عدن ممتلكدات ال غدم عنهدا لبقداء الشدخص أو شدخص
أخر أو عن ممتلكات ال غم عنها الجناز مها عسكرية ضد اسدتخدا وشديك وغدري مشدروع للقدوة ،بشدرط أن تتناسدب
مع حةم هذا اخلطر.
أمدا إذا كدان ارتكداب اجلرميدة ددد ك نتيةدة تدأثري إكدراه ندات عدن هتديدد بداملوت الوشديك أو جددو ضدرر بددين
جسيم مسدتمر أو وشديك ضدد ذلدك الشدخص أو شدخص أخدر ،وتصدرف الشدخص تصدرفا الزمدا ومعقدوال لتةندب هدذا
التهديددد ،فددان هددذا الشددخص ال يسددأل جنائيددا ش دريطة أال يقصددد الشددخص أن يتسددبب يف ضددرر أكددرب مددن الضددرر امل دراد
جتنبه.
ثانيا :الضمانات التي تندف بلك ضما محاكمة عادلة

كد َّدرس النظددا األساسددي للمحكمددة اجلنائيددة الدوليددة عدددة ضددمانات للمددتهم املقددد أمامهددا للمحاكمددة هبدددف
حماكمته حماكمة عادلة وفق ما تنص عليه خمتلف االتفاديات الدولية اخلاصدة جقدوق اإلنسدان ،وتنقسدم هدذه الضدمانات
إىل ضدمانات تتعلددق مبرحلددة التحقيدق وأخددرى ختددص مرحلدة احملاكمددة ،بينمددا تتعلددق الثالثدة مبرحلددة مددا بعدد احملاكمددة وفددق مددا
سنربزه أدناه.
 -1مرحلة التحقيق
تضددمن النظددا األساسددي للمحكمددة اجلنائيددة الدوليددة عدددة حقددوق للفددرد خددالل التحقيددق أو يف مرحلددة مددا دبددل
احملاكمدة ،حيددث كرسدت املددادة  55مدن نظددا رومدا العديددد مدن الضددمانات اهلامدة املعددرتف هبدا دوليددا ،كحدق الشددخص يف
أال زرب على جترع نفسه أو االعرتاف بالذنب (.)1
بينما فرضت املادة /0/55ب إخضاع الشخص ألي شكل من أشكال القسر أو اإلكدراه أو التهديدد ،وعدد
جواز إخضاعه للتعذيب أو ألي شكل أخر من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو املهينة (.)2

1

 -تنص املادة  0/55من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه "فيما يتعلق باو تحقيق بموجذ هظا النظام المامي:

أ -ال يجوه بجبار الشخص علك تجريم نفسه أو االعتراف بانه مظنذ".

 -2يعد هذا النص تطبيقا ملا جاء يف اتفادية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو املهينة ،اليت تبنتها اجلمعية العامة لمأمم
املتحدة بتاريخ  01ديسمرب  ، 0682حيث ك إعداد مشروع نصوصها من طرف جلنة حقوق اإلنسان بناء على تكليف من اجلمعية العامة ،ودد
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ضمانات الحق في محاكمة جنائية عادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية
كمدا حيدق للشدخص الدذي ك اسدتةوابه بلغدة غدري اللغددة الديت يفهمهدا متامدا ويتحدد هبدا االسدتعانة جماندا مبددرتجم
شفوي كفء واحلصول على الرت ات التحريرية الالزمة للوفاء مبقتضيات اإلنصاف ،زيدادة علدى مندع إخضداع الشدخص
للقددبإ أو االحتةدداز التعسددفي ،وعددد ج دواز حرماندده مددن حريتدده إال لمأسددباب ووفقددا ل ج دراءات املنصددوص عليهددا يف
النظا األساسي (.)1
ويف السددياق ذاتدده ،تشددرتط املددادة  2/55مددن نظددا رومددا دبددل التحقيددق مددع الشددخص يف حالددة وجددود أسددباب
تدددعو لالعتقدداد بددأن شخصددا مددا دددد ارتكددب جرميددة تدددخل يف اختصدداص احملكمددة ويكددون مددن املزمددع اسددتةواب ذلددك
الشخص إما مدن دبدل املددعي العدا أو السدلطات الوطنيدة بنداء علدى طلدب مقدد مبوجدب البداب التاسدع مدن هدذا النظدا
األساسددي ،يكددون لددذلك الشددخص جمموعددة مددن احلقددوق والضددمانات زددب إبالغدده هبددا دبددل اسددتةوابه تددتلخص فيمددايلي
(:)2
 ضددرورة إبالغدده ،دبددل الشددروع يف اسددتةوابه ،بددأن هنددان أسددبابا تدددعو لالعتقدداد بأندده ارتكددب جرميددة تدددخل يفاختصاص احملكمة.
 التزا الصمت دون أن يكون هذا الصمت عامال يف تقرير املسؤولية اجلنائية أو الرباءة. االس ددتعانة باملس دداعدة القانوني ددة ال دديت خيتاره ددا وإذا مل يك ددن ل دددى الش ددخص مس دداعدة دانوني ددة ،ت ددوفر ل دده تل ددكاملساعدة يف أية حالة تقتضي فيها دواعدي العدالدة ذلدك ،ودون أن يددفع الشدخص تكداليف تلدك املسداعدة يف
أية حالة من هذا النوع إذا مل تكن لديه اإلمكانيات الكافية لتحملها.
 وجوب استةوابه جضور حمدا  ،ما مل يتنازل الشخص طواعيةً عن حقده يف االستعانة مبحا (.)3يضاف إىل ذلك ،فان الشخص املعتقل يتمتع أيضا جق تعيني خبري يسداعده مدن طدرف الددائرة التمهيديدة ،أو
بتوكيل حما خيتاره ،طبقا للفقرة الثانية من املادة  ،51عالوة علدى الددائرة التمهيديدة زدب أن حتمدي ،طبقدا للفقدرة الثالثدة
مدن املددادة  ،52خصوصدية الضددحايا والشددهود ،إضدافة إىل األشددخاص املعتقلددني أو الدذين ميثلددون أمددا احملكمدة بندداء علددى

دخلت هذه االتفادية حيز النفاذ يف  21جوان  ، 0682وهتدف هذه االتفادية كما يظهر من عنوا ا إىل العمل على إزالة ممارسة التعذيب واملعامالت
القاسية والغري إنسانية أو املهينة مهما كان شكلها أو نوعها.

 -1أنظر الفقرات جد ود من املادة  0/55من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

 -2أنظر الفقرات أ ،ب ،جد ،د من املادة  2/55من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
3

 -فرضت املادة  0/52بند ب من النظا األساسي ل لمحكمدة اجلنائيدة الدوليدة علدى املددعي العدا وهدو يقدو بدالتحقيق اختداذ التددابري املناسدبة لضدمان فعاليدة

التحقيددق يف اجلدرائم الدديت تدددخل يف اختصدداص احملكمددة واملقاضدداة عليهددا ،وحيددرت  ،وهددو يفعددل ذلددك ،مصدداحل اجملدده علدديهم والشددهود وظددروفهم الشخصددية ،مبددا يف
ذلك السن ونوع اجلنس على النحدو املعدرف يف الفقدرة  1مدن املدادة  ،2والصدحة ،ويأخدذ يف االعتبدار طبيعدة اجلرميدة ،و اصدة عنددما تنطدوي اجلرميدة علدى عندف
جنسي أو عنف بني اجلنسني أو عنف ضد األطفال.
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دعوهتا ،ودد محل النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تطورا كبدريا بالنسدبة لوضدع الشدهود خاصدة عنددما نعلدم أن
احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا مثال عانت كثريا من التدخل يف إفادات الشهود وسوء إدارهتم (.)1
 -2مرحلة المحاكمة
مددنر النظددا األساسددي للمحكمددة اجلنائيددة الدوليددة للفددرد ،سدواء كددان متهمددا ،أو شدداهدا ،أو ضددحية ،عددددا مددن
الضدمانات خددالل مرحلدة احملاكمددة ،مدن ذلددك احملاكمدة جضددور املدتهم طبقددا للمدادة  0/11مددن نظدا رومددا ،مسددتبعدة يف
ذلك احملاكمة الغيابية (.)2
كمددا فرضددت امل دادة  2/12مددن النظ ددا األساسددي للمحكمددة اجلنائي ددة الدولي ددة عل ددى الدددائرة االبتدائيددة واج ددب
ضددمان أن تكددون احملاكمددة عادلددة وس دريعة وأن تنعقددد يف جددو مددن االح درتا التددا حلقددوق املددتهم واملراعدداة الواجبددة حلمايددة
اجملدده علدديهم والشددهود ،زيددادة علددى أن احملاكمددات تعقددد يف جلسددات علنيددة ،مددع أندده زددوز للدددائرة االبتدائيددة أن تقددرر أن
ظروفا معينة تقتضي انعقاد بعإ التدابري يف جلسة سدرية لمأغدراض املبيندة يف املدادة  18أو حلمايدة املعلومدات السدرية أو
احلساسة اليت يتعني تقدميها كأدلة وفقا للمادة  2/12من نظا روما (.)3
ويف الس ددياق ذات دده ،فق ددد نص ددت امل ددادة  12م ددن النظ ددا األساس ددي للمحكم ددة اجلنائي ددة الدولي ددة عل ددى ض ددمانات
عدي دددة تكف ددل ح ددق امل ددتهم يف حماكم ددة عادل ددة ومنص ددفة ،ونظ ددرة متمعن ددة إىل ه ددذه امل ددادة ت ددربز لن ددا اهتم ددا حم ددرري النظ ددا
األساسي للمحكمة مبراعاة احلق يف احملاكمة العادلة (.)4
ومددن بددني دواعددد احلددق يف حماكمددة عادلددة ،والدديت نصددت عليهددا املددادة  0/12بنددد (أ) حددق املددتهم بددالعلم وبصددورة

مفصلة بطبيعة التهمة املوجهة إليه ،وسببها ومضمو ا ،وذلك بلغة يفهمهدا ويتكلمهدا ،وعليده فمدن حدق املدتهم أن يعلدم
بالتهمة املنسوبة إليده حدىت يسدتطيع الدرد علدى هدذه التهمدة ،فالددفاع ال يكدون فعداال مدا مل يعلدم املدتهم بكدل مدا يتعلدق بده

يف الدعاوى ،وبدون ذلك يضحى حق الدفاع مشوبا بالغموض ،ويفقد فاعليته (.)5

 -1محمد جمعة ولميا مخيمر ،مرجع سابق ،ص .020

 -2تنص املادة  0/11من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه "يجذ أ يكو المتنم حاضرا في أثناء المحاكمة".

 -3ملزيد من التفاصيل حول احلق يف حماكمة عادلة وعلنية أنظر ،عبـد الحميـد بـن عبـد اح الحر ـا  ،احلدق يف حماكمدة جنائيدة عادلدة يف ظدل القدانون الددويل
حلقوق اإلنسان :دراسة وصفية حتليلية ،جملة البحو األمنية ،اململكة العربية السعودية ،العدد  ،21أغسطس  ،2101ص  16وما بعدها.
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 -مخلد اللراونة وعبد اإلله النوايسة  ،التعريف باحملكمة اجلنائية الدولية وبيان حقوق املتهم أمامها ،جملة احلقوق ،كلية احلقوق ،جامعة البحرين ،اجمللد

األول ،العدد الثاين ،2112 ،ص .268

 -5أنظر ،خالد حساني  ،احلق يف حماكمة عادلة يف املواثيق الدولية اخلاصة جقوق اإلنسان ،مقال منشور بنشرة احملامي ،دورية تصدر عن منظمة احملامني،
ناحية سطيف –اجلزائر ،-العدد  ،05أوت  ،2100ص .12
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إىل جانددب ذلددك فقددد نصددت املددادة  0/12بنددد (ب) و(ج ـ) مددن النظددا األساسددي للمحكمددة اجلنائيددة الدوليددة

عل ددى ع دددة ض ددمانات للف ددرد يف إط ددار احملاكم ددة العادل ددة م ددن بينه ددا إتاح ددة الود ددت الك ددايف للم ددتهم ،والتس ددهيالت الالزم ددة
لتحضري دفاعه ،واختيار حما للدفاع عنه ،وذلك يف جو من السرية (.)1
حيددق للمددتهم دبددل أن تشددرع احملكمددة يف حماكمتدده أن متكندده مددن حتضددري دفاعدده ،لددريد علددى الددتهم املنسددوبة إليدده
ارتكاهبا ،وأن ميكن من اختيار حما للدفاع عنه ،والتشاور مع حماميه مبعدزل عن أي ردابة (.)2
وحددىت يددتمكن احملددامي مددن إعددداد دفاعدده البددد أن يسددمر لدده بلقدداء موكلدده كلمددا طلددب مندده هددو أو املددتهم ذلددك،
فهمددا جاجددة أن خيتليددا سددوية ،وعلددى انفدراد ،وبعيدددا عددن أيددة ردابددة ،فدداذا مل يكددن لدددى املددتهم اإلمكانددات الكافيددة لتوكيددل

حما  ،توفر له احملكمة هذه املساعدة دون أن يدفع أية أتعاب (.)3

يضدداف إىل ذلددك ،فقددد منحددت املددادة  /0/12بنددد (ج ـ) احلددق للمددتهم يف أن حيدداكم دون أي تددأخري ال سددبب

لدده ،وهددذا يتطلددب املوازنددة بددني حددق املددتهم يف أن ميددنر الودددت املناسددب لتحضددري دفاعدده ،وبددني حقدده يف حماكمددة دون أي
تأخري غري مشروع.
ومددن بددني احلقددوق الدديت تضددمن أيضددا للمددتهم احلددق يف الدددفاع عددن نفسدده ،وإبددداء اعرتاضدده علددى أي إج دراء غددري
دددانوين ،حقدده يف احلضددور أثندداء احملاكمددة ،واسددتةواب شددهود النفددي ،وتقدددع أي دليددل مقبددول مبوجددب النظددا األساسددي
للمحكمددة ،وأن يقددد مرافعددة شددفوية ،أو خطيددة ( ،)4كمددا ميلددك املددتهم احلددق يف االسددتعانة مبددرتجم كددفء إذا كددان مثددة
إجراءات أما احملكمة ،أو مستندات معروضة عليها بلغة غري اللغة اليت يفهمها املتهم فهما تاما ويتكلمها (.)5
 -3مرحلة ما بعد المحاكمة
يتمتع الفرد بعدة حقوق أما احملكمدة اجلنائيدة الدوليدة خدالل مرحلدة مدا بعدد احملاكمدة مدن ذلدك ضدرورة تسدبيب
حلكدم اجلندائي الددذي تصددره احملكمدة ،ويعددد تسدبيب احلكددم جمموعدة مدن األدلددة الوادعيدة واحلةد القانونيددة الديت اسددتندت
عليها احملكمة يف تكوين دناعتها باحلل الذي تضمنه حكمها ،فقبدل أن يشدري القاضدي إىل منطدوق حكمده ،يتعدني عليده
أوال أن يسرد لة العلل واألدلة اليت تدفعه لالدتناع مبضدمون هدذا احلكدم دون غدريه .وزدب أن يؤسدس ذلدك علدى أدلدة
ثابتددة يف امللددف ،مددع ذكددر النصددوص القانونيددة الدديت طبقهددا علددى احلالددة املعروضددة عليدده ( ،)6ودددد ألزمددت املددادة  2/22مددن

 -1أنظر املادة  0/12بند (ب) من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -2مخلد اللراونة وعبد اإلله النوايسة ،مرجع سابق ،ص .266
3

 -أنظر املادة  0/12بند (د) من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

 -4أنظر املادة  0/12بند (د) و(جـ) من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -5أنظر املادة  0/12بند (و) من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

 -6عمار بوضياف ،احملاكمة العادلة يف النظا اجلنائي اإلسالمي واملواثيق الدولية –دراسة مقارنة ،-جسور للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،2101 ،ص .55
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نظا روما األساسي على احملكمة تسدبيب أحكامهدا حيدث جداء فيهدا أن "يسـتند ـرار الـدائرة االبتدائيـة بلـك تقييمنـا
لألدلة ولكام اإلجراءات ،وال يتجاوه القرار الو ائق والظروف المبينة في التنم أو في أية تعـديوت للـتنم ،وال
تستند المحكمة في رارها بال علك الدلة التي دم لنا وجرت منا شتنا أمامنا في المحاكمة" (.)1

كم ددا ض ددمن النظ ددا األساس ددي للمحكم ددة اجلنائي ددة الدولي ددة ح ددق الش ددخص ال ددذي ود ددع ض ددحية خط ددأ دض ددائي يف
التعويإ

()2

 ،حيث نصت املادة  0/25من نظا روما على أنه"تضق المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر الضرار التـي

تلحق بالمجني علينم أو فيما يخصنم ،بما في ذل رد الحقـوق والتعـويو ورد االعتبـار ،وعلـك هـظا المـا  ،يجـوه
للمحكمــة أ تحــدد فــي حكمنــا ،عنــد الللــذ أو بمبــادرة مننــا فــي الظــروف االمــتثنائية ،نلــاق ومــد أو ضــرر أو

خسارة أو أذ يلحق بالمجني عليه أو فيما يخصه ،وأ تبين المبادئ التي تصرف علك أمامنا" (.)3

إضافة إىل ذلك فقد ألز نظا روما األساسي الدائرة االبتدائية بتوديع احلكم املناسدب ،مدع األخدذ يف احلسدبان
األدلددة والدددفوع املقدمددة خددالل احملاكمددة وذات الصددلة بدداحلكم ،إضددافة إىل ذلددك ينبغددي أن يصدددر احلكددم بصددورة علنيددة
وجضدور املدتهم ،مددا أمكدن ذلدك ( ،)4كمددا ددا نظدا رومددا باسدتبعاد عقوبدة اإلعدددا يف حالدة اإلداندة وذلددك اسدتةابة مندده
ملختلددف الدددعوات الدوليددة الدديت تطالددب بالغدداء عقوبددة اإلعدددا مددن التطبيددق محايددة حلددق اإلنسددان يف احليدداة كددأبرز احلقددوق
اليت يتمتع هبا اإلنسان (.)5
كما ألزمت املادة  28احملكمة عند تقديرها للعقوبدة مراعداة عددة عوامدل مثدل خطدورة اجلرميدة والظدروف اخلاصدة
للشخص املدان ،وذلك وفقا للقواد اإلجرائية ودواعد اإلثبات ،عالوة على أن احملكمة ختصم عند توديع عقوبة السدةن

 -1أنظر نص املادة  2/22من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -2يعددد التعددويإ عددن األخطدداء القضددائية مددن أهددم احلقددوق األساسددية الدديت يتمتددع هبددا الفددرد ،ودددد ك الددنص عليدده يف املددادة  1/02مددن العهددد الدددويل اخلدداص بدداحلقوق املدنيددة
والسياسية لعا  0611حيث جاء فيها أنده "حين يكو د صدر علك شخص ما حكم ننـائي يدينـه بجريمـة ،ثـم أبلـ هـظا الحكـم أو صـدر عفـو خـاص عنـه علـك

أما وا عة جديدة أو وا عة حديثة االكتشاف تحم الدلي القااق علك و وع خلا ضائي ،يتوجذ تعويو الشخص الظو أنزل به العقاب نتيجة تلـ اإلدانـة،
وفقا للقانو  ،ما لم يثب أنه يتحم  ،كليا أو جزئيا ،المسلولية عن عدم بفشاء الوا عة المجنولة فـي الو ـ المنامـذ" ،أنظدر -:محمـود شـريج بسـيوني ،الوثدائق

الدولية املعنية جقوق اإلنسان ،اجمللد األول (الوثائق العاملية) ،الطبعة الثانية ،دار الشروق ،القاهرة ،2115 ،ص .85
 -3أنظر نص املادة  0/25من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -4أنظر نص املادة  21من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
5

 -طبقا للمادة  22من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تتمثل العقوبات اليت ميكن للمحكمة تطبيقها على الشخص املدان يف السةن لعدد

حمدد من السنوات لفرتة أدصاها  11سنة؛ السةن املؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مقررة باخلطورة البالغة للةرمية وبالظروف اخلاصة للشخص املدان ،كما
ميكن للمحكمة أن تأمر بفرض غرامة مبوجب املعايري املنصوص عليها يف القواعد اإلجرائية ودواعد اإلثبات؛ مصادرة العائدات واملمتلكات واألصول املتأتية
بصورة مباشرة أو غري مباشرة من تلك اجلرمية ،دون املساس جقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.
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ضمانات الحق في محاكمة جنائية عادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية
أي ودت ،إن وجد ،يكدون ددد دضدي سدابقا يف االحتةداز وفقدا ألمدر صدادر مدن احملكمدة ،وللمحكمدة أن ختصدم يف أي
ودت آخر دضي يف االحتةاز فيما يتصل بسلون يكمن وراء اجلرمية (.)1
وباملقابددل مددنر النظددا األساسددي للمحكمددة اجلنائيددة للشددخص احملكددو عليدده احلددق يف اسددتبناف األحكددا الدديت
تصدرها احملكمة ،حيث حدد نظا روما األساسي يف الباب الثامن منه طرق الطعن يف األحكدا والقدرارات الديت تصددر
عن احملكمة ،سواء كانت درارات التربئة واإلدانة أو حكدم بالعقوبدة ،ويدتم االسدتبناف مدن طدرف الشدخص احملكدو عليده
أو املددعي العدا يف حالددة وددوع خطدأ إجرائددي ،خطدأ يف الوددائع أو يف القدوانني ،أو ألي سدبب أخدر يددؤثر علدى عدالددة أو
مصدادية اإلجراءات أو القرار ،كما ميكدن للمحكدو عليده واملددعي العدا اسدتبناف احلكدم يف حالدة مدا إذا كاندت اجلرميدة
غري جسيمة ،وال توجد فيها ظروف مشددة ،ومع ذلك صدر فيها ،حكم بعقوبة جسيمة (.)2
كم ددا منح ددت امل ددادة  82م ددن نظ ددا روم ددا للش ددخص احملك ددو علي دده احل ددق يف اس ددتبناف القد درارات األخ ددرى ال دديت
تصدددرها احملكمددة ،مثددل تلددك املتعلقددة باالختصدداص أو املقبوليددة ،القدرار الددذي ميددنر أو يفددرض اإلفدرا عددن الشددخص حمددل
التحقيدق أو املقاضدداة ،أو أي ددرار ينطددوي علدى مسددألة مدن شدأ ا أن تدؤثر تددأثريا كبدريا علددى عدالدة وسددرعة اإلجدراءات أو

على نتيةة احملاكمة وترى الدائرة االبتدائية أن اختداذ دائدرة االسدتبناف ددرارا فوريدا بشدأنه ميكدن أن يدؤدي إىل حتقيدق تقدد
كبري يف سري اإلجراءات (.)3
ويف السددياق ذاتدده زددوز للدولددة املعنيددة أو املدددعي العددا  ،بدداذن مددن الدددائرة التمهيديددة ،اسددتبناف ددرار صددادر عددن
الدددائرة التمهيديددة مبوجددب الفقددرة ( 1د) مددن املددادة  ،52وينظددر يف هددذا االسددتبناف علددى أسدداس مسددتعةل ،كمددا زددوز
للممثددل القددانوين للمةدده علدديهم أو الشددخص املدددان أو املالددك احلسددن النيددة الددذي تضددار مبمتلكاتدده بددأمر صددادر مبوجددب
املادة  21أن يقدد اسدتبنافا لمأمدر بغدرض احلصدول علدى تعويضدات ،علدى النحدو املنصدوص عليهدا يف القواعدد اإلجرائيدة
ودواعد اإلثبات (.)4
زيادة على ذلك فقد ددرر نظدا رومدا األساسدي للشدخص املددان ،أو بعدد وفاتده ،للدزو أو األوالد أو الوالددين،
أو أي شخص من األحياء يكون ودت وفاة املتهم دد تلقى بذلك تعليمات خطية صرحية منده ،أو للمددعي العدا نيابدة
عددن الشددخص ،أن يقددد طلبددا إىل دائددرة االسددتبناف إلعددادة النظددر يف احلكددم النهددائي باإلدانددة أو بالعقوبددة اسددتنادا إىل

األسباب التالية (:)5

 -1أنظر نص املادة  28من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -2أنظر نص املادة  80من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -3أنظر املادة  0/82من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

 -4أنظر الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من املادة  82من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
 -5أنظر املادة  0/82من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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ضمانات الحق في محاكمة جنائية عادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية
أ) أنه دد اكتشف أدلة جديدة:
( )0مل تكددن متاحددة ودددت احملاكمددة ،وأن عددد إتاحددة هددذه األدلددة ال يعددزي كليددا أو جزئيددا إىل الطددرف املقددد
للطلب ،أو
( )2تكددون علددى ددددر كد ي
داف مددن األمهيددة جيددث أ ددا لددو كانددت دددد أثبتددت عنددد احملاكمددة لكددان مددن املددرجر أن
تسفر عن حكم خمتلف.
ب) أندده دددد تبددني حددديثا أن أدلددة حامسددة ،وضددعت يف االعتبددار ودددت احملاكمددة واعتمدددت عليهددا اإلدانددة ،كانددت
مزيفة أو ملفقة أو مزورة.
) أنه دد تبني أن واحد أو أكثر من القضاة الذي اشرتكوا يف تقريدر اإلداندة أو يف اعتمداد الدتهم ،ددد ارتكبدوا،
يف تلددك الدددعوى ،سددلوكا سدديبا جسدديما أو أخلدوا بواجبدداهتم إخددالال جسدديما علددى حنددو يتسددم بدرجددة مددن اخلطددورة تكفددي
لتربير عزل ذلك القاضي أو أولبك القضاة مبوجب املادة  21من نظا روما األساسي.
لكن الفقرة الثانية من املادة  82من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليدة َّ
أكددت حدق دائدرة االسدتبناف
يف رفددإ طلددب إعددادة النظددر إذا رأت أندده غددري مؤسددس ،أو إذا دددررت أن الطلددب جدددير باالعتبددار ،حيددث زددوز هلددا أن
تدددعو الدددائرة االبتدائيددة األصددلية لالنعقدداد مددن جديددد ،أو تشددكيل دائددرة ابتدائيددة جديدددة ،أو أن تبقددي علددى اختصاصددها
بنظر املسألة هبدف التوصل بعدد مسداع األطدراف علدى النحدو املنصدوص عليده يف القواعدد اإلجرائيدة ودواعدد اإلثبدات ،إىل
درار بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة النظر يف احلكم (.)1
هددذا ونشددري إىل أن املددادة  85مددن نظددا رومددا األساسددي منحددت للشددخص املقبددوض عليدده أو املدددان احلددق يف
التعددويإ ،وذلددك يف حالددة مددا إذا كددان ضددحية للقددبإ عليدده أو االحتةدداز بشددكل غددري مشددروع ،أو عنددد إدانددة شددخص،
بقرار ائي ،بارتكاب جر جندائي ،وعنددما تكدون إدانتده ددد نقضدت فيمدا بعدد علدى أسداس أنده تبدني بصدورة داطعدة مدن

وادعة جديددة أو مكتشدفة حدديثا حددو دصدور دضدائي ،ففدي هدذه احلالدة حيصدل الشدخص الدذي ودعدت عليده العقوبدة
نتيةة اإلدانة ،على تعويإ وفقدا للقدانون ،مدا مل يثبدت أن عدد الكشدف عدن الوادعدة اجملهولدة يف الوددت املناسدب يعدزى
كليا أو جزئيا إىل الشخص املدان ذاته (.)2
كمدا زددوز للمحكمددة يف الظدروف االسددتثنائية ،الدديت تكتشددف فيهدا احملكمددة حقددائق دطعيدة تبددني حدددو دصددور
دضائي جسيم وواضدر ،جسدب تقدديرها ،أن تقدرر تعويضدا يتفدق واملعدايري املنصدوص عليهدا يف القواعدد اإلجرائيدة ودواعدد

 - 1أنظر املادة  2/82من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

 -2أنظر الفقرة األوىل من املادة  85من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
44
مجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية تصدر عن كلية الحقـوق والعلوم السياسية جامعة عمار ثليجي باألغواط

جملة الدراسات القانونية والسياسية – العدد  30جانفي 6302

ضمانات الحق في محاكمة جنائية عادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية
اإلثبددات ،وذلددك للشددخص الددذي يفددر عندده مددن االحتةداز بعددد صدددور ددرار ددائي بددالرباءة أو إ دداء اإلجدراءات للسددبب
املذكور (.)1
خاتمـة
إن دراسة النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يدربز لندا األمهيدة البالغدة الديت أولتهدا الددول لضدرورة وحاجدة
اجملتمع الدويل إىل إزاد حمكمة جنائية دولية دائمة تتوىل معادبة مرتكا أبشدع اجلدرائم الدوليدة الديت هتدز مشداعر اإلنسدانية
عاء.
كما يربز لنا يف املقابل حرص حمرري نظا روما على حتديد االختصاص املوضدوعي للمحكمدة اجلنائيدة الدوليدة
بالنظر يف أكثر اجلرائم الدولية خطورة علدى اجملتمدع الددويل وهدي جرميدة اإلبدادة اجلماعيدة ،اجلدرائم ضدد اإلنسدانية ،جدرائم
احل ددرب وجرمي ددة الع دددوان ،وذل ددك احرتام ددا ملب ددادئ الق ددانون ال دددويل اجلن ددائي األساس ددية وعل ددى رأس ددها مب دددأ ش ددرعية اجلد درائم
والعقوبات ،واليت ينبغي على أي حمكمة جنائية داخلية كانت أ دولية مراعاهتا.
غددري أندده إذا كددان النظددا األساسددي للمحكمددة اجلنائيددة الدوليددة دددد ش ددكل دفددزة نوعيددة يف جمددال محايددة حق ددوق
اإلنسان وخطدوة كبدرية حندو تكدريس دواعدد العدالدة اجلنائيدة الدوليدة ،إال أنده مل ميدنر للفدرد احلدق يف التقاضدي أمدا احملكمدة
علددى غ درار الوضددع بالنسددبة للدددول األط دراف ،جملددس األمددن التددابع لمأمددم املتحدددة واملدددعي العددا مددن تلقدداء نفسدده ،وهددذا
يشكل ثغرة يف نظا روما ينبغي االلتفات إليها يف أي تعديل دد ميس النظا األساسي للمحكمة.
ومع ذلدك يبقدى الفدرد الدذي أصدبر إىل حدد مدا شخصدا بدارزا مدن أشدخاص القدانون الددويل حيظدى مبكاندة هامدة
يف نظا روما ،إذ يعد الفرد حمدال للحمايدة مدن اجلدرائم الدوليدة مدن جهدة ،كمدا حيظدى أيضدا بعددة ضدمانات أمدا احملكمدة
اجلنائية الدولية سواء خالل فرتة احملاكمدة أو بعددها ،والديت هتددف يف جمملهدا إىل محايدة حقودده وضدمان حماكمتده حماكمدة
عادلة من جهة أخرى.
ائمة المراجق
أوال :بالل ة العربية
 أحمد عبد الظاهر ،دور جملس األمن يف النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الطبعة األوىل ،دار النهضةالعربية ،القاهرة.2102 ،

 ببراهيم محمد العناني  ،مبادئ العدالة اجلنائية يف النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،جملة حقوقاإلنسان ،جامعة أسيوط ،العدد اخلامس ،يناير .2112

 -1أنظر الفقرة الثانية من املادة  85من النظا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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ضمانات الحق في محاكمة جنائية عادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية
 خالد حساني ،احلق يف حماكمة عادلة يف املواثيق الدولية اخلاصة جقوق اإلنسان ،مقال منشور بنشرة احملامي،دورية تصدر عن منظمة احملامني ،ناحية سطيف –اجلزائر ،-العدد  ،05أوت .2100

 رنــا بب ـراهيم مــليما العلــور ،االلت دزا بالشددرعية اجلنائيددة الدوليددة يف اجل درائم الدوليددة ،جملددة الش دريعة والقددانون ،كليددةالقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد  ،21أفريل .2100
 هياد عيتاني  ،احملكمة اجلنائية الدولية وتطور القانون الدويل اجلنائي ،منشورات احللا احلقودية ،بريوت ،لبنان،.2116

 -عبد الحميد بـن عبـد اح الحر ـا  ،احلدق يف حماكمدة جنائيدة عادلدة يف ظدل القدانون الددويل حلقدوق اإلنسدان :دراسدة

وصفية حتليلية ،جملة البحو األمنية ،اململكة العربية السعودية ،العدد  ،21أغسطس .2101
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