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الرقم:

األصل :إنكليزي

ICC-01/04-01/07 OA 11

التاريخ 61 :تموز/يوليو 0262

دائرة االستئناف
المؤلفة من:

القاضي إيركي كوروال ،رئيسا للدائرة
القاضي سانغ-هيون سونغ
القاضية إكاترينا ترندافيلوفا
القاضي دانييل ديفيد نتاندا نسيريكو
القاضية جويس ألووش
الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
في قضية المدعي العام ضد جرمان كاتانغا وماتيو نغوجولو شوي
وثيقة علنية
حكم

بشأن استئناف السيد كاتانغا قرار الدائرة االبتدائية الثانية الصادر في  00كانون الثاني/يناير  0262المعنون
”قرار بشأن طرائق مشاركة المجني عليهم في المحاكمة“
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يُخطَر بهذا الحكم وفقا للبند  16من الئحة المحكمة:
محاميا الدفاع
السيد ديفيد ىوبر
السيد أندرياس أوشيا

مكتب المدعي العام
السيدة فاطو بنسودا ،نائبة اؼبدعي العاـ
السيد فابريتشيو غاريليا
الممثِّالن القانونيان للمجني عليهم
السيد فيديل نسيتا لوفنجيكا
السيد جاف لوي جيليسوف
قلم المحكمة
رئيسة قلم المحكمة
السيدة سيلفانا أربيا
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إف دائرة االستئناؼ يف احملكمة اعبنائية الدولية،
يف دعوى استئناؼ السيد جرماف كاتانغا لقرار الدائرة االبتدائية الثانية اؼبعنوف ”قرار بشأف طرائق مشاركة اجملٍت عليهم
يف احملاكمة“ الصادر يف  22كانوف الثاين/يناير ،)ICC-01/04-01/07-1788-tENG( 2414
بعد التداوؿ،
تصدر باإلصباع ما يلي
الحكم
يؤيَّد القرار اؼبعنوف ”قرار بشأف طرائق مشاركة اجملٍت عليهم يف احملاكمة“ .وتُرفض دعوى االستئناؼ.
األسباب
أوال – االستنتاجات الرئيسة
 – 1ليس يف طلب الدائرة االبتدائية من اجملٍت عليهم ،يف أثناء احملاكمة وبعد أف تقتنع باستيفاء شروط
اؼبادة  )3( 68من النظاـ األساسي ،تقدًن أدلة مل يسبق كشفها للمتهم ما يتعارض مع اإلطار القانوين للمحكمة
أو مع حق اؼبتهم يف ؿباكمة عادلة؛ ويف ىذه اغبالة تأمر الدائرة االبتدائية بكشف األدلة للمتهم قبل تقدديها يف
احملاكمة دبدة كافية وتتّخذ سائر التدابَت الالزمة لضماف احًتاـ حق اؼبتهم يف ؿباكمة عادلة ،وال سيما ح ّقو يف ”أف
يُتاح لو ما يكفي من الوقت والتسهيالت لتحضَت دفاعو“(.)1
 – 2مل زبطئ الدائرة االبتدائية بعدـ إلزامها اجملٍت عليهم إلزاماً عاماً بكشف كل األدلة اؼبوجودة يف حوزهتم للمتهم
مربئة.
ؾبرمة أـ أدلة ِّ
سواءً أكانت أدلة ِّ

( )1اؼبادة ( )1( 67ب) من النظاـ األساسي.
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مسائل منها دور اؼبتهم يف اعبرائم اؼبنسوبة إليو من سلطة
 – 3تُست َمد إمكانية إدالء اجملٍت عليهم بشهادهتم بشأف
َ
الدائرة االبتدائية يف طلب األدلة الالزمة لتقرير اغبقيقة وال تتعارض يف حدّ ذاهتا مع حقوؽ اؼبتهم ومفهوـ احملاكمة
العادلة .ويتوقّف ما إذا كاف سيُطلَب من اجملٍت عليو اإلدالء بشهادتو بشأف مسائل تتعلّق بسلوؾ اؼبتهم على تقييم
الدائرة االبتدائية ؼبا إذا كانت ىذه الشهادة ‘1’ :تؤثِّر على مصاحل اجملٍت عليهم الشخصية ‘2’ ،تتّصل باؼبسائل
تتمشى مع حقوؽ اؼبتهم ومبدأ احملاكمة العادلة والنزيهة.
اؼبػُثارة يف القضية ‘3’ ،تسهم لتقرير اغبقيقةّ ‘4’ ،
ثانيا  -تذكير باإلجراءات السابقة
ألف – اإلجراءات أمام الدائرة االبتدائية
 – 4يف  24تشرين الثاين/نوفمرب  2449أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية (اليت يُشار إليها فيما يلي بػ”الدائرة
االبتدائية“) ”توجيهات بشأف سَت اإلجراءات واإلدالء بالشهادة وفقاً للقاعدة ( )2(“144يُشار إليها فيما يلي
()3
وتضمن
بػ”القرار الصادر وفقاً للقاعدة  .)“144وأُودع تصويب ؽبذا القرار يف  1كانوف األوؿ/ديسمرب ّ . 2449
مفصلة إىل الطرفُت واؼبشاركُت بشأف سَت اإلجراءات وتعليمات تتعلق
القرار الصادر وفقاً للقاعدة  144توجيهات َّ
بػ”الطرؽ اؼبختلفة اليت جيوز هبا للمجٍت عليهم اؼبشاركة يف اإلجراءات“( .)4وبدأت احملاكمة يف  24تشرين
الثاين/نوفمرب .)5(2449
 – 5ويف  22كانوف الثاين/يناير  2414أصدرت الدائرة االبتدائية القرار اؼبعنوف ”قرار بشأف طرائق مشاركة اجملٍت
عليهم يف احملاكمة“(( )6الذي يُشار إليو فيما يلي بػ”القرار اؼبطعوف فيو“) والذي ح ّددت دبوجبو اؼبباد اػباصة
وجهت فيو تعليمات مفصلة إىل الطرفُت واؼبشاركُت بشأف طرائق مشاركة اجملٍت
دبشاركة اجملٍت عليهم يف احملاكمة و ّ
عليهم ،إضافةً إىل ما ورد من تعليمات يف القرار الصادر وفقاً للقاعدة .)7(144
(.ICC-01/04-01/07-1665 )2
() 3

.ICC-01/04-01/07-1665-Corr

( ،ICC-01/04-01/07-1665-Corr )4الفقرة  .4يف القرار الصادر وفقاً للقاعدة  ،144أعلمت الدائرة االبتدائية الطرفُت واؼبشاركُت

أهنا ستصدر قراراً ”يتعلّق بطرائق مشاركة اؼبمثلُت القانونيُت للمجٍت عليهم [ ]...يف األياـ اؼبقبلة“ .والقرار الذي صدر الحقاً ىو
القرار اؼبطعوف فيو.
() 5
انظر .ICC-01/04-01/07-T-80-ENG
(.ICC-01/04-01/07-1788-tENG )6
( )7القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرة .67
[توقيع القاضي إيركي كوروال]
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 – 6ويف  1شباط/فرباير  2414أودع السيد كاتانغا ”طلب الدفاع اإلذف باستئناؼ القرار اؼبعنوف ’قرار بشأف

طرائق مشاركة اجملٍت عليهم يف احملاكمة‘ (( )8(“)ICC-01/04-01/07-1788الذي يُشار إليو فيما يلي بػ”طلب اإلذف
باالستئناؼ“) ملتمساً فيو اإلذف باستئناؼ طبس مسائل ناشئة عن القرار اؼبطعوف فيو.

 – 7ويف  19نيساف/أبريل  2414أصدرت الدائرة االبتدائية القرار اؼبعنوف ”قرار بشأف ’طلب الدفاع اإلذف
باستئناؼ قرار الدائرة االبتدائية بشأف طرائق مشاركة اجملٍت عليهم يف احملاكمة‘“(( )9اؼبػُشار إليو فيما يلي بػ”قرار
منح اإلذف باالستئناؼ‘‘) الذي وافقت فيو على طلب السيد كاتانغا اإلذف باالستئناؼ فيما خيص اؼبسائل الثانية
والثالثة والرابعة(.)14
باء – اإلجراءات أمام دائرة االستئناف
 – 8يف  3أيار/مايو  2414أودع السيد كاتانغا ”وثيقة الدفاع الداعمة لالستئناؼ اؼبقدَّـ طعناً يف القرار اؼبعنوف
’قرار بشأف طرائق مشاركة اجملٍت عليهم يف احملاكمة“(( )11اليت يُشار إليها فيما يلي بػ”الوثيقة الداعمة
لالستئناؼ“).
 – 9ويف  4أيار/مايو  2414أودع اجملٍت عليهم الذين ديثلهم السيد فيديل نسيتا لوفنجيكا والسيد جاف لوي
جيليسوف (والذين يُشار إليهم فيما يلي بػ”اجملٍت عليهم“) الطلب اؼبعنوف ”طلب مشًتؾ للممثلَُت القانونيَُت
للمجٍت عليهم للمشاركة يف دعوى استئناؼ دفاع السيد جرماف كاتانغا القرار الصادر يف  22كانوف الثاين/يناير
 2414بشأف طرائق مشاركة اجملٍت عليهم يف احملاكمة“(( )12يُشار إىل ىذا الطلب فيما يلي بػ”طلب اجملٍت عليهم
اؼبشاركة“) ملتمسُت فيو اإلذف باؼبشاركة يف دعوى استئناؼ السيد كاتانغا القرار اؼبطعوف فيو.

() 8

.ICC-01/04-01/07-1815

(.ICC-01/04-01/07-2032 )9
اؼبسائل الثانية والثالثة والرابعة اؼبثارة يف طلب اإلذف باالستئناؼ باعتبارىا أسباب
(ُ )14رقِّمت يف الوثيقة الداعمة لالستئناؼ
ُ
االستئناؼ األوؿ والثاين والثالث على التوايل.
()11
()12

).ICC-01/04-01/07-2063 (OA 11

).ICC-01/04-01/07-2070-tENG (OA 11
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 – 14ويف  14أيار/مايو  2414أودع اؼبدعي العاـ ”جواب االدعاء على وثيقة الدفاع الداعمة لالستئناؼ اؼبقدَّـ
طعناً يف القرار بشأف طرائق مشاركة اجملٍت عليهم يف احملاكمة“(( )13يُشار إليو فيما يلي بػ”اعبواب على الوثيقة
الداعمة لالستئناؼ“).
()15

 – 11ويف  21أيار/مايو  2414أودع السيد كاتانغا( )14واؼبدعي العاـ
اؼبشاركة.

جوابَيهما على طلب اجملٍت عليهم

 – 12ويف  24أيار/مايو  2414أصدرت دائرة االستئناؼ القرار اؼبعنوف ”قرار بشأف مشاركة اجملٍت عليهم يف
دعوى استئناؼ السيد كاتانغا ’القرار بشأف طرائق مشاركة اجملٍت عليهم‘“( )16ماحنةً اجملٍت عليهم حق اؼبشاركة يف
ىذه الدعوى.
 – 13ويف  28أيار/مايو  2414أودع اجملٍت عليهم الوثيقة اؼبعنونة ”مالحظات مشًتكة للممثلَُت القانونيَُت
للمجٍت عليهم على استئناؼ الدفاع القرار بشأف طرائق مشاركة اجملٍت عليهم يف احملاكمة الصادر يف  22كانوف
الثاين/يناير ( )17(“2414يُشار إليها فيما يلي بػ”اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم“).
 – 14ويف  3حزيراف/يونيو  2414أودع اؼبدعي العاـ( )18والسيد كاتانغا( )19جوابَيهما على اؼبالحظات اؼبشًتكة
للمجٍت عليهم (يُشار إليهما فيما يلي على التوايل بػ”جواب اؼبدعي العاـ على اؼبالحظات اؼبشًتكة“ و”جواب
السيد كاتانغا على اؼبالحظات اؼبشًتكة“).
()13

).ICC-01/04-01/07-2100 (OA 11

(” )14مالحظات الدفاع على ’الطلب اؼبشًتؾ للممثلَُت القانونيَُّت للمجٍت عليهم للمشاركة يف دعوى استئناؼ دفاع السيد جرماف
كاتانغا القرار الصادر يف  22كانوف الثاين/يناير  2414بشأف طرائق مشاركة اجملٍت عليهم يف احملاكمة‘“ICC-01/04-01/07-2120 ،
).(OA 11

(” )15جواب االدعاء على ’الطلب اؼبشًتؾ للممثلَُت القانونيَُّت للمجٍت عليهم للمشاركة يف دعوى استئناؼ دفاع السيد جرماف
كاتانغا القرار الصادر يف  22كانوف الثاين/يناير  2414بشأف طرائق مشاركة اجملٍت عليهم يف احملاكمة‘“ICC-01/04-01/07-2158-،

).Corr (OA 11
()16
()17

).ICC-01/04-01/07-2124 (OA 11
).ICC-01/04-01/07-2142-tENG (OA 11

(” )18جواب االدعاء على ’اؼبالحظات اؼبشًتكة للممثلَُت القانونيَُت للمجٍت عليهم على استئناؼ الدفاع القرار بشأف طرائق مشاركة
اجملٍت عليهم يف احملاكمة الصادر يف  22كانوف الثاين/يناير .ICC-01/04-01/07-2158-Corr (OA 11) ،“‘2414
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ثالثا – في جوهر االستئناف
 – 15تالحظ دائرة االستئناؼ أف السيد كاتانغا َّ
قدـ ثالثة أسباب الستئنافو .ونظراً التصاؿ السببُت األوؿ
والثالث ،فستنظر دائرة االستئناؼ فيهما أوالً مث تنظر يف السبب الثاين بعد ذلك.
ألف – السبب األول لالستئناف
 – 16ح ّددت الدائرة االبتدائية ،يف قرار منح اإلذف باالستئناؼ ،اؼبسألة األوىل اؼبثارة يف إطار ىذا االستئناؼ يف
أهنا ”ما إذا كاف ديكن للممثّػلَُت القانونيُت للمجٍت عليهم تقدًن أدلة واستدعاء ؾبٍت عليهم للشهادة يف اعبرائم
ؾبرمة ،دوف كشفها للدفاع قبل احملاكمة“(.)24
اؼبنسوبة إىل اؼبتهم ،على حنو يشمل تقدًن أدلة وشهادات ِّ
 – 17وشرح السيد كاتانغا اؼبسألة كما يلي:
إف السبب األوؿ لالستئناؼ ىو أف الدائرة االبتدائية وقعت يف خطأ من الناحية القانونية بقضائها ،آنذاؾ
ربديداً ،يف الفقرات  81إىل  93و 98إىل  141من قرارىا ،بأنو جيوز ضمناً للممثلَُت القانونيَُت للمجٍت
عليهم ،وحىت دوف اإلخطار بذلك قبل بدء احملاكمة ،تقدًن أدلة واستدعاء ؾبٍت عليهم للشهادة بشأف

ؾبرمة(.)21
اعبرائم اؼبنسوبة إىل اؼبتهم ،على حنو يشمل تقدًن أدلة وشهادات ِّ

 - 1األجزاء ذات الصلة من القرار اؼبطعوف فيو
َّ - 18
ذكرت الدائرة االبتدائية يف القرار اؼبطعوف فيو بأف ”النظاـ األساسي ال يعطي اجملٍت عليهم حقاً صرحياً يف
استدعاء الشهود مباشرًة لإلدالء بشهادهتم“( .)22إال أهنا رأت أف السماح للمجٍت عليهم بطلب اإلذف منها لتقدًن
(ّ ” )19رد الدفاع على ’اؼبالحظات اؼبشًتكة من اؼبمثلَُت القانونيَُت للمجٍت عليهم على استئناؼ الدفاع القرار بشأف طرائق مشاركة
اجملٍت عليهم يف احملاكمة الصادر يف  22كانوف الثاين/يناير .ICC-01/04-01/07-2160 (OA 11) ،“‘2414

( )24قرار منح اإلذف باالستئناؼ ،الفقرة  .25وىذه اؼبسألة ىي ثانية اؼبسائل اليت ُعوعبت يف قرار منح اإلذف باالستئناؼ لكنها أوىل
اؼبسائل اليت قُبِل استئنافها.
( )21الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة  .7تالحظ دائرة االستئناؼ أف السيد كاتانغا ال يشَت إىل الفقرات  94إىل  97من القرار
اؼبطعوف فيو.
( )22القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرة .81
[توقيع القاضي إيركي كوروال]
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أدلة عمالً باؼبادة  )3( 69من النظاـ األساسي قد يكوف إحدى الطرؽ اليت سب ّكنهم من تقدًن ”آرائهم وشواغلهم“
باؼبعٌت اؼبقصود يف اؼبادة  )3( 68من النظاـ األساسي(.)23
 – 19وإذ ذ ّكرت الدائرة االبتدائية باغبكم الصادر عن دائرة االستئناؼ يف  11سبوز/يوليو  2448بعنواف ”حكم
يف دعويَي استئناؼ اؼبدعي العاـ والدفاع قرار الدائرة االبتدائية األوىل الصادر يف  18كانوف الثاين/يناير 2448
بشأف مشاركة اجملٍت عليهم“(( )24اؼبػُشار إليو فيما يلي بػ”حكم دائرة االستئناؼ الصادر يف قضية لوبانغا“)(،)25
قضت بأنو إذا كاف أي من اجملٍت عليهم يرغب يف تقدًن أدلة ،فيجب عليو أوالً أف يلتمس إذف الدائرة االبتدائية
بتقدًن طلب كتايب إليها( .)26وينبغي أف يُ َّبُت يف الطلب ”صلة األدلة اليت يعتزـ اجملٍت عليهم تقدديها دبوضوع
الدعوى وكيفية إسهامها يف تقرير اغبقيقة“( .)27وعند طلب اإلذف باإلدالء بالشهادة بعد حلف اليمُت ،جيب أف
اؼبقًتح اإلدالء هبا(.)28
يُ َ
يتضمن ”ملخصاً شامالً وموقَّعاً“ للشهادات َ
ودع الطلب قبل انتهاء مرافعة االدعاء وأف ّ
()29
اؼبلخص الشامل
بعد ذلك ُخيطر الطرفاف بالطلب وديهالف سبعة أياـ لإلجابة عليو  .فإذا قُبِل الطلب اعتُِرب ” ّ
واؼبوقَّع“ للشهادة اؼبقًتح اإلدالء هبا ”كشفاً دبوجب البند ( 54و) من الئحة احملكمة“( .)34وجيوز للمجٍت عليهم
()31
اؼبقًتحة مع الطلب وإخطار
أيضاً أف يقًتحوا على الدائرة تقدًن أدلة وثائقية  .وجيب إيداع األدلة الوثائقية َ
الطرفُت واؼبشاركُت يف اإلجراءات هبما( .)32وأوعزت الدائرة االبتدائية بأف طلبات اإلذف بتقدًن أدلة وثائقية ينبغي أف
ودع ،من ناحية اؼببدأ ،يف أقرب وقت فبكن(.)33
تُ َ
( )23القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرة .82
( )24قضية اؼبدعي العاـ ضد توماس لوبانغا دييلو ،ICC-01/04-01/06-1432 (OA9, OA10) ،الفقرات  86إىل .145
( )25القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرة .48
( )26القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرتاف  82و.84
( )27القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرة .84
( )28القرار الصادر وفقاً للقاعدة  ،144الفقرتاف  25و.26
( )29القرار الصادر وفقاً للقاعدة  ،144الفقرة .28
( )34القرار الصادر وفقاً للقاعدة  ،144الفقرة .26

( )31القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرات من  98إىل .141
( )32القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرة .99
( )33انظر القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرة  .144أوعزت الدائرة االبتدائية بأنو إذا كانت األدلة الوثائقية اليت يقًتح اجملٍت عليهم تقدديها
وثيقة الصلة بإفادة شاىد ُكشفت ىويتو ،فينبغي إحالة الطلب ”قبل إدالء الشاىد بشهادتو بوقت ٍ
كاؼ“ و”يف كل اغباالت
األخرى ،اليت ال يُنتظر أف تطرأ عاد ًة إال بعد انتهاء الدفاع من مرافعتو ،جيب إيداع الطلب يف أقرب وقت فبكن“.
[توقيع القاضي إيركي كوروال]
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 – 2حجج السيد كاتانغا

 – 24يالحظ السيد كاتانغا يف الوثيقة الداعمة لالستئناؼ أف أحد اآلثار الضمنية اليت ترتّبت على صدور القرار
اجملرمة اليت يقًتح اجملٍت عليهم
اؼبطعوف فيو بعد بدء احملاكمة ىو تع ّذر إخطاره قبل بدء احملاكمة بأي من األدلة ِّ
تقدديها( .)34ويرى أف الدائرة االبتدائية أخطأت يف تطبيق القانوف أو أساءت استعماؿ سلطتها التقديرية باعتماد
ؾبرمة دوف أف تلزمهم باؼبقابل بكشف ىذه األدلة
نظاـ مشاركة جييز للمجٍت عليهم أف يقًتحوا عليها تقدًن أدلة ِّ
للمتهم قبل احملاكمة(.)35
 – 21ويذ ّكر السيد كاتانغا دعماً غبجتو ‘1’ :بأف اؼبادة ( )1( 67ب) من النظاـ األساسي تصوف حق اؼبتهم يف
أف يُتاح لو ما يكفي من الوقت والتسهيالت لتحضَت دفاعو؛ ’ ‘2بأف اؼبادة ( )3( 64ج) من النظاـ األساسي
هتيئ إمكاف كشف أي معلومات مل يسبق الكشف عنها ،وذلك قبل بدء احملاكمة بوقت ٍ
كاؼ؛ ’ ‘3بأف القاعدة
تنصاف على وجوب أف يكشف اؼبدعي العاـ
 )1( 76و( )2والقاعدة  77من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ّ
للدفاع قبل بدء احملاكمة أظباء شهود اإلثبات وإفاداهتم واؼبواد اؼبوجودة يف حوزتو(.)36
 – 22ويذىب السيد كاتانغا إىل أف كوف واجبات الكشف اؼبنصوص عليها يف النظاـ األساسي والقواعد اإلجرائية
وقواعد اإلثبات ال تنطبق بصريح العبارة إال على الطرفُت ليس إال تبعة لكوهنما ال ينصاف نصاً صرحياً على إمكانية
ؾبرمة( .)37ويرى السيد كاتانغا أنو ؼبا كانت ”اغبقوؽ والواجبات احمل ّددة“ اؼبتعلقة باؼبشاركة
تقدًن اجملٍت عليهم أدلة ِّ
توضح الدائرة االبتدائية ىذه اغبقوؽ والواجبات ،وخباصة فيما يتعلّق
مل تُنظَّم على حنو صريح ،فال مندوحة من أف ّ
حبق اؼبتهم يف ؿباكمة عادلة(.)38

( )34الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .7
( )35الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .8
( )36الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرات  9و 14و.12
( )37الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .14
( )38الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .15
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 – 23وفيما خيص اغبق يف ؿباكمة عادلة يفيد السيد كاتانغا بأنو ينبغي أف ُرب َّدد الدعوى اؼبقامة على اؼبتهم برمتها
دبا فيها األدلة الداعمة ؽبا ربديداً واضحاً قبل بدء احملاكمة بغية سبكُت اؼبتهم من ربضَت دفاعو ودحض ىذه األدلة
على النحو اؼبناسب(.)39
 – 24ويسلِّم السيد كاتانغا بأنو قد توجد ظروؼ استثنائية جيوز فيها بعد بدء احملاكمة قبوؿ أدلة جديدة مل
كشف قبل بدئها إال أنو يؤّكد أف ذلك ال ينبغي أف ُجياز إال بعد ”ازباذ الدائرة االبتدائية كل التدابَت الالزمة []...
تُ َ
لضماف ربديد كل األدلة وكشفها قبل بدء احملاكمة“( .)44ويف ىذا الصدد جيب أف يكوف أي افتئات على حقوؽ
اؼبتهم ضرورياً ومتناسباً ولكن يف اغبالة موضوع ىذه الدعوى ،اليت مل تعتمد فيها الدائرة االبتدائية نظاماً يضمن
كشف األدلة قبل احملاكمة ،ال ديكن اعتبار الكشف اؼبتأخر ألدلة اقًتح اجملٍت عليهم تقدديها ”تعدياً ضرورياً
ومتناسباً على حقوؽ اؼبتهم“(.)41
ؾبرمة شرو ٌط أقل صرامة من
فرض على اجملٍت عليهم لتقدًن أدلة ِّ
 – 25ويدفع السيد كاتانغا أيضاً بأنو ال ينبغي أف تُ َ
الشروط اليت تنطبق على اؼبدعي العاـ مشَتاً إىل أف الضرر الذي يلحق باؼبتهم جراء التأخر يف إخطاره ىو نفسو
بغض النظر عمن يق ّدـ األدلة(.)42
ؾبرمة إضافية قد فات إذ َّ
يتعذر عليو
 – 26ويرى السيد كاتانغا أف أواف إخطاره يف الوقت اؼبناسب بأي أدلة ِّ
التحضَت الستجواب شهود االدعاء واستجواهبم بناءً على ما قد يق ّدمو اجملٍت عليهم من أدلة جديدة ألهنم أسبّوا
اإلدالء بشهادهتم( .)43وحياج أيضاً ،دوف أف يستغرؽ يف شرح مراده ،بأف استدعاء ىؤالء الشهود ؾبدداً لن يكفي
إلنصافو(.)44

( )39الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .14

( )44الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .18
( )41الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .19
( )42الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .13
( )43الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .21
( )44الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .17
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 – 3حجج اؼبدعي العاـ

 – 27يدفع اؼبدعي العاـ بأف إذا كانت حجة السيد كاتانغا القائلة بوجوب كشف صبيع األدلة قبل بدء احملاكمة
وفقاً للمادة ( )3( 64ج) من النظاـ األساسي صحيحةً ،فمن شأهنا أف ربوؿ دوف فبارسة الدائرة االبتدائية سلطتها
دبوجب اؼبادة  )3( 69من النظاـ األساسي(.)45
 – 28ويرى اؼبدعي العاـ أنو ديكن للدائرة االبتدائية أف رب ّدد اإلجراءات الالزمة لضماف حق اؼبتهم يف ؿباكمة
عادلة عند موافقتها على ٍ
طلب لتقدًن أدلة إضافية( .)46وقد تشمل ىذه اإلجراءات ‘1’ :استبعاد ىذه األدلة؛ ’‘2
قبوؽبا بعد اؼبوازنة بُت أمهيتها وأواف كشفها؛ ’ ‘3البت فيما إذا كانت ىذه األدلة ”ضرورية لتقرير اغبقيقة“()47؛
’ ‘4رفض األخذ هبا يف إصدار اغبكم(.)48
 – 29لذا يطلب اؼبدعي العاـ من دائرة االستئناؼ أف ترفض حجج السيد كاتانغا نظراً ألف ”القاعدة القطعية اليت
كشف قبل بدء احملاكمة [ ]...ال يدعمها أي سند من النظاـ األساسي أو
تقضي باستحالة تقدًن أدلة إذا مل تُ َ
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،وتتناىف مع فبارسات احملاكم األخرى وليست ضرورية غبماية حق اؼبتهم يف
ؿباكمة عادلة ،وقد رببط اؼبطلب األساسي اؼبتمثل يف تقرير الدائرة االبتدائية للحقيقة“(.)49

 – 4اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم واألجوبة عليها

 – 34حياج اجملٍت عليهم بأف تأكيدات السيد كاتانغا سيقت عن سوء فهم( .)54ويروف أف ؽبم صفة زبتلف عن
صفة الطرفُت ولذا فليس ؽبم نفس اغبقوؽ وليس عليهم نفس الواجبات( .)51ويؤكدوف أف عبء اإلثبات يقع على
اؼبدعي العاـ فهو الذي جيري التحقيق وأف الطرفُت مها اؼبسؤوالف يف اؼبقاـ األوؿ عن تقدًن األدلة ،ما يستتبع
إلزامهما بكشفها( .)52ويذ ّكروف بأف القرار اؼبطعوف فيو مل يعطهم حقاً مباشراً يف تقدًن أدلة وأنو ميَّز بوضوح بُت دور
( )45اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .26
( )46اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .29
( )47اؼبادة  )3( 69من النظاـ األساسي.

( )48اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .34
( )49اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .31
( )54اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .13
( )51اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .14
( )52اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرتاف  15و.16
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دور اجملٍت عليهم ودور الطرفُت .ومن اؼبنطقي يف رأيهم أال يكوف على اجملٍت عليهم نفس واجبات الكشف اؼبنوطة
بالطرفُت(.)53
 – 31ويرى اجملٍت عليهم أف السماح ؽبم بتقدًن أدلة عن طريق الدائرة االبتدائية ال يؤثر يف حق اؼبتهم يف أف ُحياط
اؼبعتمدة يف حق اؼبتهم“(.)54
سمح ؽبم بتقدًن أدلة ”تتجاوز نطاؽ التهم َ
علماً بالدعوى اؼبرفوعة عليو ألنو لن يُ َ
ويذ ّكروف أيضاً بأف الدائرة االبتدائية أخطرت الطرفُت يف القرار الصادر وفقاً للقاعدة  144الذي صدر قبل بدء
ؾبرمة(.)55
سمح للمجٍت عليهم بتقدًن أدلة ِّ
احملاكمة بأنو قد يُ َ
 – 32ويدفع اجملٍت عليهم بأف حجة السيد كاتانغا القائلة بوجوب كشف كل األدلة قبل بدء احملاكمة حجة خاطئة
تقرر الدائرة االبتدائية استدعاء شاىد ما ،فإهنا ال تكوف ُم َلزمة بكشف إفادتو قبل بدء احملاكمة بل ”قبل
ألنو عندما ّ
إدالئو بشهادتو بوقت ٍ
كاؼ“( ،)56كما جرت اؼبمارسة أماـ الدائرة االبتدائية األوىل(.)57
 – 33ويؤكد اجملٍت عليهم أف دورىم يف تقدًن األدلة خيضع لعدد من الشروط( .)58ويذىبوف إىل أف الدائرة االبتدائية
()59
كشف
ّقررت ،سبشياً مع حكم دائرة االستئناؼ الصادر يف قضية لوبانغا  ،أف كل ما يق ّدمو اجملٍت عليهم من أدلة يُ َ
كشف للمتهم وأنو ديكن ،على أي حاؿ ،استبعاد ىذه األدلة إذا كاف من شأهنا أف ”تلحق بالدفاع ضرراً ال ديكن
يُ َ
جربه“(.)64

( )53اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .19
( )54اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .22
( )55اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة  ،24اليت استُش ِهد فيها بالفقرات  19وما يليها و 45وما يليها من القرار الصادر
وفقاً للقاعدة  .144وكما ورد يف الفقرة  4فيما تق ّدـ فقد أُودع تصويب للقرار الصادر وفقاً للقاعدة  144بعد بدء احملاكمة ،انظر
الوثيقة .ICC-01/04-01/07-1665-Corr

( )56اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .24
( )57اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .25
( )58اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرتاف  26و.27
( )59حكم دائرة االستئناؼ الصادر يف قضية لوبانغا ،الفقرة .144
( )64اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .28
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 – 34وأخَتاً يشَت اجملٍت عليهم إىل أنو ديكن للمتهمُت االطِّالع على الطلبات الرامية إىل اؼبشاركة يف الدعوى ومن
يقدمها“ اجملٍت عليهم(.)61
تمل أف ِّ
مثَّ فإف ”حبوزهتم معلومات تتعلّق باألدلة اليت ُحي َ
 – 35ويش ّدد اؼبدعي العاـ ،يف جوابو على اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،على أنو يتّفق معهم يف عدة
”مباد رئيسة“ ىي ‘1’ :أف للمجٍت عليهم صفة إجرائية زبتلف عن صفة الطرفُت ولذا فإف ؽبم حقوقاً وعليهم
واجبات ـبتلفة فيما يتعلق جبمع األدلة وتقدديها وكشفها؛ ’ ‘2أف تقدًن اجملٍت عليهم لألدلة يتوقف على فبارسة
الدائرة االبتدائية سلطتها دبوجب اؼبادة  )3( 69من النظاـ األساسي؛ ’ ‘3أنو ؼبا كانت الدائرة االبتدائية ىي اليت
كشف كل
تطلب اغبصوؿ على األدلة اليت يقًتح اجملٍت عليهم تقدديها ،فال ديكن تطبيق ”شرط مطلق يقضي بأف تُ َ
األدلة قبل بدء احملاكمة“(.)62
 – 36ويوافق السيد كاتانغا ،يف جوابو على اؼبالحظات اؼبشًتكة ،اجملٍت عليهم قوَؽبم إف دورىم خيتلف عن دور
الطرفُت .إال أنو يؤكد أنو جيب ؽبذا السبب إيالء ”أقصى درجات العناية“ لضماف أال يكوف نظاـ تقدًن األدلة
أقل صرامة من النظاـ اؼبطبَّق على اؼبدعي العاـ“( .)63ويدفع بأنو على الرغم من أنو ديكن
اؼبطبَّق على اجملٍت عليهم ” َّ
كشف قبل بدء احملاكمة ،فإف ذلك ينبغي أال حيدث إال يف حاؿ
أف توجد ظروؼ استثنائية ذبيز تقدًن أدلة مل تُ َ
بُ ِرىن على حنو ما على أف العناية الواجبة قد أُوليت لضماف كشف كل اؼبعلومات ذات الصلة للمتهم( .)64ويرى أنو
إذا كانت األدلة تدعم التهم فمن ح ّقو أف ُخيطَر هبا إخطاراً مسبقاً صوناً غب ّقو يف أف ُحيا َكم ؿباكمة عادلة( .)65ويرى
أيضاً أنو ”ؼبا كاف اجملٍت عليهم ،على خالؼ الدائرة ،ليسوا ؿبايدين ،فمن اػبطأ مساواة موقف الدائرة [دبوقف اجملٍت
عليهم] واالستناد إىل ذلك يف رفض كشف األدلة للمتهم قبل احملاكمة“(.)66

( )61اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .33

( )62جواب اؼبدعي العاـ على اؼبالحظات اؼبشًتكة ،الفقرات  4إىل .6
( )63جواب السيد كاتانغا على اؼبالحظات اؼبشًتكة ،الفقرة .14
( )64جواب السيد كاتانغا على اؼبالحظات اؼبشًتكة ،الفقرة .15
( )65جواب السيد كاتانغا على اؼبالحظات اؼبشًتكة ،الفقرة .16
( )66جواب السيد كاتانغا على اؼبالحظات اؼبشًتكة ،الفقرة .17
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 – 5بت دائرة االستئناؼ يف اؼبسألة

 – 37لألسباب اؼببينة فيما يلي ،زبلص دائرة االستئناؼ إىل أف الدائرة االبتدائية مل زبطئ حُت قضت جبواز أف
كشف للمتهم قبل بدء
يُطلَب من اجملٍت عليهم تقدًن أدلة ِّ
ؾبرمة يف أثناء احملاكمة حىت لو كانت ىذه األدلة مل تُ َ
احملاكمة.
 – 38تذ ّكر دائرة االستئناؼ باد ذي بدء بأف مشاركة اجملٍت عليهم يف اإلجراءات أماـ احملكمة زبضع ألحكاـ
تنص على ما يلي:
اؼبادة  )3( 68من النظاـ األساسي اليت ّ
تسمح احملكمة للمجٍت عليهم ،حيثما تتأثر مصاغبهم الشخصية ،بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها يف
أي مرحلة من اإلجراءات تراىا احملكمة مناسبة وعلى حنو ال ديس أو يتعارض مع حقوؽ اؼبتهم ومع
مقتضيات إجراء ؿباكمة عادلة ونزيهة .وجيوز للممثلُت القانونيُت للمجٍت عليهم عرض ىذه اآلراء والشواغل

حيثما ترى احملكمة ذلك مناسباً ،وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
 – 39وعليو فإف اجملٍت عليهم اؼبشاركُت ليسوا طرفاً يف الدعوى؛ وال جيوز ؽبم دبوجب للمادة  )3( 68من النظاـ
األساسي سوى إبداء ”آرائهم وشواغلهم“ ،وال يكوف ذلك إال إذا تأثّرت مصاغبهم الشخصية.
 – 44وترى دائرة االستئناؼ أف شبة حاالت ديكن فيها للمجٍت عليهم ،عند عرض آرائهم وشواغلهم وبعد أف
يدعموا طلبهم ىذا باألدلة عمالً باؼبادة  )3( 68من النظاـ األساسي ،أف يق ّدموا إىل الدائرة االبتدائية أدلة قد
تعتربىا ضروريةً لتقرير اغبقيقة .وعند القياـ بذلك ،يُطلب من اجملٍت عليهم ”أف يبيِّنوا سبب تأثر مصاغبهم باألدلة
()67
تقرر فبارسة سلطتها
أو اؼبسائل اؼبطروحة“ سبشياً مع اؼبادة  )3( 68من النظاـ األساسي  .وال جيوز للدائرة أف ّ
التقديرية عمالً باغبكم الثاين للمادة  )3( 69من النظاـ األساسي لػ ”طلب تقدًن صبيع األدلة اليت ترى أهنا ضرورية
لتقرير اغبقيقة“ إال إذا اقتنعت بأف شروط اؼبادة  )3( 68من النظاـ األساسي قد استوفيت ،وخباصة ثبوت تأثر
تعُت عليها أف ربدد التدابَت
مصاحل اجملٍت عليهم الشخصية .فإذا رأت الدائرة االبتدائية وجوب تقدًن األدلة اؼبعنيةَّ ،
اؼبناسبة اليت يلزـ ازباذىا ،وال سيما من أجل ضباية حق اؼبتهم يف أف ”يُتاح لو ما يكفي من الوقت والتسهيالت
لتحضَت دفاعو“(.)68
( )67حكم دائرة االستئناؼ الصادر يف قضية لوبانغا ،الفقرة .99
( )68اؼبادة ( )1( 67ب) من النظاـ األساسي .انظر أيضاً حكم دائرة االستئناؼ الصادر يف قضية لوبانغا ،الفقرة .144
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 – 41وستحلّل دائرة االستئناؼ السبب األوؿ لالستئناؼ ضمن ىذا اإلطار.
(أ) ما إذا كان اإلطار القانوني للمحكمة يجيز أن تُقدَّم في أثناء المحاكمة أدلة لم تُكشف
قبل بدئها
()69

 – 42يدفع السيد كاتانغا بأف الدائرة االبتدائية أخطأت بإصدارىا القرار اؼبطعوف فيو ”آنذاؾ ربديداً“
مستبعد ًة ،دوف وجو حق ،إمكاف كشف األدلة اليت يقًتح اجملٍت عليهم تقدديها قبل بدء احملاكمة .ويذىب أيضاً إىل
أف ىذا النظاـ ـبالف لغرض النظاـ األساسي الذي يش ّدد على ضرورة كشف األدلة قبل احملاكمة( .)74ومل تقتنع
دائرة االستئناؼ ،كما ستشرح ذلك فيما يلي ،حبجة السيد كاتانغا بأف النظاـ اؼبنصوص عليو يف القرار اؼبطعوف فيو
ـبالف لغرض النظاـ األساسي.
 – 43تش ّدد دائرة االستئناؼ على أف النظاـ األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ينصاف على أف كشف
اؼبدعي العاـ لألدلة ينبغي أف جيري ،من ناحية اؼببدأ ،قبل بدء احملاكمة .وجيب على اؼبدعي العاـ عمالً
باؼبادة  )3( 61من النظاـ األساسي والقاعدة  )3( 121و( )5من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،أف يكشف
يتعُت على
صبيع األدلة اليت يعتزـ االستناد إليها يف أثناء جلسة اعتماد التهم قبل بدء اعبلسة .وبعد اعتماد التهمّ ،
الدائرة االبتدائية ،وفقاً للمادة ( )3( 64ج) من النظاـ األساسي” ،أف تصرح بالكشف عن الوثائق أو اؼبعلومات
اليت مل يسبق الكشف عنها ،وذلك قبل بدء احملاكمة بوقت كاؼ إلجراء التحضَت اؼبناسب للمحاكمة“(.)71

( )69الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .7
( )74الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرات  8إىل  .15ويؤّكد السيد كاتانغا أنو ”ابتغاء عدالة احملاكمة ،عندما تشمل االمتيازات
اؼبمنوحة للمدعي العاـ [اجملٍت عليهم] أيضاً ،فيجب أف ينطبق عليهم مبدئياً ما يقابل ذلك من واجبات بعد إجراء التعديالت

الالزمة“.
()71
تنص على أنو ”تفادياً للتأخَت وضماف بدء
تكرر القاعدة  84من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات يف جوىرىا ىذا اإللزاـ إذ ّ
احملاكمة يف اؼبوعد احملدد“ على الدائرة االبتدائية أف ”تصدر[ ]...األوامر الالزمة للكشف عن الوثائق واؼبعلومات اليت مل يكشف
عنها من قبل وإبراز أدلة إضافية“ .وتقتضي القاعدتاف  76و 77من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات باالقًتاف مع
كشف األدلة اؼبذكورة يف القواعد قبل بدء احملاكمة.
اؼبادة ( )3( 64ج) من النظاـ األساسي والقاعدة  84أف تُ َ
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ويشدد النظاـ األساسي ،والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،والئحة احملكمة أيضاً على الواجب اؼبنوط بالدائرة يف
ِّ
ضماف أف يكشف اؼبدعي العاـ ،قبل بدء احملاكمة ،أي أدلة مل يسبق لو كشفها يف اؼبرحلة التمهيدية(.)72
 – 44إال أف إمكانية أف تطلب الدائرة االبتدائية من اجملٍت عليهم تقدًن أدلة تتوقف على ‘1’ :استيفاء اجملٍت
عليهم شروط اؼبادة  )3( 68من النظاـ األساسي ‘2’ ،قرار الدائرة االبتدائية فبارسة السلطة اؼبنوطة هبا دبوجب
اؼبعتمد ؼبمارسة الدائرة
اؼبادة  )3( 69من النظاـ األساسي .ولذا فإف تقدًن ىذه األدلة يندرج ضمن النظاـ َ
االبتدائية سلطتها يف طلب تقدًن ”األدلة اليت ترى أهنا ضرورية لتقرير اغبقيقة“ .وؼبا كانت الدائرة االبتدائية قد ال
تعرؼ قبل بدء احملاكمة ماىية األدلة اليت ستكوف ضرورية لتقرير اغبقيقة ،وفيما خيص األدلة اليت يقدمها اجملٍت
عليهم ،ما إذا كانت اؼبصاحل الشخصية للمجٍت عليهم قد تضررت ،فقد أُعطيت سلطة طلب تقدًن ىذه األدلة يف
أثناء احملاكمة .وعليو تنص اؼبادة ( )6( 64د) من النظاـ األساسي على أنو ”جيوز للدائرة االبتدائية لدى
اضطالعها بوظائفها [ ]...أثناء احملاكمة أف تقوـ دبا يلي حسب اغباجة ]...[ :د) األمر بتقدًن أدلة خبالؼ األدلة
اليت [ ]...عرضتها األطراؼ أثناء احملاكمة“ .ونظراً ألف اؼبادة ( )6( 64د) من النظاـ األساسي تشَت ربديداً إىل
أدلة تُقدَّـ إضافةً إىل األدلة اليت عرضها الطرفاف يف أثناء احملاكمة ،فمن الواضح أف القصد ىو إنفاذ السلطة اليت
ُمنحت للدائرة االبتدائية دبوجب اغبكم الوارد يف اعبملة الثانية من اؼبادة  )3( 69من النظاـ األساسي(.)73
 – 45ويف ضوء ما تقدَّـ ،فإف التبعة الضرورية اؼبًتتبة على ذلك ضمناً ىي أنو قد توجد ظروؼ ال تُكشف فيها
للمتهم ،قبل بدء احملاكمة ،أدلةٌ طلبت الدائرة االبتدائية تقدديها .والقوؿ خبالؼ ذلك من شأنو أف حيرـ الدائرة
االبتدائية من قدرهتا على إجراء تقييمها اػباص ؼبا ىو ضروري لتقرير اغبقيقة بعد االستماع إىل أدلة الطرفُت .وعليو
فلئن كاف صحيحاً أف النظاـ األساسي يش ّدد على وجوب أف يكشف اؼبدعي العاـ األدلة قبل بدء احملاكمة ،فإف
ذلك ال ينطبق على األدلة اليت تُقدَّـ بناء على طلب الدائرة االبتدائية عمالً باؼبادة  )3( 69من النظاـ األساسي.
( )72انظر اؼبواد  61و( )3( 64ج) و( )6( 64د) من النظاـ األساسي والقاعدتُت  79و 121من القواعد اإلجرائية وقواعد
اإلثبات والبند  54من الئحة احملكمة.
()73
(ؿبرر) ،يف شرح النظاـ األساسي للمحكمة
انظر أيضاً ج .بييت” ،اؼبادة  :64مهاـ الدائرة االبتدائية وصالحياهتا“ يف أ .تريفًت ّ
اعبنائية الدولية :مالحظات مراقب ماد ًة دبادة (بيك وآخروف ،الطبعة الثانية ،)2448 ،الصفحة  ،1213اغباشية رقم ( 23

G.

Bitti “Article 64 Functions and Powers of the Trial Chamber”, in O. Triffterer (ed.), Commentary on the Rome
Statute of the International Criminal Court: Observer's Notes, Article by Article (Beck et al., 2nd ed., 2008), p.

 .)1213, margin number 23ترى اؼبؤلفة أف اؼبادة ( )6( 64د) من النظاـ األساسي ”تعطي الدائرة االبتدائية صالحيةً تلقائي ًة
لألمر بتقدًن مزيد من األدلة إضاف ًة إىل األدلة اليت سبق أف ق ّدمها الطرفاف ،ما يعطي القضاة دوراً بالغ األمهية يف استكشاؼ
اغبقيقة“.
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كشف قبل بدئها إال
ويقر السيد كاتانغا أنو قد توجد ظروؼ جيوز فيها أف تُقدَّـ يف أثناء احملاكمة أدلةٌ مل تُ َ
ّ - 46
حيتج بأنو ”ال ينبغي السماح بتقدًن أدلة جديدة يف مراحل الحقة من احملاكمة إال يف الظروؼ
أنو ّ
()74
تربر
االستثنائية“  .ويرى أنو إذا كانت إمكانية تقدًن اجملٍت عليهم ألدلة تستند إىل ”ظروؼ استثنائية للغاية ّ
()75
اػبروج عن النهج اؼبألوؼ“ فإف ”األمر يكوف ـبتلفاً ومقبوالً قانونياً“  .وحياج بأف الدائرة االبتدائية أوجدت بدالً
من ذلك ”توقعاً عاماً [ ]...جبواز قبوؿ أدلة اجملٍت عليهم فيما يتعلّق دبسائل التجرًن“(.)76
يتعُت فبارسة
 – 47وليست دائرة االستئناؼ مقتنعة هبذه اغبجة ألف الدائرة االبتدائية ،لدى ربديدىا ما إذا كاف ّ
سلطتها دبوجب اؼبادة  )3( 69من النظاـ األساسي لطلب تقدًن أدلة من اجملٍت عليهم وما إذا كانت شروط
اؼبادة  )3( 68من النظاـ األساسي قد استُوفيت ،راعت اؼببدأ القاضي بأف ”اغبق يف تقدًن األدلة اؼبتعلقة بذنب
()77
فسرت دائرة االستئناؼ ذلك يف حكمها الصادر يف
اؼبتهم أو برباءتو يعود يف اؼبقاـ األوؿ إىل الطرفُت“  .وكما ّ
قضية لوبانغا:
إف صياغة اؼبادة  )3( 69اؼبستشهد بنصها فيما سبق واؼبادة ( )6( 64د) اليت تنص على أف للمحكمة
سلطة ”األمر بتقدًن أدلة إضافةً إىل األدلة اليت ُصبعت قبل احملاكمة أو اليت عرضها الطرفاف أثناء احملاكمة“،

فهم منها بوضوح أف األدلة اليت تُعرض أثناء احملاكمة إمنا ىي األدلة اليت يق ّدمها الطرفاف(.)78
يُ َ

حيق للمجٍت عليهم تقدًن أدلة يف أثناء احملاكمة؛ وتتوقّف إمكانية أف
 – 48تؤّكد دائرة االستئناؼ ؾب ّدداً أنو ال ّ
يُطلَب منهم تقدًن أدلة على استيفائهم عدة شروط .فأوالً ،زبضع مشاركتهم على الدواـ للمادة  )3( 68من النظاـ
األساسي اليت تقتضي منهم أف يربىنوا أف األدلة اليت يعتزموف تقدديها تؤثر على مصاغبهم الشخصية( .)79وثانياً،
عندما يُطلب من اجملٍت عليهم تقدًن أدلة ،جيب أف تكفل الدائرة االبتدائية أال يتجاوز ىذا الطلب نطاؽ السلطة
ويتعُت على الدائرة االبتدائية إضافةً إىل ذلك أف ”تكفل أف
اؼبنوطة هبا دبوجب اؼبادة  )3( 69من النظاـ األساسيَّ .
( )74الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة 18؛ جواب السيد كاتانغا على اؼبالحظات اؼبشًتكة ،الفقرة .15

( )75جواب السيد كاتانغا على اؼبالحظات اؼبشًتكة ،الفقرة .24
( )76جواب السيد كاتانغا على اؼبالحظات اؼبشًتكة ،الفقرة .24
( )77حكم دائرة االستئناؼ الصادر يف قضية لوبانغا ،الفقرة .93
( )78حكم دائرة االستئناؼ الصادر يف قضية لوبانغا ،الفقرة .144
( )79حكم دائرة االستئناؼ الصادر يف قضية لوبانغا ،الفقرة .99
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تكوف [ ]...احملاكمة عادلة وسريعة وأف تنعقد يف جو من االحًتاـ التاـ غبقوؽ اؼبتهم“( )84وال سيما حقو يف ”أف
يتاح لو ما يكفي من الوقت والتسهيالت لتحضَت دفاعو“(.)81
(ب) ما إذا كان حق المتهم في محاكمة عادلة يقتضي أن تُكشف له قبل بدء المحاكمة كل
األدلة التي ستُقدَّم في أثنائها
 – 49تذ ّكر دائرة االستئناؼ بأف تطبيق اؼبادتُت ( )6( 64د) و )3( 69من النظاـ األساسي فيما يتعلّق بسلطة
الدائرة االبتدائية يف طلب تقدًن أدلة يف أثناء احملاكمة جيب أف يتمشى ال مع اغبقوؽ اؼبنصوص عليها يف
()82
اؼبادة  )1( 67من النظاـ األساسي فحسب  ،بل مع حقوؽ اإلنساف اؼبعًتؼ هبا دولياً أيضاً وذلك عمالً
باؼبادة  )3( 21من النظاـ األساسي.
 - 54وحياج السيد كاتانغا بأف القرار اؼبطعوف فيو ينتهك بطبيعتو حق اؼبتهم يف ؿباكمة عادلة الذي تضمنو
اؼبادة  )1( 67من النظاـ األساسي ،وخباصة حقو يف ”أف يُتاح لو ما يكفي من الوقت والتسهيالت لتحضَت
()83
لكن دائرة االستئناؼ تالحظ
دفاعو“ ألنو جييز أف تُقدَّـ يف أثناء احملاكمة أدلةٌ مل تُكشف للمتهم قبل بدئها  .و ّ
أف السيد كاتانغا ال يدعم قولو ىذا بأي سند آخر.
 – 51تالحظ دائرة االستئناؼ أف الدائرة الكربى يف احملكمة األوروبية غبقوؽ اإلنساف (اليت يُشار إليها فيما يلي
بػ ”احملكمة األوروبية“) سبق أف قضت بأف ”مفهوـ احملاكمة العادلة يعٍت أيضاً مبدئياً منح طريف الدعوى فرصة
اؼبودعة والتعليق عليها [ ]...سعياً إىل التأثَت على قرار
اإلحاطة علماً بكل األدلة اؼبق ّد َمة أو اؼبالحظات َ

( )84اؼبادة  )2( 64من النظاـ األساسي.
( )81اؼبادة ( )1( 67ب) من النظاـ األساسي.

( )82اؼبادة ( )1( 67أ) من النظاـ األساسي” :أف يُبلغ [ ]...تفصيال بطبيعة التهمة اؼبوجهة إليو وسببها ومضموهنا“؛
اؼبادة ( )1( 67ب) من النظاـ األساسي” :أف يتاح لو ما يكفي من الوقت والتسهيالت لتحضَت دفاعو“؛ اؼبادة ( )1( 67ىػ) من
النظاـ األساسي” :أف يستجوب شهود اإلثبات بنفسو أو بواسطة آخرين وأف يؤمن لو [ ]...شهود النفي“؛ اؼبادة ( )1( 67ىػ) من
النظاـ األساسي” :إبداء أوجو الدفاع وتقدًن أدلة أخرى“.
( )83الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرتاف  8و.9
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()85

احملكمة“( ،)84كما تالحظ أف ”الفقرة األوىل من اؼبادة [ 6من اتفاقية ضباية حقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية
(اليت يُشار إليها فيما يلي بػ ”االتفاقية األوروبية“)] تقتضي [ ]...أف تكشف جهة االدعاء للدفاع صبيع األدلة
اؼبادية اليت يف حوزهتا سواء أكانت ترب اؼبتهم أـ تدينو“( .)86وقضت ؿبكمة البلداف األمريكية غبقوؽ اإلنساف
(اليت يُشار إليها فيما يلي بػ ”ؿبكمة البلداف األمريكية“) أيضاً بأنو جيب أف تُتاح للمتهمُت فرصة االطِّالع اطِّالعاً
فعاالً ضد االدعاءات اؼبوجهة إليهم(.)87
كافياً على أدلة اإلثبات لكي يتسٌت ؽبم الدفاع عن أنفسهم دفاعاً ّ
()88
عرض على دائرة االستئناؼ
ي
مل
أنو
إال
.
ككل ،عادلة
َُ
والشاغل يف كلتا احملكمتُت ىو ما إذا كانت اإلجراءاتّ ،
( )84احملكمة األوروبية ،الدائرة الكربى ،قضية كريس ضد فرنسا (” ،)Kress v. Franceاغبكم“ 7 ،حزيراف/يونيو  ،2441الطلب ذو
الرقم  ،98/39594الفقرة 74؛ احملكمة األوروبية ،الدائرة الكربى ،قضية مارتيٍت ضد فرنسا (” ،)Martinie v. Franceاغبكم“،
 13سبوز/يوليو  ،2446الطلب ذو الرقم  ،44/58675الفقرة .46
( )85اتفاقية ضباية حقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية 4 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،1954بصيغتها اؼبعدَّلة بالربوتوكوؿ ،14
 1حزيراف/يونيو  213 ،2414ؾبموعة معاىدات األمم اؼبتحدة .2889
( )86احملكمة األوروبية ،الدائرة الكربى ،قضية رو وديفيس ضد اؼبملكة اؼبتحدة (،)Rowe and Davis v. United Kingdom
”اغبكم“ 16 ،شباط/فرباير  ،2444الطلب ذو الرقم  ،95/28941الفقرة ( 64أُغفلت االستشهادات واؼبراجع ىهنا) .انظر أيضاً
احملكمة األوروبية ،الدائرة الكربى ،قضية أ .ضد اؼبملكة اؼبتحدة ( 19 ،)A v. United Kingdomشباط/فرباير  ،2449الطلب ذا
الرقم  ،45/3455الفقرة .246
( )87ؿبكمة البلداف األمريكية ،قضية كاستييو بًتوتزي وآخرين ضد بَتو (” ،)Castillo Petruzzi et al v. Peruاغبكم“ (اعبوىر
والتعويضات والتكاليف) 34 ،أيار/مايو  ،1999السلسلة جيم ،الرقم  ،52الفقرة 141؛ ؿبكمة البلداف األمريكية ،قضية احملكمة

الدستورية ضد بَتو (” ،)Case of the Constitutional Court v. Peruاغبكم“ (اعبوىر والتعويضات والتكاليف) 31 ،كانوف
الثاين/يناير  ،2441السلسلة جيم ،الرقم  ،71الفقرة 83؛ ؿبكمة البلداف األمريكية ،قضية لوري بَتنسوف – ميخيا ضد بَتو ( Lori
” ،)Berenson-Mejía v. Peruاغبكم“ (اعبوىر والتعويضات والتكاليف) 25 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2444السلسلة جيم ،الرقم
 ،119الفقرة .167
( )88انظر على سبيل اؼبثاؿ احملكمة األوروبية ،الدائرة الكربى ،قضية أ .ضد اؼبملكة اؼبتحدة (” ،)A v. United Kingdomاغبكم“،
 19شباط/فرباير  ،2449الطلب ذا الرقم  ،45/3455الفقرة  248؛ احملكمة األوروبية ،الدائرة الكربى ،قضية بَتنا ضد إيطاليا
(” ،)Perna v. Italyاغبكم“ 6 ،أيار/مايو  ،2443الطلب ذا الرقم  ،99/48898الفقرة 29؛ احملكمة األوروبية ،الدائرة الكربى،
قضية إيلشولز ضد أؼبانيا (” ،)Elsholz v. Germanyاغبكم“ 13 ،سبوز/يوليو  ،2444الطلب ذا الرقم  ،94/25735الفقرة 66؛

انظر أيضاً ؿبكمة البلداف األمريكية ،قضية فيالغراف موراليس ضد غواتيماال (” ،)Villagran Morales v. Guatemalaاغبكم“
(اعبوىر) 19 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،1998السلسلة جيم ،الرقم  ،63الفقرة 229؛ ؿبكمة البلداف األمريكية ،قضية لوري بَتنسوف
– ميجيا ضد بَتو (” ،)Lori Berenson-Mejía v. Peruاغبكم“ (اعبوىر والتعويضات والتكاليف) 25 ،تشرين الثاين/نوفمرب
 ،2444السلسلة جيم ،الرقم  ،119الفقرة 133؛ ؿبكمة البلداف األمريكية ،قضية باماكا فيالسكيز ضد غواتيماال ( Bamaca
” ،)Velazquez v. Guatemalaاغبكم“ 25 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2444السلسلة جيم ،الرقم  ،74الفقرة .189
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أي مرجع يشَت إىل أف كشف األدلة بعد بدء احملاكمة يؤدي حبد ذاتو إىل انتهاؾ حقوؽ اؼبتهم اإلنسانية ،بل إف
الدائرة تالحظ باألحرى ،كما أُوضح ذلك يف قضية راجكومار ضد اؼبملكة اؼبتحدة ( Rajcoomar v. United
 ،)Kingdomأف اؼبسألة اؼبثارة أماـ احملكمة األوروبية ىي ربديد ما إذا كاف ”الكشف قد متّ ،مهما كانت أوجو
القصور اليت سبقتو ،يف مرحلة من اإلجراءات الوطنية كاف ال يزاؿ فيها بإمكاف الدفاع االستناد إىل األدلة اعبديدة
اليت ُكشفت ؽبا ،إذا كاف أي من ىذه األدلة ذا فائدة لو“(.)89
 – 52وترى دائرة االستئناؼ أف النظاـ الذي ُحدِّد دبوجب القرار اؼبطعوف فيو ودبوجب القرار الصادر وفقاً للقاعدة
 144لكشف األدلة اليت تطلب الدائرة االبتدائية تقدديها يتيح للدائرة الضمانات اؼبناسبة لكفالة احًتاـ حق اؼبتهم
ينص القرار اؼبطعوف فيو ربديداً على أف ”الدائرة تضمن على وجو اػبصوص أف
يف ؿباكمة عادلة .ويف ىذا الصددّ ،
يتلقى االدعاء والدفاع األدلة قبل انعقاد احملاكمة بفًتة كافية لتمكينهما من ربضَت قضيتهما على حنو فعَّاؿ“(.)94
 – 53ويتمشى ىذا النهج أيضاً مع اغبكم الصادر يف قضية لوبانغا الذي أوضحت فيو دائرة االستئناؼ ما يلي:
إذا قررت الدائرة االبتدائية قبوؿ تقدًن األدلة فلها أف ربدد طرائق الكشف عنها بصورة مالئمة قبل
إعطاء اإلذف بتقدديها ،وؽبا كذلك ،وحبسب الظروؼ ،أف تأمر أحد األطراؼ بتقدًن األدلة اليت حبوزتو،

أو أف تقدـ الدليل بنفسها أو أف تأمر اجملٍت عليهم بتقدًن أدلتهم(.)91

 - 54ويف ضوء ما سبق ،مل تقتنع دائرة االستئناؼ بأف القرار اؼبطعوف فيو ينتهك بطبيعتو حق السيد كاتانغا يف
ؿباكمة عادلة.
( )89احملكمة األوروبية ،قضية راجكومار ضد اؼبملكة اؼبتحدة (” ،)Rajcoomar v. United Kingdomمقبولية الدعوى“،
 14أيلوؿ/سبتمرب  ،2444الطلب ذو الرقم  ،44/59457الصفحة  .185انظر أيضاً احملكمة األوروبية ،قضية إدواردز ضد اؼبملكة
اؼبتحدة (” ،)Edwards v. United Kingdomاغبكم“ 16 ،كانوف األوؿ/ديسمرب  ،1992الطلب ذا الرقم  ،87/13471الفقرات
من  36إىل ( ،39استُدركت اؼبخالفة اؼبتعلقة بكشف األدلة دبوجب إجراءات الحقة) .ويف قضية بادين جيستوسو ضد إسبانيا

(”( )Padin Gestoso v. Spainاغبكم“ 8 ،كانوف األوؿ/ديسمرب  ،1998الطلب ذو الرقم  ،)98/39519قضت احملكمة
األوروبية بأف عدـ االطّالع على اؼبلف عبزء من الفًتة السابقة للمحاكمة ال يثَت أي مشكالت ما داـ تسٌت للمتهم وقت ٍ
كاؼ
ّ
لتحضَت دفاعو.
( )94القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرة 147؛ القرار الصادر وفقاً للقاعدة  ،144الفقرة .23
( )91حكم دائرة االستئناؼ يف قضية لوبانغا ،الفقرة .144
[توقيع القاضي إيركي كوروال]
الرقم ICC-01/04-01/07 OA 11
44/24
ترصبة رظبية صادرة عن احملكمة

ICC-01/04-01/07-2288-tARB 20-12-2012 21/40 CB T OA11

 – 6اػبالصة
 – 55ويف اػبتاـ ،تستنتج دائرة االستئناؼ أنو ليس يف طلب الدائرة االبتدائية من اجملٍت عليهم ،يف أثناء احملاكمة
وبعد االقتناع باستيفاء شروط اؼبادة  )3( 68من النظاـ األساسي ،تقدًن أدلة مل يسبق كشفها للمتهم ما يتعارض
مع اإلطار القانوين للمحكمة أو مع حق اؼبتهم يف ؿباكمة عادلة؛ ويف ىذه اغبالة تأمر الدائرة االبتدائية بكشف
األدلة للمتهم قبل تقدديها يف احملاكمة دبدة كافية وتتّخذ سائر التدابَت الالزمة لضماف احًتاـ حق اؼبتهم يف ؿباكمة
عادلة ،وال سيما ح ّقو يف ”أف يتاح لو ما يكفي من الوقت والتسهيالت لتحضَت دفاعو“(.)92
باء – السبب الثالث لالستئناف
 – 56ح ّددت الدائرة االبتدائية يف قرار منح اإلذف باالستئناؼ اؼبسألة الثالثة يف أهنا ”ما إذا كاف جيب الكشف
مربئة أـ أدلة
للطرفُت عن كل دليل من األدلة اؼبوجودة يف حوزة اؼبمثلُت القانونيُت للمجٍت عليهم ،سواء أكانت أدلة ِّ
ؾبرمة“(.)93
ِّ
اؼبربئة واألدلة
 – 57مع أف اؼبسألة اؼبطعوف فيها ىي ربديد ما إذا كاف ينبغي إلزاـ اجملٍت عليهم بكشف األدلة ِّ
اجملرمة ،فإف السيد كاتانغا يرّكز يف حججو وطلبو يف إطار سبب االستئناؼ الثالث على اإللزاـ بكشف اؼبعلومات
ِّ
()94
اؼبربئة  .وبناءً على ذلك ،سًتّكز دائرة االستئناؼ مناقشتها بشأف جوىر سبب االستئناؼ ىذا على ربديد ما إذا
ِّ
اؼبربئة للمتهم.
كاف جيب على اجملٍت عليهم كشف اؼبعلومات ِّ

 – 1األجزاء ذات الصلة من القرار اؼبطعوف فيو
 – 58ذ ّكرت الدائرة االبتدائية يف القرار اؼبطعوف فيو ،رداً على قوؿ السيد كاتانغا إف اجملٍت عليهم ملزموف بكشف
ؾبرمة تكوف يف حوزهتم ،بأف ال النظاـ األساسي وال القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات يلزـ
أي معلومات ِّ
مربئة أو ِّ
( )92اؼبادة ( )1( 67ب) من النظاـ األساسي.
( )93قرار منح اإلذف باالستئناؼ ،الفقرة  .35كانت ىذه اؼبسألة رابعة اؼبسائل اليت تناولتها الدائرة االبتدائية وثالثة اؼبسائل اليت أُذف
باستئنافها.
( )94الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرات من  33إىل  38والصفحة .16
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بذلك( .)95وترى الدائرة االبتدائية أنو نظراً ألف مشاركة اجملٍت عليهم ترهتن باغبصوؿ على إذف مسبق بذلك فػ”ما من
ؾبرمة أـ أدلة
مربر إللزاـ [اجملٍت عليهم] عموماً بكشف األدلة اؼبوجودة يف حوزهتم للطرفُت ،سواء أكانت أدلة ِّ
ّ
()96
مربئة“ .
ِّ
 – 2حجج السيد كاتانغا
مربر إللزاـ اجملٍت عليهم إلزاماً عاماً بكشف كل
 – 59يطعن السيد كاتانغا فيما أ ّكدتو الدائرة االبتدائية من أف ال ّ
()97
ؾبرمة  .ويش ّدد على أف اجملٍت عليهم ملزموف
األدلة اؼبوجودة يف حوزهتم للطرفُت ،سواء أكانت أدلة ِّ
مربئة أـ أدلة ِّ
اؼبربئة للمتهم(.)98
عموماً بكشف اؼبواد ِّ
يقر بأف ما من أحكاـ صرحية يف النظاـ األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
 – 64ولئن كاف السيد كاتانغا ّ
تلزـ اجملٍت عليهم بكشف اؼبواد اؼبذكورة ،فإنو حياج بأف ىذا اإللزاـ ديكن أف يستند إىل اؼبواد ( )3( 64ج)
()99
اؼبربئة
و )1( 67و )3( 68من النظاـ األساسي  .ويؤكد إضافةً إىل ذلك أف إلزاـ اجملٍت عليهم بكشف اؼبواد ِّ
للمتهم قائم بغض النظر عن أي طلب يلتمسوف فيو تقدًن أدلة وىو ”شرط ال بد منو لإلدالء بالشهادة بشأف دور
اؼبتهم“(.)144
 – 61وأخَتاً ،حياج السيد كاتانغا بأف إلزاـ اجملٍت عليهم بالكشف عموماً من شأنو أف يسهم يف تسريع وتَتة
مربئة يف حوزة اجملٍت عليهم يف مرحلة
تبُت وجود أدلة ِّ
اإلجراءات إذ أنو ينفي اغباجة إىل إعادة احملاكمة يف حاؿ ّ
الحقة من اإلجراءات(.)141

 – 3حجج اؼبدعي العاـ

 – 62وال يقتصر اؼبدعي العاـ ،رداً على حجج السيد كاتانغا ،على تأكيد أف ال أساس إللزاـ اجملٍت عليهم بكشف
تربر عدـ إلزامهم بذلك(.)142
األدلة عموماً بل يقوؿ إف شبة أسباباً قاىرة ّ
( )95القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرة .145
( )96القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرة .145

( )97الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .33
( )98الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .33
( )99الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .34
( )144الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .33
( )141الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .38
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 – 63ويرى اؼبدعي العاـ أوالً أف ”الغاية األساسية“ من نظاـ الكشف اؼبنصوص عليو يف النظاـ األساسي
والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ىي ”ضماف أف يؤيت مبدأ اؼبوضوعية يف ربقيقات [اؼبدعي العاـ] آثاراً ملموسة
يف مرحلة احملاكمة“( .)143ويف ىذا الصدد ،ؼبا مل يكن على اجملٍت عليهم واجب التحقيق يف ظروؼ التجرًن والتربئة
على حد سواء ،وىو الواجب الواقع على اؼبدعي العاـ دبوجب اؼبادة ( )1( 54أ) من النظاـ األساسي ،فال حاجة
إللزامهم بكشف األدلة عموماً(.)144
 – 64ويؤكد ثانياً أف اجملٍت عليهم يفتقروف إىل اػبربة التخصصية واؼبوارد الالزمة لتقييم التبعات اليت قد تنشأ عن
كشف األدلة للمتهم( .)145ولذلك فقد يؤدي إلزامهم بكشف األدلة إىل اجملازفة بتعريض أطراؼ ثالثة للخطر(.)146
 – 65وأخَتاً يش ّكك اؼبدعي العاـ يف مدى إمكاف أف يُطبَّق على اجملٍت عليهم نظاـ للكشف متسائالً عما إذا كاف
من شأف االنتهاكات احملتملة ؽبذا النظاـ أف تؤثر على اإلجراءات تأثَتاً بالغاً ”مل يهيئ النظاـ األساسي لو سبيالً
لالنتصاؼ“(.)147

 – 4مالحظات اجملٍت عليهم اؼبشًتكة واألجوبة عليها

 – 66يفيد اجملٍت عليهم بأف ”النص الصريح للمادة  )2( 67من النظاـ األساسي وللقواعد من  76إىل  84من
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات“ يثبت أف اإللزاـ بالكشف يسري على الطرفُت ال على اجملٍت عليهم(.)148
ويدفعوف أيضاً بأف اإللزاـ بالكشف ال ديكن أف يستند إىل أحكاـ عامة كأحكاـ اؼبواد ( )3( 64ج) و)1( 67
و )3( 68من النظاـ األساسي وأف السيد كاتانغا مل يثبت أف اإللزاـ بالكشف ناشئ عن مبدأ قانوين عاـ أو عن
مبدأ من مباد القانوف الدويل(.)149
( )142اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .39
( )143اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .39
( )144اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .39

( )145اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .44
( )146اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .44
( )147اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .41
( )148اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .46
( )149اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرتاف  46و.47
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 – 67وحياج اجملٍت عليهم بأف ؾبموعة االلتزامات بالكشف الواقعة على عاتق اؼبدعي العاـ ،دبا فيها االلتزاـ بكشف
اؼبربئة ،إمنا تُعزى إىل دوره يف اإلجراءات اؼبتعلقة باحملاكمة( .)114ويذىبوف إىل أنو ”ال يقع عليهم أي من
األدلة ِّ
االلتزامات بالكشف اليت يزعمها الدفاع“ نظراً للدور احملدود الذي يضطلعوف بو يف اإلجراءات( .)111ولذا يدفعوف
فرض عليهم التزامات مساوية لاللتزامات اؼبفروضة على الطرفُت يف حُت ”أف اؼبراد على وجو
بأنو ال جيوز أف تُ َ
()112
التحديد ىو أال يكوف اجملٍت عليهم ’مساوين‘ للطرفُت يف احملاكمة من الناحية اإلجرائية“ .
 – 68وأخَتاً يؤكد اجملٍت عليهم أهنم ال يعتزموف ”االستناد إىل اعتبارات مراعاة اؼبوضوعية أو إىل الزعم بأهنم ديثلوف
()113
مربئة ”دوف أف
اؼبصلحة العامة“  .وعلى ىذا حياجوف بأنو من غَت اؼبنطقي أف يُراد منهم اإلسهاـ يف تقدًن أدلة ِّ
ُدينحوا الوسائل الالزمة لدعم إسناد مسؤولية ارتكاب اعبرائم إىل نفس ىؤالء اؼبتهمُت“(.)114
 – 69ويتفق اؼبدعي العاـ مع اجملٍت عليهم ،إىل حد بعيد ،يف جوابو على مالحظاهتم اؼبشًتكة ،فيما ساقوه من
حجج(.)115
 – 74ورداً على اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،حياج السيد كاتانغا بأنو لئن كاف يصعب توقع أف تفرض
اؼبباد اؼبقررة يف القانوف الدويل العريف أو اؼبباد القانونية العامة اؼبتعلقة بإجراء فريد من نوعو كمشاركة اجملٍت عليهم
أماـ احملكمة واجبات على اجملٍت عليهم فيما يتعلق بالكشف ،فإف شبة أحكاماً يف النظاـ األساسي تتيح للدائرة
االبتدائية ،بل تلزمها ،بضماف عدالة احملاكمة( .)116ويدفع السيد كاتانغا فضالً عن ذلك بأنو نظراً لظروؼ ىذه
اجملرمة ودراستها ،فإف ”من اإلجحاؼ الواضح القوؿ بأنو ال يقع على
القضية ودور اجملٍت عليهم يف تقدًن األدلة ِّ
اجملٍت عليهم أي التزامات بالكشف“(.)117
( )114اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .49
( )111اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .48
( )112اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .54

( )113اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .55
( )114اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .56
( )115جواب اؼبدعي العاـ على اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .7
( )116جواب السيد كاتانغا على اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .35
( )117جواب السيد كاتانغا على اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .36
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 – 5بت دائرة االستئناؼ يف اؼبسألة

 – 71لألسباب اؼببينة فيما يلي ،زبلص دائرة االستئناؼ إىل أف الدائرة االبتدائية مل زبطئ عندما ّقررت أنو ”ما من
ؾبرمة أـ أدلة
مربر إللزاـ اجملٍت عليهم إلزاماً عاماً بكشف كل دليل من األدلة اؼبوجودة يف حوزهتم ،سواء أكانت أدلة ِّ
ّ
مربئة“ .وزبلص دائرة االستئناؼ إىل ىذا االستنتاج مع أهنا تُقر بأنو على الرغم من أنو ال جيب أف يُ َلزـ اجملٍت عليهم
ِّ
بالكشف إلزاماً عاماً ،فإف شبة حاالت ؿبددة جيوز للدائرة االبتدائية فيها أف تطلب من اجملٍت عليهم أف يكشفوا
()118
يوجو أحد الطرفُت أو اؼبشاركُت عناية الدائرة االبتدائية إىل
األدلة ِّ
اؼبربئة اؼبوجودة يف حوزهتم للمتهم  ،مثالً عندما ّ
وجود ىذه اؼبعلومات وترى الدائرة أهنا ضرورية لتقرير اغبقيقة.
(أ)

ما إذا كان نظام الكشف المنصوص عليه في النظام األساسي والقواعد
اإلجرائية وقواعد اإلثبات يلزم المجني عليهم إلزاما عاما بكشف األدلة

المبرئة للمتهم
ِّ

اؼبربئة
 – 72ال يلزـ النظاـ األساسي وال القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اجملٍت عليهم إلزاماً صرحياً بكشف األدلة ِّ
()119
أقر بو السيد كاتانغا( .)124باألحرى ،تنص اؼبادة  )2( 67من
للمتهم ،كما ذ ّكرت بذلك الدائرة االبتدائية
و َّ
اؼبربئة .وإضافة إىل ذلك ،تنص القاعدة  77من
النظاـ األساسي على أف اؼبدعي العاـ مسؤوؿ عن كشف األدلة ِّ
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على وجوب أف يكشف اؼبدعي العاـ األدلة اليت تكوف ”أساسية للتحضَت
للدفاع“ واألدلة اليت سيُستند إليها يف احملاكمة.
 – 73وحياج السيد كاتانغا ،يف الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،بأنو على الرغم من عدـ وجود أحكاـ صرحية يف
النظاـ األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات تلزـ اجملٍت عليهم بكشف أدلة النفي للمتهم ،فإنو إذا كاف جيوز
اؼبربئة( .)121ويرى السيد كاتانغا
اجملرمة ،فمن الواجب يف اؼبقابل إلزامهم بكشف األدلة ِّ
للمجٍت عليهم تقدًن األدلة ِّ
أف ذلك ضروري لضماف عدـ خضوع اجملٍت عليهم لنظاـ كشف أقل صرامة من النظاـ اؼبطبَّق على اؼبدعي

( )118انظر البند ( 54و) من الئحة احملكمة.
( )119القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرة .145
( )124الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .34
( )121الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .36
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()122
العاـ  .ويدفع اؼبدعي العاـ رداً على ذلك بأف التزامات الكشف اؼبنوطة بو تستند إىل دوره يف اإلجراءات ،مؤّكداً
تربر عدـ فرض ىذه االلتزامات على اجملٍت عليهم بعد إجراء ما يلزـ من تعديالت(.)123
أساساً وجود أسباب قاىرة ّ

 – 74وتشاطر دائرةُ االستئناؼ اؼبدعي العاـ الرأي يف ىذا الصدد .فكما ش ّددت على ذلك فيما سبق:
يتضمن إطار نظاـ روما األساسي أحكاماً عديدة [ ]...تتعلق بالدور اؼبنوط باؼبدعي
[ّ ]...
العاـ ربديداً يف أمور منها التحقيق يف اعبرائم وصياغة التهم وربديد األدلة اليت يتعُت تقدديها يف
إطار التهم اؼبوجهة إىل اؼبتهم (اؼبواد  15و 53و 54و 58و )5( 61من النظاـ األساسي).
وتنص اؼبادة  )2( 66من النظاـ األساسي على ما يلي” :يقع على اؼبدعي العاـ عبء إثبات
فًتض أف تقدًن أدلة تثبت ذنب اؼبتهم ىو من واجب اؼبدعي العاـ.
أف اؼبتهم مذنب“ .ويُ َ
وفضالً عن ذلك ،يدؿ نظاـ الكشف عن األدلة الوارد يف القواعد  76إىل  84من القواعد
خيص الطرفُت ال اجملٍت
اإلجرائية والذي حيدد واجبات الطرفُت يف ىذا الصدد على أف ىذا األمر ّ

عليهم(.)124

 – 75وتذ ّكر دائرة االستئناؼ أيضاً بأف مداوالت صياغة النظاـ األساسي تدعم الرأي القائل بأف االلتزامات
()125
ومستم ّدة من
الواقعة على عاتق اؼبدعي العاـ بالكشف عن األدلة للمتهم مرتبطة بدوره يف إجراء التحقيق
َ
واجبو يف التحقيق يف ظروؼ التجرًن والتربئة على حد سواء عمالً باؼبادة ( )1( 54أ) من النظاـ األساسي.
وباؼبقابل ،وكما بػُ ُِّت ذلك دبزيد من التفصيل يف القسم السابق اؼبتعلق بسبب االستئناؼ األوؿ ،فإف دور اجملٍت
عليهم وفقاً للمادة  )3( 68من النظاـ األساسي أكثر ؿبدودية إىل حد بعيد .وترى دائرة االستئناؼ أف إلزاـ اجملٍت
عليهم إلزاماً عاماً بكشف األدلة للمتهم فيو إغفاؿ لدورىم احملدود الذي يتمثّل يف عرض آرائهم وشواغلهم عندما
تتضرر مصاغبهم الشخصية( .)126وزبلص دائرة االستئناؼ ،آخذة باالعتبار الدور اؼبختلف الذي يضطلع بو اجملٍت
( )122الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .36
( )123اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرتاف  39و.44

( )124حكم دائرة االستئناؼ الصادر يف قضية لوبانغا ،الفقرة .93
( )125اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة’’ ،مشروع تقرير اللجنة التحضَتية‘‘ 23 ،آب/أغسطس  ،A/AC.249/L.15 ،1996الصفحة
 ” :14وؼبا كاف باستطاعة اؼبدعي العاـ أف يطلع على األدلة واؼبعلومات األخرى قبل الدفاع ،فقد أوصي بإجياد آلية تبطل أثر أي ميزة
ديكن أف يتفوؽ هبا على الدفاع“.
( )126اؼبادة  )3( 68من النظاـ األساسي.
[توقيع القاضي إيركي كوروال]
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دبجرد توسيع نطاؽ التزامات اؼبدعي العاـ اؼبنصوص عليها يف
عليهم قياساً بالطرفُت ،إىل أنو ال ّ
يصح أف يكتفى ّ
النظاـ األساسي لتنطبق على اجملٍت عليهم اؼبشاركُت يف اإلجراءات.
(ب)

ما إذا كانت عدالة المحاكمة تقتضي إلزام المجني عليهم إلزاما عاما

مبرئة
بكشف ما يكون في حوزتهم من أدلة ِّ
 – 76حياج السيد كاتانغا بأف عدـ وجود حكم صريح يلزـ اجملٍت عليهم بكشف األدلة للمتهم ال يفصل يف حد
ذاتو فيما إذا كاف ينبغي إلزامهم بذلك( .)127ويري أنو ديكن االستناد يف ىذا اإللزاـ إىل اؼبواد ( )3( 64ج)
و )1( 67و )3( 68من النظاـ األساسي( )128باعتباره ”مقتضى أصيالً من مقتضيات احملاكمة العادلة اليت يُسمح
فيها للمجٍت عليهم باؼبشاركة يف الدعوى“(.)129
 – 77تذ ّكر دائرة االستئناؼ بأف كشف األدلة اؼب ِّربئة حق ال يستند إىل اؼبادة  )2( 67من النظاـ األساسي
فحسب بل يقوـ أيضاً على حق اؼبتهم يف أف ُحيا َكم ؿباكمة عادلة وفقاً للمادة  )1( 67من النظاـ األساسي .ومن
مثَّ فإف السؤاؿ اؼبطروح الذي تنبغي اإلجابة عنو ىو ما إذا كاف جيب على الدائرة االبتدائية ،إذا كاف ؽبا أف تطبّق
اؼبادة  )1( 67من النظاـ األساسي تطبيقاً يتمشى مع حقوؽ اإلنساف اؼبعًتؼ هبا دولياً ،أف تلزـ اجملٍت عليهم
اؼبشاركُت يف اإلجراءات إلزاماً عاماً بكشف اؼبعلومات اؼب ِّربئة للمتهم .ولألسباب اؼببيّنة فيما يلي ،زبلص دائرة
االستئناؼ إىل أنو ال داعي لفرض ىذا الواجب.
 – 78وتالحظ دائرة االستئناؼ يف ىذا السياؽ أف احملكمة األوروبية قد قضت بأف ”الفقرة األوىل من اؼبادة 6
[من االتفاقية األوروبية] تقتضي [ ]...أف تكشف السلطات القائمة على اؼبقاضاة صبيع األدلة اؼبادية اليت يف
حوزهتا للدفاع سواء أكانت لصاحل اؼبتهم أـ ضده“( )134وأف عدـ القياـ بذلك قد يؤدي يف بعض اغباالت إىل
( )127الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .34
( )128الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .34
( )129الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .33

( )134احملكمة األوروبية ،الدائرة الكربى ،قضية فيت ضد اؼبملكة اؼبتحدة (” ،)Fitt v. United Kingdomاغبكم“ 16 ،شباط/فرباير
 ،2444الطلب ذو الرقم  ،96/29777الفقرة  .44انظر أيضاً احملكمة األوروبية ،الدائرة الكربى ،قضية رو وديفيس ضد اؼبملكة
اؼبتحدة (” ،)Rowe and Davis v. United Kingdomاغبكم“ 16 ،شباط/فرباير  ،2444الطلب ذا الرقم  ،95/28941الفقرة
64؛ واحملكمة األوروبية ،الدائرة الكربى ،قضية جاسرب ضد اؼبملكة اؼبتحدة (” ،)Jasper v. United Kingdomاغبكم“،
 16شباط/فرباير  ،2444الطلب ذا الرقم  ،95/27452الفقرة .51
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نشوء خلل يف إجراءات احملاكمة( .)131إال أف السيد كاتانغا مل يُ ِشر إىل أي مرجع آخر يدعم قولو إف اؼبشاركُت
اآلخرين يف اإلجراءات ملزموف أيضاً بكشف األدلة اؼبادية للمتهم.
 – 79وعلى سبيل اؼبثاؿ ،فإف السوابق القضائية الوافرة للمحكمة األوروبية فيما يتعلق بكشف األدلة اؼبادية تتعلق
عموماً بااللتزاـ الواقع على عاتق االدعاء بكشفها وواجب احملكمة يف اؼبقابل يف أف تضمن كشفها بُت الطرفُت على
حنو سليم( .)132ولكن دائرة االستئناؼ تالحظ أف احملكمة األوروبية قد قضت فعالً يف بضع حاالت بأف عدـ
الكشف للدفاع عن أدلة م ِّربئة مل تكن يف حوزة االدعاء مباشرةً قد يُع ّد انتهاكاً للمادة ( )3( 6ب) من االتفاقية
األوروبية( .)133فقد خلصت احملكمة األوروبية مثالً يف قضية جاناتوينن ضد فنلندا ( )Janatuinen v. Finlandإىل
أف:

( )131انظر النقاش الوارد فيما
( )131احملكمة األوروبية ،الدائرة الكربى ،قضية أ ضد اؼبملكة اؼبتحدة (” ،)A v. United Kingdomاغبكم“ 19 ،شباط/فرباير
 ،2449الطلب ذو الرقم 45/3455؛ احملكمة األوروبية ،الدائرة الكربى ،قضية إدواردز ولويس ضد اؼبملكة اؼبتحدة ( Edwards and
يلي.

” ،)Lewis v. United Kingdomاغبكم“ 27 ،تشرين األوؿ/أكتوبر  ،2444الطلباف اؼبرقّماف  98/39647و98/44461؛
واحملكمة األوروبية ،الدائرة الكربى ،قضية جاسرب ضد اؼبملكة اؼبتحدة (” ،)Jasper v. United Kingdomاغبكم“ 16 ،شباط/فرباير
 ،2444الطلب ذو الرقم 95/27452؛ احملكمة األوروبية ،الدائرة الكربى ،قضية فيت ضد اؼبملكة اؼبتحدة ( Fitt v. United
” ،)Kingdomاغبكم“ 16 ،شباط/فرباير  ،2444الطلب ذو الرقم 96/29777؛ احملكمة األوروبية ،الدائرة الكربى ،قضية رو
وديفيس ضد اؼبملكة اؼبتحدة (” ،)Rowe and Davis v. United Kingdomاغبكم“ 16 ،شباط/فرباير  ،2444الطلب ذو الرقم
.95/28941
اغبقوؽ التالية كحد أدىن ]...[ :أف
( )133تنص اؼبادة ( )3( 6ب) من االتفاقية األوروبية على ما يلي ” :لكل شخص يػُتَّهم جبردية
ُ
يُتاح لو ما يكفي من الوقت والتسهيالت لتحضَت دفاعو“ .احملكمة األوروبية ،الدائرة الكربى ،قضية جاناتوينن ضد فنلندا
(” ،)Janatuinen v. Finlandاغبكم“ 8 ،كانوف األوؿ/ديسمرب  ،2449الطلب ذو الرقم  ،45/28552الفقرة  .45انظر أيضاً

احملكمة األوروبية ،الدائرة الكربى ،قضية ناتونن ضد فنلندا (” ،)Natunen v. Finlandاغبكم“ 31 ،آذار/مارس  ،2449الطلب ذا
الرقم  ،44/21422الفقرة 43؛ احملكمة األوروبية ،قضية س .ج .ب .ضد ىولندا (” ،)C.G.P. v. The Netherlandsمقبولية
الدعوى“ 15 ،كانوف الثاين/يناير  ،1997الطلب ذا الرقم  ،96/29835الصفحة 5؛ احملكمة األوروبية ،اللجنة العامة ،قضية
جسبَتس ضد بلجيكا (” ،)Jespers v. Belgiumاغبكم“ 14 ،كانوف األوؿ/ديسمرب  ،1981الطلب ذا الرقم  ،78/8443الفقرة
.59
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تتضمن معلومات قد سب ّكن اؼبتهم من تربئة نفسو أو زبفيف
عدـ الكشف للدفاع عن أدلة ّ
غبق تضمنو
عقوبتو قد يُعترب رفضاً إلتاحة التسهيالت الالزمة لتحضَت الدفاع ومن مثّ انتهاكاً ّ

اؼبادة ( )3( 6ب) من االتفاقية(.)134

 – 84إال أف دائرة االستئناؼ ترى أنو ال ديكن القياس على ىذه السوابق القضائية يف اؼبسائل اؼبثارة يف دعوى
االستئناؼ ىذه .ففي كل حالة من تلك اغباالت كانت األدلة اليت ُحجبت عن اؼبتهم يف حوزة الشرطة أو
السلطات اؼبكلّفة بالتحقيق ال يف حوزة اؼبشاركُت يف اإلجراءات .وفضالً عن ذلك ،طلب الدفاع يف القضايا
مربئة كاف يعتقد أهنا يف حوزة احملققُت أو يف
تمل أف تكوف ِّ
اؼبستشهد هبا ،على وجو التحديد ،اغبصوؿ على أدلة ُحي َ
حوزة الشرطة ولذا مل يُفرض التزاـ عاـ بكشف األدلة(.)135
 – 81وتذ ّكر دائرة االستئناؼ يف ىذا السياؽ بأف اؼبادة ( )1( 54أ) من النظاـ األساسي توجب على اؼبدعي
العاـ التحقيق يف ظروؼ التجرًن والتربئة على حد سواء .وجيوز للمدعي العاـ ،دبوجب اؼبادة ( )3( 54ب) من
النظاـ األساسي ،يف إطار ربقيقو أف ”يطلب حضور األشخاص ؿبل التحقيق واجملٍت عليهم والشهود وأف
يستجوهبم“ .ولذا تعترب دائرة االستئناؼ أف من اؼبعقوؿ ،خصوصاً عندما تشَت طلبات اؼبشاركة اليت ق ّدمها الشهود
مربئة( ،)136أف يشمل ربقيق اؼبدعي العاـ إماطة اللثاـ عن أي
تمل أف تكوف ِّ
إىل أهنم قد حيوزوف معلومات ُحي َ
( )134احملكمة األوروبية ،قضية جاناتوينن ضد فنلندا (” ،)Janatuinen v. Finlandاغبكم“ 8 ،كانوف األوؿ/ديسمرب  ،2449الطلب
ذو الرقم  ،45/28552الفقرة .45
( )135احملكمة األوروبية ،قضية جاناتوينن ضد فنلندا (” ،)Janatuinen v. Finlandاغبكم“ 8 ،كانوف األوؿ/ديسمرب  ،2449الطلب
ذو الرقم  ،45/28552الفقرة  .45انظر أيضاً احملكمة األوروبية ،قضية ناتونن ضد فنلندا (” ،)Natunen v. Finlandاغبكم“،
 31آذار/مارس  ،2449الطلب ذا الرقم  ،44/21422الفقرة 43؛ احملكمة األوروبية ،قضية س .ج .ب .ضد ىولندا ( C.G.P. v.
” ،)The Netherlandsاؼبقبولية“ 15 ،كانوف الثاين/يناير  ،1997الطلب ذا الرقم  ،96/29835الصفحة  .5ولكن انظر احملكمة
األوروبية ،اللجنة العامة ،قضية جسبَتس ضد بلجيكا (” ،)Jespers v. Belgiumاغبكم“ 14 ،كانوف األوؿ/ديسمرب ،1981
تمل أف تكوف مربِّئة واليت مل
الطلب ذا الرقم  ،78/8443الفقرتُت  66و( 67مل يُ َ
قض بانتهاؾ اؼبادة  6فيما يتعلق باألدلة اليت ُحي َ

يطلب الدفاع اغبصوؿ عليها).
( )136دبوجب القاعدة  )1( 89من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،يتلقى اؼبدعي العاـ نسخة من طلبات اؼبشاركة اليت ق ّدمها اجملٍت
عليهم .ووفقاً للبند  ) 2( 86من الئحة احملكمة ربتوي ىذه الطلبات ،قدر اإلمكاف ،على معلومات منها ”وصف الضرر الناجم عن
ارتكاب جردية تقع ضمن اختصاص احملكمة“ و”وصف اغبادث دبا يف ذلك مكاف حدوثو وتارخيو ،واسم الشخص أو األشخاص
أي مستندات داعمة ذات صلة ،دبا يف ذلك أظباء الشهود وعناوينهم“.
الذين يعتقد اجملٍت عليو أهنم مسؤولوف عن الضرر“ و” ّ
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كشف ىذه اؼبعلومات للمتهم عمالً باؼبادة  )2( 67من
معلومات من ىذا القبيل تكوف يف حوزة اجملٍت عليهم .مث تُ َ
النظاـ األساسي والقاعدة  77من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
(ج)

ما إذا كان ينبغي للدائرة االبتدائية أن تلزم المجني عليهم إلزاما عاما
المبرئة لكي يتسنى لها ممارسة سلطتها المنصوص
بكشف المعلومات ِّ
عليها في المادة  )1( 16من النظام األساسي.

 – 82يؤكد السيد كاتانغا أيضاً أف اإللزاـ بكشف اؼبواد اؼب ِّربئة عموماً ىو ”شرط ال بد منو لإلدالء بالشهادة بشأف
()137
وفسر السيد كاتانغا موقفو للدائرة االبتدائية كما يلي:
دور اؼبتهم“ ّ .
اؼبربئة.
اجملرمة ،فينبغي إلزامهم أيضاً بتقدًن األدلة ِّ
إذا أُعطي اجملٍت عليهم فرصة تقدًن األدلة ِّ
مشوه .ويتضح ذلك على وجو اػبصوص عندما تكوف
وإال ُع ِرضت األدلة إىل الدائرة على حنو ّ
حبوزة ؾبٍت عليو مشارؾ يف اإلجراءات مواد من شأهنا أف تؤثر على مصداقية األدلة اليت يعتزـ

اؼبربئة(.)138
تقدديها إىل الدائرة أو اؼبوثوقية هبا ،لكنو ينطبق بالقدر نفسو على سائر أنواع األدلة ِّ

ؾبرمة إىل الدائرة ،فينبغي أف يُ َلزموا
 – 83وحياج السيد كاتانغا بأنو إذا كاف مسموحاً للمجٍت عليهم بتقدًن أدلة ِّ
أيضاً بكشف أي معلومات قد تؤثر على مصداقية األدلة اليت يعتزموف تقدديها أو اؼبوثوقية هبا .ومل تقتنع دائرة
نص على أف الدائرة االبتدائية لن تطلب من اجملٍت
االستئناؼ هبذه اغبجة .فهي تذ ّكر أوالً بأف القرار اؼبطعوف فيو ّ
تدخلهم أف يسهم إسهاماً مفيداً يف تقرير اغبقيقة وأال ديس مباد عدالة
عليهم تقدًن أدلة إال ”إذا كاف من شأف ّ
ونزاىة اإلجراءات اؼبقامة أماـ احملكمة“( .)139وثانياً تالحظ دائرة االستئناؼ أف اؼبمثلُت القانونيُت للمجٍت عليهم
ملزموف بالتقيد دبدونة قواعد السلوؾ اؼبهٍت للمحامُت( ،)144وجيب على احملامي دبوجب الفقرتُت ( )1و( )3من
اؼبادة  24أف ”يتخذ [ ]...صبيع اػبطوات الالزمة لضماف عدـ إخالؿ تصرفاتو [ ]...بإجراءات الدعوى اعبارية“

( )137الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .33
( )131اؼبالحظات اإلضافية لدفاع السيد كاتانغا بشأف مشاركة اجملٍت عليهم ونطاقها 14 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2449رقم الوثيقة
 ،ICC-01/04-01/07-1618الفقرة .15
( )131القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرة .65
( )141مدونة قواعد السلوؾ اؼبهٍت للمحامُت ،اؼبادة األوىل.
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وأال ”يضلِّل [احملكمة] عن قصد“ .لذا ترى دائرة االستئناؼ أنو ليس من الضروري أف تلزـ الدائرة االبتدائية اجملٍت
عليهم إلزاماً عاماً بالكشف حىت تكفل عدـ تضليلها باألدلة اليت تُقدَّـ وفقاً للمادة  )3( 69من النظاـ األساسي.
ؾبرمة إىل الدائرة االبتدائية،
 – 84فضالً عن ذلك ،يدفع السيد كاتانغا بأنو إذا أُذف للمجٍت عليهم بتقدًن أدلة ِّ
مشوىة عن
فينبغي أف يُطلَب منهم أيضاً كشف أي أدلة ِّ
مربئة يف حوزهتم لضماف أال تتلقى الدائرة االبتدائية صورة ّ
األدلة اؼبعروضة خالؿ احملاكمة ككل .ومل تقتنع دائرة االستئناؼ هبذه اغبجة.
 – 85تذ ّكر دائرة االستئناؼ أوالً بأف اؼبادة  )3( 69من النظاـ األساسي تعطي الدائرة االبتدائية سلطة طلب
تقدًن صبيع األدلة اليت ترى أهنا ضرورية لتقرير اغبقيقة .ويندرج ىذا القرار ضمن السلطة التقديرية اؼبنوطة بالدائرة
االبتدائية .ولذا فحىت لو اقتنعت الدائرة بثبوت تأثر مصاحل اجملٍت عليهم الشخصية و ّقررت أف تطلب من اجملٍت
اجملرمة ،فال شيء دينعها من أف تطلب أيضاً من اجملٍت عليهم تقدًن ما يف حوزهتم من أدلة م ِّربئة
عليهم تقدًن األدلة ِّ
مشوه.
لضماف أال تتلقى الدائرة االبتدائية األدلة على حنو ّ
 – 86ثانياً ،وفيما يتعلّق دبشاركة اجملٍت عليهم على وجو اػبصوص ،سبلك الدائرة االبتدائية سلطة واسعة دبوجب
اؼبادة  )3( 68من النظاـ األساسي والقاعدتُت  )3( 91و 93من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات لتقرير كيفية
سَت اإلجراءات( ،)141وؽبا أف تأمر بتقدًن األدلة اؼب ِّربئة أو األدلة اليت من شأهنا زبفيف ذنب اؼبتهم مىت رأت أف ىذه
اؼبعلومات قد تكوف الزمة لتقرير اغبقيقة( .)142والشأف كذلك عندما حييط أحد الطرفُت أو اؼبشاركُت الدائرة
مربئة يف حوزة ؾبٍت عليو مشارؾ يف الدعوى.
تمل أف تكوف ِّ
االبتدائية على وجو التحديد علماً بوجود معلومات ُحي َ
وأخَتاً ،تذ ّكر دائرة االستئناؼ بأف للدائرة االبتدائية سلطة ازباذ كل التدابَت الالزمة لضماف حق اؼبتهم يف أف ُحيا َكم
ؿباكمة عادلة ،عند موافقتها على ٍ
طلب لتقدًن أدلة.

 – 6اػبالصة
 – 87بعد أف خلصت دائرة االستئناؼ إىل أف النظاـ األساسي ال يلزـ اجملٍت عليهم اؼبشاركُت يف الدعوى بكشف
كل األدلة اؼب ِّربئة اؼبوجودة يف حوزهتم ،وبعد أف قضت بأف حقوؽ اإلنساف اؼبعًتؼ هبا دولياً ال تدعم موقف السيد
( )141انظر أيضاً اؼبادة  )2( 64من النظاـ األساسي.
( )141اؼبادتاف ( )6( 64د) و )3( 69من النظاـ األساسي.
الرقم ICC-01/04-01/07 OA 11
44/31
ترصبة رظبية صادرة عن احملكمة

[توقيع القاضي إيركي كوروال]

ICC-01/04-01/07-2288-tARB 20-12-2012 32/40 CB T OA11

كاتانغا القائل بوجوب إلزاـ اؼبشاركُت يف اإلجراءات بذلك عموماً ،زبلص دائرة االستئناؼ إىل أف الدائرة االبتدائية
ؾبرمة أـ
مل زبطئ بعدـ إلزامها اجملٍت عليهم إلزاماً عاماً بكشف كل األدلة اؼبوجودة يف حوزهتم ،سواء أكانت أدلة ِّ
رد سبب االستئناؼ الثالث.
تقرر دائرة االستئناؼ ّ
أدلة م ِّربئة .وعليو ّ
جيم – السبب الثاني لالستئناف

 – 88يف قرار منح اإلذف باالستئناؼ( ،)143أذنت الدائرة االبتدائية باستئناؼ اؼبسألة التالية” :ربديد ما إذا كاف
ديكن للممثلُت القانونيُت للمجٍت عليهم استدعاء اجملٍت عليهم [التشديد ىنا ُمضاؼ] لإلدالء بشهادهتم بشأف
مسائل منها دور اؼبتهمُت يف اعبرائم اؼبنسوبة إليهم“(.)144
 – 89إال أف السيد كاتانغا صاغ سبب استئنافو الثاين ،يف الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،على النحو التايل:
”أخطأت الدائرة االبتدائية عندما أوحت يف الفقرة  86من قرارىا بإمكانية استدعاء اؼبمثلُت القانونيُت للمجٍت
عليهم شهوداً [التشديد ىنا ُمضاؼ] لإلدالء بشهادهتم بشأف مسائل منها دور اؼبتهم يف اعبرائم اؼبنسوبة
إليو“(.)145

 – 94لقد أحملت الدائرة االبتدائية يف القرار اؼبطعوف فيو( )146إىل إمكانية استدعاء اؼبمثلُت القانونيُت ؾبنياً عليهم

لإلدالء بشهادهتم عن دور اؼبتهم .وعليو ترى دائرة االستئناؼ أف سبب االستئناؼ ىذا يتعلّق حصراً بنطاؽ شهادة
()147
حيق للمجٍت عليهم ،بعد أف يؤ َذف ؽبم باإلدالء بالشهادة ،أف
اجملٍت عليهم  ،وعلى وجو الدقة ،دبا إذا كاف ّ
يتطرقوا فيها ،بعد حلفهم اليمُت ،إىل سلوؾ اؼبتهم(.)148
ّ
( )143قرار منح اإلذف باالستئناؼ ،الفقرة .34
( )144قرار منح اإلذف باالستئناؼ ،الفقرة .34
( )145الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .23
( )146القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرة .86
( )147انظر القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرة  ،85حيث أشارت الدائرة االبتدائية إىل أهنا ”مل َتر ضرورًة للتمييز بُت اجملٍت عليهم الذين يرغب
اؼبمثلوف القانونيوف يف استدعائهم والشهود الذين يقًتحوف دعوهتم للشهادة“ .انظر أيضاً اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ،
الصفحة ( 13اغباشية رقم  ) 54حيث الحظ اؼبدعي العاـ أف السيد كاتانغا قد صاغ سبب استئنافو على حنو خيتلف اختالفاً طفيفاً
عن الصيغة اليت ص ّدقت عليها الدائرة االبتدائية .إال أنو يدفع بأف ىذا االختالؼ ال يؤثر على سبب االستئناؼ.
( )141ترى دائرة االستئناؼ أف سبب االستئناؼ ىذا ال صلة لو بالفقرات من  94إىل  97من القرار اؼبطعوف فيو .انظر أيضاً الوثيقة
الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .23
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 – 1األجزاء ذات الصلة من القرار اؼبطعوف فيو
ّ – 91قررت الدائرة االبتدائية يف الفقرة  86من القرار اؼبطعوف فيو أنو جيوز للممثلُت القانونيُت استدعاء ؾبٍت عليو
واحد أو أكثر لإلدالء بشهادهتم بشأف مسائل منها دور اؼبتهمُت يف اعبرائم اؼبنسوبة إليهم( .)149وجاء يف اعبزء ذي
الصلة من القرار اؼبطعوف فيو ما يلي:
ستمنح الدائرة االبتدائية اؼبمثلُت القانونيُت للمجٍت عليهم فرصة استدعاء ؾبٍت عليو واحد أو
أكثر لإلدالء بشهادهتم بعد حلف اليمُت يف احملاكمة ]...[ .وؼبا كاف األشخاص اؼبعنيوف
سيدلوف بشهادهتم بشأف اعبرائم اؼبنسوبة إىل اؼبتهمُت وبشأف الدور الذين اضطلعوا بو يف
ارتكاب ىذه اعبرائم ،فينبغي أف ُدينح الدفاع فرصة تقدًن أدلتو بعد أف ينتهي كل اجملٍت عليهم
اؼبتضررين من اعبرائم اؼبنسوبة إىل اؼبتهم من اإلدالء بشهادهتم ،دبن فيهم اجملٍت عليهم الذين

استدعاىم اؼبمثلوف القانونيوف(.)154

 – 2حجج السيد كاتانغا

 – 92يدفع السيد كاتانغا بأف حدود الشهادة اؼبقبولة للمجٍت عليهم جيب أف تستبعد بالضرورة إدالء اجملٍت عليهم
اجملرمة وإال تعارضت مشاركتهم مع مبدأ احملاكمة العادلة(.)151
بشهادهتم بشأف سلوؾ اؼبتهم أو أفعالو ّ
 – 93ويرى السيد كاتانغا أف لتقدًن اؼبشاركُت أدلة حدوداً متأصلة يف أحكاـ النظاـ األساسي ويف مفهوـ احملاكمة
العادلة( .)152ويف رأيو أف دائرة االستئناؼ بإقرارىا بإمكانية تقدًن اجملٍت عليهم أدلة تتعلق بذنب اؼبتهم يف قضية
()153
أقرت [أيضاً] ضمنياً“ بوجود قيود قانونية على اغباالت اليت ديكن فيها للمجٍت عليهم تقدًن أدلة
لوبانغا ّ ” ،
ؾبرمة(.)154
ِّ
( )141القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرة .86
()151
(حذفت اغبواشي ىنا).
القرار اؼبطعوف فيو ،الفقرة ُ 86
( )151الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .23
( )151الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .27
( )153حكم دائرة االستئناؼ الصادر يف قضية لوبانغا ،الفقرة .97
( )154الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .31
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 – 94عالوةً على ذلك يدفع السيد كاتانغا بأف السماح للمشاركُت بتقدًن األدلة اجملِّرمة بكل أنواعها دبا فيها األدلة
اؼبتعلقة بسلوؾ اؼبتهم يتعارض مع طبيعة احملاكمة اعبنائية ودور اؼبدعي العاـ كما ح ّدده النظاـ األساسي ،وخصوصاً
اؼبادة  .)155()1( 42وحياج بأف ؽبذا النوع من أدلة اإلدانة أمهية حاظبة يف ربديد ما إذا كاف اؼبتهم مذنباً ولذا ينبغي
أف يكوف اؼبدعي العاـ ىو من يق ّدمو توخياً لػ”العدالة اؼبطلقة لإلجراءات“(.)156
 – 95وعليو يذىب السيد كاتانغا إىل أف على الرغم من أف بإمكاف اجملٍت عليهم تقدًن أدلة تتعلّق بذنب اؼبتهم أو
برباءتو ،فإنو ال ديكنهم أف يقدموا أدلة تتعلق بسلوؾ اؼبتهم ”دوف أف يصبحوا بدورىم م ّدعُت عامُت يف
القضية“(.)157
 - 96فضالً عن ذلك يؤكد السيد كاتانغا أف السماح للمشاركُت بتقدًن أدلة تتعلق مباشرًة دبسؤولية اؼبتهم اعبنائية
ديس حقو يف ؿباكمة عادلة( .)158وحياج بأف اؼبدعي العاـ ،وىو دبثابة ”وزير عدؿ
ّ
خيل بالتوازف بُت الطرفُت ومن مثّ ّ
وليس طرفاً خاصاً لو مصاحل شخصية معيّنة“ ،عليو واجبات ؿب ّددة ربديداً دقيقاً كيما يتسٌت للمتهم الرد على ما
يرد يف قضية اؼبدعي العاـ على حنو منصف يتجنب األخطاء القضائية( .)159ويؤّكد السيد كاتانغا أنو نظراً ألف لكال
اؼبدعي العاـ واؼبمثلُت القانونيُت نظريتو فيما يتعلّق بالقضية ،فإف تقدًن اجملٍت عليهم أدلة تتصل بدور اؼبتهم قد ال
يضر دبوقف
يقتصر على تشويو معامل الدعوى اليت جيب أف يدفع اؼبتهم التهمة عن نفسو فيها فحسب ،بل قد ّ
اؼبدعي العاـ الذي يسعى إىل عرض دعواه على القضاة(.)164
 – 97وعليو يلتمس السيد كاتانغا من دائرة االستئناؼ أف تقضي بأف تقدًن األدلة اؼبتعلقة بسلوؾ اؼبتهم يندرج
ضمن الصالحية اغبصرية للمدعي العاـ وأنو ال جيوز للمجٍت عليهم تقدًن أدلة من ىذا القبيل(.)161

( )155الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .27
( )156الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .25
( )157الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .26
( )151الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .28
( )151الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .28
( )161الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .29
( )161الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .32
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 – 3حجج اؼبدعي العاـ

 – 98يرى اؼبدعي العاـ أف الدائرة االبتدائية طبّقت القانوف تطبيقاً صحيحاً ؼبا قضت بأف األدلة اليت تتعلق بذنب
اؼبتهم عموماً ال زبتلف عن األدلة اليت تتعلق بسلوؾ اؼبتهم ربديداً(.)162
 – 99وحياج اؼبدعي العاـ بأنو جيوز للدائرة االبتدائية أف تأمر اجملٍت عليهم بتقدًن أدلة إضافية استناداً إىل سلطتها
دبوجب اؼبادة  )3( 69من النظاـ األساسي ،إذا كانت ىذه األدلة ليست ذات قيمة إثباتية أو ذات صلة فقط بل
”ضرورية لتقرير اغبقيقة“( .)163ويدفع بأف فضالً عن ىذا الشرط اؼبذكور ِ
آخراً ،جيب أف تقتنع الدائرة االبتدائية بأف
األدلة اليت يقًتح اجملٍت عليهم تقدديها زبص مصاغبهم الشخصية(.)164
 – 144ويدفع اؼبدعي العاـ بأف نظراً ألف دور اؼبتهم يف اعبرائم قيد النظر مسألة جوىرية وموضع خالؼ يف معظم
احملاكمات ،فإنو جيوز للدائرة االبتدائية اعتبار أف تقدًن أدلة إضافية يف ىذا الشأف ضروري لتقرير اغبقيقة(.)165
حيق إال للمدعي العاـ وحده لو تقدًن أدلة تتعلق بسلوؾ اؼبتهم
ويؤكد أيضاً أف حجة السيد كاتانغا القائلة إنو ال ّ
تقيد خطأً صالحية الدائرة يف طلب تقدًن أدلة من تلقاء نفسها(.)166
 – 141وأخَتاً يرى اؼبدعي العاـ أف اؼبسألة اعبوىرية تكمن يف ربديد ما إذا كانت الدائرة االبتدائية تطبِّق الشروط
يسوغو يف أحكاـ النظاـ األساسي وال يؤدي إىل
اؼبناسبة لضماف أف يكوف لكل طلب يقضي بتقدًن أدلة إضافية ما ّ
أف تكوف احملاكمة غَت عادلة( .)167ويف رأيو ينبغي أف تكوف فبارسة الدائرة االبتدائية لسلطتها دبوجب اؼبادة )3( 69
من النظاـ األساسي ،بناءً على طلب أحد اؼبشاركُت” ،استثنائية حقاً“(.)168
( )161اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة  .7وحياج اؼبدعي العاـ أف السيد كاتانغا مل ِ
يأت بأساس واضح يدعم ىذا
اؼبقًتح؛ انظر اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .33
التمييز َ
( )163اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .33
( )164اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ( 33اغباشية رقم .)58
( )165اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .33
( )166اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .33
( )167اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .34
( )161اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .34
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رد ىذا السبب من أسباب االستئناؼ(.)169
 – 142وخالصة القوؿ ىي أف اؼبدعي العاـ يرى أنو ينبغي ّ

 – 4اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم واألجوبة عليها

 – 143حياج اجملٍت عليهم بأف السيد كاتانغا بدفعو بأنو ال ذبوز ؽبم الشهادة بشأف دور اؼبتهم يرمي إىل أف تكوف
مشاركتهم يف احملاكمة عددية األثر(.)174
 – 144ويدفعوف أيضاً بأف اؼبسألة ال تتعلق بالسماح للمجٍت عليهم بأف يقوموا مقاـ اؼبدعي العاـ أو بأف يق ّدموا
الدعم إليو بل بالسماح ؽبم ،يف أحواؿ معينة ،باؼبشاركة يف احملاكمة بتقدًن معلومات عن سلوؾ اؼبتهم بقدر ما
تكوف ىذه اؼبعلومات ضرورية لتقرير اغبقيقة(.)171
 – 145وحياج اجملٍت عليهم بأف الدائرة االبتدائية اعتمدت نظاماً دي ّكنهم من اؼبشاركة ،رىناً بشروط ؿبددة بوضوح،
تبُت صحة ”الوقائع البحتة“ دوف اغباجة إىل اػبوض يف ربليل اآلثار القانونية اليت قد تنشأ عن ربديد ىذه
يف ّ
الوقائع أو طبيعة اؼبعلومات اليت ح ِ
صل عليها(.)172
ُ
 – 146ويدفع اجملٍت عليهم أيضاً بأنو نظراً ألف ليس ؽبم حق تقدًن األدلة بل باألحرى إمكاف تقدديها رىناً دبا
تقرره الدائرة االبتدائية وفقاً ؼبا سبليو عليها صالحياهتا ،فإف ىذا النظاـ يهيئ كل الضمانات الالزمة لكفالة عدالة
ّ
()173
اإلجراءات واحًتاـ حقوؽ اؼبتهم .
دوري اؼبدعي
 – 147وأخَتاً يذىب اجملٍت عليهم إىل أف الدائرة االبتدائية بذلت ما يف وسعها لتجنب اػبلط بُت َ
العاـ والدفاع ورفضت من قبل مسائل عرضها اؼبمثالف القانونياف رأت أهنا غَت الئقة بالنظر إىل حقوؽ اؼبتهم(.)174
رد سبب االستئناؼ الثاين باعتبار أف ال سند لو من القانوف(.)175
وعليو يرى اجملٍت عليهم أنو ينبغي ّ
( )161اعبواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .35
( )171اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .38
.39

( )171اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة
( )171اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .44
( )173اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .41
( )174اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .42
( )175اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .43
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 – 148ويالحظ اؼبدعي العاـ ،رداً على اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،أهنم يوافقونو الرأي بشأف عدد من
اؼبسائل اؽبامة اؼبتعلقة دبشاركتهم يف اإلجراءات( .)176ولذا فهو يؤيد إىل ح ّد بعيد اؼبالحظات اؼبشًتكة اليت
قدَّموىا(.)177
 – 149وحياج السيد كاتانغا ،رداً على اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،بأنو على الرغم من أنو ديكن تربير جل
عمليات تقدًن األدلة استناداً إىل ضرورة تقرير اغبقيقة ،فإف تقصي اغبقيقة جيب أف يكوف عادالً وأال يُستخدـ
لتقويض مبدأ التكافؤ بُت طريف الدعوى( .)178وأخَتاً يدفع بأنو ال يسع للدائرة االبتدائية إال االستماع إىل األدلة
وتقييمها؛ وليس بوسعها معاعبة أوجو التفاوت اؼبتأصلة يف إمكاف تقدًن اجملٍت عليهم كل فئات األدلة وفقاً لشروط
()179
ردت عدداً من اؼبسائل
شبيهة بالشروط اليت خيضع ؽبا اؼبدعي العاـ  .ويرى أيضاً أف القوؿ بأف الدائرة االبتدائية ّ
اليت عرضها اؼبمثالف القانونياف ال ديت إىل سبب االستئناؼ ىذا بصلة(.)184

 – 5بت دائرة االستئناؼ يف اؼبسألة
 – 114زبلص دائرة االستئناؼ ،لألسباب اؼببينة فيما يلي ،إىل أف الدائرة االبتدائية مل زبطئ عندما ّقررت أنو يف
حاؿ مارست سلطتها دبوجب اؼبادة  )3( 69من النظاـ األساسي وطلبت من أ ٍي من اجملٍت عليهم اإلدالء
بشهادتو ،فإف ىذه الشهادة جيوز أف تشمل مسائل تتعلّق بدور اؼبتهم يف اعبرائم اؼبنسوبة إليو.
 – 111وكما ُشرح فيما سبق( ،)181فقد قضت دائرة االستئناؼ يف قضية لوبانغا بأنو ال حيق للمجٍت عليهم تقدًن
أدلة تتعلق بذنب اؼبتهم( .)182ولكنها ذ ّكرت( )183بأف للدائرة االبتدائية ،دبوجب اؼبادة  )3( 69من النظاـ
( )176جواب اؼبدعي العاـ على اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .4
( )177جواب اؼبدعي العاـ على اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .7
( )171جواب السيد كاتانغا على اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .31
( )171جواب السيد كاتانغا على اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .32
( )111جواب السيد كاتانغا على اؼبالحظات اؼبشًتكة للمجٍت عليهم ،الفقرة .33
( )111انظر فيما تق ّدـ ،الفقرات من  38إىل .44
( )111حكم دائرة االستئناؼ الصادر يف قضية لوبانغا ،الفقرات  93و 94و.99
( )113حكم دائرة االستئناؼ الصادر يف قضية لوبانغا ،الفقرة .95
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األساسي ،سلطة طلب تقدًن صبيع األدلة ”اليت ترى أهنا ضرورية لتقرير اغبقيقة“ .فإذا برىن اجملٍت عليهم على أف
الشهادة اليت يرغبوف يف اإلدالء هبا تؤثر على مصاغبهم الشخصية ،جيوز للدائرة االبتدائية أف تطلب منهم تقدًن
ىذه األدلة إذا كانت ”ضرورية لتقرير اغبقيقة“(.)184
مفر من أف تفصل فيو
 – 112ترى دائرة االستئناؼ أف ربديد ماىية األدلة ”الضرورية لتقرير اغبقيقة“ أمر ال َّ
اؼبوجو إليو االهتاـ فيها ىو
الدائرة االبتدائية يف كل حالة على حدة .إال أهنا زبلص إىل أف دور اؼبتهم يف اعبرائم ّ
ت الدائرة االبتدائية فيها يف هناية احملاكمة .وعليو فقد تندرج األدلة اؼبتعلقة بدور اؼبتهم،
مسألة جوىرية يتعُت أف تبُ َّ
من حيث اؼببدأ ،ضمن نطاؽ األدلة اليت تراىا الدائرة االبتدائية ضرورية لتقرير اغبقيقة .ولئن كاف اؼبدعي العاـ
يتحمل مسؤوليةَ مقاضاة اؼبتهم أماـ احملكمة( )185وعبء إثبات ذنبو( )186فليس يف النظاـ األساسي وال يف القواعد
ّ
اإلجرائية وقواعد اإلثبات أحكاـ تقصر تقدًن األدلة اؼبتعلقة بسلوؾ اؼبتهم على اؼبدعي العاـ ،ما من شأنو أف يقيّد
سلطات الدائرة االبتدائية دبوجب اؼبادة  )3( 69من النظاـ األساسي .ومن مثَّ فيجوز للدائرة االبتدائية أف تطلب
من اجملٍت عليهم اإلدالء بشهادهتم بشأف دور اؼبتهم إذا رأت أف ذلك ضروري لتقرير اغبقيقة.
 – 113يدفع السيد كاتانغا بأنو إذا ُظبح للمجٍت عليهم باإلدالء بشهادهتم بشأف دور اؼبتهم ،فإهنم ”يصبحوف
بدورىم م ّدعُت عامُت يف القضية“( .)187ومل تقتنع دائرة االستئناؼ هبذه اغبجة .فكما سبق أف قررت يف قضية
لوبانغا ،فإنو جيوز السماح للمجٍت عليهم باؼبشاركة يف اإلجراءات من خالؿ تقدًن أدلة تتعلّق بذنب اؼبتهم أو
برباءتو( .)188وتدخل األدلة اؼبتصلة بدور اؼبتهم يف نطاؽ الفئة العامة من األدلة اليت تتعلّق بذنب اؼبتهم أو برباءتو
مربر للتمييز بُت ـبتلف فئات األدلة اليت ديكن أو
واليت جيوز للمجٍت عليهم تقدديها .وال ترى دائرة االستئناؼ أي ّ
ال ديكن أف يُطلب من اجملٍت عليهم تقدديها .وعليو ترى دائرة االستئناؼ أف طلب اإلدالء بالشهادة بشأف دور
اؼبتهم يف اعبرائم اؼبعنية من اجملٍت عليهم ال جيعلهم ”م ّدعُت عاميُت إضافيُت يف القضية“(.)189

( )114اؼبادة  )3( 69من النظاـ األساسي .انظر حكم دائرة االستئناؼ الصادر يف قضية لوبانغا ،الفقرة .99
( )115اؼبادة  )1( 42من النظاـ األساسي.
( )116اؼبادة  )2( 66من النظاـ األساسي
( )117الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .26
( )111حكم دائرة االستئناؼ الصادر يف قضية لوبانغا ،الفقرة .94
( )111الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .26
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 – 6اػبالصة

 – 114وموجز القوؿ ىو أف دائرة االستئناؼ زبلص إىل أف إمكانية إدالء اجملٍت عليهم بالشهادة بشأف مسائل
متعلقة بدور اؼبتهم يف اعبرائم اؼبنسوبة إليهم ،وىي إمكانية تستند إىل سلطة الدائرة االبتدائية يف طلب تقدًن أدلة
ضرورية لتقرير اغبقيقة ،ال تتعارض يف ح ّد ذاهتا مع حقوؽ اؼبتهم ومفهوـ احملاكمة العادلة .ولكن كما أشارت دائرة
االستئناؼ إىل ذلك يف قضية لوبانغا( ،)194جيب على الدائرة االبتدائية ،يف كل حالة على حدة ،أف تضمن احًتاـ
حق اؼبتهم يف ؿباكمة عادلة .وعليو يرتبط طلب اإلدالء بالشهادة بشأف مسائل تتعلّق بسلوؾ اؼبتهم من اجملٍت عليو
بتقييم الدائرة االبتدائية ؼبا إذا كانت ىذه الشهادة ‘1’ :تؤثِّر على مصاحل اجملٍت عليو الشخصية؛ ’ ‘2تتّصل
تتمشى مع حقوؽ اؼبتهم ،وال سيما حقو يف أف
باؼبسائل اؼبطروحة يف القضية؛ ’ ‘3تسهم يف تقرير اغبقيقة؛ ’ّ ‘4
يُتاح لو ما يكفي لو من الوقت والتسهيالت لتحضَت دفاعو (اؼبادة ( )1( 67ب) من النظاـ األساسي) وحقو يف
ؿباكمة عادلة ونزيهة.
 – 115وبناءً على ذلك تقرر دائرة االستئناؼ رفض سبب االستئناؼ الثاين وتأييد القرار اؼبطعوف فيو فيما يتعلّق
هبذا السبب.
خامسا – اإلجراء المالئم
 - 82فيما يتعلق باالستئناؼ عمالً باؼبادة ( )1( 82د) من النظاـ األساسي ،جيوز لدائرة االستئناؼ أف تؤيد
القرار اؼبستأنف أو تنقضو أو تعدِّلو (القاعدة  )1( 158من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) .ويف دعوى
يتبُت لدائرة االستئناؼ وجود خطأ يف القرار اؼبطعوف فيو .ولذا فمن الصواب تأييد القرار
االستئناؼ ىذه ،مل ّ
اؼبطعوف فيو ورفض االستئناؼ.
ُحِّرر باإلنكليزية وبالفرنسية ،علما بأف النسخة اإلنكليزية ىي النسخة ذات اغبجية.
توقيع
__________________
القاضي إركي كوروال
رئيس الدائرة
( )111حكم دائرة االستئناؼ الصادر يف قضية لوبانغا ،الفقرة .144
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