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الرقمICC-02/05-03/09 OA 5:

األصل :إنكليزي

التاريخ 3 :آذار/مارس 2015

دائرة االستئناف
المؤلفة من:

القاضي سانغ-هيون سونغ ،رئيساً للدائرة
القاضية أكوا كوينيحيى
القاضي إركي كوروال
القاضية أنيتا أوشاسكا
القاضية كرستين فان دن فينخرت
الحالة في دارفور ،السودان
في قضية المدعي العام ضد عبد اهلل بندا أبكر نورين

نسخة علنية محجوبة منها معلومات
حكم

بشأن دعوى االستئناف التي قدمها السيد عبد اهلل بندا أبكر نورين طعناً في إصدار الدائرة االبتدائية الرابعة أمراً
بإلقاء القبض
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يُخطَر بهذا الحكم وفقاً للبند  31من الئحة المحكمة:
محاميا الدفاع عن السيد عبد اهلل بندا أبكر نورين
السيد كرمي خان
السيد ديفيد هوبر

مكتب المدعي العام
السيدة فاطو بنسودا ،املدعية العامة
السيدة هيلني بريدي

قلم المحكمة
رئيس قلم المحكمة
السيد هرمان فون هيبل
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إن دائرة االستئناف يف احملكمة اجلنائية الدولية،
يف دعوى االستئناف اليت قدَّمها السيد عبد اهلل بندا أبكر نورين طعناً يف األمر املعنون ’’أمر بالقبض على عبد اهلل
بندا أبكر نورين‘‘ الصادر يف  11أيلول/سبتمرب ( 2014الوثيقة ،)ICC-02/05-03/09-606
وبعد املداولة،
تصدر باإلمجاع ما يلي:
الحكم
يُؤيَّد قرار الدائرة االبتدائية الرابعة املعنون ’’أمر بالقبض على عبد اهلل بندا أبكر نورين‘‘ الصادر يف
 11أيلول/سبتمرب ( 2014الوثيقة  )ICC-02/05-03/09-606ويُرفّض االستئناف املذكور فيما َّ
تقدم.
األسباب
أوالً – السياق اإلجرائي
تم أمام الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية من إجراءات
ألف – ما َّ
 – 1يف  20تشرين الثاين/نوفمرب  ،2008طلب املدعي العام إصدار أمر بالقبض على السيد عبد اهلل بندا أبكر
نورين (الذي يُشار إليه فيما يلي بـ’’السيد بندا‘‘) أو ،احتياطاً ،إصدار أمر له باحلضور( .)1ويف  27آب/أغسطس
 ،2009أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل (اليت يُشار إليها فيما يلي بـ’’الدائرة التمهيدية‘‘) أمراً باحلضور دون أن

() 1
وس ِّجلت من هذا الطلب
’’طلب املدعي العام املقدَّم وفقاً للمادة [ ‘‘58باإلنكليزية] ،الوثيقة ICC-02/05-03/09-20-Conf؛ ُ
نسخة علنية حمجوبة منها معلومات يف  18حزيران/يونيو ( 2010الوثيقة )ICC-02/05-03/09-20-Red
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خيل ذلك بإمكان مراجعة هذا القرار يف مرحلة الحقة( .)2ويف  7آذار/مارس  ،2011اعتمدت الدائرة التمهيدية
املوجهة إىل السيد بندا(.)3
التهم َّ
 – 2ويف  6آذار/مارس  ،2013حدَّدت الدائرة االبتدائية الرابعة (اليت يُشار إليها فيما يلي بـ’’الدائرة االبتدائية‘‘)
 5أيار/مايو  2014موعداً لبدء احملاكمة( .)4مث ألغت هذا املوعد يف  16نيسان/أبريل .)5(2014
 – 3ويف  14متوز/يوليو  ،2014وإثر تلقي دفوع املدعية العامة( )6ورئيس قلم احملكمة( )7والسيد بندا( ،)8أصدرت
الدائرة االبتدائية القرار املعنون ’’قرار بشأن اخلطوات الالحقة فيما خيص إجراءات احملاكمة‘‘ الذي أصدرت فيه،
من مجلة أمور ،تعليمات لرئيس قلم احملكمة بإحاطة حكومة السودان علماً بأمر احلضور الصادر بشأن السيد بندا

(’’ )2أمر حبضور عبد اهلل بندا أبكر نورين أمام احملكمة‘‘ ،الوثيقة
احلضور‘‘) ،الفقرة .20

ICC-02/05-03/09-3-tARB

(يُشار إليه فيما يلي بـ’’أمر

() 3
وس ِّجلت من هذه
’’تصويب للقرار املعنون ’قرار بشأن اعتماد التهم‘‘‘ ،الوثيقة ICC-02/05-03/09-121-Conf-Corr-tARB؛ ُ
الوثيقة نسخة علنية حمجوبة منها معلومات يف  8آذار/مارس ( 2011الوثيقة .)ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red-tARB

(’’ )4قرار بشأن موعد بدء احملاكمة وموعد كشف االدعاء عن األدلة كشفاً هنائياً واألمرين املتعلقني حبضور احملاكمة واجللسات
الالحقة‘‘ [باإلنكليزية] ،الوثيقة .ICC-02/05-03/09-455
() 5
وس ِّجلت
’’قرار بإلغاء موعد  5أيار/مايو  2014احملدَّد لبدء احملاكمة‘‘ [باإلنكليزية] ،الوثيقة ICC-02/05-03/09-564-Conf؛ ُ
من هذه الوثيقة نسخة علنية حمجوبة منها معلومات يف  16نيسان/أبريل ( 2014الوثيقة .)ICC-02/05-03/09-564-Red
(’’ )6دفوع االدعاء املقدَّمة عمالً بقرار الدائرة االبتدائية املعنون ’قرار بإلغاء موعد  5أيار/مايو  2014احملدَّد لبدء احملاكمة‘‘‘
وس ِّجلت من هذه الوثيقة نسخة علنية حمجوبة منها معلومات يف  12أيار/مايو ( 2014الوثيقة
[باإلنكليزية] 6 ،أيار/مايو ُ ،2014

.)ICC-02/05-03/09-576-Red
(’’ )7مالحظات قلم احملكمة املقدَّمة عمالً بقرار الدائرة االبتدائية املعنون ’قرار بإلغاء موعد  5أيار/مايو  2014احملدَّد لبدء احملاكمة‘
(الوثيقة  ‘‘)ICC-02/05-03/09-564-Confاملؤرخ بـ 16نيسان/أبريل  6 ،‘‘2014أيار/مايو  ،2014الوثيقة ICC-02/05-03/09-
.577-Conf
() 8
املوحد على دفوع االدعاء (الوثيقة  )ICC-02/05-03/09-576-Confوقلم احملكمة (الوثيقة ICC-02/05-03/09-
’’جواب الدفاع َّ
 )577-Confاملقدَّمة عمالً بالقرار املعنون ’قرار بإلقاء موعد  5أيار/مايو احملدَّد لبدء احملاكمة‘ (الوثيقة ICC-02/05-03/09-564-
 23 ،)Confأيار/مايو  ،2014الوثيقة .ICC-02/05-03/09-583-Conf
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لتمس فيه تعاوهنا باختاذ كل ما يلزم من تدابري لتيسري حضوره إجراءات احملاكمة( .)9وقررت الدائرة
وإحالة طلب يُ َ
االبتدائية أيضاً أن تبدأ احملاكمة يف  18تشرين الثاين/نوفمرب .)10(2014
 – 4وإثر إخطار رئيس قلم احملكمة ُّ
بتعذر إحالة طلب التعاون( ،)11قدَّم كل من املدعية العامة
عليهم القانوين املشرتك( )13والسيد بندا( )14دفوعاً بشأن تبعات ُّ
تعذر إحالة طلب التعاون.

()12

وممثل اجملين

 – 5ويف  11أيلول/سبتمرب  ،2014أصدرت الدائرة االبتدائية ،باألغلبية ،إذ كان للقاضي إبوي-أوسوجي رأي
خمالف( ،)15أمراً بإلقاء القبض على السيد بندا (يُشار إليه فيما يلي بـ’’القرار املطعون فيه‘‘)(.)16
 – 6ويف  17أيلول/سبتمرب  ،2014أودع السيد بندا طلباً لكي يؤذن له باستئناف القرار املطعون فيه أو ،احتياطاً،
إعادة النظر فيه( .)17ويف  22أيلول/سبتمرب  ،2014أودعت املدعية العامة جواهبا مشريًة إىل أهنا تعارض طلب
() 9
وس ِّجلت منها نسخة علنية حمجوبة منها معلومات يف  14متوز/يوليو
الوثيقة  ،ICC-02/05-03/09-590-Confالفقرة 36؛ ُ
( 2014الوثيقة ( )ICC-02/05-03/09-590-Redيُ َشار إليها فيما يلي بـ’’القرار بشأن اخلطوات الالحقة‘‘).
(’’ )10القرار بشأن اخلطوات الالحقة‘‘ ،الفقرة .37

(’’ )11تقرير قلم احملكمة بشأن القرار املعنون ’قرار بشأن اخلطوات الالحقة فيما خيص إجراءات احملاكمة‘‘‘ 15 ،آب/أغسطس
 ،2014الوثيقة .ICC-02/05-03/09-598-Conf

( ’’ )12طلب املدعية العامة الرامي إىل استصدار أمر باحلصول على تعهد من املتهم باملثول للمحاكمة يف  18تشرين الثاين/نوفمرب
وس ِّجلت منها نسخة علنية حمجوبة منها
[ ‘‘2014باإلنكليزية] 9 ،أيلول/سبتمرب  ،2014الوثيقة ُ ،ICC-02/05-03/09-603-Conf
معلومات يف  23أيلول/سبتمرب ( 2014الوثيقة .)ICC-02/05-03/09-603-Red
(’’ )13مالحظات املمثلني القانونيني للمجين عليهم بشأن التقرير الذي قدَّمه قلم احملكمة إثر قرار الدائرة الصادر يف  14متوز/يوليو
 2014املعنون ’قرار بشأن اخلطوات الالحقة فيما خيص إجراءات احملاكمة‘‘ [بالفرنسية] 9 ،أيلول/سبتمرب  ،2014الوثيقة ICC-
.02/05-03/09-602-Conf

([ )14معلومة محجوبة] الوثيقة .ICC-02/05-03/09-605-Conf
(’’ )15رأي القاضي تشيلي إبوي-أوسوجي املخالف بشأن ’أمر القبض على عبد اهلل بندا أبكر نورين‘‘‘ 15 ،أيلول/سبتمرب
 ،2014الوثيقة  ICC-02/05-03/09-606-Anx-Corr-tARBاملرفقة بـ’’أمر القبض على عبد اهلل بندا أبكر نورين‘‘.
(’’ )16أمر بالقبض على عبد اهلل بندا أبكر نورين‘‘ ،الوثيقة .ICC-02/05-03/09-606-tARB
(’’ )17طلب االدعاء اإلذن باستئناف القرار املعنون ’أمر بالقبض على عبد اهلل بندا أبكر نورين‘ واحتياطاً طلب إعادة النظر يف
وس ِّجلت منها نسخة علنية حمجوبة منها معلومات يف
القرار‘‘ [باإلنكليزية] ،الوثيقة ICC-02/05-03/09-608-Conf-Exp؛ ُ
 18أيلول/سبتمرب ( 2014الوثيقة .)ICC-02/05-03/09-608-Red
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اإلذن باالستئناف لكنها تؤيد إعادة النظر يف القرار املطعون فيه( .)18ويف  23أيلول/سبتمرب  ،2014أودعت ممثلة
اجملين عليهم القانونية مالحظات بشأن الطلب(.)19
 – 7ويف  26أيلول/سبتمرب  ،2014أصدرت الدائرة االبتدائية األمر املعنون ’أمر بشأن طلب الدفاع اإلذن بالرد
على ’جواب االدعاء على طلب الدفاع اإلذن باستئناف القرار الصادر يف  11أيلول/سبتمرب  2014القاضي
بإصدار أمر بالقبض أو إعادة النظر فيه‘‘‘(.)20
 – 8ويف  6تشرين األول/أكتوبر  ،2014أودع السيد بندا رده [معلومة محجوبة](.)21
 – 9ويف  19كانون األول/ديسمرب  ،2014أصدرت الدائرة االبتدائية ،باألغلبية ،إذ كان للقاضي إبوي-أوسوجي
رأي خمالف جزئياً(( )22يُ َشار إليه فيما يلي بـ’’الرأي املخالف جزئياً لقرار اإلذن باالستئناف‘‘) القرار املعنون ’’قرار
بشأن طلب الدفاع اإلذن باستئناف القرار املعنون ’أمر بالقبض على عبد اهلل بندا أبكر نورين‘ واحتياطاً طلب

(’’ )18جواب االدعاء على طلب الدفاع اإلذن باستئناف القرار الصادر يف  11أيلول/سبتمرب  2014القاضي بإصدار أمر بالقبض
وس ِّجلت منها نسخة علنية حمجوبة منها معلومات يف
أو إعادة النظر فيه‘‘ ،الوثيقة ICC-02/05-03/09-609-Conf-Exp؛ ُ
 23أيلول/سبتمرب ( 2014الوثيقة .)ICC-02/05-03/09-609-Red2

( ’’ )19مالحظات املمثلني القانونيني للمجين عليهم بشأن النسخة السرية احملجوبة منها معلومات من ’’طلب الدفاع اإلذن باستئناف
القرار املعنون ’أمر بالقبض على عبد اهلل بندا أبكر نورين واحتياطاً طلب إعادة النظر يف القرار‘‘‘‘ [بالفرنسية] ،الوثيقة ICC-02/05-
.03/09-610-Conf
()20
وس ِّجلت منها نسخة علنية حمجوبة منها معلومات يف  30أيلول/سبتمرب
الوثيقة [ ICC-02/05-03/09-612-Confباإلنكليزية]؛ ُ
( 2014الوثيقة .)ICC-02/05-03/09-612-Red
(’’ )21رد الدفاع على ’جواب االدعاء على طلب الدفاع اإلذن باستئناف القرار الصادر يف  11أيلول/سبتمرب  2014القاضي
بإصدار أمر بالقبض أو بإعادة النظر فيه‘‘‘ [باإلنكليزية] ،الوثيقة ( ICC-02/05-03/09-614-Conf-Expيُ َشار إليها فيما يلي بـ’’رد

وس ِّجلت منها نسخة علنية حمجوبة منها معلومات يف
الدفاع املؤرخ بـ 6تشرين األول/أكتوبر [ ،)‘‘2014معلومة محجوبة]؛ ُ
 10تشرين الثاين/نوفمرب ( 2014الوثيقة .)ICC-02/05-03/09-614-Red
(’’ )22رأي القاضي إبوي-أوسوجي املخالف جزئياً للقرار املعنون ’قرار بشأن طلب اإلذن باستئناف قرار إصدار ’أمر بالقبض على
عبد اهلل بندا أبكر نورين‘ واحتياطاً طلب إعادة النظر فيه‘‘‘ [باإلنكليزية] 8 ،كانون الثاين/يناير  ،2015الوثيقة ICC-02/05-
وس ِّجلت منها نسخة علنية حمجوبة منها معلومات يف
 03/09-619-Conf-Anxاملرفقة بقرار اإلذن باالستئناف [باإلنكليزية]؛ ُ
 8كانون الثاين/يناير ( 2015الوثيقة .)ICC-02/05-03/09-619-Anx-Red
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إعادة النظر فيه‘‘(( )23يُشار إليه فيما يلي بـ’’قرار اإلذن باالستئناف‘‘) الذي رفضت فيه طلب إعادة النظر
وتناولت طلب الدفاع اإلذن باستئناف القرار املطعون فيه .واملسألة كما طرحها الدفاع جتري اجملرى التايل:
ما إذا كانت الدائرة االبتدائية أخطأت بإصدار أمر بالقبض والقضاء بإيقاف كل االستعدادات لعقد احملاكمة دون
إتاحة الفرصة للمتهم باإلعراب عن آرائه بشأن املوضوع يف حني أنه مل خيرق شروط أمر احلضور الصادر له أو أي
أوامر أخرى أصدرهتا احملكمة وال يزال يتواصل مع احملكمة عن طريق احملامي املوَّكل(.)24

تفسر ’’املوضوع‘‘ املشار إليه يف املسألة املقرتح االستئناف فيها على أهنا
 – 10وأوضحت الدائرة االبتدائية أهنا ِّ
تعلق مبا إذا كانت ’’أخطأت بعدم االستماع إىل مزيد من حجج الدفاع بشأن مدى صواب االستعاضة عن أمر
احلضور بأمر بإلقاء القبض إثر اقتناعها بأن املتهم لن ميثل طوعاً حملاكمته‘‘ وأجازت املسألة على هذا النحو(.)25
تم أمام دائرة االستئناف من إجراءات
باء – ما َّ
مد املهلة احملدَّدة له(’’ ،)26وثيقة الدفاع الداعمة
 – 11يف  12كانون الثاين/يناير  ،2015أودع السيد بندا ،إثر ِّ
الستئناف قرار الدائرة االبتدائية الرابعة القاضي بإصدار ’أمر بالقبض على عبد اهلل بندا أبكر نورين‘‘‘(( .)27يُ َشار
إليها فيما يلي بـ’’الوثيقة الداعمة لالستئناف‘‘) طالباً فيها أن ’’تنقض دائرة االستئناف [القرار املطعون فيه] وأن
توعز إىل الدائرة االبتدائية ،إذا قررت أن تنظر من جديد يف االستعاضة عن أمر احلضور بأمر بالقبض ،بعقد
إجراءات يُتاح خالهلا للدفاع بيان وجاهة عدم إصدار أمر بإلقاء القبض‘‘(.)28
()23
ـجلت منه ــا نس ــخة علني ــة حمجوب ــة منه ــا معلوم ــات يف  19ك ــانون األول/ديس ــمرب
وس ـ ِّ
الوثيق ــة ICC-02/05-03/09-619-Conf؛ ُ
ـجل تصـ ــويب هل ـ ــا يف  13كـ ــانون الثاين/ين ـ ــاير ( 2015الوثيق ـ ــة ICC-02/05-
وسـ ـ ِّ
( 2014الوثيقـ ــة )ICC-02/05-03/09-619-Red؛ ُ
ـجلت نســخة علنيــة حمجوبــة منهــا معلومــات مــن التصــويب يف  13كــانون الثاين/ينــاير ( 2015الوثيقــة
وسـ ِّ
ُ .)03/09-619-Conf-Corr
.)ICC-02/05-03/09-619-Red-Corr

( )24قرار اإلذن باالستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .48
( )25قرار اإلذن باالستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .55
(’’ )26قرار بشأن طلب السيد بندا مد املهلة احملددة إليداع وثيقة داعمة لالستئناف‘‘ [باإلنكليزية] 24 ،كانون األول/ديسمرب
 ،2014الوثيقة ).ICC-02/05-03/09-624 (OA 5
( )27
وس ِّجلت منها نسخة علنية حمجوبة منها معلومات يف
الوثيقة )[ ICC-02/05-03/09-625-Conf (OA 5باإلنكليزية]ُ ،
 19كانون الثاين/يناير ( 2015الوثيقة ).)ICC-02/05-03/09-625-Red (OA 5
( )28الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .49
/توقيع/
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 – 12ويف  23كانون الثاين/يناير  ،2015أودعت املدعية العامة ’’جواب االدعاء على استئناف السيد بندا قرار
إصدار أمر بالقبض‘‘(( )29يُ َشار إليه فيما يلي بـ’’اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف) طالبةً فيها أن ترفض
دائرة االستئناف دعوى السيد بندا(.)30
 – 13ويف  26كانون الثاين/يناير  ،2015أودع السيد بندا ’’إخطار الدفاع مبوجب البند  36بـ’وثيقة الدفاع
الداعمة الستئنافه قرار الدائرة االبتدائية الرابعة القاضي بإصدار ’’أمر بالقبض على عبد اهلل بندا أبكر نورين‘‘‘‘‘‘،
الذي حدَّد فيه عدد كلمات الوثيقة الداعمة لالستئناف و َّ
أكد التزام الوثيقة مبقتضيات البند  36من الئحة
احملكمة(.)31
ثانياً – يف جوهر املسألة
ألف – الجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه
 – 14خلصت الدائرة االبتدائية يف القرار املطعون فيه إىل أنه ’’بصرف النظر عما إذا كان السيد بندا يرغب يف
حضور احملاكمة ،فإنه ليس مثة ما يضمن ،إذ نُ ِظر إىل األمر مبوضوعية يف الظروف القائمة ،أنه سيكون بإمكانه
املثول طوعاً‘‘(َّ .)32
صدر إذا كان
وذكرت الدائرة االبتدائية بأن ’’قضاء احملكمة السابق يشري إىل أن أمر احلضور ال يُ َ
الشخص راغباً يف املثول أمام احملكمة طوعاً فحسب بل جيب أن يكون قادراً على ذلك‘‘( .)33وخلصت يف هذا
السياق إىل أنه ميكن تقييد إرادة الشخص أو حريته يف املثول للمحاكمة بوسائل أخرى غري االحتجاز .فإذا كان من
شأن هذه العراقيل أن تنتفي معها أي ضمانات بأنه سيمثل للمحاكمة ،فيجوز للدائرة أن تصدر أمراً بالقبض
عليه(.)34
()29
وس ِّجلت منها نسخة علنية حمجوبة منها معلومات يف
الوثيقة )[ ICC-02/05-03/09-629-Conf-Exp (OA 5باإلنكليزية]؛ ُ
 27كانون الثاين/يناير ( 2015الوثيقة ))ICC-02/05-03/09-629-Red (OA 5
( )30اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .37
( )31الوثيقة )[ ICC-02/05-03/09-630 (OA 5باإلنكليزية].
( )32القرار املطعون فيه ،الفقرة .21
( )33القرار املطعون فيه ،الفقرة .22
( )34القرار املطعون فيه ،الفقرة .23
/توقيع/
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 – 15وخلصت الدائرة االبتدائية إىل أنه ’’بناء على املراجعة اليت أجرهتا ]...[ ،ووفقاً للمادة ( )1( 58ب) ()1
من النظام األساسي ،فإن إصدار أمر بالقبض يبدو اآلن ضرورياً لضمان حضور السيد بندا احملاكمة‘‘(.)35
باء – دفوع الطرفين

 – 1دفوع السيد بندا
 – 16يدفع السيد بندا بأن الدائرة االبتدائية ’’أخطأت بإصدار [القرار املطعون فيه] دون إتاحة الفرصة [له]
لإلعراب عن آرائه بشأن األساس القانوين والوقائعي ومدى صواب االستعاضة عن أمر احلضور بأمر بإلقاء القبض‘‘
(ح ِذفت احلاشية)( .)36وحياج بأنه كان يتعني على الدائرة االبتدائية أن تطلب منه تقدمي دفوع وأن تنظر فيها قبل
ُ
()37
االستعاضة عن أمر احلضور بأمر بإلقاء القبض .
 – 17ويدفع السيد بنداً دعماً حلجته بأن مبدأ وجوب مساع الطرف اآلخر يسري ،ضمن اإلطار النظامي
للمحكمة ،على املسائل اليت تؤثر على احلقوق اجلوهرية ألحد الطرفني( )38وعلى نظر الدائرة التمهيدية من تلقاء
نفسها يف مسألة االستعاضة عن أمر احلضور بأمر بإلقاء القبض( .)39ويرى السيد بندا أن ’’كونه من اجلائز أن
تراجع الدائرة االبتدائية من تلقاء نفسها مدى كفاية أمر احلضور ال يعين أنه جيوز هلا أن تتخلى عن مبدأ وجوب
مساع الطرف اآلخر أو عن االلتزام الواقع عليها عموماً مبوجب املادة  )2( 64من النظام األساسي بكفالة عدالة
اإلجراءات( )40ولذا فقد أخطأت بعدم إتاحتها الفرصة له لإلعراب عن آرائه بشأن مدى صواب االستعاضة عن أمر
أمر احلضور بأمر بإلقاء القبض(.)41
( )35القرار املطعون فيه ،الفقرة .24
( )36الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  1و.31
( )37الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .4
( )38الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  33إىل .37
( )39الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .41
( )40الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .39
( )41الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .41
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تربر حرمانه من فرصة تقدمي دفوع إضافية( )42وأنه حىت إذا كان قرار
 – 18ويدفع بأنه مل تكن مثة ظروف استثنائية ِّ
إصدار أمر القبض صائباً ،فإن اخلطأ الذي ارتكبته الدائرة أثر على السريورة اليت اتُّبِعت يف إصدار أمر القبض تأثرياً
جوهرياً وجسيماً مما يقتضي الرجوع عنه(.)43
 – 19وبناء على ذلك ،يطلب السيد بندا أن ’’تنقض دائرة االستئناف [القرار املطعون فيه] وأن توعز إىل الدائرة
االبتدائية ،إذا قررت أن تنظر من جديد يف االستعاضة عن أمر احلضور بأمر بالقبض ،بعقد إجراءات يُتاح خالهلا
للدفاع بيان وجاهة عدم إصدار أمر بإلقاء القبض‘‘(.)44

 – 2دفوع املدعية العامة
 – 20حتاج املدعية العامة بأن دفوع السيد بندا ليس هلا سند من وقائع القضية ذلك أن الدفاع أ ِ
ُخطر إخطاراً
واضحاً على مدار ما يزيد عن العامني بأن ’’الدائرة تنظر يف إمكان إصدار أمر بالقبض وأنه ُمنِح الفرصة كاملةً
لتقدمي دفوع بشأن األساس القانوين والوقائعي ومدى صواب االستعاضة عن أمر احلضور بأمر بإلقاء القبض‘‘(.)45
وترى املدعية العامة أن الدائرة االبتدائية أصابت باختاذها قراراً شامالً بشأن كل الوقائع اليت بني يديها خلصت فيه
إىل أن إلقاء القبض على السيد بندا ضروري لضمان حضوره أمام احملكمة بعد اقتناعها بأنه لن ميثل طوعاً حملاكمته
وأنه غري قادر على ذلك من وجهة نظر موضوعية(.)46
 – 21وحتاج املدعية العامة بأن الدائرة االبتدائية ’’ليست ملزمة قانوناً باالستماع إىل حجج الدفاع بشأن املسائل
املتعلقة بإصدار أمر القبض‘‘ ألن ’’اإلجراءات اليت تُع َقد مبوجب املادة  58من [النظام األساسي] ليست خصامية
وأن ظروف هذه القضية ال تربِّر احليود عن هذا املبدأ‘‘(.)47

( )42الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .43
( )43الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .44
( )44الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .49
( )45اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة  .2انظر أيضاً الفقرات  18إىل .22
( )46اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .23
( )47اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  .3انظر أيضاً الفقرة .25
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 – 22وتدفع املدعية العامة بأن انطباق مبدأ وجوب مساع الطرف اآلخر عموماً ليست موضع تنازع يف إجراءات
االستئناف هذه اليت تتعلق فقط مبسألة ما إذا كان من حق السيد بندا أن يعرب عن آرائه قبل أن تصدر الدائرة
االبتدائية أمراً بإلقاء القبض وفقاً للمادة ( )1( 58ب) ( )2من النظام األساسي( .)48وحتاج بأن مبدأ وجوب مساع
الطرف اآلخر ال ينطبق ،من وجهة النظر القانونية ،على إصدار أوامر القبض وفقاً للمادة  58من النظام
األساسي(.)49
 – 23وأخرياً ،حتاج املدعية العامة بأن السيد بندا ال يقيم الدليل على أن النهج الذي اتبعته الدائرة االبتدائية أثر
على القرار املطعون فيه تأثري جوهرياً( .)50وعليه تطلب املدعية العامة رفض االستئناف(.)51
جيم – ُّ
بت دائرة االستئناف في المسألة
 – 24تالحظ دائرة االستئناف بادئ ذي بدء أنه إثر اعتماد التهم ،تتوىل الدائرة االبتدائية مسؤولية تسيري
اإلجراءات وجيوز هلا وفقاً للمادة  )11( 61من النظام األساسي ’’أن متارس أي وظيفة من وظائف الدائرة
التمهيدية تكون متصلة بعملها وميكن أن يكون هلا دور يف تلك اإلجراءات‘‘ وهو ما تؤكده أيضاً املادة )6( 64
(أ) من النظام األساسي .وترى دائرة االستئناف يف هذا السياق أن إصدار أمر بإلقاء القبض (أو االستعاضة عن
أمر باحلضور بأمر بإلقاء القبض) مهمة ’’متصلة بعملها وميكن أن يكون هلا دور‘‘ يف إجراءات احملاكمة يف هذه
القضية .وبناء على ذلك ،جيب على الدائرة االبتدائية أن تطبق يف ممارسة تلك املهام األحكام ذات الصلة الواردة يف
النظام األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
 – 25وتالحظ دائرة االستئناف أيضاً أن املادة  )1( 58من النظام األساسي حتدِّد شروط إصدار أمر القبض
’’بناء على طلب املدعي العام‘‘ .وتشري إىل أن استعمال لفظة [ ]shallيف النص اإلنكليزي للمادة  )1( 58من
النظام األساسي يعين أن إصدار أمر بإلقاء القبض واجب إذا استويف املعيار الوارد يف املادة ( )1( 58أ) ومعيار

( )48اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .26
( )49اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .27
( )50اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  .4انظر أيضاً الفقرات  34إىل .36
( )51اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .37
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واحد على األقل من املعايري الواردة يف املادة ( )1( 58ب) ( )1من النظام األساسي( .)52ومن اجلدير أشد اجلدارة
باملالحظة يف هذا الصدد املعيار الوارد يف املادة ( )1( 58ب) ( )1من النظام األساسي الذي ينص على أن تصدر
الدائرة التمهيدية أمرا بالقبض على الشخص إذا كان القبض على الشخص يبدو ضرورياً ’’لضمـان حضوره أمام
احملكمة‘‘.
وتبني املادة  )7( 58من النظام األساسي اإلجراء اخلاص بإصدار أمر باحلضور ’’عوضا عن استصدار أمر
ِّ – 26
بالقبض‘‘ .ووفقاً حلكم هذه املادة ،تصدر الدائرة التمهيدية أمر باحلضور إذا ’’اقتنعت بأن هناك أسبابا معقولة
لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب اجلرمية امل ّدعاة وأن إصدار أمر حبضور الشخص يكفي لضمان مثوله أمام
احملكمة‘‘ .وإضافة إىل ذلك ،جيوز إصدار أمر باحلضور ’’بشروط أو بدون شروط تقيد احلرية (خالف االحتجاز)
إذا نص القانون الوطين على ذلك‘‘ .ويف هذا السياق تالحظ دائرة االستئناف أن اجلملة الثالثة من القاعدة
 )5( 119من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات تنص نصاً واضحاً على أنه إذا مل يتقيد الشخص املعين بواحد أو
أكثر من االلتزامات املفروضة ،جاز للدائرة املعنية أن تصدر أمراً بالقبض عليه( .)53ويف هذه احلالة تنطبق املادة
 58من النظام األساسي(.)54
ِّ – 27
ت يف صواب استعاضة الدائرة االبتدائية عن أمر احلضور بأمر
وتذكر دائرة االستئناف بأنه ليس عليها أن تبُ َّ
بإلقاء القبض يف الظروف القائمة يف هذه القضية .بل باألحرى تقتصر املسألة الواجب البت فيها يف هذا
االستئناف على ما إذا كان ينبغي للدائرة االبتدائية أن متنح السيد بندا فرصة إضافية لتقدمي دفوع بشأن صواب
االستعاضة عن أمر احلضور بأمر بإلقاء القبض إثر اقتناعها بأن السيد بندا لن ميثل طوعاً حملاكمته.

( )52انظر احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية’’ ،حكم بشأن استئناف املدعي العام قرار الدائرة التمهيدية األوىل املعنون ’قرار بشأن
طلب املدعي العام إصدار أوامر بالقبض مبوجب املادة  13 ،‘‘‘58متوز/يوليو  ،2006الوثيقة ) ،ICC-01/04-169 (OAالفقرة .44
( )53جتري اجلملة الثالثة من القاعدة  )5( 119من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اجملرى التايل’’ :إذا تلقت الدائرة التمهيدية
معلومات تفيد أن الشخص املعين مل حيرتم الشروط املفروضة فإهنا تعمل وفقا للقاعدة الفرعية  ‘‘4اليت تنص بدورها على أنه ’’إذا
اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن الشخص املعين مل حيرتم أحد االلتزامات املفروضة عليه أو عددا منها ،جاز هلا ،على هذا األساس ،وبناء
على طلب من املدعي العام أو مببادرة منها ،إصدار أمر بالقبض عليه‘‘.
( )54تالحظ دائرة االستئناف أن القاعدة  )4( 119من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات تتيح للدائرة املعنية أساساً قانونياً للتصرف
سواء بناء على طلب أحد الطرفني أو من تلقاء نفسها.
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 – 28ويف هذا الصدد ،تالحظ دائرة االستئناف أن السيد بندا حياج بأمور منها أن مبدأ وجوب مساع الطرف
اآلخر(’’ )55ينطبق يف سياق نظر الدائرة من تلقاء نفسها يف مسألة االستعاضة عن أمر احلضور بأمر بإلقاء
القبض‘‘ وأن الدائرة ’’أخطأت بعدم إتاحتها الفرصة – ومواصلتها عدم إتاحة الفرصة  -للدفاع لإلعراب عن آرائه
بشأن ’صواب االستعاضة عن أمر احلضور بأمر بإلقاء القبض إثر اقتناعها بأن [السيد بندا] لن ميثل طوعاً
(ح ِذفت احلاشية)(.)56
حملاكمته‘‘‘ ُ
()57

 – 29وتالحظ دائرة االستئناف أنه يف حني أن السيد بندا يدعي بأن ’’املسألة املستأنَف فيها مسألة إجرائية‘‘
فإنه ال يأيت بربهان على أنه لوال اخلطأ املدعى به الختلف القرار اختالفاً جوهرياً عن القرار الذي صدر ،على حنو
ما يقتضيه قضاء دائرة االستئناف السابق فيما يتعلق بالعبء الواقع على عاتق املستأنِف يف إقامة الدليل على التأثري
اجلوهري للخطأ اإلجرائي املدعى به( .)58وعلى الرغم من هذا القصور ،ستتناول دائرة االستئناف مسألة ما إذا كان
يتعني على الدائرة االبتدائية أن تستمع إىل حجج إضافية من الدفاع بشأن
اخلطأ اإلجرائي املدعى به أي ما إذا كان َّ
هذه املسألة قبل إعمال صالحياهتا املنصوص عليها يف القاعدتني  )4( 119و( )5من القواعد اإلجرائية وقواعد
اإلثبات باالقرتان باملادة  58من النظام األساسي .وترى دائرة االستئناف أن هذه املسألة تدخل يف نطاق الصالحية
التقديرية للدائرة االبتدائية يف تسيري اإلجراءات مبوجب املادة  64من النظام األساسي.
 – 30ويف هذا اخلصوصِّ ،
تذكر دائرة االستئناف بأهنا

()55
عرف مبدأ وجوب مساع الطرف اآلخر بأنه ’’مساع الطرف اآلخر؛ مساع الطرفني؛ عدم إدانة الشخص دون االستماع إليه‘‘.
يُ َّ
ان ظر قاموس بالك القانوين اإللكرتوين ،ميكن االطالع عليه يف املوقع التايلhttp://thelawdictionary.org/audi-alteram- :

.partem/
( )56الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .41
( )57الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .32
( )58انظر قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو’’ ،حكم بشأن استئناف السيد توماس لوبانغا دييلو احلكم الصادر بإدانته‘‘
[باإلنكليزية] 1 ،كانون األول/ديسمرب  ،2014الوثيقة )( ICC-01/04-01/06-3121-Conf (A 5اليت يُ َشار إليها فيما يلي بـ’’احلكم
وس ِّجلت من هذه الوثيقة نسخة علنية حمجوبة منها معلومات يف
بشأن استئناف السيد توماس لوبانغا دييلو‘‘) ،الفقرة 20؛ ُ
 1كانون األول/ديسمرب ( 2014الوثيقة ).)ICC-01/04-01/06-3121-Red (A 5
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ال تتدخل دائرة االستئناف يف ممارسة الدائرة التمهيدية سلطتها التقديرية [ ]...جملرد أن دائرة االستئناف رمبا كانت
ستفصل يف األمر على حنو خمتلف لو كانت هلا صالحية إصدار حكم هبذا الشأن .ولو أهنا فعلت الستولت على
صالحيات مل ُمتنح إياها وأبطلت صالحيات منوطة بالدائرة التمهيدية حتديداً.
[ ]...إن مهمة دائرة االستئناف متتد لتشمل النظر يف ممارسة الدائرة التمهيدية سلطتها التقديرية للتأكد من أن
الدائرة مارست سلطتها هذه ممارسة سليمة .غري أن دائرة االستئناف لن تتدخل يف ممارسة الدائرة التمهيدية سلطتها
التقديرية [ ،]...إال إذا أقيم الدليل على أن القرار مشوب بغلط يف القانون ،أو غلط يف الوقائع ،أو غلط إجرائي،
وحىت عندئذ لن يتم ذلك إال إذا كان الغلط قد أثر يف القرار تأثرياً جوهرياً .ويعين هذا يف واقع األمر أن دائرة
االستئناف لن تتدخل يف قرار تقديري إال مبوجب شروط حمدودة .وهذا املوقف تؤيده اجتهادات احملاكم الدولية

تسوغ تدخل دائرة االستئناف بأهنا )1( :إذا
األخرى واحملاكم احمللية .وقد حددت هذه احملاكم الشروط اليت ِّ
استندت ممارسة السلطة التقديرية إىل تفسري خاطئ للقانون؛ ( )2إذا مورست السلطة التقديرية استناداً إىل استنتاج
واضح خطأه بشأن الوقائع؛ ( )3إذا كان القرار من اإلجحاف وعدم املعقولية مبا يـُ َع ُّد إساءة الستخدام السلطة
[ح ِذفت احلواشي هنا]).(59
التقديريةُ .

 – 31ختلص دائرة االستئناف إىل أن السيد بندا مل يثبت أن الدائرة االبتدائية مارست صالحيتها التقديرية يف هذه
القضية ممارسة خاطئة .فهو حياج على ما يبدو بأنه كان حقاً له أن يودع دفوعاً إضافية يف هذه القضية بشأن ما إذا
كانت الدائرة االبتدائية قد أصابت بلجوئها إىل استعمال صالحياهتا املنصوص عليها يف القاعدة  )4( 119من
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .غري أنه فيما خال اإلشارة بوجه عام إىل مبدأ وجوب مساع الطرف اآلخر ،فإن
السيد بندا ال يسوق أي حجج قانونية دعماً ملا يذهب إليه من أن القانون كان يقتضي اختاذ التدبري اإلجرائي
املتمثل يف الدعوة إىل تقدمي دفوع إضافية .ومهما يكن من أمر ،فإن دائرة االستئناف ليست مقتنعة ،يف مالبسات
هذه القضية ،بوجود التزام متعارف عليه يف جمال حقوق اإلنسان يقتضي بوجوب تقدمي دفوع إضافية .ويف احلالة
اليت حنن بصددها ،يدخل قرار طلب تقدمي دفوع إضافية يف صميم الصالحية التقديرية اليت تتمتع هبا الدائرة
االبتدائية .وعليه ،فإن قرار الدائرة االبتدائية مل يستند إىل تفسري خاطئ للقانون.

( )59قضية املدعي العام ضد جوزيف كوين وآخرين’’ ،حكم بشأن استئناف الدفاع القرار املعنون ’’قرار بشأن مقبولية القضية مبوجب
املادة  )1( 19من النظام األساسي‘‘ الصادر يف  10آذار/مارس  16 ،‘‘2009أيلول/سبتمرب  ،2009الوثيقة ICC-02/04-
 ،01/05-408-tARBالفقرتان  79و .80وخلصت دائرة االستئناف إىل أن معيار املراجعة ذاته يسري على دعاوى االستئناف النهائية
والتمهيدية على حد سواء :انظر احلكم بشأن استئناف السيد توماس لوبانغا دييلو [باإلنكليزية] ،الفقرة .17
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 – 32وفضالً عن ذلك ،ترى دائرة االستئناف أن ممارسة الدائرة االبتدائية لصالحيتها التقديرية مل يكن قائماً على
استنتاج واضح خطأه بشأن الوقائع أو أن قرارها بلغ بتعسفه وعدم استقامة منطقه مبلغ إساءة استعمال الصالحية
التقديرية .فالسيد بندا مل حيدِّد أي وقائع ذات صلة جرى جتاهلها أو االستناد إليها عن خطل .ويف هذا السياق،
املتبادلة بني الدائرة االبتدائية
تالحظ دائرة االستئناف أن رواية خمتلفة ،ويف رأيها أكثر دقةً ،بشأن مدى املراسالت َ
والسيد بندا وعددها على وجه التحديد ترد يف الرأي املخالف جزئياً لقرار اإلذن باالستئناف( .)60غري أنه فيما
يتصل باملسألة اليت أٌِذن باستئنافها ،تالحظ دائرة االستئناف أن [معلومة محجوبة]([ .)61معلومة محجوبة](.)62
 – 33وترى دائرة االستئناف يف هذه األحوال أن مل يكن من غري السائغ عقالً أن ال تطلب الدائرة االبتدائية من
السيد بندا تقدمي دفوع إضافية قبل إصدارها أمراً بالقبض عليه .ويف هذا السياق ،تالحظ دائرة االستئناف أيضاً أن
قرار الدائرة االبتدائية ترك اجملال مفتوحاً أمام إمكانية ’’إعادة النظر [ ]...يف شروط إقامة [السيد بندا] يف هولندا
أثناء احملاكمة‘‘ يف حال مثوله طوعاً بعد صدور أمر القبض(.)63
 – 34وأخرياً ،تالحظ دائرة االستئناف ،وإن كان ذلك ليس حامساً يف الفصل يف هذا االستئناف ،أن السيد بندا
أُعلِم مبكراً يف آب/أغسطس  2009بأنه على الرغم من أن ’’إصدار أمر بالقبض ال يبدو ضرورياً ألغراض املادة
(58أ)(ب) من النظام األساسي‘‘ ،فإن ذلك ال ميس بـ’’سلطة الدائرة يف إعادة النظر يف قرارها مبوجب املادتني
 )1(58و )7(58من النظام األساسي على التوايل‘‘(.)64
 – 35وملا مل حيدِّد السيد بندا اخلطأ الذي وقعت فيه الدائرة االبتدائية ،فال داعي ألن تنظر دائرة االستئناف فيما
إذا كان اخلطأ أثر تأثرياً جوهرياً على القرار املطعون فيه.

( )60انظر الرأي املخالف جزئياً لقرار اإلذن باالستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة  6وما يليها.
([ )61معلومة محجوبة].

([ )62معلومة محجوبة].
( )63القرار املطعون فيه ،الفقرة  .24انظر أيضاً اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناف [باإلنكليزية] ،الفقرة .36
( )64أمر احلضور ،الفقرة .20
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ثالثاً – اإلجراء املالئم
 - 36جيوز لدائرة االستئناف يف دعاوى االستئناف اليت َّ
تقدم عمالً باملادة ( )1( 82د) من النظام األساسي أن
تؤيِّد القرار املستأنف أو تنقضه أو تعدله (القاعدة  )1( 158من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) .ولألسباب
املبيَّنة يف القسم السابق ،ترى دائرة االستئناف أن من الصواب أن تؤيد القرار املطعون فيه.
ُحِّرر باإلنكليزية وبالفرنسية ،علما بأن النسخة اإلنكليزية هي النسخة ذات احلجية.
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