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الرقمICC-01/05-01/08 OA 3:

األصل :إنكليزي

التاريخ 91 :تشرين األول/أكتوبر 1090

دائرة االستئناف
المؤلفة من:

القاضية أنيتا أوشاسكا ،رئيسةً
القاضي سانغ – هيون سونغ
القاضية أكوا كوينيحيى

القاضي إيركي كوروال

القاضي دانييل ديفيد نتاندا نسيريكو
الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى
في قضية المدعي العام ضد جان-بيير بمبا غومبو

وثيقة علنية
تصويب للحكم
في دعوى استئناف السيد جان-بيير بمبا غومبو قرار الدائرة االبتدائية الثالثة الصادر في  14حزيران/يونيو
 1090المعنون ”قرار بشأن الطعن في مقبولية القضية والدفع بإساءة استعمال إجراءات المحكمة“
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ICC-01/05-01/08 OA 3

51/1

[توقيع رئيسة الدائرة]
[بتاريخ ]ٕٓٔٓ/ٔٓ/ٕٙ

ICC-01/05-01/08-962-Corr-tARB 07-01-2013 2/51 FB T OA3

يُخطَر بهذا الحكم وفقاً للبند  19من الئحة المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة):
محاميا الدفاع
السيد لَتيس انْكوييب
السيد إدييو كيلولو-موسامبا

مكتب المدعي العام
السيدة فاطو بنسودا ،نائبة ادلدعي العاـ
السيد فابرتشيو غاريليا
الممثلة القانونية للمجني عليهم
السيدة ماري-إديت دوزديا لوسوف
مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم
السيدة باولينا ماسيدا
ممثلو الدول
حكومة صبهورية أفريقيا الوسطى

قلم المحكمة
رئيسة قلم المحكمة
السيدة سيلفانا أربيا
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إف دائرة االستئناؼ يف احملكمة اجلنائية الدولية،
يف دعوى االستئناؼ اليت قدمها السيد جاف-بيَت دببا غومبو طعناً يف قرار الدائرة االبتدائية الثالثة ادلعنوف ”قرار
بشأف الطعن يف مقبولية القضية والدفع بإساءة استعماؿ إجراءات احملكمة“ الصادر يف ٕٗ حزيراف/يونيو ٕٓٔٓ
(الوثيقة ،)ICC-01/05-01/08-802
بعد ادلداولة،
تصدر باإلصباع ما يلي
الحكم
يُؤيَّد القرار ادلعنوف ”قرار بشأف الطعن يف مقبولية القضية والدفع بإساءة استعماؿ إجراءات
احملكمة“ .ويُرفَض االستئناؼ.
األسباب
أوالً – االستنتاجات الرئيسة
ٔ – مل زبطئ الدائرة االبتدائية خبلوصها إىل أنو مل يصدر قرار بعدـ ادلقاضاة بادلعٌت ادلقصود يف ادلادة )ٔ( ٔٚ
عرض عليها مسألة ما إذا كانت اإلجراءات القضائية
(ب) من النظاـ األساسي .وينبغي للدائرة االبتدائية ،عندما تُ َ
الوطنية قد أفضت إىل صدور قرار بعدـ ادلقاضاة دبفهوـ ادلادة ( )ٔ( ٔٚب) من النظاـ األساسي ،أف تقبل صحة
قرارات احملاكم الوطنية وأثرىا على ظاىرىا ما مل تُقدَّـ إليها أدلة قاطعة تشَت إىل غَت ذلك.
ثانياً – تذكَت باإلجراءات السابقة

تم من إجراءات أمام الدائرة االبتدائية
ألف – ما َّ

ٕ – يف ٕ٘ شباط/فرباير ٕٓٔٓ طعن السيد جاف-بيَت دببا غومبو (ادلشار إليو فيما يلي بػ”السيد دببا“) يف
مقبولية القضية طعناً رمسياً يف مذكرة قُدِّمت إىل الدائرة االبتدائية الثالثة (ادلشار إليها فيما يلي بػ”الدائرة االبتدائية“)
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بعنواف ”طلب يُقدَّـ طعناً يف مقبولية القضية عمالً بادلادتُت  ٔٚو( )ٕ( ٜٔأ) من نظاـ روما األساسي“(ٔ) (يُشار
إليو فيما يلي بػ”الطلب ادلقدَّـ طعناً يف ادلقبولية“).
ٖ – ويف  ٕٜآذار/مارس ٕٓٔٓ أودع ادلدعي العاـ ”جواب االدعاء على طلب دفاع جاف-بيَت دببا ادلقدَّـ طعناً
يف مقبولية القضية عمالً بادلادتُت  ٔٚو( )ٕ( ٜٔأ) من نظاـ روما األساسي“(ٕ) (ادلشار إليو فيما يلي بػ”جواب
ادلدعي العاـ على الطلب ادلقدَّـ طعناً يف ادلقبولية“) .ويف نفس اليوـ أودع أحد ادلمثلُت القانونيُت للمجٍت عليهم
ادلشاركُت يف اإلجراءات ”مالحظات ادلمثل القانوين للمجٍت عليهم بشأف الطلب الذي قدَّمو الدفاع طعناً يف
مقبولية القضية عمالً بادلادتُت  ٔٚو( )ٕ( ٜٔأ) من نظاـ روما األساسي“(ٖ) .ويف ٔ نيساف/أبريل ٕٓٔٓ أودع
مكتب احملامي العمومي للمجٍت عليهم ،عامالً بصفة وكيل عن اجملٍت عليهم (ادلشار إليو فيما يلي بػ”اجملٍت
عليهم“) ،جوابو على الطلب ادلقدَّـ طعناً يف مقبولية القضية بعنواف ”جواب ادلمثل القانوين للمجٍت عليهم على
طعن الدفاع يف مقبولية القضية عمالً بادلادتُت  ٔٚو( )ٕ( ٜٔأ) من نظاـ روما األساسي مشفوعاً بػ ٕٓٔ من
ادلرفقات السريِّة ادلقصورة على مكتب احملامي العمومي للمجٍت عليهم وبنسخ علنية عن ىذه ادلرفقات نفسها
زلجوبةً منها معلومات“(ٗ).

(ٔ)  ICC-01/05-01/08-704-Conf-Exp-tENG؛ ديكن أيضاً الرجوع إىل نسخة علنية زلجوبة منها معلومات ىي الوثيقة
 .01/05-01/08-704-Red3-tENGأ ِ
ُودع يف ٔ آذار/مارس ٕٓٔٓ تصويب للطلب ادلقدَّـ طعناً يف ادلقبولية بعنواف ”تصويب للطلب
ادلقدَّـ طعناً يف مقبولية القضية عمالً بادلادتُت  ٔٚو( )ٕ( ٜٔأ) من نظاـ روما األساسي“ ٕ٘ ،شباط/فرباير ٕٓٔٓICC-01/05- ،
 .01/08-704-Conf-Corrوكل ما يرد ىنا من إشارات إىل ىذه الوثيقة إمنا حييل إىل نسختها العلنية احملجوبة منها معلومات.
(ٕ) .ICC-01/05-01/08-739
(ٖ) .ICC-01/05-01/08-740-tENG
(ٗ)  .ICC-01/05-01/08-742-Corrأ ِ
مصوبة عن جواب اجملٍت عليهم.
ُودع التصويب يف  ٔٙنيساف/أبريل ٕٓٔٓ متضمناً نسخة َّ
ICC-

انظر ”تصويب ’جواب ادلمثل القانوين للمجٍت عليهم على طعن الدفاع يف مقبولية الدعوى عمالً بادلادتُت  ٔٚو( )ٕ( ٜٔأ) من
السرية ادلقصورة على مكتب احملامي العمومي للمجٍت عليهم وبنسخ علنية عن
نظاـ روما األساسي مشفوعاً بػ ٕٓٔ من ادلرفقات ِّ
ادلصوبة يف ادلرفق
ىذه ادلرفقات نفسها زلجوبةً منها معلومات“‘ ٔٙ ،نيساف/أبريل ٕٓٔٓ( ICC-01/05-01/08-756 ،ترد النسخة َّ
ألف).
[توقيع رئيسة الدائرة]
الرقم ICC-01/05-01/08 OA 3 :
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ٗ – ويف ٗٔ نيساف/أبريل ٕٓٔٓ أودع السيد دببا ”رد الدفاع على مالحظات ادلدعي العاـ وادلمثلُت القانونيُت
للمجٍت عليهم بشأف الطلب ادلقدَّـ طعناً يف مقبولية القضية“(٘).
٘ – ويف  ٜٔنيساف/أبريل ٕٓٔٓ أحالت رئيسة قلم احملكمة مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى وصبهورية
الكونغو الدديقراطية(.)ٙ
وع ِقدت يف  ٕٚنيساف/أبريل ٕٓٔٓ جلسة الستعراض احلاؿ نُوقِشت خالذلا ادلسائل ادلثارة يف الطلب ادلقدَّـ
ُ –ٙ
طعناً يف ادلقبولية(.)ٚ
 – ٚويف ٓٔ أيار/مايو ٕٓٔٓ أودعت رئيسة قلم احملكمة الدفوع اإلضافية الواردة من صبهورية أفريقيا الوسطى
عقب جلسة استعراض احلاؿ(( )ٛادلشار إليها فيما يلي بػ”ادلالحظات اإلضافية الواردة من صبهورية أفريقيا
(ٓٔ)
()ٜ
ورد
الوسطى“) .ويف ٔٔ أيار/مايو ٕٓٔٓ أودع ادلمثل القانوين للمجٍت عليهم وادلدعي العاـ دفوعهماَّ ،
السيد دببا يف ٗٔ أيار/مايو ٕٓٔٓ على دفوع صبهورية أفريقيا الوسطى ودفوع ادلمثل القانوين للمجٍت عليهم ودفوع
ادلدعي العاـ(ٔٔ).
(٘)  .ICC-01/05-01/08-752أ ِ
لرد
مصوبة عن ىذه الوثيقة ،انظر ”تصويب ِّ
ُودع تصويب يف ٗٔ نيساف/أبريل ٕٓٔٓ يتضمن نسخة َّ
الدفاع على مالحظات ادلدعي العاـ وادلمثلُت القانونيُت للمجٍت عليهم بشأف الطلب ادلقدَّـ طعناً يف مقبولية القضية“ICC-01/05- ،

.01/08-752-Corr-tENG
( ” )ٙإحالة رئيسة قلم احملكمة اجلوابُت الواردين من صبهورية أفريقيا الوسطى وصبهورية الكونغو الدديقراطية على ملخص الطلب ادلعنوف
’طلب يُقدَّـ طعناً يف مقبولية القضية عمالً بادلادتُت  ٔٚو( )ٕ( ٜٔأ) من نظاـ روما األساسي‘“ ٜٔ ،نيساف/أبريل ٕٓٔٓICC- ،
.01/05-01/08-758-Conf
(.ICC-01/05-01/08-T-22-ENG )ٚ
( )ٛادلالحظات اإلضافية الواردة من صبهورية أفريقيا الوسطى.
() ٜ
”دفوع ادلمثل القانوين بشأف ادلعلومات التكميلية اليت قدمتها صبهورية أفريقيا الوسطى عن قانوهنا الوطٍت“ICC-01/05-01/08- ،
.773

(ٓٔ) ”جواب االدعاء على الدفوع اليت أودعتها سلطات صبهورية أفريقيا الوسطى عمالً باألمر الذي أصدرتو الدائرة يف اجللسة اليت
عُ ِقدت يف  ٕٚنيساف/أبريل ٕٓٔٓ“.ICC-01/05-01/08-774 ،
(ٔٔ) ”جواب الدفاع على مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ادلؤرخة يف  ٚأيار/مايو ٕٓٔٓ وعلى مالحظات سائر األطراؼ“،
ICC-01/05-01/08-776-Conf-tENG؛ ديكن أيضاً الرجوع إىل نسخة علنية زلجوبة منها معلومات ىي الوثيقة ICC-01/05-01/08-
 .776-Red2-tENGوكل ما يرد يف القرار احلايل من إشارات إىل ىذه الوثيقة إمنا حييل إىل النسخة العلنية ىذه.
[توقيع رئيسة الدائرة]
الرقم ICC-01/05-01/08 OA 3 :
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 – ٛويف ٕٗ حزيراف/يونيو ٕٓٔٓ أصدرت الدائرة االبتدائية قرارىا ادلعنوف ”قرار بشأف الطعن يف مقبولية القضية
والدفع بإساءة استعماؿ إجراءات احملكمة“(ٕٔ) (ادلشار إليو فيما يلي بػ”بالقرار ادلطعوف فيو“) الذي قضت فيو بأف
القضية ادلرفوعة على السيد دببا أماـ احملكمة اجلنائية الدولية مقبولة ورفضت الطلب ادلقدَّـ طعناً يف مقبولية القضية
برمتو(ٖٔ).
باء – اإلجراءات أمام دائرة االستئناف

 – ٜيف  ٕٛحزيراف/يونيو ٕٓٔٓ أودع السيد دببا اإلخطار باالستئناؼ(ٗٔ).

ٓٔ – ويف ٘ سبوز/يوليو ٕٓٔٓ أودع السيد دببا ”طلب إضفاء أثر إيقايف على إخطار الدفاع باستئنافو قرار الدائرة
االبتدائية الثالثة الصادر يف ٕٗ حزيراف/يونيو ٕٓٔٓ بعنواف ’قرار بشأف الطعن يف مقبولية القضية والدفع بإساءة
استعماؿ إجراءات احملكمة‘“(٘ٔ) (يُشار إليو فيما يلي بػ”طلب األثر اإليقايف“).
ٔٔ – ويف  ٛسبوز/يوليو ٕٓٔٓ أودع ادلدعي العاـ ”جواب االدعاء على طلب الدفاع إضفاء أثر إيقايف على
استئناؼ الدفاع القرار بشأف الطعن يف مقبولية القضية والدفع بإساءة استعماؿ إجراءات احملكمة“( .)ٔٙويف ٜ
سبوز/يوليو ٕٓٔٓ أصدرت دائرة االستئناؼ قرارىا القاضي برفض طلب السيد دببا إضفاء األثر اإليقايف(.)ٔٚ

(ٕٔ) .ICC-01/05-01/08-802
(ٖٔ) القرار ادلطعوف فيو ،الفقرتاف ٔ ٕٙوٕ.ٕٙ
(ٗٔ) ”إخطار الدفاع باستئنافو قرار الدائرة االبتدائية الثالثة الصادر يف ٕٗ حزيراف/يونيو ٕٓٔٓ ادلعنوف ”قرار بشأف الطعن يف مقبولية
القضية والدفع بإساءة استعماؿ إجراءات احملكمة“‘ .ICC-01/05-01/08-804 ،يف ٖٓ حزيراف/يونيو ٕٓٔٓ أودع السيد دببا نسخة
مصوبة عن اإلخطار باالستئناؼ عنواهنا ”تصويب إلخطار الدفاع باستئنافو قرار الدائرة االبتدائية الثالثة الصادر يف
َّ
ٕٗ حزيراف/يونيو ٕٓٔٓ ادلعنوف ”قرا ر بشأف الطعن يف مقبولية القضية والدفع بإساءة استعماؿ إجراءات احملكمة“ICC-01/05- ،
.01/08-804-Corr-tENG

(٘ٔ) .ICC-01/05-01/08-809
(.ICC-01/05-01/08-814 )ٔٙ
( ” )ٔٚقرار بشأف طلب السيد دببا إضفاء أثر إيقايف على استئناؼ القرار بشأف الطعن يف مقبولية القضية والدفع بإساءة استعماؿ
إجراءات احملكمة“‘.ICC-01/05-01/08-808 ،
[توقيع رئيسة الدائرة]
الرقم ICC-01/05-01/08 OA 3 :
51/6
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ٕٔ – وأودع السيد دببا يف  ٕٙسبوز/يوليو ٕٓٔٓ وثيقتو ادلقدَّمة دعماً لالستئناؼ ( ) ٔٛوأودع يف
ٖٓ سبوز/يوليو ٕٓٔٓ تصويباً عنوانو ”تصويب للوثيقة ادلقدَّمة دعماً الستئناؼ الدفاع قرار الدائرة االبتدائية
الثالثة الصادر يف ٕٗ حزيراف/يونيو ٕٓٔٓ بعنواف ’قرار بشأف الطعن يف مقبولية القضية والدفع بإساءة استعماؿ
إجراءات احملكمة‘“(( )ٜٔيُشار إليهما فيما يلي بػ”الوثيقة الداعمة لالستئناؼ“).
ٖٔ – ويف  ٔٚآب/أغسطس ٕٓٔٓ أودع ادلدعي العاـ ”جواب االدعاء على «الوثيقة الداعمة الستئناؼ الدفاع
قرار الدائرة االبتدائية الثالثة الصادر يف ٕٗ حزيراف/يونيو ٕٓٔٓ بشأف الطعن يف مقبولية القضية والدفع بإساءة
استعماؿ إجراءات احملكمة»“(ٕٓ) (ادلشار إليو فيما يلي بػ”اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ“).
ٗٔ – ويف ٖٓ آب/أغسطس ٕٓٔٓ أودع اجملٍت عليهم ”مالحظات مكتب احملامي العمومي للمجٍت عليهم
بصفتو شلثالً قانونياً ذلم على وثيقة الدفاع الداعمة الستئناؼ قرار الدائرة االبتدائية الثالثة ادلعنوف ’قرار بشأف الطعن
يف مقبولية القضية والدفع بإساءة استعماؿ إجراءات احملكمة‘ الصادر يف ٕٗ حزيراف/يونيو ٕٓٔٓ“(ٕٔ) (ادلشار
إليها فيما يلي بػ”مالحظات اجملٍت عليهم“).
٘ٔ – ويف ٖٔ أيلوؿ/سبتمرب ٕٓٔٓ أودعت صبهورية أفريقيا الوسطى ”مذكرة تقدِّمها دولة صبهورية أفريقيا
الوسطى رداً على الوثيقة الداعمة الستئناؼ الدفاع قرار الدائرة االبتدائية الثالثة الصادر يف ٕٗ حزيراف/يونيو ٕٓٔٓ
بشأف الطعن يف مقبولية القضية والدفع بإساءة استعماؿ إجراءات احملكمة“(ٕٕ) (يشار إليها فيما يلي بػ”مالحظات
صبهورية أفريقيا الوسطى“).
(” )ٔٛمذكرة الدفاع ادلقدَّمة دعماً الستئناؼ قرار الدائرة االبتدائية الثالثة الصادر يف ٕٗ حزيراف/يونيو ٕٓٔٓ ادلعنوف ’قرار بشأف
الطعن يف مقبولية القضية والدفع بإساءة استعماؿ إجراءات احملكمة‘“.ICC-01/05-01/08-841-Conf ،
(ICC-01/05-01/08-841-Conf-Corr-tENG )ٜٔ؛ ديكن أيضاً الرجوع إىل نسخة علنية عن ىذه الوثيقة زلجوبة منها معلومات
باللغة الفرنسية ىي الوثيقة  .ICC-01/05-01/08-841-Corr-Redوكل ما يرد يف القرار احلايل من إشارات ذات صلة إمنا حييل إىل
ادلعلومات العلنية الواردة يف التصويب الصادر باللغة اإلنكليزية.

(ٕٓ) ICC-01/05-01/08-855-Conf؛ ديكن أيضاً الرجوع إىل نسخة علنية زلجوبة منها معلومات ىي الوثيقة
 .855-Redوكل ما يرد يف القرار احلايل من إشارات ذات صلة إمنا حييل إىل ىذه النسخة العلنية.
(ٕٔ) .ICC-01/05-01/08-867
(ٕٕ) ”إحالة رئيسة قلم احملكمة مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى عمالً بقرار دائرة االستئناؼ ادلعنوف «قرار بشأف طلب صبهورية
أفريقيا الوسطى سبديد ادلهلة» ( )ICC-01/05-01/08-878ادلؤرخ يف  ٛأيلوؿ/سبتمرب ٕٓٔٓ“.ICC-01/05-01/08-881-Anx2 ،
[توقيع رئيسة الدائرة]
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 – ٔٙويف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٓٔٓ أودع ادلدعي العاـ ”جواب االدعاء على مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى
بشأف دعوى استئناؼ قرار الدائرة االبتدائية الثالثة ادلعنوف ’قرار بشأف الطعن يف مقبولية القضية والدفع بإساءة
استعماؿ إجراءات احملكمة‘“(ٖٕ) (ادلشار إليو فيما يلي بػ”جواب ادلدعي العاـ“) الذي اقتصر فيو على تناوؿ
”الدفوع األوثق صلةً بوقائع القضية واألحكاـ الواجبة التطبيق ادلنصوص عليها يف قوانُت صبهورية أفريقيا
الوسطى“(ٕٗ).
 – ٔٚويف ٕٓ أيلوؿ/سبتمرب ٕٓٔٓ أودع السيد دببا ”جواب الدفاع على مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى
ادلؤرخة يف ٖٔ أيلوؿ/سبتمرب ٕٓٔٓ“(ٕ٘) (ادلشار إليو فيما يلي بػ”جواب السيد دببا“).
 – ٔٛويف ٕٗ أيلوؿ/سبتمرب ٕٓٔٓ أودع ادلدعي العاـ ”طلب االدعاء رفض طليب الدفاع الراميُت إىل تقدمي أدلة
إضافية وسبديد ادلهلة“(( )ٕٙادلشار إليو فيما يلي بػ”جواب االدعاء على طليب السيد دببا“).
 – ٜٔويف ٔ تشرين األوؿ/أكتوبر ٕٓٔٓ أودع السيد دببا ”جواب الدفاع على طلب االدعاء ادلعنوف ’طلب
()ٕٚ
االدعاء رفض طليب الدفاع الراميُت إىل تقدمي أدلة إضافية وسبديد ادلهلة‘ ادلقدَّـ يف ٕٗ أيلوؿ/سبتمرب ٕٓٔٓ“
(ادلشار إليو فيما يلي بػ”جواب السيد دببا على جواب ادلدعي العاـ“).
ٕٓ – ويف  ٛتشرين األوؿ/أكتوبر ٕٓٔٓ أصدرت دائرة االستئناؼ األمر ادلعنوف ”أمر يف شأف تصنيف
الوثائق“(.)ٕٛ

(ٖٕ) .ICC-01/05-01/08-885
(ٕٗ) جواب ادلدعي العاـ ،الفقرة ٖ.

(ٕ٘) ICC-01/05-01/08-889-Conf-tENG؛ ديكن أيضاً الرجوع إىل نسخة علنية عن ىذه الوثيقة باللغة الفرنسية زلجوبة منها
معلومات ( . )ICC-01/05-01/08-889-Redوكل ما يرد يف القرار احلايل من إشارات ذات صلة إمنا حييل إىل ادلعلومات العلنية الواردة
يف الًتصبة الصادرة باللغة اإلنكليزية.
(.ICC-01/05-01/08-901 )ٕٙ
(.ICC-01/05-01/08-917-tENG )ٕٚ
(.ICC-01/05-01/08-931 )ٕٛ
[توقيع رئيسة الدائرة]
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ٕٔ – ويف ٔٔ تشرين األوؿ/أكتوبر ٕٓٔٓ أودع ادلدعي العاـ ”جواب االدعاء على أمر دائرة االستئناؼ يف شأف
تصنيف الوثائق“ ،مشفوعاً بادلرفقات السريِّة ألف وجيم وداؿ وادلرفق العلٍت باء(.)ٕٜ
ٕٕ – ويف ٗٔ تشرين األوؿ/أكتوبر ٕٓٔٓ أصدرت دائرة االستئناؼ األمر ادلعنوف ”أمر يف شأف أسباب تصنيف
الوثائق“(ٖٓ).
ٖٕ – ويف ٗٔ تشرين األوؿ/أكتوبر ٕٓٔٓ أودع ادلدعي العاـ ”جواب االدعاء على أمر دائرة االستئناؼ يف شأف
السري ألف(ٖٔ).
أسباب تصنيف الوثائق“ ،مشفوعاً بادلرفق ِّ
ثالثاً – مسائل سبهيدية

ألف – طلب عقد جلسة نقاش شفهي
ٕٗ – يطلب السيد دببا يف الفقرة ٗٗ من الوثيقة الداعمة لالستئناؼ عقد جلسة نقاش شفهي لكي يتسٌت لو
وحياج ادلدعي العاـ رداً على ذلك بأنو ينبغي لدائرة االستئناؼ أف ترفض طلب السيد
اإلسهاب يف عرض دفوعوّ .
(ٕٖ)
دببا ألسباب منها أنو مل يَ ُسق أي أسباب تدعم طلبو .
ٕ٘ – إف القاعدة  )ٖ( ٔ٘ٙمن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات تنص على أف ”إجراءات االستئناؼ تكوف
تقرر ما إذا
خطية ما مل تقرر دائرة االستئناؼ عقد جلسة استماع“ .وعليو فإف من صالحية دائرة االستئناؼ أف ِّ
كاف ينبغي عقد اجللسة .وترى دائرة االستئناؼ أف السيد دببا مل يقدِّـ أي أسباب تدعوىا إىل احليد عن ىذه
القاعدة اليت تقضي بأف تكوف إجراءات االستئناؼ خطية .ولذا ترفض دائرة االستئناؼ طلب السيد دببا عقد
جلسة نقاش شفهي.

(.ICC-01/05-01/08-944 )ٕٜ
(ٖٓ) .ICC-01/05-01/08-948
(ٖٔ) .ICC-01/05-01/08-951
(ٕٖ) اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٔ.ٜ
الرقم ICC-01/05-01/08 OA 3 :
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باء – الطلبان المقدَّمان في الحاشية  90من جواب السيد بمبا
 – ٕٙيقدِّـ السيد دببا يف احلاشية ٓٔ من جوابو الطلبُت التاليُت:

رفضت الدائرة االبتدائية الثالثة قبوؿ رأي اخلبَت وذلك بقرارىا الشفهي الذي صدر يف نفس يوـ انعقاد جلسات
النظر يف الطعن يف مقبولية القضية ،أي  ٕٚنيساف/أبريل ٕٓٔٓ .ومل يستأنف الدفاع ىذا القرار ظناً منو أنو جزء ال
شمل باستئناؼ قرار
يتجزأ من نظر الدائرة االبتدائية الثالثة العاـ يف الطعن يف مقبولية القضية وأنو بناءً على ذلك يُ َ
الدائرة االبتدائية النهائي .بيد أنو إذا رأت دائرة االستئناؼ أنو كاف ينبغي استئناؼ ىذا القرار على حدة ،فإف الدفاع
يطلب بكل احًتاـ سبديد ادلهلة احملدَّدة إليداع استئنافو عمالً بالبند ٖ٘ (ٕ) من الئحة احملكمة ويلتمس فضالً عن

ذلك اإلذف دبوجب البند ٕ ٙمن الئحة احملكمة بتقدمي رأي اخلبَت باعتباره دليالً إضافياً .ودلا كانت مصاحل العدالة

عترب رغبة الدفاع يف عدـ إثقاؿ كاىل احملكمة باستئناؼ
تربِّر كالً من سبديد ادلهلة وتقدمي أدلة إضافية فينبغي أال تُ َ
لرد استئناؼ الدفاع فيما يتعلق
سبهيدي يُقدَّـ للطعن يف القرار الصادر شفهياً عن الدائرة االبتدائية الثالثة سبباً إجرائياً ِّ
جبوىر ادلوضوع.

 – ٕٚويلحق السيد دببا يف ادلرفق ألف جبوابو قائمة بادلناصب اليت شغلها خبَته ادلقًتح ،السيد إدوار فرانك ،يف
القضاء واحلكومة يف صبهورية أفريقيا الوسطى .وربمل القائمة توقيع ادلدير العاـ للجهاز القضائي يف وزارة العدؿ يف
صبهورية أفريقيا الوسطى .ويلحق السيد دببا أيضاً يف نفس ادلرفق رأي السيد فرانك ،ادلمهور بتوقيعو وادلؤرخ يف ٕٚ
سبوز/يوليو ٕٓٔٓ( ،ادلشار إليو فيما يلي بػ”تقرير اخلبَت“) يف مسألة ما إذا كاف قانوف صبهورية أفريقيا الوسطى
برد الدعوى ادلقامة على شخص ،إخطاره هبذا االستئناؼ.
يقتضي ،عند استئناؼ النيابة العامة قرار قاضي التحقيق ِّ
 – ٕٛوحيث ادلدعي العاـ يف جوابو دائرة االستئناؼ على أف ترفض من البداية طلب السيد دببا سبديد ادلهلة وتقدمي
تقرير اخلبَت باعتباره دليالً إضافياً(ٖٖ) .وحياج بأنو ليس لدائرة االستئناؼ صالحية ادلوافقة على ”سبديد ادلهل بعد
انقضائها“ وبأف البند ٕ ٙمن الئحة احملكمة ال ينطبق ألف تقرير اخلبَت كاف دبتناوؿ السيد دببا وكاف ديكن أف يُقدَّـ
إىل الدائرة االبتدائية(ٖٗ) .ويطلب فضالً عن ذلك حذؼ ادلرفق ألف من سجل إجراءات االستئناؼ أو ،احتياطاً،
للرد عليو(ٖ٘).
أف ُدي َهل مهلة كافية ِّ

(ٖٖ) جواب ادلدعي العاـ على طليب السيد دببا ،الفقرة ٕ.
(ٖٗ) جواب ادلدعي العاـ على طليب السيد دببا ،الفقرة ٕ.
(ٖ٘) جواب ادلدعي العاـ على طليب السيد دببا ،الفقرة ٕٓ.
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 – ٕٜلقد قررت دائرة االستئناؼ ،لألسباب ادلبيَّنة فيما يلي ،رفض طليب السيد دببا وعدـ األخذ بتقرير اخلبَت
واستبعاد جواب السيد دببا على جواب ادلدعي العاـ.
ٖٓ – وتالحظ دائرة االستئناؼ ،على سبيل التمهيد ،أف طليب السيد دببا قُدِّما يف احلاشية ٓٔ من جوابو على
مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى .ودائرة االستئناؼ تستنكر ىذه ادلمارسة ألف ىذه الطلبات ينبغي أال تقدَّـ يف
جواب أحد الطرفُت على مذكرة أودعها الطرؼ اآلخر وال يف حاشية( .)ٖٙكما أف دائرة االستئناؼ ،حرصاً منها
على ضماف سرعة اإلجراءات ،ال رببِّذ تقدمي طرؼ طلبات من ىذا القبيل يف مذكرة ختامية يف إجراءات تتعلق
بدعوى استئناؼ.
ٖٔ – وفيما خيص جوىر طليب السيد دببا ،تالحظ دائرة االستئناؼ أف القرار الشفهي الصادر عن الدائرة االبتدائية
يف  ٕٚنيساف/أبريل ٕٓٔٓ القاضي برفض أدلة اخلبَت مل يكن قابالً لالستئناؼ على اإلطالؽ إال دبوجب ادلادة
يتعُت على السيد دببا دبوجب
ٕ( )ٔ( ٛد) من النظاـ األساسي اليت تقتضي التماس إذف الدائرة االبتدائية .وكاف َّ
القاعدة ٘٘ٔ (ٔ) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أف يودع طلباً لإلذف باالستئناؼ أماـ الدائرة االبتدائية يف
غضوف مخسة أياـ من تاريخ إخطاره بالقرار .وإذا وضعنا جانباً مسألة ما إذا كاف جيوز سبديد ادلهلة احملدَّدة يف
القاعدة ٘٘ٔ (ٔ) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات دبوجب البند ٖ٘ (ٕ) من الئحة احملكمة ،فمن الواضح
أف ىذه الطلبات ينبغي أف تقدَّـ ،إذا جاز تقدديها على اإلطالؽ ،إىل الدائرة االبتدائية .وبناء عليو يُرفَض طلب
سبديد ادلهلة ألنو قُدِّـ إىل دائرة االستئناؼ على حنو غَت نظامي.
ٕٖ – وفيما خيص الطلب الثاين الذي قدَّمو السيد دبباِّ ،
تذكر دائرة االستئناؼ بأف السيد دببا حياج ،يف معرض
تبياف سببو الثاين لالستئناؼ ،بأف الدائرة االبتدائية وقعت يف خطأ إجرائي برفضها قبوؿ األدلة اليت قدَّمها اخلبَت
شرح فيما يلي( ،)ٖٚجيوز للسيد دببا استئناؼ
الذي استعاف بو السيد دببا واليت أُحلقت يف ادلرفق ألف جبوابو .وكما سيُ َ
القرار أماـ دائرة االستئناؼ استناداً إىل انطوائو على خطأ إجرائي .لكن من شأف قبوؿ تقرير اخلبَت باعتباره دليالً
إضافياً يف دعوى االستئناؼ أف يؤدي يف واقع األمر إىل االلتفاؼ على القرار الشفهي الصادر عن الدائرة االبتدائية
القاضي برفض طلب السيد دببا .وإذا ُو ِضعت جانباً مسألة ما إذا كاف البند ٕ ٙمن الئحة احملكمة ،الذي ينص
( )ٖٙانظر احلكم الصادر يف قضية ادلدعي العاـ ضد توماس لوبانغا دييلو بعنواف ”قرار بشأف إعادة إيداع الوثيقة الداعمة
لالستئناؼ“ ٕٕ ،سبوز/يوليو  ،ICC-01/04-01/06-1445 (OA 13) ،ٕٓٓٛالفقرة .ٙ
( )ٖٚانظر الفقرة ٔٓٔ فيما يلي.
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على إمكاف تقدمي أدلة إضافية إىل دائرة االستئناؼ( ،)ٖٛينطبق على دعاوى االستئناؼ اليت تُقدَّـ دبوجب ادلادة ٕٛ
(ٔ) من النظاـ األساسي( ،)ٖٜفإف دائرة االستئناؼ تالحظ أف السيد دببا ال يزعم أف تقرير اخلبَت مل يكن دبتناولو
أثناء اإلجراءات اليت ُع ِقدت أماـ الدائرة االبتدائية(ٓٗ) .ويف ضوء ما تقدَّـ ،ترفض دائرة االستئناؼ طلب اإلذف
بتقدمي أدلة إضافية يف دعوى االستئناؼ وال تعتد بتقرير اخلبَت.
ٖٖ – وترى دائرة االستئناؼ أف جواب ادلدعي العاـ على طلب السيد دببا أ ِ
ُودع على حنو نظامي ألنو ،كما أشَت
إليو فيما تقدَّـ ،ما كاف للسيد دببا أف يقدِّـ طلبو ضمن جوابو على مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى .وفيما يتعلق
باحلجج اليت ساقها ادلدعي العاـ حلذؼ تقرير اخلبَت من سجل إجراءات االستئناؼ ،تالحظ دائرة االستئناؼ أهنا
رفضت طلب السيد دببا تقدمي تقرير اخلبَت باعتباره دليالً وأهنا قررت عدـ االعتداد بو .وعليو فال ضرورة الستبعاد
التقرير من سجل الدعوى .وبناء على ذلك ترفض دائرة االستئناؼ طلب ادلدعي العاـ يف ىذا الصدد.
ٖٗ – وأخَتاً ترفض دائرة االستئناؼ جواب السيد دببا على جواب ادلدعي العاـ عمالً بالبند ٕٗ (ٗ) من الئحة
احملكمة الذي ينص على أنو ال جيوز تقدمي جواب على أي وثيقة تع ّد جواباً يف حد ذاهتا.
رابعاً – يف جوىر ادلسألة

ألف – السبب األول لالستئناف

ٖ٘ – حياج السيد دببا يف معرض تبياف السبب األوؿ الستئنافو بأف الدائرة االبتدائية ”وقعت يف خطأ يف تطبيق
القانوف خبلوصها إىل أف قرار كبَت قضاة التحقيق يف بانغي الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ مل يكن قراراً هنائياً

بعدم مقاضاة [السيد دببا]“(ٔٗ).

( )ٖٛانظر بادلقابل الفقرة  ٙمن جواب السيد دببا على جواب ادلدعي العاـ ،اليت يفيد السيد دببا فيها بأنو مل يكن يرمي إىل تقدمي
تقرير اخلبَت إىل دائرة االستئناؼ بل إىل الدائرة التمهيدية.

( )ٖٜانظر القرار الصادر يف قضية ادلدعي العاـ ضد توماس لوبانغا دييلو بعنواف ”قرار بشأف ’طلب ادلدعي العاـ اإلذف بالرد على
”استنتاجات الدفاع رداً على مذكرة االستئناؼ اليت قدَّمها ادلدعي العاـ““‘ ٕٔ ،أيلوؿ/سبتمرب 01/04-01/06-424 ICC- ،ٕٓٓٙ
) ،(OA3الفقرتُت ٘ و.ٙ
(ٓٗ) انظر البند ٕ( )ٔ( ٙب) من الئحة احملكمة.
(ٔٗ) الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٘ (أ).
[توقيع رئيسة الدائرة]
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ٔ – تذكَت باإلجراءات ذات الصلة
 – ٖٙيف عاـ ٖٕٓٓ باشر ادلدعي العاـ للجمهورية لدى احملكمة االبتدائية الكربى يف بانغي (ادلشار إليو فيما يلي

بػ”ادلدعي العاـ يف بانغي“) ربقيقاً بشأف األحداث اليت ُو ِّجهت على أساسها التهم اليت يُنظَر فيها أماـ احملكمة
اجلنائية الدولية يف إطار قضية ادلدعي العاـ ضد جاف-بيَت دببا غومبو(ٕٗ).
 – ٖٚويف  ٕٛآب/أغسطس ٕٗٓٓ قدَّـ ادلدعي العاـ يف بانغي نتائج التحقيق (اليت يُشار إليها فيما يلي
بػ”طلب ادلدعي العاـ ادلقدَّـ يف  ٕٛآب/أغسطس ٕٗٓٓ“) الذي مشل أشخاصاً عديدين ،منهم السيد دببا ،إىل
كبَت قضاة التحقيق يف زلكمة بانغي االبتدائية الكربى (الذي يُشار إليو فيما يلي بػ”كبَت قضاة التحقيق“)(ٖٗ).
وخلص ادلدعي العاـ يف بانغي إثر ربقيقو إىل استنتاجات منها أف السيد دببا َّزود رئيس صبهورية أفريقيا الوسطى
السابق ،السيد أنج-فيلكس باتاسيو (ادلشار إليو فيما يلي بػ”السيد باتاسيو“) ،بنحو ألف جندي من جنوده شلن
ض ّموا الحقاً إىل جيش السيد باتاسيو(ٗٗ) .لكنو انتهى إىل عدـ وجود أدلة كافية تثبت أف السيد دببا شارؾ يف
ُ
(٘ٗ)
اجلرائم اليت ارتكبها جنوده أو أنو كاف على علم بكيفية استخداـ جنوده يف ادليداف  .لذا أوصى ادلدعي العاـ يف
بانغي حبفظ الدعوى ادلقامة على السيد دببا(.)ٗٙ
برد الدعوى جزئياً وإحالة
 – ٖٛويف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ أصدر كبَت قضاة التحقيق األمر ادلعنوف ”أمر ِّ
القضية إىل زلكمة اجلنايات“ (ادلشار إليو فيما يلي بػ”األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ“) ،الذي خلص

(ٕٗ) ”جواب االدعاء على أمر دائرة االستئناؼ بشأف تصنيف الوثائق“ ٔٔ ،تشرين األوؿ/أكتوبر ٕٓٔٓ،
 ،944-Conf-AnxAالفقرة ٔٛ؛ ِ
أودعت ىذه الوثيقة أيضاً يف سجل القضية بالرقم  ،CAR-OTP-0005يف الصفحات  0099إىل
 0118و .EVD-P-04260انظر أيضا القرار ادلطعوف فيو ،الفقرة .ٕٔٛ
(ٖٗ) ”إحالة الدفاع نسخاً عن الوثائق ادلستشهد هبا يف حواشي طلبو ادلقدَّـ طعناً يف مقبولية القضية“ ٔ٘ ،آذار/مارس ٕٓٔٓ،
أودعت ىذه الوثيقة أيضاً يف سجل القضية بالرقم  CAR-OTP-0004-0065و ِ
ICC-01/05-01/08-721-Anx26؛ ِ
أودعت ترصبة ذلا
ICC-01/05-01/08-

إىل اإلنكليزية بالرقم  ،CAR-OTP-0061يف الصفحات  0094إىل  .0130وكل اإلشارات ذات الصلة الواردة يف ىذا القرار ربيل إىل
الوثيقة .ICC-01/05-01/08-721-Anx26
(ٗٗ) طلب ادلدعي العاـ يف بانغي ادلقدَّـ بتاريخ  ٕٛآب/أغسطس ٕٗٓٓ ،الصفحتاف ٘ و.ٙ
(٘ٗ) طلب ادلدعي العاـ يف بانغي ادلقدَّـ بتاريخ  ٕٛآب/أغسطس ٕٗٓٓ ،الصفحة ٕٔ.
( )ٗٙطلب ادلدعي العاـ يف بانغي ادلقدَّـ بتاريخ  ٕٛآب/أغسطس ٕٗٓٓ ،الصفحتاف ٖٗ وٗٗ.
[توقيع رئيسة الدائرة]
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فيو إىل أف احلصانة الدبلوماسية سبنع مقاضاة السيد دببا( .)ٗٚوباإلضافة إىل ذلك أسقط كبَت قضاة التحقيق يف
منطوؽ األمر ادلذكور التهم عن السيد دببا واألشخاص اآلخرين لعدـ كفاية األدلة(.)ٗٛ
 – ٖٜويف  ٔٚأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ َّ
قدمت النيابة العامة ديثلها الوكيل األوؿ للمدعي العاـ للجمهورية لدى
زلكمة بانغي االبتدائية الكربى ”إخطاراً باالستئناؼ“(( )ٜٗيُشار إليو فيما يلي بػ”اإلخطار باالستئناؼ ادلقدَّـ يف
 ٔٚأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ“) إىل زلكمة بانغي االبتدائية الكربى طعناً يف األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب
ٕٗٓٓ .ونظرت دائرة االهتاـ يف زلكمة استئناؼ بانغي (ادلشار إليها فيما يلي بػ”زلكمة استئناؼ بانغي“) الحقاً
يف دعوى االستئناؼ.
ٓٗ – وبعد إيداع اإلخطار باالستئناؼ ادلقدَّـ يف  ٔٚأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ قدَّـ شلثلو النيابة العامة (ادلشار إليها
فيما يلي بػ”مكتب ادلدعي العاـ الرئيسي“) عدة دفوع خطية وشفهية خبصوص االستئناؼ ،على حنو ما يلي:
أ – يف ٖٕ تشرين الثاين/نوفمرب ٕٗٓٓ ساؽ مكتب ادلدعي العاـ الرئيسي ديثلو احملامي العاـ األوؿ،
يف مذكرة خطية بعنواف ”مرافعة تكميلية بغرض اإلحالة إىل دائرة االهتاـ“ حججاً منها أف تواطؤ
مشاحة فيو وأنو ال جيوز السماح بإسقاط
ت على حنو ال
السيد دببا يف اجلرائم اليت ارتكبها جنوده أُثبِ َ
ّ
ادلوجهة إليو .ولذا طلب ادلدعي العاـ الرئيسي أف يُن َقض األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب
التهم َّ
ٕٗٓٓ نقضاً جزئياً وطلب من زلكمة استئناؼ بانغي أف تأمر بإحالة صبيع ادلتهمُت إىل زلكمة
اجلنايات حملاكمتهم أمامها(ٓ٘)،
()ٗٚ
”إحالة رئيسة قلم احملكمة جوايب صبهورية أفريقيا الوسطى وصبهورية الكونغو الدديقراطية على ادلذكرة ادلعنونة ”طلب يقدَّـ طعناً
يف مقبولية القضية عمالً بادلادتُت  ٔٚو( )ٕ( ٜٔأ) من النظاـ األساسي‘“ ٜٔ ،نيساف/أبريل ٕٓٔٓICC-01/05-01/08-758- ،
 ،Anx2Cالصفحة ٔٔ؛ ِ
أودعت أيضاً باعتبارىا الوثيقة ادلعنونة ”إحالة الدفاع نسخاً عن الوثائق ادلستشهد هبا يف حواشي طلبو
ادلقدَّـ طعناً يف مقبولية القضية“ ٔ٘ ،آذار/مارس ٕٓٔٓ ،ICC-01/05-01/08-721-Anx16 ،ويف سجل القضية باعتبارىا الوثيقة
( CAR-OTP-0019الصفحات  0137إىل  ،)0164ويف سجل األدلة باعتبارىا الوثيقة  .EVD-P-01319وقُدِّمت إىل القضاة مسودة
ترصبة إنكليزية ذلذه الوثيقة .وكل اإلشارات ذات الصلة الواردة يف ىذا القرار ربيل إىل الوثيقة .ICC-01/05-01/08-758-Anx2C

( )ٗٛاألمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ ،الصفحتاف ٕ٘ و.ٕٙ
( )ٜٗادلالحظات اإلضافية جلمهورية أفريقيا الوسطى ،ICC-01/05-01/08-770-Anx2-tENG ،الصفحة ٖ؛ ِ
أودعت ىذه ادلالحظات
أيضاً يف وثيقة بعنواف ”إحالة الدفاع نسخاً عن الوثائق ادلستشهد هبا يف حواشي طلبو ادلقدَّـ طعناً يف مقبولية القضية“ٔ٘ ،
آذار/مارس ٕٓٔٓ.ICC-01/05-01/08-721-Anx17 ،
(ٓ٘) ادلالحظات اإلضافية جلمهورية أفريقيا الوسطى ، ICC-01/05-01/08-770-Anx2-tENG ،الصفحتاف  ٜوٓٔ.
[توقيع رئيسة الدائرة]
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ب – يف ٕٗ تشرين الثاين/نوفمرب ٕٗٓٓ طلب مكتب ادلدعي العاـ الرئيسي ديثلو ادلدعي العاـ ،يف
مذكرة خطية بعنواف ”مرافعة“ ،من زلكمة استئناؼ بانغي أف تقضي بإحالة اجلرائم ادلرتكبة حبق
أشخاص ،اليت يُشار إليها بػ”جرائم الدـ“ إىل احملكمة اجلنائية الدولية وأف ُربَاؿ اجلرائم االقتصادية
إىل زلكمة اجلنايات(ٔ٘).
ج – ويف نفس اليوـ ٕٗ ،تشرين الثاين/نوفمرب ٕٗٓٓ ،حاجت النيابة العامة ،ديثلها احملامي العاـ
الثاين ،كما يرد يف زلضر اجللسة (ادلشار إليو فيما يلي بػ”زلضر جلسة ٕٗ تشرين الثاين/نوفمرب
ٕٗٓٓ“) ،بأنو ”فيما يتعلق هبذه اإلجراءات ،ينبغي للمحكمة أف تتقيد بأحكاـ مذكرتنا وأف ربيل
صبيع ادلتهمُت اآلخرين إىل زلكمة اجلنايات لكي ُحياكموا أمامها عدا السيد بمبا [التشديد مضاؼ
ىنا] نظراً إىل منصبو باعتباره نائب رئيس صبهورية الكونغو الدديقراطية“(ٕ٘)؛

د – ويف  ٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ عقدت زلكمة استئناؼ بانغي على ما يبدو جلسة نقاش
شفهي أخرى خبصوص دعوى االستئناؼ لكن يبدو أف شبة صفحة أو عدة صفحات ناقصة من
زلضر اجللسة الذي كشف عنو ادلدعي العاـ [يف احملكمة اجلنائية الدولية] .ويبدو يف الصفحة األوىل
من الوثيقة غَت الكاملة أف احملامي العاـ الثاين حاج يف جلسة النقاش الشفهي اليت ُع ِقدت يف ٙ
كانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ بأنو ”يف ىذه القضية (جيب العمل وفقاً دلا ورد يف مرافعيت وإحالة
سائر ادلتهمُت إىل زلكمة اجلنايات لكي ُحياكموا أمامها ،عدا السيد مبمبا [كذا] نظراً إىل مركزه إذ
إنو نائب رئيس صبهورية الكونغو الدديقراطية“(ٖ٘).
(ٔ٘) ادلالحظات اإلضافية جلمهورية أفريقيا الوسطى ، ICC-01/05-01/08-770-Anx2-tENG ،الصفحة ٕٔ.
(ٕ٘) الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة  .ٔٛأ ِ
ُودعت الوثيقة اليت ورد فيها ىذا النص ادلقتبس يف ”جواب االدعاء على أمر دائرة
االستئناؼ بشأف أسباب تصنيف الوثائق“ ٔٗ ،تشرين األوؿ/أكتوبر ٕٓٔٓ ،ICC-01/05-01/08-951-Conf-AnxA ،الصفحة
ٔ  .وتلكم ىي الوثيقة اليت حياج السيد دببا بأف الدائرة االبتدائية مل تأخذىا باالعتبار عند إصدارىا القرار ادلطعوف فيو ألف االدعاء مل

يدرجها يف برنامج رينغتيل إال قبل صدور القرار بػٕٗ ساعة ،انظر الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٗٔ.
(ٖ٘)
” جواب االدعاء على أمر دائرة االستئناؼ بشأف أسباب تصنيف الوثائق“ ٔٔ ،تشرين األوؿ/أكتوبر ٕٓٔٓICC-01/05- ،
 ،01/08-944-AnxBزلضر اجللسة ٙ ،كانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ ،الصفحة ٔ؛ ِ
أودع أيضاً باعتباره الوثيقة ICC-01/05-01/08-
( CAR-OTP-0019 ،721-Anx17الصفحتاف  0189و )0190و .EVD-P-04119قُدِّمت إىل القضاة مسودة ترصبة ذلذه الوثيقة إىل
اإلنكليزية .ويرد القوس االستهاليل ،دوف القوس االنتهائي ،يف الوثيقة األصلية ويف مسودة الًتصبة .انظر أيضاً القرار ادلطعوف فيو،
[توقيع رئيسة الدائرة]
الرقم ICC-01/05-01/08 OA 3 :
51/15
ترصبة رمسية صادرة عن احملكمة

ICC-01/05-01/08-962-Corr-tARB 07-01-2013 16/51 FB T OA3

ٔٗ – ويف ٔٔ كانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ بعث احملامي ادلوَّكل عن رئيس صبهورية أفريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزيو
برسالة إىل رئيس زلكمة اجلنايات يف بانغي يطلب فيها أف ربيل جرائم احلرب اليت ارتُ ِكبت يف أراضي صبهورية
أفريقيا الوسطى عاـ ٕٕٓٓ إىل احملكمة اجلنائية الدولية(ٗ٘) .و ُِ
اقًتح يف الرسالة أف تفصل زلكمة اجلنايات بُت التهم
وأف ربيل جرائم االغتصاب والقتل وإتالؼ ادلمتلكات ادلنقولة وغَت ادلنقولة والنهب إىل احملكمة اجلنائية الدولية(٘٘).
()٘ٙ

ٕٗ – ويف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ أصدرت زلكمة استئناؼ بانغي حكمها يف دعوى االستئناؼ
(ادلشار إليو فيما يلي بػ”احلكم الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ“) الذي أبطلت بو جزئياً األمر الصادر يف

الفقرة ٓٔ  ،حيث تشَت الدائرة االبتدائية إىل أهنا مل تأخذ ىذه الوثيقة باالعتبار بسبب الصفحة الناقصة .وجيري النص الفرنسي
األصلي للمقتطف ادلقتبس على النحو التايلPour ce dossier (à respecter les termes de mon réquisitoire et renvoyer tous” :
les accusés devant la Cour Criminelle, sauf Mr. MBEMEBA [sic] compte tenu de son statut, car étant le Vice-

 .“Président de la République Démocratique du CONGOوحياج ادلدعي العاـ يف ”جواب االدعاء على أمر دائرة االستئناؼ
بشأف تصنيف الوثائق“ ،ICC-01/05-01/08-944 ،احلاشية  ،ٔٙبأف ىذه الوثيقة ىي نفسها الوثيقة ICC-01/05-01/08-951-
 ،Conf-AnxAادلذكورة يف الفقرة ( ٖٛج) أعاله .بيد أف دائرة االستئناؼ تالحظ أنو على الرغم من تشابو الوثيقتُت من حيث
ادلضموف فإف نصيهما سلتلفاف اختالفاً طفيفاً ويبدو أهنما تشَتاف إىل جلستُت ُع ِقدتا بتارخيُت سلتلفُت (ٕٗ تشرين الثاين/نوفمرب

ٕٗٓٓ و ٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ).

(ٗ٘) ”جواب االدعاء على أمر دائرة االستئناؼ بشأف تصنيف الوثائق“ ٔٔ ،تشرين األوؿ/أكتوبر ٕٓٔٓ،
أودع أيضاً باعتباره الوثيقة  ،EVD-P-04119 ،CAR-OTP-0019-0169و ِ
944-Conf-AnxC؛ ِ
أودعت ترصبة لو إىل اإلنكليزية
باعتبارىا الوثيقة  .CAR-OTP-0061-0133وصاغت الدائرة االبتدائية ىذه ادلعلومة بعبارات أخرى يف الفقرة ٔٔ من القرار ادلطعوف
فيو.
(٘٘)
”جواب االدعاء على أمر دائرة االستئناؼ بشأف تصنيف الوثائق“ ٔٔ ،تشرين األوؿ/أكتوبر ٕٓٔٓICC-01/05-01/08- ،
944-Conf-AnxC؛ ِ
أودع أيضاً باعتباره الوثيقة  ،EVD-P-04119 ،CAR-OTP-0019-0169وأودعت ترصبة لو إىل اإلنكليزية
باعتبارىا الوثيقة  .CAR-OTP-0061-0133وصاغت الدائرة االبتدائية ىذه ادلعلومة أيضاً بعبارات أخرى يف الفقرة ٔٔ من القرار
ادلطعوف فيو.
ICC-01/05-01/08-

()٘ٙ
”إحالة رئيسة قلم احملكمة جوايب صبهورية أفريقيا الوسطى وصبهورية الكونغو الدديقراطية على ادلذكرة ادلعنونة ”طلب يُقدَّـ طعناً
يف مقبولية القضية عمالً بادلادتُت  ٔٚو( )ٕ( ٜٔأ) من النظاـ األساسي‘“ ٜٔ ،نيساف/أبريل ٕٓٔٓICC-01/05-01/08-758- ،
برد الدعوى جزئياً والفصل بُت التهم وإحالة القضية إىل زلكمة اجلنايات ،صادر عن دائرة
 ،Anx2Dاليت تتضمن األمر ادلعنوف ”أمر ِّ
االهتاـ بالرقم ٕٔٓ يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ“؛ ِ
أودع أيضاً باعتباره الوثيقة ICC-01/05-01/08-721-Conf-Exp-
( CAR-OTP-0004 ،Anx18الصفحات  0148إىل  )0166و( CAR-OTP-0019الصفحات  0171إىل )0188
[توقيع رئيسة الدائرة]
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ادلوجهة
 ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ وأصدرت حكماً جديداً (بتَّت من جديد) يف جوىر الدعوى قاضيةً بإقرار التهم َّ
إىل السيد دببا واألشخاص اآلخرين وبفصل التهم يف ”جرائم الدـ“ عن اجلرائم االقتصادية وتقدديها إىل السلطات
ادلختصة إلحالتها إىل احملكمة اجلنائية الدولية(.)٘ٚ
ٖٗ – ويف ٕٓ كانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ أودع مكتب ادلدعي العاـ الرئيسي ”إخطاراً بالطعن“ أماـ الدائرة
اجلنائية حملكمة النقض (”ادلشار إليها فيما يلي بػ”زلكمة النقض“) ،وىي أعلى زلاكم صبهورية أفريقيا الوسطى
درجةً(.)٘ٛ
ٗٗ – ويف  ٚكانوف الثاين/يناير ٕ٘ٓٓ تلقى ادلدعي العاـ للمحكمة اجلنائية الدولية رسالة من احملامي ادلوَّكل عن
رئيس صبهورية أفريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزيو طلب فيها إحالة احلالة يف ىذا البلد إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
ت فيما إذا كاف
وطُلِب من ادلدعي العاـ يف ىذه الرسالة على وجو التحديد ”أف يفتح ربقيقاً بشأف ىذه احلالة للبَ ِّ
ديكن توجيو االهتاـ إىل السيد أنج-فيلكس باتاسيو والسيد جاف-بيَت دببا [وآخرين]“ يف اجلرائم ادلذكورة فيها(.)ٜ٘
٘ٗ – ويف ٔٔ نيساف/أبريل  ٕٓٓٙأصدرت زلكمة النقض حكمها (ادلشار إليو فيما يلي بػ”احلكم الصادر يف
ٔٔ نيساف/أبريل  )“ٕٓٓٙيف دعوى االستئناؼ اليت قدمها مكتب ادلدعي العاـ الرئيسي طعناً يف احلكم الصادر

و ،EVD-P-02749و ِ
أودعت ترصبة لو إىل اإلنكليزية بالرقم ( CAR-OTP-0061الصفحات
الصلة الواردة يف القرار احلايل ربيل إىل الوثيقة .ICC-01/05-01/08-758-Anx2D
( )٘ٚاحلكم الصادر يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ ،الصفحات ٓٔ و ٔٙو.ٔٚ
()٘ٛ
”جواب االدعاء على أمر دائرة االستئناؼ بشأف تصنيف الوثائق“ ٔٔ ،تشرين األوؿ/أكتوبر ٕٓٔٓICC-01/05-01/08- ،
أودع أيضاً باعتباره الوثيقة  CAR-OTP-0019-0199و .EVD-P-04127و ِ
944-Conf-AnxD؛ ِ
أودع اإلخطار بالطعن لدى احملكمة
اليت أصدرت القرار ادلطعوف فيو (زلكمة استئناؼ بانغي) لكن زلكمة النقض ىي اليت نظرت فيو .وتلقى القضاة مسودة ترصبة ذلذه
0030

إىل  .)0043وكل اإلشارات ذات

الوثيقة .وصاغت الدائرة االبتدائية ىذه ادلعلومات بعبارات أخرى يف الفقرة ٖٔ من القرار ادلطعوف فيو.
(” )ٜ٘إحالة الدفاع نسخاً عن الوثائق ادلستشهد هبا يف حواشي طلبو ادلقدَّـ طعناً يف مقبولية القضية“ ٔ٘ ،آذار/مارس ٕٓٔٓ،
 ،ICC-01/05-01/08-721-Anx19الصفحة ٕ؛ ِ
أودعت أيضاً باعتبارىا الوثيقة  ICC-01/05-01/08-29-Conf-Anx1AوCAR-
 .OTP-0001-0135وجيري النص الفرنسي األصلي للمقتطف ادلقتبس على النحو التايلouvrir une enquête sur cette situation ” :
]en vue de déterminer si Monsieur Ange Felix PATASSE, Monsieur Jean-Pierre BEMBA [ou d’autres personnes

.“peuvent être accusés de ces crimes
الرقم ICC-01/05-01/08 OA 3 :
ترصبة رمسية صادرة عن احملكمة

51/17

[توقيع رئيسة الدائرة]

ICC-01/05-01/08-962-Corr-tARB 07-01-2013 18/51 FB T OA3

يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ(ٓ .)ٙوخلصت زلكمة النقض إىل أف دعوى االستئناؼ مقبولة شكالً(ٔ.)ٙ
وقضت بأنو ”ال مراء يف أف األجهزة القضائية يف أفريقيا الوسطى غَت قادرة على التحقيق أو ادلقاضاة حقاً“(ٕ )ٙيف
الدعوى ادلقامة على السيد باتاسيو والسيد دببا وآخرين .إف خلوص احملكمة إىل ىذا االستنتاج يُعزى جزئياً إىل وجود
ىؤالء األشخاص خارج صبهورية أفريقيا الوسطى ومن مثّ فال سلطاف عليهم لقضائها ،وذلك وضع خلصت احملكمة
إىل أنو ”ذبسيد فعلي إلفالهتم من العقاب“(ٖ .)ٙلذا قضت زلكمة النقض بأف ”اللجوء إىل التعاوف الدويل يظل
يف ىذه احلالة الوسيلة الوحيدة للحيلولة دوف إفالهتم من العقاب“(ٗ )ٙوعليو ترى أف كبَت قضاة التحقيق أخطأ
بعدـ األخذ هبذا اخليار(٘ .)ٙوخلصت زلكمة النقض أيضاً إىل أف زلكمة استئناؼ بانغي ،بإحالتها ىؤالء
األشخاص ودبن فيهم السيد دببا إىل احملكمة اجلنائية الدولية” ،طبَّقت القانوف على النحو الواجب“(.)ٙٙ

ٕ  -اجلزء ذو الصلة من القرار ادلطعوف فيو

 – ٗٙخلصت الدائرة االبتدائية فيما خيص ادلعايَت ادلنصوص عليها يف ادلادة ( )ٔ( ٔٚب) من النظاـ األساسي
ادلوجهة يف قضية ادلدعي العاـ ضد جاف-بيَت دببا غومبو حقَّقت فيها دولة
إىل أف األحداث اليت تستند إليها التهم َّ
ذلا اختصاص عليها ىي صبهورية أفريقيا الوسطى( .)ٙٚوالحظت الدائرة االبتدائية أيضاً أف كبَت قضاة التحقيق ،يف
األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ ‘ٔ’ ،خلص إىل أنو ال ذبوز مقاضاة ادلتهم ألنو نائب رئيس صبهورية
(ٓ )ٙاحلكم الصادر يف ٔٔ نيساف/أبريل ICC-01/-05-01/08-758-Anx2E ،ٕٓٓٙ؛ ِ
أودع أيضاً باعتباره الوثيقة
 ،EVD-P-01327 ،CAR-OTP-0019-0261 ،01/08-721-Conf-Exp-Anx20و ِ
أودعت ترصبة لو إىل اإلنكليزية يف الوثيقة CAR-
 .OTP-0061-0022وكل اإلشارات ذات الصلة الواردة يف القرار احلايل ربيل إىل الوثيقة .ICC-01/05-01/08-758-Anx2E
(ٔ )ٙاحلكم الصادر يف ٔٔ نيساف/أبريل  ،ٕٓٓٙالصفحة ٘.
(ٕ )ٙاحلكم الصادر يف ٔٔ نيساف/أبريل  ،ٕٓٓٙالصفحة ٖ .وجيري النص الفرنسي األصلي للمقتطف ادلقتبس على النحو التايل:
ICC-01/05-

Que l’incapacité des services judiciaires Centrafricain à mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites les

.“concernant ne fait pas de doute
(ٖ )ٙاحلكم الصادر يف ٔٔ نيساف/أبريل  ،ٕٓٓٙالصفحة ٖ .وجيري النص الفرنسي األصلي للمقتطف ادلقتبس على النحو التايل:
”.“consacre de fait l’impunité
(ٗ )ٙاحلكم الصادر يف ٔٔ نيساف/أبريل  ،ٕٓٓٙالصفحة ٖ .وجيري النص الفرنسي األصلي للمقتطف ادلقتبس على النحو التايل:
”.“le recours à la coopération internationale reste dans ce cas le seul moyen d’empêcher cette impunité
(٘ )ٙاحلكم الصادر يف ٔٔ نيساف/أبريل  ،ٕٓٓٙالصفحة ٖ.
( )ٙٙاحلكم الصادر يف ٔٔ نيساف/أبريل  ،ٕٓٓٙالصفحة ٖ .وجيري النص الفرنسي األصلي للمقتطف ادلقتبس على النحو التايل:
”.“a fait une saine application de la loi
( )ٙٚالقرار ادلطعوف فيو ،الفقرة .ٕٔٛ
[توقيع رئيسة الدائرة]
الرقم ICC-01/05-01/08 OA 3 :
51/18
ترصبة رمسية صادرة عن احملكمة

ICC-01/05-01/08-962-Corr-tARB 07-01-2013 19/51 FB T OA3

ادلوجهة
أفريقيا الوسطى ومن مثّ حيظى باحلصانة الدبلوماسيةَّ ” ‘ٕ’ ،قرر يف نفس الوقت ،كما قيل ،إسقاط التهم َّ
إىل ادلتهم [ ]...استناداً إىل عدـ كفاية األدلة“( .)ٙٛبيد أف الدائرة االبتدائية خلصت إىل أف األمر الصادر يف
 ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ ”ليس قراراً هنائياً بشأف جوىر الدعوى ألف نائب ادلدعي العاـ قدَّـ يف اليوـ التايل ،أي
يف  ٔٚأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ ،استئنافاً صحيحاً يف ظاىره فيما خيص صبيع ادلتهمُت“( .)ٜٙوترى أنو ”حادلا أُلغي
برد الدعوى ،ازبذت زلكمتا االستئناؼ قرارين [ ]...أوقفا سَت الدعوى ادلنظورة أماـ القضاء
قرار القاضي ِّ
الوطٍت“(ٓ .)ٚوخلصت الدائرة أيضاً إىل أف أياً من حكمي االستئناؼ الالحقُت مل يكن قراراً بعدـ ادلقاضاة بادلعٌت
ادلقصود يف ادلادة ( )ٔ( ٔٚب) من النظاـ األساسي ،ألف ”ىذين القرارين الراميُت إىل وقف سَت الدعوى ادلقامة
يف صبهورية أفريقيا الوسطى [ ]...صدر[ا] وقت كانت القضية قد أحيلت إىل احملكمة اجلنائية الدولية“(ٔ.)ٚ
ٍ
باقتضاب ما يرد يف قرارىا بشأف ىذا السبب من أسباب االستئناؼ على النحو
 – ٗٚوخلصت الدائرة االبتدائية
التايل:
لقد استُنفدت يف الدعوى اجلنائية ادلقامة يف صبهورية أفريقيا الوسطى كل السبل ادلتاحة لالستئناؼ (إال فيما ما
خيص زلكمة النقض ،حيث ال يزاؿ ينظر يف طلب أُ ِ
ودع مؤخراً بشأف مسألة قانونية’ ،الطعن‘) .واحملصلة النهائية
ُ
ذلذه اإلجراءات اليت نػُفِّذت على ادلستوى الوطٍت ،مقرونةً بإحالة صبهورية أفريقيا الوسطى احلالة إىل احملكمة اجلنائية
الدولية ،ىي أف ىذه القضية ليست’ ‘ٔ’ :قضية ربقق فيها أو تقاضي عليها الدولة صاحبة االختصاص عليها‘
(ادلادة ( )ٔ( ٔٚأ) – فما من ربقيق أو مقاضاة جيرياف حالياً يف صبهورية أفريقيا الوسطى؛ ’’ٕ‘ قضية قررت الدولة

فيها ’عدـ مقاضاة الشخص ادلعٍت‘ (ادلادة ( )ٔ( ٔٚب) من النظاـ األساسي) ألف الدولة قررت أف الشخص
ادلعٍت ينبغي أف يقاضى أماـ احملكمة اجلنائية الدولية [.)ٕٚ(]...

ٖ – الوثيقة الداعمة لالستئناؼ

 – ٗٛحياج السيد دببا بأف األمر الصادر عن كبَت قضاة التحقيق يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ قرار هنائي يف
جوىر الدعوى ”مل َّ
يعدؿ الحقاً باستئناؼ صحيح“ ولذا يػُ َعد دبنزلة قرار بعدـ ادلقاضاة(ٖ.)ٚ
( )ٙٛالقرار ادلطعوف فيو ،الفقرة ٕٕٔ.

( )ٜٙالقرار ادلطعوف فيو ،الفقرة ٕٕٕ.
(ٓ )ٚالقرار ادلطعوف فيو ،الفقرة ٕٓٗ.
(ٔ )ٚالقرار ادلطعوف فيو ،الفقرة ٕٕٗ.
(ٕ )ٚالقرار ادلطعوف فيو ،الفقرة ٔ.ٕٙ
(ٖ )ٚالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٚ
الرقم ICC-01/05-01/08 OA 3 :
ترصبة رمسية صادرة عن احملكمة

51/19

[توقيع رئيسة الدائرة]

ICC-01/05-01/08-962-Corr-tARB 07-01-2013 20/51 FB T OA3

 – ٜٗويذىب السيد دببا دعماً لتأكيده ىذا إىل أف الدائرة االبتدائية أخطأت بعدـ إيالئها األمهية الكافية دلرافعة
(ٗ)ٚ
رجع يف آف معاً إىل األمر الصادر
ادلدعي العاـ يف بانغي يف  ٕٛآب/أغسطس ٕٗٓٓ  .وحياج بأنو ينبغي أف يُ َ
يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ وإىل ىذه ادلرافعة اليت طلب فيها ادلدعي العاـ حفظ الدعوى ادلقامة حبقو .وحياج
السيد دببا فضالً عن ذلك بأف ”كبَت قضاة التحقيق كاف يف احلقيقة ملزماً بالعمل هبذا الطلب“(٘ .)ٚويشدِّد السيد
دببا يف ىذا اخلصوص على أف خلوص ادلدعي العاـ يف بانغي إىل عدـ كفاية األدلة جاء نتيجة لتحقيق متقن وأف
الغاية من طلب ادلدعي العاـ كانت تتمثل يف حفظ الدعوى ادلقامة عليو(.)ٚٙ
ٓ٘ – وحياج السيد دببا باإلضافة إىل ذلك بأف الدائرة االبتدائية أخطأت خبلوصها إىل أف االستئناؼ الذي قُدِّـ
()ٚٚ
طعناً يف األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ ادلتعلق جبميع ادلتهمُت كاف صاحلاً يف ظاىره  .ودعماً
لتأكيده ىذا يذىب أوالً إىل أف ادلدعي العاـ يف بانغي مل يقصد قط أف يستأنف اجلزء القاضي بإسقاط التهم
ادلوجهة إليو من األمر ادلعٍت ويذىب ثانياً إىل أف امسو مل يرد يف اإلخطار باالستئناؼ(.)ٚٛ
َّ
ٔ٘ – وأخَتاً حياج السيد دببا بأف الدائرة االبتدائية أخطأت بعدـ النظر يف ”وثيقة حامسة“( )ٜٚىي زلضر جلسة
ٕٗ تشرين الثاين/نوفمرب ٕٗٓٓ الذي يتضمن سجالً جللسات النقاش الشفهي اليت عقدت أماـ زلكمة استئناؼ
بانغي واليت يدفع بأهنا تقدـ دليالً إضافياً يدعم حجتو بأف اجلهات ادلختصة بادلقاضاة يف صبهورية أفريقيا الوسطى
”ازبذت عن وعي قراراً بعدـ مقاضاتو“(ٓ .)ٛويقر السيد دببا بأف مكتب ادلدعي العاـ الرئيسي أودع دفوعاً إضافية
فيما يتعلق باالستئناؼ زاعماً بأهنا تنقض استنتاجات كبَت قضاة التحقيق الواردة يف األمر الصادر يف ٔٙ
ادلوجهة إليو ”دوف سند من
أيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ فيما يتعلق بو لكنو حياج بأف زلكمة استئناؼ بانغي أيّدت التهم َّ
القانوف ورغم عدـ وجود استئناؼ“(ٔ .)ٛوحياج السيد دببا باإلضافة إىل ذلك بأف سجل جلسات النقاش الشفهي
(ٗ )ٚالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٓٔ.
(٘ )ٚالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٛ
( )ٚٙالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرتاف  ٜوٓٔ.

( )ٚٚالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٖٔ.
( )ٚٛالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرات ٔٔ إىل ٖٔ.
( )ٜٚالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٗٔ اليت يُشار فيها إىل زلضر جلسة ٕٗ تشرين الثاين/نوفمرب ٕٗٓٓ.
(ٓ )ٛالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٗٔ.
(ٔ )ٛالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٔٚ
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يشَت إىل أف مكتب ادلدعي العاـ الرئيسي نكص عن طلبو إسقاط التهم الوارد يف مرافعتو السابقة(ٕ )ٛوأف امسو ”مل
يُدرج يف حكم زلكمة استئناؼ بانغي الصادر يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ إال بعد ”التدخل غَت الالئق“
من جانب رئيس صبهورية أفريقيا الوسطى(ٖ ،)ٛما يُعد ذباوزاً حلدود السلطة“.

ٗ – اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ

ٕ٘ – حياج ادلدعي العاـ بأف الدائرة االبتدائية أصابت بقضائها بأف األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ
ليس قراراً بعدـ ادلقاضاة بادلعٌت ادلقصود يف ادلادة ( )ٔ( ٔٚب) من النظاـ األساسي ألنو استؤنِف استئنافاً حظي
بالقبوؿ(ٗ .)ٛويتفق يف ىذا الصدد مع منطق الدائرة االبتدائية يف تفسَت احلكم الصادر يف ٔٔ نيساف/أبريل ٕٓٓٙ
عن زلكمة النقض بأنو ”حسم األمر فيما يتعلق باإلجراءات القضائية الوطنية“(٘.)ٛ
ٖ٘ – وحياج ادلدعي العاـ خصوصاً بأف السيد دببا خاطئ يف تأكيده أف كبَت قضاة التحقيق ملزـ باتباع توصيات
ادلدعي العاـ يف بانغي ،مشَتاً إىل أف ىذا التأكيد ال يدعمو سند من القانوف اجلنائي جلمهورية أفريقيا الوسطى(.)ٛٙ
ِ
اإلفادات الشفهيةَ اليت أدىل هبا ادلدعي العاـ يف بانغي خبصوص أسباب
ويدفع بأف السيد دببا ُخيرِج عن السياؽ
()ٛٚ
احلجج اخلطيةَ اليت قدمها مكتب ادلدعي العاـ
إيداع اإلخطار باالستئناؼ ادلؤرخ يف  ٔٚأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ و َ
الرئيسي بشأف االستئناؼ ادلقدَّـ طعناً يف األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ(.)ٛٛ
ٗ٘ – ويدفع ادلدعي العاـ أيضاً بأف زلضر اجللسات اليت ُع ِقدت أماـ زلكمة استئناؼ بانغي ال يؤثر يف قضاء
الدائرة االبتدائية بأف الدعوى مقبولة( )ٜٛألنو يرى أف السيد دببا ”يغفل إيداعات أخرى تشَت بوضوح إىل أف
االستئناؼ قُدِّـ طعناً يف األمر [ ]...برمتو“(ٓ.)ٜ
(ٕ )ٛالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٜٔ
(ٖ )ٛالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٕٓ.
(ٗ )ٛاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الصفحة .ٔٙ
(٘ )ٛاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٜٗ

( )ٛٙاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرتاف ٔ٘ وٕ٘.
( )ٛٚاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٕ٘.
( )ٛٛاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرتاف ٕ٘ وٖ٘.
( )ٜٛاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرتاف  ٘ٙو.٘ٚ
(ٓ )ٜاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .٘ٛ
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٘ – مالحظات اجملٍت عليهم

٘٘ – يشَت اجملٍت عليهم إىل أف السيد دببا حياج ،على حد فهمهم ،بأف الدائرة االبتدائية أخطأت بقضائها بأف
األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ ليس قراراً هنائياً يف جوىر الدعوى من ناحية ادلادة ( )ٔ( ٔٚج) من
النظاـ األساسي(ٔ .)ٜويروف أف ال سند ذلذه احلجة ألف الدائرة االبتدائية خلصت عن صواب إىل أف االستئناؼ
ادلقدَّـ إىل زلكمة استئناؼ بانغي طعناً يف األمر يشمل اجلزء ادلتعلق بإسقاط التهم عن السيد دببا(ٕ .)ٜوحياج اجملٍت
عليهم أيضاً بأنو ال جيوز اعتبار األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ قراراً ينطبق عليو مبدأ عدـ جواز
أحكاـ هنائية يف جوىر الدعوى إثر
احملاكمة عن اجلردية ذاهتا مرتُت ألف ىذا ادلبدأ ال يسري إال إذا صدرت
ٌ
احملاكمة(ٖ .)ٜوالرأي عند اجملٍت عليهم أف مسألةَ ما إذا كاف األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ قد استؤنف
عترب قراراً هنائياً يف جوىر الدعوى بادلعٌت ادلقصود يف ادلادة
”ليست وجيهة البتة“ ألنو ال ديكن ،على أية حاؿ ،أف يُ َ
( )ٔ( ٔٚج) من النظاـ األساسي(ٗ.)ٜ

 – ٙمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى

 – ٘ٙرباج صبهورية أفريقيا الوسطى بأنو ليس يف قانوف إجراءاهتا اجلنائية حكم يُلزـ قاضي التحقيق باألخذ حبجج
ادلدعي العاـ(٘ .)ٜوتالحظ أف األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ كاف سيغدو هنائياً لو أنو مل يُستأنف أو
مل تؤيده بعد استئنافو زلكمةٌ من درجة أعلى .وتستدرؾ بالقوؿ إف ىذا األمر استؤنِف ونُِقض( .)ٜٙورباج فضالً عن
ادلوجهة إىل السيد دببا( )ٜٚوذلك
ذلك بأف دعوى االستئناؼ تشمل األمر برمتو دبا فيو جزؤه القاضي بإسقاط التهم َّ
ألف ’ٔ‘ اإلخطار باالستئناؼ ادلؤرخ يف  ٔٚأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ أشار إىل األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب

(ٔ )ٜمالحظات اجملٍت عليهم ،الفقرة .ٕٛ
(ٕ )ٜمالحظات اجملٍت عليهم ،الفقرة .ٕٜ

(ٖ )ٜمالحظات اجملٍت عليهم ،الفقرة ٖٓ.
(ٗ )ٜمالحظات اجملٍت عليهم ،الفقرة ٖٗ.
(٘ )ٜمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة .ٜٔ
( )ٜٙمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة ٕٗ.
( )ٜٚمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرات ٖٓ إىل ٖٖ.
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()ٜٛ
تبُت أيضاً أف االستئناؼ ِ
أودع طعناً يف
بأصبعو ؛ ’ٕ‘ احلجج اخلطية اليت قدمها مكتب ادلدعي العاـ الرئيسي ِّ
األمر بأكملو(.)ٜٜ

يتبُت من ادلذكرات اخلطية الثالث اليت قدَّمها مكتب ادلدعي العاـ
 – ٘ٚورباج صبهورية أفريقيا الوسطى بأنو َّ
الرئيسي إىل زلكمة استئناؼ بانغي أنو طلب ’ٔ‘ نقض ما يتعلق حبفظ الدعوى ادلقامة على السيد دببا من األمر
الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ؛ ’ٕ‘ فصل اجلرائم االقتصادية عن ”جرائم الدـ“ على أف ُحيا َكم على جرائم
الدـ أماـ احملكمة اجلنائية الدولية(ٓٓٔ) .وتدفع صبهورية أفريقيا الوسطى بأنو حينما طلبت النيابة العامة يف جلسة
النقاش الشفهي اليت ُع ِقدت يف ٕٗ تشرين الثاين/نوفمرب ٕٗٓٓ عدـ إحالة السيد دببا إىل احملكمة اجلنائية نظراً إىل
منصبو بصفتو نائب رئيس صبهورية الكونغو الدديقراطية ،فإف طلبها ىذا مل يكن يتعلق إال باجلرائم االقتصادية(ٔٓٔ).
لذا فقد أصابت الدائرة االبتدائية يف خلوصها إىل أنو مل يصدر يف صبهورية أفريقيا الوسطى قرار بعدـ مقاضاة السيد
دببا(ٕٓٔ)ِّ .
وتذكر أيضاً بأهنا أعربت جبالء عن رغبتها يف أف ترى السيد دببا يُ َساءَؿ عما ارتُ ِكب يف أراضيها من
انتهاكات جسيمة حلقوؽ اإلنساف(ٖٓٔ).

 – ٚجواب ادلدعي العاـ

يكرر ادلدعي العاـ القوؿ إف دعوى االستئناؼ اليت قُدِّمت طعناً يف األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب
ِّ – ٘ٛ
ادلوجهة إىل السيد دببا(ٗٓٔ) .ويرى أف االستئناؼ كاف يتعلق هبذا األمر برمتو وجبميع
ٕٗٓٓ تشمل إسقاط التهم َّ
ملخص زلضر جلسة
ادلتهمُت(٘ٓٔ) .وحياج بأف مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى تدعم قولو بأف السيد دببا خيُْ ِرج
َ
النقاش الشفهي اليت ُع ِقدت يف ٕٗ تشرين الثاين/نوفمرب ٕٗٓٓ عن سياقو وأف النيابة العامة مل تشر يف ىذه

( )ٜٛمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرتاف ٕٖ وٖٖ.
( )ٜٜمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرتاف  ٖٙو.ٖٚ
(ٓٓٔ) مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرات ٘ٗ إىل .ٗٚ

(ٔٓٔ) مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة .ٗٛ
(ٕٓٔ) مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة .ٜٗ
(ٖٓٔ) مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة ٖٗ.
(ٗٓٔ) جواب ادلدعي العاـ ،الفقرات ٗ إىل .ٙ
(٘ٓٔ) جواب ادلدعي العاـ ،الفقرة ٘.
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وجو إىل السيد دببا االهتاـ فيها .وعليو يرى ادلدعي العاـ أنو حىت لو كانت
اجللسة إال إىل اجلرائم االقتصادية اليت مل يُ َّ
الدائرة االبتدائية أخذت دبا جاء يف زلضر ىذه اجللسة دلا أثَّر ذلك تأثَتاً ذا شأف يف نتيجة القرار ادلطعوف فيو(.)ٔٓٙ

 – ٛجواب السيد دببا

 – ٜ٘يعيد السيد دببا القوؿ إنو دلػّا كاف ادلدعي العاـ يف بانغي قد خلص إىل عدـ وجود أدلة ضده ،فقد كاف
قاضي التحقيق ملزماً باتّباع توصياتو( .)ٔٓٚبيد أنو يالحظ أيضاً أف كليهما خلص على أية حاؿ إىل عدـ كفاية
األدلة ضده(.)ٔٓٛ
ٓ – ٙويؤكد السيد دببا أف دفوع صبهورية أفريقيا الوسطى تؤيد حجتو القائلة بأف األمر القاضي بإسقاط التهم
()ٜٔٓ
يكرر قولو إف االستئناؼ ادلقدَّـ طعناً يف األمر
طعن فيو عن طريق االستئناؼ  .وعليو ِّ
يصبح هنائياً إذا مل يُ َ
الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ ال يتعلق بو(ٓٔٔ) .ويالحظ دعماً حلجتو ىذه أف ادلدعي العاـ يف بانغي قاؿ
إف األمر ادلذكور أُ ِ
ودع بسبب استبعاد أشخاص معيَّنُت من التحقيق(ٔٔٔ) ،ويرى أف ذلك مؤيَّد أيضاً بػ”عريضة
االهتاـ“ اليت أودعها مكتب ادلدعي العاـ الرئيسي يف ٕٕ تشرين األوؿ/أكتوبر ٕٗٓٓ(ٕٔٔ).
ٔ – ٙوأخَتاً حياج السيد دببا بأنو لو كانت ادلرافعات الشفهية اليت قدمتها النيابة العامة أماـ زلكمة استئناؼ بانغي
يف جلسة ٕٗ تشرين الثاين/نوفمرب ٕٗٓٓ لطلب حفظ الدعوى ادلقامة عليو بالنظر إىل منصبو بصفتو نائب رئيس
صبهورية الكونغو الدديقراطية ال تتعلق إال بشق القضية اخلاص باجلرائم االقتصادية من القضية لكاف ينبغي للنيابة أف
تطلب حفظ الدعوى عمالً بادلادة  ٗٚمن قانوف اإلجراءات اجلنائية جلمهورية أفريقيا الوسطى(ٖٔٔ).

( )ٔٓٙجواب ادلدعي العاـ ،الفقرة .ٙ
( )ٔٓٚجواب السيد دببا ،الفقرة ٗٔ.
( )ٔٓٛجواب السيد دببا ،الفقرة ٘ٔ.

( )ٜٔٓجواب السيد دببا ،الفقرة .ٔٚ
(ٓٔٔ) جواب السيد دببا ،الفقرة ٕٓ.
(ٔٔٔ) جواب السيد دببا ،الفقرة ٕٔ.
(ٕٔٔ) جواب السيد دببا ،الفقرة ٕٔ.
(ٖٔٔ) جواب السيد دببا ،الفقرة ٖٖ.
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 – ٜبَت دائرة االستئناؼ يف ادلسألة

(أ) الخطأ المدعى بوقوعه ومعيار المراجعة
ٕ – ٙال حيدِّد السيد دببا بصريح العبارة ما إذا كاف اخلطأ الذي يدعي بوقوعو خطأ من الناحية القانونية أـ خطأ
من الناحية الوقائعية أـ خطأ من الناحية اإلجرائية .وحياج دعماً ذلذا السبب من أسباب االستئناؼ بأف الدائرة
االبتدائية أولت لبعض الوقائع وزناً غَت ٍ
كاؼ(ٗٔٔ) أو مل تأخذ باالعتبار بعض الوقائع ذات الصلة(٘ٔٔ) .وعليو فإف
دائرة االستئناؼ تعترب أف السيد دببا يدعي بوقوع أخطاء من الناحية الوقائعية.
ٖ – ٙلقد سبق أف قضت دائرة االستئناؼ بأف تدخلها لتعديل قرار تنظر فيو يكوف مربَّراً ”إذا شاب استنتاجات
[الدائرة ادلعنية] عيب بسبب خطئها يف مسألة تتعلق بالقانوف أو إساءهتا تقييم الوقائع اليت يستند إليها قرارىا أو
تغاضيها عن وقائع ذات صلة أو مراعاهتا لوقائع خارجة عن نطاؽ ادلسائل اليت تنظر فيها‘‘( .)ٔٔٙوترى دائرة
االستئناؼ أف معيار ادلراجعة ىذا ينطبق أيضاً عند مراجعة القرارات ادلتعلقة دبقبولية القضايا.
ٗ – ٙوعليو فإف دائرة االستئناؼ ستبُت ،يف ضوء الدفوع اليت َّ
قدمها السيد دببا يف دعوى االستئناؼ ،فيما إذا
كاف قد برىن على أف الدائرة االبتدائية وقعت يف خطأ من الناحية الوقائعية بإساءة تقييم الوقائع أو بالتغاضي عن
وقائع ذات صلة أو دبراعاة وقائع خارجة عن نطاؽ ادلسائل اليت تنظر فيها الدائرة.

(ٗٔٔ) انظر الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٖٔ.
(٘ٔٔ) انظر الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٗٔ.
( )ٔٔٙاحلكم الصادر يف قضية ادلدعي العاـ ضد جرماف كاتانغا وماتيو نغوجولو شوي بعنواف ”حكم بشأف دعوى االستئناؼ اليت
قدمها ماتيو نغوجولو شوي يف  ٕٚآذار/مارس  ٕٓٓٛطعناً يف قرار الدائرة التمهيدية األوىل خبصوص طلب ادلستأنف اإلفراج عنو
مؤقتاً“  ٜحزيراف/يونيو  ،ICC-01/04-01/07-572 (OA 4) ،ٕٓٓٛالفقرة ٕ٘ .وطُبِّق نفس ادلعيار يف احلكم الصادر يف قضية
ادلدعي العاـ ضد جاف-بيَت دببا غومبو بعنواف ”حكم بشأف دعوى االستئناؼ اليت قدَّمها السيد جاف-بيَت دببا طعناً يف قرار الدائرة

التمهيدية الثالثة ادلعنوف ’قرار بشأف طلب اإلفراج ادلؤقت‘“ ٔٙ ،كانوف األوؿ/ديسمرب ،ICC-01/05-01/08-323 (OA) ،ٕٓٓٛ
الفقرة ٕ٘ .انظر أيضاً ،يف قضية ادلدعي العاـ ضد جاف-بيَت دببا غومبو ،قرار الدائرة التمهيدية الثانية ادلعنوف ’’قرار بشأف استئناؼ
ادلدعي العاـ قرار الدائرة التمهيدية الثانية ادلعنوف ’قرار بشأف اإلفراج ادلؤقت عن جاف-بيَت دببا غومبو والدعوة إىل عقد جلسات مع
شلثلي شللكة بلجيكا وصبهورية الربتغاؿ وصبهورية فرنسا وصبهورية أدلانيا االربادية واجلمهورية اإليطالية وصبهورية جنوب أفريقيا‘“،
ٕ كانوف األوؿ/ديسمرب  ،ICC-01/05-01/08-631-Conf (OA 2( ،ٕٜٓٓالفقرة ٔ.ٙ
[توقيع رئيسة الدائرة]
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(ب) جوهر السبب األول لالستئناف

٘ – ٙيتعلق السبب األوؿ لالستئناؼ دبا إذا كانت الدائرة االبتدائية قد أخطأت ”خبلوصها إىل أف قرار كبَت قضاة
التحقيق يف بانغي الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ مل يكن قراراً هنائياً بعدم مقاضاة ادلتهم“( .)ٔٔٚولئن كاف

السيد دببا ال يشَت بصريح العبارة يف الوثيقة الداعمة لالستئناؼ إىل ما إذا كاف يستند يف سوقو سبب االستئناؼ
ىذا إىل ادلادة ( )ٔ( ٔٚب) أـ (ج) ،فإف دائرة االستئناؼ تالحظ أف حججو فيما خيص ىذا السبب تتعلق دبا
إذا كانت ”سلطات صبهورية أفريقيا الوسطى قد ازبذت قراراً مقصوداً بعدـ مقاضاتو“( .)ٔٔٛولذا ترى أنو ينبغي
دراسة سبب االستئناؼ ىذا بالرجوع إىل ما خلصت إليو الدائرة االبتدائية يف القرار ادلطعوف فيو من استنتاجات
فيما خيص ادلادة ( )ٔ( ٔٚب) من النظاـ األساسي.
 – ٙٙوينبغي التشديد من البداية على أف ادلسألة اليت كانت تنظر فيها الدائرة االبتدائية ىي ما إذا كانت
اإلجراءات القضائية اليت ُع ِقدت يف إطار قضية دولة أفريقيا الوسطى ضد أنج-فيلكس باتاسيو وآخرين قد أفضت
إىل صدور قرار بعدـ مقاضاة السيد دببا بادلعٌت ادلقصود يف ادلادة ( )ٔ( ٔٚب) من النظاـ األساسي ،األمر الذي

كاف ديكن أف جيعل القضية غَت مقبولة أماـ احملكمة اجلنائية الدولية .ولم يكن منوطاً بالدائرة االبتدائية أف تراجع

القرارات الصادرة عن زلاكم صبهورية أفريقيا الوسطى لتبُت ما إذا كانت ىذه احملاكم طبَّقت قانوف ىذا البلد تطبيقاً
يتعُت على دائرة ابتدائية البَت يف حاؿ اإلجراءات القضائية الوطنية،
صحيحاً .وترى دائرة االستئناؼ أنو حينما َّ
فينبغي ذلا أف تقبل صحة قرارات احملاكم الوطنية وأثرىا على ظاىرىا ما مل تُقدَّـ إليها أدلة قاطعة تشَت إىل خالؼ
ذلك.

 – ٙٚلقد ُعرضت على الدائرة االبتدائية ثالثة قرارات صادرة عن زلاكم صبهورية أفريقيا الوسطى فيما خيص قضية
دولة أفريقيا الوسطى ضد أنج-فيلكس باتاسيو وآخرين .وأوذلا ىو األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ عن

كبَت قضاة التحقيق الذي يقضي بإسقاط التهم عن السيد دببا .وثانيها ىو احلكم الصادر يف  ٔٙكانوف
األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ عن زلكمة االستئناؼ يف بانغي الذي يلغي بصورة جزئية األمر الصادر يف ٔٙ
وخيلص فيو ربديداً إىل ”وجوب تأييد“ التهم ادلوجهة إىل السيد دببا( .)ٜٔٔأما ثالثها فهو
أيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ ُ
احلكم الصادر يف ٔٔ نيساف/أبريل  ٕٓٓٙعن زلكمة النقض الذي نقضت فيو جزئياً حكم دائرة استئناؼ بانغي
( )ٔٔٚالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٘.
( )ٔٔٛالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٗٔ.
( )ٜٔٔاحلكم الصادر يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ ،الصفحة .ٚ
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لكنها مل تنقض اجلزء ادلتعلق بالسيد دببا الذي أيَّدت(ٕٓٔ) فيما خيصو القضاء يف احلكم الصادر يف  ٔٙكانوف
(ٕٔٔ)
األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ بػ ’ٔ‘ اخللوص إىل وجوب تأييد التهم ادلوجهة إليو و’ٕ‘ اإليعاز إىل النيابة العامة
بعرض ادلسألة على السلطات ادلختصة يف صبهورية أفريقيا الوسطى بغية إحالتها إىل احملكمة اجلنائية الدولية(ٕٕٔ).
 – ٙٛوحياج السيد دببا بأف الغرض من طلب ادلدعي العاـ يف زلكمة بانغي إسقاط التهم كاف ”إهناء الدعوى
ادلقامة“ عليو(ٖٕٔ) .والسيد دببا زلق يف ىذا الصدد؛ فصحيح أف طلب ادلدعي العاـ يف بانغي يشَت إىل أف ىذا ىو
ما يوصي بو(ٕٗٔ) .بيد أنو ،فيما تبع ذلك من إجراءات قضائية ،مل توافق ال زلكمة االستئناؼ يف بانغي وال زلكمة
النقض على وجوب وقف مقاضاة السيد دببا؛ بل خلصت كلتا احملكمتُت إىل وجوب تأييد التهم ادلوجهة إىل السيد
دببا اليت أسقطها كبَت قضاة التحقيق وأحالتا ادلسألة يف آف واحد إىل السلطة ادلختصة من أجل إحالة ادلسألة إىل
احملكمة اجلنائية الدولية(ٕ٘ٔ) .وعليو ترى دائرة االستئناؼ أف السيد دببا مل يربىن على أف الدائرة االبتدائية أخطأت
باستنادىا إىل حكم زلكمة استئناؼ بانغي وحكم زلكمة النقض للخلوص إىل أنو مل يصدر قرار بعدـ ادلقاضاة
بادلعٌت ادلقصود يف ادلادة ( )ٔ( ٔٚب) من النظاـ األساسي.
 – ٜٙويؤكد السيد دببا أيضاً أف الدائرة االبتدائية أخطأت بعدـ إيالئها الوزف الكايف لطلب ادلدعي العاـ ،الذي
قدَّمو يف مرافعتو يف  ٕٛآب/أغسطس ٕٗٓٓ ،إسقاط التهم ادلوجهة إليو .وحياج بأف ”كبَت قضاة التحقيق كاف يف
احلقيقة ملزماً بالنزوؿ عند طلب [ادلدعي العاـ يف بانغي] إسقاط التهم لعدـ كفاية األدلة( .)ٕٔٙبيد أف دائرة

(ٕٓٔ) قالت زلكمة النقض فيما يتعلق هبذا اجلزء من احلكم الصادر يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ إف زلكمة االستئناؼ يف
بانغي ”طبَّقت القانوف على النحو الواجب“ ،الصفحة ٗ.
(ٕٔٔ) احلكم الصادر يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ ،الصفحة .ٚ
(ٕٕٔ) احلكم الصادر يف ٔٔ نيساف/أبريل  ،ٕٓٓٙالصفحة ٗ.

(ٖٕٔ) الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٓٔ.
(ٕٗٔ) مرافعة ادلدعي العاـ يف بانغي بتاريخ  ٕٛآب/أغسطس ٕٗٓٓ ،الصفحات ٗ و٘ٔ ؤٖ.
(ٕ٘ٔ) احلكم الصادر يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ ،الصفحة ٚ؛ احلكم الصادر يف ٔٔ نيساف/أبريل  ،ٕٓٓٙالصفحتاف ٖ
وٗ.
( )ٕٔٙالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٛ
[توقيع رئيسة الدائرة]
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االستئناؼ تالحظ ،كما يقر بو السيد دببا الحقاً( ،)ٕٔٚأف كبَت قضاة التحقيق وافق بالفعل على طلب ادلدعي العاـ
يف زلكمة بانغي فأسقط التهم عن السيد دببا(.)ٕٔٛ
ٓ – ٚوحياج السيد دببا أيضاً بأف األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ مل يُعدَّؿ الحقاً إثر تقدمي استئناؼ
صحيح( .)ٕٜٔودائرة االستئناؼ ليست مقتنعة هبذه احلجة .فمحكمة االستئناؼ يف بانغي أقرت يف حكمها الصادر
الصادر يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ إقراراً صرحياً بأف ”استئناؼ ادلدعي العاـ الذي ُس ِّجل يف ٔٚ
عترب مقبوالً من
أيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ ،بعد ازباذ القرار النهائي ،قُدِّـ يف غضوف ادلهلة احملدَّدة قانوناً؛ فيجب أف يُ َ
ناحية الشكل“(ٖٓٔ) .وتالحظ دائرة االستئناؼ أيضاً إىل أنو ليس يف احلكم الصادر يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب
ٕٗٓٓ وال يف احلكم الصادر يف ٓٔ نيساف/أبريل  ٕٓٓٙما يشَت إىل أف زلكمة االستئناؼ يف بانغي أو زلكمة
النقض اعتربت دعويي االستئناؼ اللتُت قدمهما ادلدعي العاـ غَت صحيحتُت .لذا فقد أصابت الدائرة االبتدائية يف
ادلسجل يف  ٔٚأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ ”استئناؼ صحيح يف ظاىره“(ٖٔٔ).
مالحظتها أف االستئناؼ َّ
ٔ – ٚأما فيما يتعلق دبا إذا كاف اجلزء القاضي بإسقاط التهم عن السيد دببا من األمر الصادر يف ٔٙ
أيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ قد عُدِّؿ إثر االستئناؼ ،فيشَت السيد دببا إىل أنو مل يُذ َكر باالسم يف مذكرة اإلخطار
باالستئناؼ ادلقدَّمة يف  ٔٚأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ(ٕٖٔ) .بيد أف دفع السيد دببا يف ىذا الصدد ال جيلي ادلسألة ألف
أيا من ادلشتبو هبم مل يُذكر باالسم يف ىذه ادلذكرة .وتالحظ دائرة االستئناؼ باإلضافة إىل ذلك أف شلثلي صبهورية
أفريقيا الوسطى قدَّموا اإلفادات التالية يف جلسة استعراض احلاؿ اليت ُع ِقدت أماـ الدائرة االبتدائية:

( )ٕٔٚجواب السيد دببا ،الفقرة ٘ٔ.
( )ٕٔٛلئن قاؿ كبَت قضاة التحقيق يف القسم بادلتعلق دبسؤولية السيد دببا اجلنائية إف السيد دببا ”حيظى باحلصانة الدبلوماسية“ ،فإنو
رأى يف هناية ادلطاؼ أنو ال توجد أدلة اهتاـ كافية حبقو .الصفحات ٓٔ وٕٕ و ٕٙمن األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ.
( )ٕٜٔالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٚ
(ٖٓٔ) احلكم الصادر يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ ،الصفحة ٕ .جيري النص الفرنسي للمقتطف ادلقتبس على النحو التايل:
” l’appel de Monsieur le Procureur de la République, enregistré le 17 Septembre 2004 suite au règlement
définitif de la procédure est intervenu dans les délais prescrits par la Loi ; qu’il convient de le déclarer
.“recevable en la forme

(ٖٔٔ) انظر القرار ادلطعوف فيو ،الفقرة ٕٕٕ.
(ٕٖٔ) ادلالحظات اإلضافية جلمهورية أفريقيا الوسطى ،ICC-01/05-01/08-770-Anx2 ،الصفحة ٖ.
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ىل يتعلق االستئناؼ ادلقدَّـ يف  ٔٚأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ بالسيد دببا وحده أـ بالبانيامولينغي [أي برجاؿ السيد دببا] أـ بو
وهبم؟ حسناً ،لقد قُدِّـ االستئناؼ بشأف ادلسألة برمتها أي أنو يشمل باتاسيو ودببا والبانيامولينغي .إنو يتعلق باجلميع ،وليس

ببعضهم دوف اآلخر .ال ،لقد قُدِّـ االستئناؼ بشأهنم صبيعاً(ٖٖٔ).

وبعد ذلك حاجت صبهورية أفريقيا الوسطى يف مذكرات خطية قدمتها إىل الدائرة االبتدائية بأنو:
جيب التشديد على أنو يتضح من مذكرة اإلخطار باالستئناؼ اليت أعدىا رئيس قلم احملكمة أف ادلدعي العاـ
استأنف كال األمرين ،األمر القاضي بإسقاط التهم جزئياً واألمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات :أي أن

المدعي العام ،بعبارة أخرى ،طعن باستئنافه في األمر الصادر عن قاضي التحقيق برمته بما فيه األمر بإسقاط
التهم عن المتهم جان-بيير بمبا

(ٖٗٔ)

.

وعليو زبلص دائرة االستئناؼ إىل أف حجة السيد دببا بأف الدائرة االبتدائية أخطأت بعدـ إيالء الوزف الكايف لكوف
السيد دببا مل يُذكر باالسم يف مذكرة اإلخطار باالستئناؼ حجة ال أساس ذلا.
ٕ – ٚويدفع السيد دببا فضالً عن ذلك بأف قرار الدائرة االبتدائية ناتج عن خطأ ألهنا مل تستطع أف تأخذ
باالعتبار ”وثيقة حامسة“ تتعلق باإلجراءات اليت ُع ِقدت أماـ زلاكم صبهورية أفريقيا الوسطى(ٖ٘ٔ) .والوثيقة ادلعنية
ىي زلضر جلسة ٕٗ تشرين الثاين/نوفمرب ٕٗٓٓ اليت عقدهتا زلكمة االستئناؼ يف بانغي واليت يشَت فيها ملخص
لإلفادة الشفهية اليت قدمها شلثل مكتب ادلدعي العاـ الرئيسي أثناء اجللسة إىل أنو طلب تأييد صبيع التهم ادلوجهة
إىل صبيع ادلتهمُت ،ما عدا السيد دببا( .)ٖٔٙويذىب ادلدعي العاـ [يف احملكمة اجلنائية الدولية] رداً على ذلك إىل أف
السيد دببا أخرج ”ىذه الوثيقة عن سياقها و[أ]غفل وثائق أخرى مودعة تشَت إشارة واضحة إىل أف االستئناؼ قُدِّـ
طعناً يف األمر برمتو (أي أنو يشمل كل ادلتهمُت ادلذكورين فيو)“( .)ٖٔٚوتدفع صبهورية أفريقيا الوسطى بأف إفادات
ادلدعي العاـ الرئيسي الشفهية مل تكن تتعلق إال باجلرائم االقتصادية اليت مل يكن االهتاـ موجهاً فيها إىل السيد
دببا(.)ٖٔٛ
(ٖٖٔ)  ،ICC-01/05-01/08-T-22-ENGالصفحة ٖٕ ،األسطر ٕ إىل .ٙ

(ٖٗٔ) ادلالحظات اإلضافية جلمهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة .ٔٚ
(ٖ٘ٔ)
ستشهد فيها دبحضر جلسة ٕٗ تشرين الثاين/نوفمرب ٕٗٓٓ ،الصفحة ٔ.
الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٗٔ اليت يُ َ
( )ٖٔٙزلضر جلسة ٕٗ تشرين الثاين/نوفمرب ٕٗٓٓ ،الصفحة ٔ .انظر أيضاً الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٔٛ
( )ٖٔٚجواب ادلدعي العاـ على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .٘ٛ
( )ٖٔٛمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة .ٗٛ
[توقيع رئيسة الدائرة]
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فهم فيو زلضر جلسة ٕٗ
ٖ – ٚوعلى الرغم من دفوع الطرفُت وادلشاركُت فيما خيص السياؽ الذي ينبغي أف يُ َ
تشرين الثاين/نوفمرب ٕٗٓٓ ،ترى دائرة االستئناؼ أنو حىت لو كاف قد تسٌت( )ٖٜٔللدائرة االبتدائية النظر يف ىذه
الوثيقة دلا أثرت يف االستنتاجات ادلتعلقة بالوقائع اليت خلصت إليها يف القرار ادلطعوف فيو .ويُعزى ذلك أوالً إىل أف
الدائرة االبتدائية ،نظراً إىل الدفوع العديدة اليت قدَّمها مكتب ادلدعي العاـ الرئيسي خبصوص ىذا االستئناؼ ،مل
ت يف جوىر االستئناؼ .ويُعزى ثانياً إىل
تكن لتستند حصراً إىل زلضر جلسة ٕٗ تشرين الثاين/نوفمرب ٕٗٓٓ للبَ ِّ
أف ىذا احملضر ىو ملخص للمرافعات الشفهية دلكتب ادلدعي العاـ الرئيسي وعليو فقد كاف من ادلعقوؿ أف تويل
الدائرة االبتدائية وزناً أكرب للدفوع اخلطية اليت قدَّمها ىذا ادلكتب(ٓٗٔ) .ويُعزى ثالثاً إىل أف احلكم الصادر يف ٔٙ
كانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ يشَت ،يف ظاىره ،إىل أنو بغض النظر عن ماىية الدفوع اخلطية أو الشفهية اليت قدَّمها
مكتب ادلدعي العاـ الرئيسي إىل زلكمة االستئناؼ يف بانغي ،فقد فهمت زلكمة االستئناؼ نفسها أف دعوى
االستئناؼ تشمل اجلزء ادلتعلق بإسقاط التهم ادلوجهة إىل السيد دببا ألهنا قضت على وجو التحديد بوجوب اإلبقاء
على ىذه التهم(ٔٗٔ) .وذبدر اإلشارة إىل أف ىذا احلكم أيدتو زلكمة النقض يف ٔٔ نيساف/أبريل  ٕٓٓٙوقضت
بأف ”[زلكمة االستئناؼ يف بانغي] بتعديلها قرار كبَت قضاة التحقيق بإحالة [ ]...السيد جاف-بيَت دببا ورجالو
[ ]...إىل احملكمة اجلنائية واإليعاز إىل النيابة العامة بعرض ادلسألة على السلطة ادلختصة إلحالة القضية إىل احملكمة
اجلنائية الدولية ،قد طبَّقت القانوف على النحو الواجب“(ٕٗٔ) .وذلذه األسباب ،زبلص دائرة االستئناؼ إىل أف
زلضر جلسة ٕٗ تشرين الثاين/نوفمرب ٕٗٓٓ ليس ذا أمهية حامسة .ومن مثَّ فإف عدـ سبكن الدائرة االبتدائية من
النظر يف ىذه الوثيقة مل ِ
يفض إىل خطأ يف االستنتاجات اليت خلصت إليها يف القرار ادلطعوف فيو.
صدر قرار بعدـ
ٗ – ٚوخالصة القوؿ أنو ليس شبة ما يشَت إىل أف الدائرة االبتدائية أخطأت بقضائها بأنو مل يَ ُ
ادلقاضاة بادلعٌت ادلقصود يف ادلادة ( )ٔ( ٔٚب) من النظاـ األساسي .فدائرة االستئناؼ ترى أف الدائرة االبتدائية
( )ٖٜٔالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٗٔ.
(ٓٗٔ) انظر القسم رابعاً (ألف) (ٔ) فيما سبق ،الفقرة ٓٗ.
(ٔٗٔ) أصدرت زلكمة االستئناؼ يف بانغي يف ”حكمها اجلديد“ أمراً بفصل اإلجراءات ادلتعلقة بػ”جرائم الدـ“ وأوعزت يف نفس
الوقت إىل االدعاء بإحالة ادلسألة إىل السلطات ادلختصة يف احملكمة اجلنائية الدولية .انظر احلكم الصادر يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب
ٕٗٓٓ ،الصفحة ٕٔ.
(ٕٗٔ) احلكم الصادر يف ٔٔ نيساف/أبريل  ،ٕٓٓٙالصفحتاف ٖ وٗ .جيري النص الفرنسي للمقتطف ادلقتبس على النحو التايل:
” en reformant la décision de renvoi devant la cour criminelle de […] Jean Pierre BEMBA et ses hommes […] et en
renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir aux fins de la saine [sic] de la cour pénale internationale ; la chambre

.“d’Accusation de la cour d’Appel a fait une saine application de la loi
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أصابت يف االستناد إىل حكم زلكمة االستئناؼ يف بانغي وحكم زلكمة النقض باعتبارمها يبيِّناف يف ظاىرمها الوضع
احلايل لإلجراءات يف قضية دولة أفريقيا الوسطى ضد أنج-فيلكس باتاسيو وآخرين .فالقراراف ليسا قرارين بعدـ
ادلقاضاة بادلعٌت ادلقصود يف ادلادة ( )ٔ( ٔٚب) من النظاـ األساسي .فكما سبق لدائرة االستئناؼ أف قضت يف
ظروؼ مشاهبة فإنو:
إذا اعتُِرب قرار الدولة حفظ التحقيق بسبب تقدمي ادلشتبو بو إىل احملكمة ”قراراً بعدـ ادلقاضاة“ ،فإف النتيجة الغريبة،
لكيال نقوؿ السخيفة ،اليت ستًتتب على ذلك ىي أف القضية ستصبح غَت مقبولة ألف ادلشتبو بو قُدِّـ إىل احملكمة.
يقوض الغاية من
ويف ىذه احلالة
َّ
ادلتصورة لن سبارس ال الدولة وال احملكمة اختصاصها على اجلرائم ادلدعى هبا ،ما ِّ
النظاـ األساسي .وعليو فإف ما تصدره الدوؿ من القرارات القاضية حبفظ التحقيق يف الدعاوى القضائية ادلقامة على
ادلشتبو هبم بسبب تقدديهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية ال يندرج يف ِعداد ”قرارات عدـ ادلقاضاة“ بادلعٌت ادلقصود يف
ادلادة ( )ٔ( ٔٚب) من النظاـ األساسي(ٖٗٔ)[ .احلاشية ُح ِذفت ىنا]

يتبُت وجود أي أخطاء فيما يتعلق بالسبب األوؿ
٘ – ٚوذلذه األسباب زبلص دائرة االستئناؼ إىل أنو مل َّ
لالستئناؼ ولذا ترفضو.
باء – السبب الثاني لالستئناف

بردىا طلب
 – ٚٙحياج السيد دببا إذ يسوؽ السبب الثاين لالستئناؼ بأف الدائرة االبتدائية ”ارتكبت خطأً إجرائياً ّ
[السيد دببا] استدعاء خبَت يف قانوف صبهورية أفريقيا الوسطى لكي يديل بشهادتو“(ٗٗٔ).

ٔ – تذكَت باإلجراءات ذات الصلة

 – ٚٚيف ٕٔ شباط/فرباير ٕٓٔٓ أصدرت الدائرة االبتدائية القرار ادلعنوف ”قرار بشأف اإلجراءات ادلعتمدة
الستدعاء الشهود اخلرباء“ الذي حدَّدت فيو اإلجراء اخلاص بالشهود اخلرباء وأصدرت بو تعليمات للطرفُت
وللمشاركُت بشأف طرائق استدعاء الشهود اخلرباء(٘ٗٔ).
(ٖٗٔ) قضية ادلدعي العاـ ضد جرماف كاتانغا وماتيو نغوجولو شوي” ،حكم بشأف استئناؼ السيد جرماف كاتانغا القرار الصادر
شفهياً عن الدائرة االبتدائية الثانية يف ٕٔ حزيراف/يونيو  ٕٜٓٓبشأف مقبولية القضية“ ٕ٘ ،أيلوؿ/سبتمرب ICC-01/04- ،ٕٜٓٓ
) ،01/07-1497 (OA8الفقرة ٖ.ٛ
(ٗٗٔ) الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٘ (ب).
(٘ٗٔ) .ICC-01/05-01/08-695
[توقيع رئيسة الدائرة]
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 – ٚٛويف  ٕٜآذار/مارس ٕٓٔٓ أصدرت الدائرة االبتدائية ،يف جلسة الستعراض احلاؿ ،مزيداً من التوجيهات
للطرفُت وادلشاركُت بشأف إجراءات تقدمي أدلة اخلرباء وآجاؿ تقدديها(.)ٔٗٙ
 – ٜٚويف ٖٕ نيساف/أبريل ٕٓٔٓ قدَّـ السيد دببا طلباً عاجالً لكي يؤذف لو بإحالة رأي اخلبَت بشأف قانوف
صبهورية أفريقيا الوسطى فيما يتعلق دبقبولية القضية(( )ٔٗٚيُشار إليو فيما يلي بػ”الطلب“) .وأشار السيد دببا يف ىذا
الطلب إىل ما اعتربه تنقاضاً يف دفوع شلثلي صبهورية أفريقيا الوسطى خبصوص ما إذا كانت قوانينها ذبيز حملاكمها أف
رباكم أشخاصاً على جرائم شبيهة باجلرائم ادلذكورة يف ادلادة ٘ من النظاـ األساسي( .)ٔٗٛوحاج السيد دببا بأف ىذا
ىو أحد األسباب اليت دعتو إىل طلب شهادة خبَت مستقل بشأف النظاـ القضائي يف صبهورية أفريقيا الوسطى(.)ٜٔٗ
ٓ – ٛويف  ٕٙنيساف/أبريل ٕٓٔٓ أودع ادلدعي العاـ
الطلب.

(ٓ٘ٔ)

واجملٍت عليهم

(ٔ٘ٔ)

رديهما اللذين عارضا فيهما

ٔ – ٛويف  ٕٚنيساف/أبريل ٕٓٔٓ عقدت الدائرة االبتدائية جلسة الستعراض احلاؿ قدَّـ خالذلا الطرفاف
وادلشاركوف دفوعاً بشأف الطلب ادلتعلق بالطعن يف ادلقبولية وغَته من ادلسائل ذات الصلة(ٕ٘ٔ) .ورّدت الدائرة
االبتدائية الطلب يف بداية ىذه اجللسة ألهنا رأت أف ادلسألة اليت يطلب فيها السيد دببا شهادة اخلبَت ىي مسألة

( ،ICC-01/05-01/08-T-21-ENG )ٔٗٙالصفحة ٕٓ (السطر  )ٚإىل الصفحة ٕٔ (السطر ٘ٔ).
(” )ٔٗٚطلب الدفاع تدخل شاىد خبَت بقانوف اإلجراءات اجلنائية يف صبهورية أفريقيا الوسطى“ .ICC-01/05-01/08-760 ،طلب
السيد دببا اإلذف بتقدمي تقرير اخلبَت واستدعائو للشهادة يف أثناء جلسة استعراض احلاؿ ادلقرر عقدىا يف  ٕٚو ٕٛنيساف/أبريل
ٕٓٔٓ ،إذا اقتضى األمر.
( )ٔٗٛالطلب ،الفقرتاف ٖ وٗ.
( )ٜٔٗالطلب ،الفقرة ٘.

(ٓ٘ٔ) ”جواب االدعاء على ’طلب الدفاع تدخل شاىد خبَت بقانوف اإلجراءات اجلنائية يف صبهورية أفريقيا الوسطى“‘،
.01/05-01/08-763
(ٔ٘ٔ)
”جواب ادلمثل القانوين على ’طلب الدفاع تدخل شاىد خبَت بقانوف اإلجراءات اجلنائية يف صبهورية أفريقيا الوسطى“‘ICC- ،
.01/05-01/08-762
(ٕ٘ٔ) ( ICC-01/05-01/08-T-22-ENGيُشار إليها فيما يلي بػ”زلضر جلسة استعراض احلاؿ“).
[توقيع رئيسة الدائرة]
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تتعلق بالوقائع وال تستلزـ التماس رأي خبَت قانوين(ٖ٘ٔ) .ورأت أيضاً أف تقدمي اخلبَت أدلةً لن يساعد احملكمة
مساعدة ذات شأف يف الفصل يف ادلسألة(ٗ٘ٔ).
ٕ – ٛوقدَّـ السيد دببا يف مرافعتو الشفهية يف هناية جلسة استعراض احلاؿ طلباً ثانياً لتقدمي أدلة اخلبَت بشأف قانوف
صبهورية أفريقيا الوسطى(٘٘ٔ) .ورفضت الدائرة االبتدائية ىذا الطلب مشَتةً إىل ’ٔ‘ أنو سبق ذلا أف فصلت يف
ادلسألة الرئيسة فيما يتعلق بأدلة اخلرباء ‘ٕ’ ،أهنا مل تطلب من شلثلي صبهورية أفريقيا الوسطى إال إفادات مرَّكزة تتعلق
خصوصاً بادلسائل القانونية احملدَّدة اليت استند إليها السيد دببا يف دفوعو ‘ٖ’ ،أنو ال ضرورة إلفادات خبَت تُضاؼ
يقدمها
تتلق من السيد دببا أي وثائق تشرح بالتفصيل نوع األدلة ادلراد أف ِّ
إىل ىذه اإلفادات ‘ٗ’ ،أف الدائرة مل َ
اخلبَت(.)ٔ٘ٙ

ٕ – اجلزء ذو الصلة من القرار ادلطعوف فيو

َّٖ – ٛ
ذكرت الدائرة االبتدائية يف الفقرة  ٖٚمن القرار ادلطعوف فيو بأف طلب السيد دببا يف أثناء جلسة استعراض
احلاؿ تقدمي أدلة اخلبَت ” ُرَّد على أساس أف تفسَت قانوف اإلجراءات اجلنائية يف صبهورية أفريقيا الوسطى ال يقتضي
تناوؿ على حنو ُم ٍ
رض يف دفوع احملامي“(َّ .)ٔ٘ٚ
وذكرت الدائرة االبتدائية أيضاً بأهنا
استدعاء شاىد خبَت وديكن أف يُ َ
كانت قد طلبت يف أثناء جلسة استعراض احلاؿ أف يتناوؿ شلثلو صبهورية أفريقيا الوسطى مسألتُت مها ‘ٔ’ :ما إذا
كاف عدـ إبالغ ادلتهم بإسقاط قاضي التحقيق التهم عنو يؤدي إىل بطالف الدعوى دبوجب القانوف الوطٍت يف
صبهورية أفريقيا الوسطى ‘ٕ’ ،ما إذا كانت إجراءات االستئناؼ يف دعوى جنائية تؤدي تلقائياً إىل وقف السَت يف
الدعوى“(َّ .)ٔ٘ٛ
وذكرت الدائرة االبتدائية بأف صبهورية أفريقيا الوسطى أودعت دفوعها إجابةً عن سؤايل الدائرة وبأف
ردوا الحقاً على ىذه الدفوع(.)ٜٔ٘
ادلدعي العاـ واجملٍت عليهم والسيد دببا ّ

(ٖ٘ٔ) زلضر جلسة استعراض احلاؿ ،الصفحة ٕ ،األسطر  ٚإىل ٘ٔ .أشارت الدائرة االبتدائية أيضاً إىل أف السيد دببا مل يقدِّـ تقرير
اخلبَت حبلوؿ  ٕٙنيساف/أبريل ٕٓٔٓ كما وعد.
(ٗ٘ٔ) زلضر جلسة استعراض احلاؿ ،الصفحة ٕ ،السطراف ٔٔ ؤٕ.

(٘٘ٔ) زلضر جلسة استعراض احلاؿ ،الصفحة ( ٜٙالسطر  )ٔٛإىل الصفحة ٓ( ٚالسطر ٕ).
( )ٔ٘ٙزلضر جلسة استعراض احلاؿ ،الصفحة ٓ ،ٚاألسطر ٘ إىل ٕٗ.
( )ٔ٘ٚالقرار ادلطعوف فيو ،الفقرة .ٖٚ
( )ٔ٘ٛالقرار ادلطعوف فيو ،الفقرة .ٖٚ
( )ٜٔ٘القرار ادلطعوف فيو ،الفقرات  ٖٛإىل ٓٗ.
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ٖ – الوثيقة الداعمة لالستئناؼ

ٗ – ٛحياج السيد دببا بأف الدائرة االبتدائية الثالثة وقعت يف خطأ إجرائي خالؿ جلسة استعراض احلاؿ اليت ُع ِقدت
يف  ٕٚنيساف/أبريل ٕٓٔٓ برفضها طلبو تقدمي أدلة اخلبَت بشأف قانوف صبهورية أفريقيا الوسطى ،ما ”أثَّر تأثَتاً كبَتاً
يف صحة ادلداوالت وعاب االستنتاجات اليت خلصت إليها الدائرة االبتدائية الثالثة – وال سيما فيما خيص مسألة ما
ذوي الصلة وتبعات عدـ اإلخطار
إذا كاف من الواجب إخطار ادلتهم دبذكريت االستئناؼ يف بانغي وبالقرارين َ
ىذا“(ٓ.)ٔٙ
٘ – ٛويذىب السيد دببا إىل أف الدائرة االبتدائية قبلت ما يقوؿ إنو دفوع خاطئة قدَّمها شلثلو صبهورية أفريقيا
ذوي الصلة ال يبطلهما وفق قانوف
الوسطى الذين حاجوا بأف عدـ إخطار السيد دببا دبذكريت االستئناؼ وبالقرارين َ
اإلجراءات اجلنائية الذي كاف سارياً يف صبهورية أفريقيا الوسطى عند حدوث الوقائع(ٔ.)ٔٙ
 – ٛٙويشَت السيد دببا إىل أنو إذا كانت الدائرة االبتدائية قد رفضت اخلبَت الذي اقًتح استدعاءه على أساس أف
ادلسائل ادلطروحة ال تقتضي إال دراسة الوقائع ،فهي قد خلصت يف الواقع إىل استنتاجات قانونية إذ قضت على
سبيل ادلثاؿ بأف ادلادة ٔٔٔ (ىػ) من قانوف اإلجراءات اجلنائية السابق يف صبهورية أفريقيا الوسطى ال تنطبق على
ىذه ادلسألة وبأف ادلادة ٖ( ٜٔو) منو غَت ذات صلة(ٕ .)ٔٙويرى السيد دببا أيضاً أف الدائرة االبتدائية مل تقتصر
ستشهد بأي حكم
على االستناد إىل دراسة الوقائع إذ خلصت يف الفقرة ٖٖٕ من القرار ادلطعوف فيو إىل أنو ”مل يُ َ
شبيو بأحكاـ ادلادة ٘( ٜب) [من قانوف اإلجراءات اجلنائية يف صبهورية أفريقيا الوسطى] يشَت إىل أف دعوى
االستئناؼ تبطل إذا مل ُخيطَر ادلتهم بالقرار ذي الصلة“(ٖ.)ٔٙ
 – ٛٚوخيلص السيد دببا إىل أف الدائرة االبتدائية أخلّت بادلساواة يف الوسائل بينو وبُت صبهورية أفريقيا الوسطى
بإيالء دفوعها وزناً أكرب ”استناداً إىل رلرد افًتاض أهنا أكثر خربة بقانوهنا“ وبرفض طلبو تقدمي اخلبَت الذي يقًتح
استدعاءه أدلةً تدحض ىذه الدفوع(ٗ.)ٔٙ
(ٓ )ٔٙالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٕٕ.
(ٔ )ٔٙالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٕٕ.
(ٕ)ٔٙ
الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٕٗ.
(ٖ )ٔٙالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٖٕ.
(ٗ )ٔٙالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٕ٘.
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ٗ – اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ

يبُت كيف
 – ٛٛيدفع ادلدعي العاـ بأنو ينبغي أف يُرفَض السبب الثاين لالستئناؼ من البداية ألف السيد دببا ال ِّ
أثَّر ما يدعي بو من إساءة الدائرة االبتدائية تفسَت األحكاـ ذات الصلة الواردة يف قانوف صبهورية أفريقيا الوسطى يف
االستنتاجات اليت خلصت إليها يف القرار ادلطعوف فيو(٘.)ٔٙ
 – ٜٛوحياج ادلدعي العاـ احتياطاً بأف الدائرة االبتدائية مارست صالحيتها التقديرية شلارسة صحيحة عمالً بادلواد
ٗ )ٜ( ٙو )ٖ( ٜٙو )ٗ( ٜٙمن النظاـ األساسي إذ رفضت طلب السيد دببا تقدمي أدلة اخلبَت( .)ٔٙٙويدفع
ادلدعي العاـ فضالً عن ذلك بأف الدائرة االبتدائية أصابت يف قضائها بأف ”اإلجراءات ادلتعلقة بالدعوى ادلقامة يف
صبهورية أفريقيا الوسطى ىي مسألة تتعلق بالوقائع ديكن أف يتناوذلا احملاموف يف أثناء اجللسة“ ،ويالحظ أف السيد
دببا أوضح موقفو سباـ اإليضاح يف جوابو على دفوع صبهورية أفريقيا الوسطى بشأف مسألة اإلخطار بالقرارين
الصادرين فيها“( .)ٔٙٚوحياج ادلدعي العاـ أيضاً بأنو مل يكن شبة ما دينع السيد دببا من استشارة خبَت لتحضَت دفوعو
الشفهية أو الكتابية(ِّ .)ٔٙٛ
ويذكر بأف الدائرة االبتدائية أشارت إشارة واضحة إىل أف تقرير اخلبَت لن يساعد الدائرة
مساعدة ذات شأف(.)ٜٔٙ
ٓ – ٜوحياج ادلدعي العاـ أيضاً بأف السيد دببا ”مل ُجي َعل يف موقف غَت مؤات بالقياس إىل سلطات صبهورية أفريقيا
مفصلة بشأف ادلسائل ادلعنيِّة(ٓ .)ٔٚويذىب ادلدعي العاـ إىل أف كوف
الوسطى أو إىل االدعاء“ ألنو قدَّـ دفوعاً َّ
الدائرة االبتدائية قد رفضت طلب السيد دببا تقدمي أدلة اخلبَت ال يعٍت أهنا مل تتناوؿ حججو بالدراسة؛ ويؤكد
باألحرى أف الدائرة االبتدائية نظرت بعناية يف كل حجة من احلجج اليت قدمها السيد دببا(ٔ.)ٔٚ

(٘ )ٔٙاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٖ.ٙ
( )ٔٙٙاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرتاف  ٙٙو.ٙٛ

( )ٔٙٚاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٙٚ
( )ٔٙٛاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٙٚ
( )ٜٔٙاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٙٛ
(ٓ )ٔٚاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٓ.ٚ
(ٔ )ٔٚاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٔ.ٚ
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ٔ – ٜويذىب ادلدعي العاـ إىل أف الدائرة االبتدائية مل زبلص إىل ”استنتاجات قانونية“ تتعلق بتفسَت القانوف
اجلنائي جلمهورية أفريقيا الوسطى كما يزعم السيد دببا لكنها نظرت يف األحكاـ اليت أشار إليها الطرفاف وادلشاركوف
لػ”تبُت ما إذا كانت ىذه األحكاـ تنطبق على وقائع القضية استناداً إىل تفسَت صريح نصوصها“(ٕ.)ٔٚ

٘ – مالحظات اجملٍت عليهم

ٕ – ٜيتفق اجملٍت عليهم مع ادلدعي العاـ إىل حد بعيد فيما ساقو من دفوع يف اجلواب على الوثيقة الداعمة
لالستئناؼ(ٖ )ٔٚوحياجوف بأف الدائرة االبتدائية مل زبطئ برفضها طلب السيد دببا تقدمي أدلة اخلبَت(ٗ.)ٔٚ
ٖ – ٜويشدَّد اجملٍت عليهم على أف طلب السيد دببا الكتايب استدعاء خبَت لإلدالء بشهادتو كاف ينطوي على
زلاولة ”لتذليل التناقض ادلدعى بو بُت ادلالحظات اليت قدمتها حكومة صبهورية أفريقيا الوسطى يف نيساف/أبريل
ٕٓٔٓ والرسالة اليت بعثت هبا إىل رللس األمن التابع لألمم ادلتحدة يف ٔ آب/أغسطس  .)ٔٚ٘(“ٕٓٓٛوحياجوف
بأف الدائرة االبتدائية رفضت طلب السيد دببا استدعاء خبَت لإلدالء بشهادتو استناداً إىل أف شهادتو لن تساعدىا
يف الفصل يف ىذه ادلسألة اليت تتعلق بالوقائع(ِّ .)ٔٚٙ
ويذكروف أيضاً بأف الدائرة أشارت إىل أف السيد دببا مل يقدـ
التقرير الكتايب ،كما كاف مقًتحاً ،حبلوؿ موعد انعقاد جلسة استعراض احلاؿ يف  ٕٚنيساف/أبريل ٕٓٔٓ(.)ٔٚٚ
ٗ – ٜوحياج اجملٍت عليهم بأف شبة فرقاً مهماً بُت دور اخلبَت الذي يستدعيو أحد الطرفُت لإلدالء بشهادتو ودفوع
سلطات صبهورية أفريقيا الوسطى” ،احملايدة فيما يظهر“ واليت استُدعيت للمثوؿ أماـ الدائرة االبتدائية(.)ٔٚٛ
ويدفعوف أيضاً بأف اخلبَت الذي اقًتح السيد دببا استدعاءه ال يػُ َعد دبنزلة اخلبَت ادلستقل نظراً إىل أنو ”مل خيًته الطرفاف
وادلشاركوف صبيعاً ومل يوافقوا عليو مسبقاً ومل يستشَتوه“(.)ٜٔٚ

(ٕ )ٔٚاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٕ.ٚ
(ٖ )ٔٚمالحظات اجملٍت عليهم ،الفقرة .ٕٚ
(ٗ )ٔٚمالحظات اجملٍت عليهم ،الفقرة .ٖٛ

(٘ )ٔٚمالحظات اجملٍت عليهم ،الفقرة .ٖٙ
( )ٔٚٙمالحظات اجملٍت عليهم ،الفقرة .ٖٙ
( )ٔٚٚمالحظات اجملٍت عليهم ،الفقرة .ٖٙ
( )ٔٚٛمالحظات اجملٍت عليهم ،الفقرة .ٖٚ
( )ٜٔٚمالحظات اجملٍت عليهم ،الفقرة .ٖٛ
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 – ٙمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى

٘ – ٜتالحظ صبهورية أفريقيا الوسطى أف السيد دببا أودع طلبو قبل انعقاد جلسة استعراض احلاؿ يف ٕٚ
نيساف/أبريل ٕٓٔٓ بثالثة أياـ فقط(ٓ )ٔٛوأنو ال يشَت إىل أي قاعدة إجرائية زلدَّدة يعترب أف الدائرة االبتدائية
انتهكتها برفضها طلبو(ٔ .)ٔٛوتدفع بأف انتهاؾ القواعد اإلجرائية الوحيد الذي ديكن تبينو ىو عدـ تقدمي السيد دببا
الطلب ضمن أجل يتيح للمشاركُت االستعداد(ٕ.)ٔٛ
 – ٜٙوتالحظ صبهورية أفريقيا الوسطى أيضاً أف السيد دببا ق ّدـ يف أثناء جلسة استعراض احلاؿ اليت ُع ِقدت يف
 ٕٚنيساف/أبريل ٕٓٔٓ دفوعاً بشأف ما ادعى بو من وجوب إخطاره دبذكريت االستئناؼ وبالقرارين اللذين صدرا
بناء عليهما وبشأف تبعات عدـ القياـ بذلك(ٖ .)ٔٛورباج صبهورية أفريقيا الوسطى بأف من ادلعقوؿ افًتاض أف اخلبَت
ادلقًتح كاف سيسوؽ نفس احلجج اليت قدَّمها السيد دببا خالؿ جلسة استعراض احلاؿ(ٗ .)ٔٛوتالحظ فضالً عن
ذلك أنو أُتيحت للسيد دببا فرصة ثانية لتقدمي مالحظات إىل الدائرة االبتدائية عن طريق تقدمي رد كتايب على
دفوعها(٘ .)ٔٛورباج بأنو دلػّا كانت فرصة تقدمي مالحظات قد سنحت للسيد دببا مرتُت ،بينما مل تقدِّـ ىي دفوعها
إال مرة واحدة ،فال ديكن للسيد دببا أف يزعم بأنو أ ُِخ َّل بادلساواة بينو وبينها(.)ٔٛٙ
 – ٜٚوتدفع صبهورية أفريقيا الوسطى بأف الدائرة االبتدائية ،بقضائها بشأف مدى سداد اقًتاح السيد دببا استدعاء
خبَت لكي يديل بشهادتو ومقبولية ذلك ،قد عملت ضمن حدود صالحيتها التقديرية دبوجب ادلادتُت ٗ( )ٜ( ٙأ)
و )ٗ( ٜٙمن النظاـ األساسي للفصل يف وجاىة األدلة ومقبوليتها(.)ٔٛٚ

(ٓ )ٔٛمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة ٗ٘.
(ٔ )ٔٛمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة ٖ٘.
(ٕ )ٔٛمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة .٘ٙ

(ٖ )ٔٛمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة .٘ٚ
(ٗ )ٔٛمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة .٘ٚ
(٘ )ٔٛمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة .٘ٛ
( )ٔٛٙمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة الفقرتاف  ٘ٛو.ٜ٘
( )ٔٛٚمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرتاف ٓ ٙؤ.ٙ
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 – ٚجواب السيد دببا

 – ٜٛيدفع السيد دببا بأف صبهورية أفريقيا الوسطى ”ال تقوؿ شيئاً مفيداً“ بشأف التبعات اليت تًتتب ،دبوجب
قانوف اإلجراءات اجلنائية فيها ،على عدـ إخطاره دبذكريت االستئناؼ وبالقرارين اللذين صدرا بناء عليهما(.)ٔٛٛ
ويرى أهنا بذلك تقبل ما خلص إليو ىو وخبَته من استنتاجات قانونية بشأف ىذه ادلسألة(.)ٜٔٛ
 – ٜٜويدفع السيد دببا أيضاً بأف ما طُلِب من صبهورية أفريقيا الوسطى ىو تقدمي مالحظات بشأف تطبيق قانوهنا
وال ينبغي ذلا أف تقدـ دفوعاً بشأف مسألة ما إذا كاف ينبغي للدائرة االبتدائية أف تسمح للسيد دببا باستدعاء اخلبَت
لإلدالء بشهادتو(ٓ.)ٜٔ

 – ٛبَت دائرة االستئناؼ يف ادلسألة

ٓٓٔ – إف احلجة اليت يسوقها السيد دببا دعماً ذلذا السبب من أسباب االستئناؼ تتلخص من حيث اجلوىر يف
ورفِض هبما طلبو يُعداف دبثابة خطأ إجرائي ”أفسد
أف القرارين اللذين صدرا شفهياً يف  ٕٚنيساف/أبريل ٕٓٔٓ ُ
االستنتاجات اليت خلصت إليها الدائرة االبتدائية الثالثة الحقاً – وال سيما بشأف مسألة ما إذا كاف من الواجب
ذوي الصلة وتبعات عدـ إخطاره بذلك“(ٔ.)ٜٔ
إخطار[ه] دبذكريت االستئناؼ وبالقرارين َ
ٔٓٔ – و ِّ
تذكر دائرة االستئناؼ بأف القرارين اللذين ُرفِض هبما طلب السيد دببا ازبذا يف أثناء جلسة استعراض
احلاؿ(ٕ )ٜٔضمن إطار اإلجراءات اليت أفضت إىل صدور القرار ادلطعوف فيو .وعليو فإف السيد دببا يسوؽ دبثابة
سبب لالستئناؼ مسألة نشأت عن ىذه اإلجراءات التمهيدية ال عن القرار ادلطعوف فيو نفسو .واحلاؿ أف دائرة
مربراً للطعن يف
االستئناؼ سبق ذلا أف قضت بأنو ”حيق حملامي الدفاع االستناد إىل وقوع أخطاء إجرائية باعتبارىا ِّ

( )ٔٛٛجواب السيد دببا ،الفقرة ٖ٘.
()ٜٔٛجواب السيد دببا ،الفقرة .ٖٙ
(ٓ)ٜٔجواب السيد دببا ،الفقرات  ٖٚإىل ٓٗ.
(ٔ )ٜٔالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٕٕ.
(ٕ )ٜٔزلضر جلسة استعراض احلاؿ ،الصفحة ٕ ،األسطر  ٚإىل ٘ٔ.
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قرار الدائرة []...؛ وأف عدـ طعنو يف استنتاجات الدائرة بشأف ادلقبولية ال جيعل االستئناؼ يف حد ذاتو غَت
(ٖ)ٜٔ
مربر لالستئناؼ.
مقبوؿ“  .وبناء على ذلك حيق للسيد دببا أف يثَت مسألة إجرائية دبثابة ِّ
ِ
دبجرد بياف اخلطأ ادلزعوـ ،بل بأف يوضح
ٕٓٔ – وسبق لدائرة االستئناؼ أيضاً أف قضت بأف ”ادلستأنف ملزـ ال ّ
أيضاً بدقة كافية كيف أثّر ىذا اخلطأ تأثَتاً ىاماً يف القرار ادلطعوف فيو“(ٗ .)ٜٔويدفع ادلدعي العاـ بأف السيد دببا مل
يبُت كيف أثّر ما يدعي بو من إساءة الدائرة االبتدائية تفسَت قانوف صبهورية أفريقيا الوسطى يف قرارىا بشأف مقبولية
ِّ
()ٜٔٙ
ٜ٘ٔ
القضية وحياج بأنو ينبغي استبعاد السبب الثاين من أسباب االستئناؼ من البداية .
يبُت السيد دببا سبب اعتبار قرار
ٖٓٔ – لقد اقتنعت دائرة االستئناؼ حبجج ادلدعي العاـ يف ىذا اخلصوص ،إذ مل ِّ
الدائرة االبتدائية القاضي برفض طلبو خطأً .كما إنو مل يوضح بدقة كافية كيف أثّر اخلطأ اإلجرائي ادلدعى بو يف
القرار ادلطعوف فيو تأثَتاً ىاماً .فعلى سبيل ادلثاؿ ال يوضح السيد دببا يف الوثيقة الداعمة لالستئناؼ كيف كانت
شهادة اخلبَت ادلقًتحة ستختلف عن تفسَت الدائرة االبتدائية لألحكاـ ذات الصلة الواردة يف قانوف صبهورية أفريقيا
التفسَت ادلدعى خبطئو ،وال يقيم الدليل على أف الدائرة االبتدائية كانت ستخلص إىل استنتاج سلتلف
الوسطى ذلك
َ
بشأف مقبولية القضية لو أهنا استمعت إىل شهادة اخلبَت.
ٗٓٔ – ويف ضوء ما سبق ،زبلص دائرة االستئناؼ إىل أف السيد دببا مل يستوؼ ادلتطلبات الدنيا الالزمة للنظر يف
مدى وجاىة ىذا السبب الثاين من أسباب االستئناؼ وعليو فإهنا ترفضو.
جيم – السبب الثالث لالستئناف
٘ٓٔ – حياج السيد دببا إذ يسوؽ السبب الثالث لالستئناؼ بأف الدائرة االبتدائية ،يف تناوذلا للعوامل اإلضافية
ادلنصوص عليها يف ادلادة ( )ٔ( ٔٚب) من النظاـ األساسي ،أي ما إذا كاف قرار الدولة بعدـ ادلقاضاة ناذباً عن
”عدـ رغبة الدولة أو عدـ قدرهتا حقاً على ادلقاضاة“ ،وقعت يف خطأ من الناحية القانونية بػ”قضائها بأف العوامل
(ٖ )ٜٔقضية ادلدعي العاـ ضد جوزيف كوين وآخرين” ،حكم بشأف استئناؼ الدفاع القرار ادلعنوف ’قرار بشأف مقبولية القضية دبوجب

ادلادة  )ٔ( ٜٔمن النظاـ األساسي‘ الصادر يف ٓٔ آذار/مارس  ٔٙ ،“ٕٜٓٓأيلوؿ/سبتمرب ،ٕٜٓٓ
)( (OA 3ادلشار إليو فيما يلي بػ”حكم االستئناؼ الثالث يف قضية كوين“) ،الفقرة .ٗٚ
(ٗ )ٜٔحكم االستئناؼ الثالث يف قضية كوين ،الفقرة .ٗٛ
(٘ )ٜٔاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٖ.ٙ
( )ٜٔٙاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٘.ٙ
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ادلذكورة يف الفقرة ٕ٘ٗ من القرار ادلطعوف فيو تفي دبعيار ’عدـ القدرة‘‘‘ كما ارتكبت خطأً من الناحية اإلجرائية
دعم باألدلة الكافية“(.)ٜٔٚ
بػ’’قبوؿ ىذه العوامل باعتبارىا حامسة على الرغم من أهنا مل تُ َ
 – ٔٓٙلقد رأت الدائرة االبتدائية يف القرار ادلطعوف فيو أف ”صبهورية أفريقيا الوسطى ليست قادرة على إجراء
زلاكمة من ىذا النوع نظراً إىل ادلوارد البشرية الالزمة وكثرة القضايا العالقة أماـ احملاكم الوطنية وقلة القضاة“(.)ٜٔٛ
وأشار ادلدعي العاـ( )ٜٜٔواجملٍت عليهم(ٕٓٓ) وصبهورية أفريقيا الوسطى(ٕٔٓ) يف ردودىم إىل أف استنتاجات الدائرة
(ٕٕٓ)
يبُت بادلعٌت الدقيق للكلمة
االبتدائية فيما يتعلق بعدـ القدرة مل ترد إال ”توخياً لالكتماؿ“
وأف السيد دببا مل ِّ
كيف أثَّر اخلطأ ادلدعى بوقوعو تأثَتاً ىاماً يف القرار ادلطعوف فيو.
 – ٔٓٚوكما سبق لدائرة االستئناؼ أف قضت بو ،ال تنطرح مسألة ما إذا كاف القرار بعدـ ادلقاضاة ناذباً عن عدـ
رغبة الدولة أو عدـ قدرهتا حقاً على ادلقاضاة إال عندما يثبت وجود قرار بادلعٌت ادلقصود يف ادلادة ( )ٔ( ٔٚب)
من النظاـ األساسي:
عند النظر فيما إذا كانت القضية غَت مقبولة دبوجب ادلادة ( )ٔ( ٔٚأ) و(ب) من النظاـ األساسي ،يتعُت ابتداءً
طرح سؤالُت ‘ٔ’ :ما إذا كانت ذبري فيها أعماؿ ربقيق أو مقاضاة؟ ’ٕ‘ ما إذا كاف قد سبق أف جرت فيها أعماؿ
ربقيق وقررت الدولة صاحبة االختصاص عدـ مقاضاة الشخص ادلعٍت .وال يُنظَر يف الشق الثاين من الفقرتُت
الفرعيتُت (أ) و(ب) ويف مسألة عدـ الرغبة وعدـ القدرة إال إذا أُجيب عن ىذين السؤالُت االبتدائيُت باإلجياب.
(

)

والقياـ خبالؼ ذلك ىو قلب للًتتيب الطبيعي لألمور ٖٕٓ .

( )ٜٔٚالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٕٚ
( )ٜٔٛالقرار ادلطعوف فيو ،الفقرة ٕ٘ٗ.
( )ٜٜٔاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٗ.ٚ
(ٕٓٓ) مالحظات اجملٍت عليهم ،الفقرة ٔٗ.

(ٕٔٓ) مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة ٘.ٚ
(ٕٕٓ) القرار ادلطعوف فيو ،الفقرة ٖٕٗ.
(ٖٕٓ) قضية ادلدعي العاـ ضد جرماف كاتانغا وماتيو نغوجولو شوي ،احلكم ادلعنوف ”حكم بشأف استئناؼ السيد جرماف كاتانغا
القرار الصادر عن الدائرة االبتدائية الثانية شفهياً يف ٕٔ حزيراف/يونيو  ٕٜٓٓبشأف مقبولية القضية“ ٕ٘ ،أيلوؿ/سبتمرب ،ٕٜٓٓ
)( ،ICC-01/04-01/07-1497 (OA 8ادلشار إليو فيما يلي بػ”حكم االستئناؼ الثامن يف قضية كاتانغا“) ،الفقرة .ٚٛ
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 – ٔٓٛوسبق لدائرة االستئناؼ أيضاً أف رفضت النظر يف سبب لالستئناؼ يتعلق بعدـ الرغبة وعدـ القدرة حينما
انتهت إىل أنو مل ُجيَب باإلجياب عن ”السؤالُت االبتدائيُت“ اللذين تنطوي عليهما ادلادة ( )ٔ( ٔٚب) من النظاـ
األساسي:
وكما أوضح فيما يتعلق بالسبب الثالث لالستئناؼ ،ال تنطرح مسألة عدـ الرغبة أو عدـ القدرة يف ىذه الدعوى
ألنو مل تكن ذبري أعماؿ ربقيق أو مقاضاة حبق ادلستأنِف عندما قُ ِّدـ الطعن يف مقبولية القضية ،وألف السلطات

تقرر ،بعد إجراء التحقيق ،عدـ مقاضاتو .ولذا ال ترى دائرة االستئناؼ ضرورةً لتناوؿ احلجج اليت
الكونغولية مل ِّ
(ٕٗٓ)
يسوقها ادلستأنِف يف إطار السبب الرابع لالستئناؼ .

 – ٜٔٓوعليو ترى دائرة االستئناؼ أف ال حاجة هبا إىل النظر يف مدى وجاىة السبب الثالث لالستئناؼ ألهنا
خلصت إىل أف الدائرة االبتدائية مل زبطئ بقضائها بأنو مل يصدر قرار بعدـ ادلقاضاة بادلعٌت ادلقصود يف ادلادة ٔٚ
(ٔ) (ب) من النظاـ األساسي.
دال – السبب الرابع لالستئناف

ٓٔٔ – حياج السيد دببا إذ يسوؽ السبب الرابع لالستئناؼ بأف الدائرة االبتدائية أخطأت باعتبارىا تقدديو مؤخراً
عرائض إىل زلكمة االستئناؼ يف بانغي وزلكمة النقض ”إساء ًة الستعماؿ إجراءات احملكمة“(ٕ٘ٓ).

ٔ – تذكَت باإلجراءات ذات الصلة

()ٕٓٚ
()ٕٓٙ
ٔٔٔ – يف ٖٔ نيساف/أبريل ٕٓٔٓ و ٜٔنيساف/أبريل ٕٓٔٓ أحاط السيد دببا الدائرة االبتدائية علماً
بأنو أودع ثالث مذكرات إلقامة دعاوى قضائية يف صبهورية أفريقيا الوسطى .وىذه ادلذكرات ىي:

(ٕٗٓ) حكم االستئناؼ الثامن يف قضية كاتانغا ،الفقرة .ٜٚ

(ٕ٘ٓ) القرار ادلطعوف فيو ،الفقرة ٖٕٔ.
(” )ٕٓٙمذكرة الدفاع الرامية إىل إحاطة الدائرة االبتدائية الثالثة علماً دبستجدات شهدهتا اإلجراءات القضائية اجلارية يف صبهورية
أفريقيا الوسطى“.ICC-01/05-01/08-751-tENG ،
(” )ٕٓٚمذكرة الدفاع الثانية الرامية إىل إحاطة الدائرة االبتدائية الثالثة علماً دبستجد آخر طرأ بتاريخ  ٔٙنيساف/أبريل ٕٓٔٓ يف
اإلجراءات القضائية اجلارية يف صبهورية أفريقيا الوسطى“.ICC-01/05-01/08-757-tENG ،
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أ – ”االعًتاض“( )ٕٓٛالذي قُدِّـ إىل زلكمة االستئناؼ يف بانغي يف  ٙنيساف/أبريل ٕٓٔٓ وطلب
فيو السيد دببا إعادة النظر يف احلكم الصادر يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ عن نفس
وردت ىذه احملكمة يف ٖ حزيراف/يونيو ٕٓٔٓ ”اعًتاض“ السيد دببا باعتباره غَت
احملكمة ،وإلغاءهّ .
مقبوؿ(.)ٕٜٓ
ب – ”الطعن بإعادة النظر“(ٕٓٔ) الذي قُدِّـ إىل زلكمة النقض يف  ٛنيساف/أبريل ٕٓٔٓ وطلب
فيو السيد دببا ”إبطاؿ قرار الدائرة اجلنائية يف زلكمة النقض الصادر يف ٔٔ نيساف/أبريل  ٕٓٓٙيف
الدعوى اليت أقامتها عليو دولة صبهورية أفريقيا الوسطى“(ٕٔٔ) .وتراجع السيد دببا عن ىذا الطعن يف
 ٜٔنيساف/أبريل ٕٓٔٓ(ٕٕٔ).
ج – ”الطعن بالنقض“ الذي قٌدِّـ يف  ٔٙنيساف/أبريل ٕٓٔٓ(ٖٕٔ) (يُشار إليو فيما يلي بػ”الطعن
بالنقض“) والذي طلب فيو السيد دببا نقض احلكم الصادر يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ
استناداً إىل ”ادلواد ذات الصلة من القانوف العضوي ذي الرقم ٔٔٓٓ ٜ٘/الصادر يف ٖٕ كانوف
األوؿ/ديسمرب ٕ٘ٓٓ بشأف تنظيم زلكمة النقض وعملها وخصوصاً ادلواد  ٜٔوٕٓ ؤٕ وٖٕ

(” )ٕٓٛمذكرة الدفاع الرامية إىل إحاطة الدائرة االبتدائية الثالثة علماً دبستجدات شهدهتا اإلجراءات القضائية اجلارية يف صبهورية
أفريقيا الوسطى“.ICC-01/05-01/08-751-AnxA-tENG ،
(” )ٕٜٓإحالة رئيسة قلم احملكمة زلضر اجللسة اليت عقدهتا ’الدائرة اجلنائية يف زلكمة االستئناؼ يف بانغي‘ يف قضية ’جاف-بيَت دببا
غومبو ضد النيابة العامة ودولة أفريقيا الوسطى‘ الذي قدَّمتو سلطات صبهورية أفريقيا الوسطى“ ٔٓ ،حزيراف/يونيو ٕٓٔٓICC- ،
.01/05-01/08-790-Anx1-tENG
(ٕٓٔ) ”مذكرة الدفاع الرامية إىل إحاطة الدائرة االبتدائية الثالثة علماً دبستجدات شهدهتا اإلجراءات القضائية اجلارية يف صبهورية
أفريقيا الوسطى“ ٖٔ ،نيساف/أبريل ٕٓٔٓ.ICC-01/05-01/08-751-AnxC-tENG ،

(ٕٔٔ) ”مذكرة الدفاع الرامية إىل إحاطة الدائرة االبتدائية الثالثة علماً دبستجدات طرأت يف اإلجراءات القضائية اجلارية يف صبهورية
أفريقيا الوسطى“ ٖٔ ،نيساف/أبريل ٕٓٔٓ.ICC-01/05-01/08-751-AnxC-tENG ،
(ٕٕٔ) ”إحالة رئيسة قلم احملكمة وثائق قدمتها صبهورية أفريقيا الوسطى“.ICC-01/05-01/08-765-Anx2 ،
(ٖٕٔ) ”مذكرة الدفاع الثانية الرامية إىل إحاطة الدائرة االبتدائية الثالثة علماً دبستجد آخر طرأ بتاريخ  ٔٙنيساف/أبريل ٕٓٔٓ يف
اإلجراءات القضائية اجلارية يف صبهورية أفريقيا الوسطى“.ICC-01/05-01/08-751-AnxA-tENG ،
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وما يليها [ ]...ضد القرار ادلطعوف فيو برمتو وذلك ألسباب ستوضح بالتفصيل يف مذكرة منفصلة
تُقدَّـ ضمن األجل ادلنصوص عليو يف القانوف“(ٕٗٔ).
ٕٔٔ – ويف ٖٕ نيساف/أبريل ٕٓٔٓ أودع اجملٍت عليهم وادلدعي العاـ جوابيهما على اإلخطار بإيداع ىذه
ادلذكرات(ٕ٘ٔ).
ٖٔٔ – ويف جلسة استعراض احلاؿ اليت ُع ِقدت يف  ٕٚنيساف/أبريل ٕٓٔٓ ،طلبت الدائرة االبتدائية من سلطات
صبهورية أفريقيا الوسطى تقدمي إفادتُت إضافيتُت بشأف مسألتُت تتعلقاف بقانوف اإلجراءات اجلنائية فيها مها ‘ٔ’ :ما
إذا كاف القانوف الوطٍت يقضى ببطالف اإلجراءات يف حالة عدـ إخطار ادلتهم بإسقاط قاضي التحقيق التهم عنو،
’ٕ‘ ما إذا كانت إجراءات االستئناؼ توقف سَت الدعوى تلقائياً“(.)ٕٔٙ
ٗٔٔ – ويف ٓٔ أيار/مايو ٕٓٔٓ أحالت رئيسة قلم احملكمة إفاديت صبهورية أفريقيا الوسطى بشأف ىاتُت
()ٕٜٔ
()ٕٔٛ
()ٕٔٚ
ورد السيد دببا يف ٗٔ
ادلسألتُت  .ويف ٔٔ أيار/مايو ٕٓٔٓ أودع اجملٍت عليهم وادلدعي العاـ دفوعهما َّ
أيار/مايو ٕٓٔٓ على دفوع صبهورية أفريقيا الوسطى ودفوع اجملٍت عليهم ودفوع ادلدعي العاـ(ٕٕٓ).

(ٕٗٔ) ”مذكرة الدفاع الثانية الرامية إىل إحاطة الدائرة االبتدائية الثالثة علماً دبستجد آخر طرأ بتاريخ  ٔٙنيساف/أبريل ٕٓٔٓ يف
اإلجراءات القضائية اجلارية يف صبهورية أفريقيا الوسطى“.ICC-01/05-01/08-757-AnxA-tENG ،
(ٕ٘ٔ) ”جواب ادلمثل القانوين للمجٍت عليهم على طليب الدفاع األوؿ والثاين إحاطة الدائرة علماً دبستجدات شهدهتا اإلجراءات
القضائية اجلارية يف صبهورية أفريقيا الوسطى“ICC-01/05-01/08-759 ،؛ ”جواب االدعاء ادلدمج على طليب الدفاع يف ٖٔ ؤٜ
نيساف/أبريل ٕٓٔٓ إحاطة الدائرة علماً دبستجدات شهدهتا اإلجراءات القضائية اجلارية يف صبهورية أفريقيا الوسطى“ICC-01/05-،
.01/08-761
( )ٕٔٙانظر القرار ادلطعوف فيو ،الفقرة  .ٖٚانظر أيضاً زلضر جلسة استعراض احلاؿ ،الصفحة ( ٙٙالسطر ٘) إىل الصفحة ٙٚ
(السطر .)ٔٙ

( )ٕٔٚمالحظات إضافية جلمهورية أفريقيا الوسطى.ICC-01/05-01/08-770 ،
(” )ٕٔٛدفوع ادلمثل القانوين للمجٍت عليهم بشأف ادلعلومات اإلضافية اليت قدَّمتها صبهورية أفريقيا الوسطى خبصوص قانوهنا الوطٍت“،
.ICC-01/05-01/08-773
(” )ٕٜٔجواب االدعاء على اإلفادات اليت أودعتها سلطات صبهورية أفريقيا الوسطى عمالً باألمر الذي أصدرتو الدائرة أثناء اجللسة
اليت ُع ِقدت يف  ٕٚنيساف/أبريل ٕٓٔٓ“.ICC-01/05-01/08-774 ،
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ٕ – اجلزء ذو الصلة من القرار ادلطعوف فيو

٘ٔٔ – فيما يتعلق حبجج السيد دببا خبصوص األثر اإليقايف للمذكرات اليت قدمها مؤخراً إىل زلكمة االستئناؼ يف
بانغي وزلكمة النقض على بعض أحكاـ زلاكم صبهورية أفريقيا الوسطى ،الحظت الدائرة االبتدائية أف ىذه
ادلذكرات قُدِّمت إىل احملكمتُت ادلعنيتُت بعد صدور حكم زلكمة النقض دبا يقارب األربع سنوات وبعد كشف
ادلدعي العاـ للمتهم عن القرارين ادلعنيُت الصادرين عن القضاء الوطٍت بأكثر من عامُت(ٕٕٔ) .وخلصت الدائرة
االبتدائية إىل أنو مل يُقدَّـ تربير كاؼ ومقبوؿ ”ذلذا التأخر الشديد يف تقدمي ادلذكرات“ٕٕٕ .وذلذه األسباب،
رفضت أخذىا باالعتبار ألهنا اعتربت تقدديها ”إساء ًة الستعماؿ إجراءات ىذه احملكمة“(ٖٕٕ).

ٖ – الوثيقة الداعمة لالستئناؼ

 – ٔٔٙحياج السيد دببا إذ يسوؽ السبب الرابع لالستئناؼ بأف الدائرة االبتدائية ”ارتكبت خطأ من الناحية
اإلجرائية وخطأ من الناحية القانونية خبلوصها إىل أف الطعن الذي قدَّمو الدفاع إىل زلكمة النقض وفقاً للطرائق
واآلجاؿ احملدَّدة يف القانوف اإلجرائي ادلعموؿ بو يف صبهورية أفريقيا الوسطى يُعد إساء ًة الستعماؿ إجراءات
احملكمة“(ٕٕٗ).
 – ٔٔٚويدفع السيد دببا بأنو حاج أماـ الدائرة االبتدائية بأنو يًتتب على تقدمي طعن أماـ زلكمة النقض ،وفقاً
لقانوف صبهورية أفريقيا الوسطى ،إيقاؼ تنفيذ قرار زلاكمها بإحالة قضيتو إىل احملكمة اجلنائية الدولية(ٕٕ٘) .ويدعي
بأف أفريقيا الوسطى قبلت ىذه الدفوع أيضاً .وحياج فضالً عن ذلك بأف الدائرة االبتدائية ذبنبت الفصل يف ىذه
()ٕٕٙ
ادلسألة ذبنباً غَت سليم بقضائها بأنو أساء استعماؿ إجراءات احملكمة بتقدديو طعناً بالنقض يف موعد متأخر
(ٕٕٓ) ”جواب الدفاع على مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى اليت قُدِّمت يف  ٚأيار/مايو ٕٓٔٓ وعلى مالحظات األطراؼ
األخرى“ICC-01/05-01/08-776-Conf-tENG ،؛ وديكن أيضاً الرجوع إىل نسخة علنية عن ىذه الوثيقة زلجوبة منها معلومات،
ىي .ICC-01/05-01/08-776-Red2-tENG
(ٕٕٔ) القرار ادلطعوف فيو ،الفقرة ٖٕٔ.

(ٕٕٕ) القرار ادلطعوف فيو ،الفقرة ٖٕٔ.
(ٖٕٕ) القرار ادلطعوف فيو ،الفقرة ٖٕٔ.
(ٕٕٗ) الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٘ (د).
(ٕٕ٘) الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٖٚ
( )ٕٕٙالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٖٛ
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وذلك على الرغم من اعتقاده بأف الدائرة االبتدائية تعترب مسألة األثر اإليقايف للمذكرات اليت قُدِّمت إىل زلاكم
أفريقيا الوسطى ”مسألة جوىرية“ نظراً إىل أهنا عادت إىل تناوذلا يف ثالث مناسبات(.)ٕٕٚ
 – ٔٔٛويرى السيد دببا أف حقو يف تقدمي الطلب إىل زلكمة النقض ”مل يسقط لفوات ادليعاد“ ألنو مل ُخيطَر
باحلكم الذي صدر يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ عن زلكمة االستئناؼ يف بانغي( .)ٕٕٛويدعي بأف
ادلصاعب ادلالية اليت واجهها وادلضايقة واالضطهاد اللذين عانامها زلاميو حالت دوف إجرائو ربريات بشأف سَت
اإلجراءات يف صبهورية أفريقيا الوسطى(.)ٕٕٜ
 – ٜٔٔوخيلص السيد دببا إىل أف استنتاج الدائرة االبتدائية أف سعيو لالنتصاؼ أماـ زلاكم صبهورية أفريقيا
ت يف مدى وجاىة دفوعو خبصوص األثر اإليقايف –
الوسطى يُعد إساءة الستعماؿ إجراءات احملكمة – بدالً من البَ ِّ
أثَّر يف سَت اإلجراءات سَتاً عادالً وناجزاً(ٖٕٓ).

ٗ – اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ

ٕٓٔ – يدفع ادلدعي العاـ بأف السيد دببا مل ِ
يأت بأي حجج توضح كيف ديكن أف يكوف للحكم الذي أصدرتو
الدائرة االبتدائية بشأف األثر اإليقايف ادلدعى بأنو يًتتب على مذكرة الطعن بالنقض ،إذا ثبت خطؤه ،تأثَت يف قرارىا
بشأف مقبولية القضية(ٖٕٔ)ٍّ .
ويذكر ادلدعي العاـ بأف الدائرة االبتدائية قالت إنو حىت إذا كاف دلذكرة الطعن بالنقض
”أثر إيقايف دبوجب أحكاـ قوانُت صبهورية أفريقيا الوسطى ،فليس لذلك صلة بالقرار الذي تتخذه الدائرة وفقاً
للمادة  .)ٕٖٕ(“)ٔ( ٔٚولذا يدفع بأنو ينبغي رفض السبب الرابع من أسباب االستئناؼ من البداية(ٖٖٕ).
ٕٔٔ – ويدفع ادلدعي العاـ احتياطاً بأف الدائرة االبتدائية مارست صالحيتها التقديرية دبوجب ادلادة ٗ )ٕ( ٙمن
النظاـ األساسي شلارسة صحيحة خبلوصها إىل أف ادلذكرات اليت قدمها السيد دببا إىل ىيئات القضاء يف صبهورية
( )ٕٕٚالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٖٙ
( )ٕٕٛالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة الفقرة ٔٗ.

( )ٕٕٜالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرتاف ٓٗ ؤٗ.
(ٖٕٓ) الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٕٗ.
(ٖٕٔ) اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٖ.ٛ
(ٕٖٕ) اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٖ.ٛ
(ٖٖٕ) اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٗ.ٛ
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يربر تأخره يف تقدمي ىذه
أفريقيا الوسطى تُعد إساء ًة الستعماؿ إجراءات ىذه احملكمة نظراً إىل أنو ”مل ِّ
ادلذكرات“(ٖٕٗ).
ٕٕٔ – وحياج ادلدعي العاـ أيضاً بأف الدائرة االبتدائية التمست من الطرفُت وادلشاركُت إفادات بشأف ىذه ادلسألة
”لكي يصدر قرارىا على حنو مدروس“(ٖٕ٘) وبأف السيد دببا مل يشر يف الوثيقة الداعمة لالستئناؼ إال إىل ما ُادعي
بو من تأخر ادلدعي العاـ يف الكشف عن الوثائق ومن اضطهاد ومضايقة تعرض ذلما زلاميو ومن مصاعب مالية
()ٕٖٙ
البُت أف ُزبطَّأ الدائرة االبتدائية لعدـ نظرىا يف
واجهها  .ومن مثّ حياج ادلدعي العاـ بأف ”من اإلجحاؼ ِّ
تعليالت وتربيرات تتعلق بالوقائع مل تقدَّـ إليها يف الوقت ادلناسب“(.)ٕٖٚ
حرؼ األسئلة اليت طرحتها الدائرة االبتدائية ،وحياج
ٖٕٔ – ويدفع ادلدعي العاـ فضالً عن ذلك بأف السيد دببا َّ
خالفاً دلا ذىب إليو السيد دببا بأف صبهورية أفريقيا الوسطى مل تقبل قط بأف الطعن بالنقض ”من شأنو أف يوقف
سَت ىذه الدعوى“(.)ٕٖٛ

٘ – مالحظات اجملٍت عليهم

ٕٗٔ – يدفع اجملٍت عليهم بأنو حىت لو كانت الدائرة االبتدائية قضت بأف دلذكرات الطعن اليت قُدِّمت مؤخراً أثر
يوقف تنفيذ قراري زلكمة االستئناؼ يف بانغي وزلكمة النقض الصادرين عاـ ٕٗٓٓ وعاـ  ٕٓٓٙفإف قضاءىا
بذلك ما كاف ليؤثِّر يف االستنتاجات اليت خلصت إليها عمالً بادلادة  ٔٚمن النظاـ األساسي(.)ٕٖٜ
ٕ٘ٔ – ويدفع اجملٍت عليهم فضالً عن ذلك بأف ما ُادعي بو من أثر إيقايف دلذكرات الطعن اليت قُدِّمت يف صبهورية
أفريقيا الوسطى مؤخراً ليس من ادلسائل اليت يتوقف عليها التحليل القانوين الذي قامت بو الدائرة االبتدائية وأف من
صالحيات ىذه الدائرة أف تصف ”مناورات السيد دببا ادلتأخرة“ بأهنا إساءة الستعماؿ إجراءات احملكمة(ٕٓٗ).
(ٖٕٗ) اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٘.ٛ
(ٖٕ٘) اجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٛٚ

( )ٕٖٙاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٛٚ
( )ٕٖٚاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة .ٛٚ
( )ٕٖٛاجلواب على الوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرتاف  ٛٛو.ٜٛ
( )ٕٖٜمالحظات اجملٍت عليهم ،الفقرة ٖٗ.
(ٕٓٗ) مالحظات اجملٍت عليهم ،الفقرة .ٗٙ
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وبناء على ذلك حياج اجملٍت عليهم بأف األثر اإليقايف ادلدعى بأنو يًتتب على مذكرات الطعن اليت أودعها السيد دببا
البت فيما إذا كانت الدائرة
مؤخراً ”ليس لو صلة بادلعايَت القانونية اليت ينبغي لدائرة االستئناؼ أف تأخذ هبا عند ِّ
يربر نقضو“(ٕٔٗ).
االبتدائية قد ارتكبت يف قرارىا خطأً ديكن أف ِّ

 – ٙمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى

 – ٕٔٙتدفع صبهورية أفريقيا الوسطى ،خالفاً للحجج اليت ساقها السيد دببا ،بأهنا مل تسلِّم قط بأف للطعن
بالنقض الذي قدَّمو أثراً يوقف تنفيذ حكم زلكمة االستئناؼ يف بانغي الصادر يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب
ِّٕٗٓٓ .
وتذكر بأهنا ،على اخلالؼ من ذلك ،حاجت أماـ الدائرة االبتدائية بأنو ليس للطعن بالنقض الذي أودعو
السيد دببا أثر إيقايف ألف احلكم ادلعٍت ال يتعلق إال بإدارة القضاء وليس حكماً حيق للسيد دببا استئنافو(ٕٕٗ).
وتالحظ صبهورية أفريقيا الوسطى أيضاً أف القضية أُحيلت إىل احملكمة اجلنائية الدولية بفعل منها بصفتها دولة ال
دبوجب احلكم الصادر عن زلكمة االستئناؼ يف بانغي .ولذا فليس لألثر اإليقايف ادلدعى بأنو يًتتب على ىذا
احلكم تأثَت يف إحالة القضية إىل احملكمة اجلنائية الدولية(ٖٕٗ).
 – ٕٔٚورباج صبهورية أفريقيا الوسطى فيما يتعلق دبا ُادعي بو من اضطهاد زلامي السيد دببا ومضايقتو فيها بأف
السيد دببا مل يوِّكل زلامياً للدفاع عنو فيها إال حينما قدَّـ مذكرتو األوىل إىل السلطات القضائية يف نيساف/أبريل
ٕٓٔٓ(ٕٗٗ) .وتالحظ أف كبَت قضاة التحقيق أشار يف األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٓٓ إىل أنو مل يكن
للسيد دببا زلاـ ديثلو وأنو مل تودع أي مذكرات بالنيابة عنو(ٕ٘ٗ) .وعليو رباج صبهورية أفريقيا الوسطى بأنو ال أساس
من الصحة الدعاءات السيد دببا خبصوص اضطهاد زلاميو ومضايقتو(.)ٕٗٙ

(ٕٔٗ) مالحظات اجملٍت عليهم ،الفقرة .ٗٙ

(ٕٕٗ) مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة .ٜٚ
(ٖٕٗ) مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة ٓ.ٛ
(ٕٗٗ) مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة ٕ.ٛ
(ٕ٘ٗ) مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة ٕ.ٛ
( )ٕٗٙمالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى ،الفقرة ٕ.ٛ
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 – ٚجواب ادلدعي العاـ

 -ٕٔٛحياج ادلدعي العاـ بأف ادلذكرات اليت قدَّمها السيد دببا إىل زلاكم صبهورية أفريقيا الوسطى ال تؤثر يف إحالة
القضية إىل احملكمة اجلنائية الدولية( .)ٕٗٚويشَت إىل أف مالحظات صبهورية أفريقيا الوسطى تفيد بأف سلطات ىذه
الدولة مل تسلِّم قط بأف للطعن بالنقض أثراً يوقف تنفيذ احلكم الصادر عن زلكمة االستئناؼ يف بانغي ألف ىذا
احلكم ”قرار بشأف مسائل تتعلق بإدارة القضاء وال حيق للسيد دببا استئنافو“(.)ٕٗٛ

 – ٛجواب السيد دببا

أقرت يف ادلالحظات اليت قدَّمتها يف ٚ
يكرر السيد دببا حجتو القائلة بأف صبهورية أفريقيا الوسطى َّ
ِّ – ٕٜٔ
أيار/مايو ٕٓٔٓ بأف للطعن بالنقض الذي أودعو أثراً يوقف تنفيذ احلكم الصادر عن زلكمة االستئناؼ يف بانغي
يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ( .)ٕٜٗويستند السيد دببا دعماً حلجتو إىل عدة أحكاـ واردة يف قانوف صبهورية
أفريقيا الوسطى ذي الرقم  0011/95بشأف تنظيم زلكمة النقض وعملها(ٕٓ٘).
ٖٓٔ – وحياج السيد دببا فضالً عن ذلك بأف صبهورية أفريقيا الوسطى زبلط بُت مفهوـ األثر اإليقايف ومفهوـ
مقبولية الطلب يف زلاجاهتا بأنو ليس للطعن بالنقض أثر إيقايف ألف احلكم الصادر يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب
(ٕٔ٘)
ٕٗٓٓ ال يتعلق إال بإدارة القضاء  .وحياج بأف ذلذا احلكم شقاً إعدادياً أُمر فيو بالفصل بُت التهم وشقاً سبهيدياً
سبهيدياً أ ُِمر فيو بإحالة القضية إىل احملكمة اجلنائية الدولية وأف الطعن بالنقض ال يتعلق إال هبذا اجلزء ادلذكور
آخراً(ٕٕ٘).
ٖٔٔ – ويدفع السيد دببا فضالً عن ذلك بأف حجة صبهورية أفريقيا الوسطى القائلة بعدـ جواز استئناؼ احلكم
الصادر يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ يناقضها قضاء زلكمة النقض بأف االستئناؼ الذي قدَّمو مكتب

( )ٕٗٚجواب ادلدعي العاـ ،الصفحة ٘.

( )ٕٗٛجواب ادلدعي العاـ ،الفقرة .ٚ
( )ٕٜٗجواب السيد دببا ،الفقرتاف ٘ٗ و.ٗٙ
(ٕٓ٘) جواب السيد دببا ،الفقرة .ٗٛ
(ٕٔ٘) جواب السيد دببا ،الفقرتاف  ٜٗوٓ٘.
(ٕٕ٘) جواب السيد دببا ،الفقرتاف ٖ٘ وٗ٘.
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ادلدعي العاـ الرئيسي طعناً يف احلكم نفسو مقبوؿ وينبغي تأييده جزئياً(ٖٕ٘) .وحياج بأنو ليس يف احلكم الصادر يف
ٔٔ نيساف/أبريل ٕٗٓٓ ما يشَت إىل أف االستئناؼ قُدِّـ طعناً يف مسألة تتعلق بإدارة القضاء(ٕٗ٘).
ٕٖٔ – وحياج السيد دببا أيضاً بأف من شأف تعليق تنفيذ احلكم الصادر يف  ٔٙكانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٓٓ أف
يكوف لو تأثَت يف إحالة القضية إىل احملكمة اجلنائية الدولية ألنو ’ٔ‘ تتوقف مباشرة احملكمة اجلنائية الدولية التحقيق
يف صبهورية أفريقيا الوسطى على اإلجراءات اليت ُِ
ازبذت على الصعيد الوطٍت؛ ’ٕ‘ دينع مبدأ التكامل ادلقاضاة يف
نفس الدعوى أماـ احملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم الوطنية يف آف واحد؛ ’ٖ‘ جيب على احملكمة اجلنائية الدولية أف
تنتظر صدور حكم زلكمة النقض قبل البت يف مقبولية القضية عمالً بادلادة ( ٔٚأ) و(ب) من النظاـ األساسي
ألنو إذا نقضت ىذه احملكمة احلكم الصادر عن زلكمة االستئناؼ يف بانغي وجب تطبيق
األمر الصادر يف  ٔٙأيلوؿ/سبتمرب ٕٗٗٓ القاضي بإسقاط التهم عن السيد دببا .ويف ىذه احلالة تنطبق
ادلادة ( )ٔ( ٔٚأ) و(ب) من النظاـ األساسي(ٕ٘٘).

 – ٜبَت دائرة االستئناؼ يف ادلسألة

ٖٖٔ – سبق لدائرة االستئناؼ أف قضت ،كما أشَت إليو فيما تقدَّـ ،بأف ادلستأنِف ملزـ عند البت يف مقبولية
دبجرد بياف اخلطأ ادلزعوـ ،بل بأف يوضح أيضاً بدقة كافية كيف أثّر ىذا اخلطأ
سبب من أسباب االستئناؼ ”ال ّ
تأثَتاً ىاماً يف القرار ادلطعوف فيو“( .)ٕ٘ٙوحياج السيد دببا ،إذ يسوؽ السبب الرابع لالستئناؼ ،بأف الدائرة االبتدائية
أخطأت خبلوصها إىل أف الطعن الذي قُدِّـ إىل زلكمة النقض يف نيساف/أبريل ٕٓٔٓ يُعد إساءةً الستعماؿ
ِ
يستوؼ ادلتطلبات الدنيا للنظر يف مدى
إجراءات احملكمة اجلنائية الدولية .وترى دائرة االستئناؼ أف السيد دببا مل
وجاىة سبب االستئناؼ ىذا ألنو ال يشَت يف الوثيقة الداعمة لالستئناؼ إىل كيفية تأثَت اخلطأ ادلدَّعى بو على القرار
ادلطعوف فيو تأثَتاً ىاماً.
ٖٗٔ – ويدَّعى السيد دببا يف الوثيقة الداعمة لالستئناؼ بأف الدائرة االبتدائية أخطأت من الناحية اإلجرائية ومن
الناحية القانونية خبلوصها إىل أف ”التأخر الشديد“( )ٕ٘ٚيف إيداع الطعن بالنقض يُعد إساءةً الستعماؿ إجراءات
(ٖٕ٘) جواب السيد دببا ،الفقرتاف ٘٘ و.٘ٙ
(ٕٗ٘) جواب السيد دببا ،الفقرتاف  ٘ٙو.٘ٚ
(ٕ٘٘) جواب السيد دببا ،الفقرة .ٜ٘
( )ٕ٘ٙحكم االستئناؼ الثالث يف قضية كوين ،الفقرة .ٗٛ
( )ٕ٘ٚالقرار ادلطعوف فيو ،الفقرة ٖٕٔ.
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ىذه احملكمة( .)ٕ٘ٛوتالحظ دائرة االستئناؼ أف الدائرة االبتدائية ال تستطرد يف القرار ادلطعوف فيو ال بشأف مفهوـ
إساءة استعماؿ إجراءات احملكمة وال بشأف األساس الذي استندت إليو يف تطبيقو( .)ٕٜ٘وعلى أية حاؿ ترى دائرة
االستئناؼ أف السيد دببا مل يربط بُت اخلطأ ادلدعى بو وقرار الدائرة االبتدائية خبصوص مقبولية القضية .وبعبارة
تبُت كيف كاف القرار ادلطعوف فيو سيختلف لو
أخرى ،ال يقدِّـ السيد دببا يف الوثيقة الداعمة لالستئناؼ أي حجج ِّ
أف الدائرة االبتدائية أخذت حبجتو خبصوص األثر اإليقايف ادلدعى بأنو يًتتب على الطعن بالنقض .فالسيد دببا
يكتفي بقولو إف اخلطأ ادلدعى بو ”أثَّر يف سَت اإلجراءات احلالية على حنو عادؿ وناجز تأثَتاً ذا شأف“(ٓ .)ٕٙأما
باقي حججو فيما خيص ىذا السبب من أسباب االستئناؼ فيتعلق باألمهية اليت أولتها الدائرة االبتدائية إىل ىذه
ادلسألة فيما سبق(ٔ ،)ٕٙوادلصاعب اليت واجهتها ىيئة الدفاع واليت حالت دوف إيداع الطعن بالنقض يف وقت
أسبق(ٕ )ٕٙلكنو ال يذكر أف اخلطأ ادلدعى بو أثَّر تأثَتاً ىاماً يف القرار ادلطعوف فيو.
ٖ٘ٔ – ويف ضوء ما سبق زبلص الدائرة االبتدائية إىل أف السيد دببا مل يستوؼ ادلتطلبات الدنيا الالزمة للنظر يف
مدى وجاىة ىذا السبب ،ولذا فإهنا ترفضو.

( )ٕ٘ٛالفقرة ٘ (د) من الوثيقة الداعمة لالستئناؼ.
()ٕٜ٘

انظر على سبيل ادلثاؿ فيما خيص ىذه ادلسائل حكم دائرة االستئناؼ يف قضية ادلدعي العاـ ضد توماس لوبانغا دييلو ادلعنوف

”حكم بشأف استئناؼ ادلدعي العاـ قرار الدائرة االبتدائية األوىل ادلعنوف ’قرار بشأف اآلثار ادلًتتبة على عدـ كشف ادلواد ادلربئة اليت
تشملها االتفاقات ادلربمة دبوجب ادلادة ٗ٘ (ٖ) (ىػ) وطلب تعليق مقاضاة ادلتهم باإلضافة إىل مسائل أخرى معيّنة أثَتت يف اجللسة
التحضَتية اليت عُ ِقدت يف ٓٔ حزيراف/يونيو  ٕٔ ،““ٕٓٓٛتشرين األوؿ/أكتوبر ICC-01/04-01/06-1486-tARB ( ،ٕٓٓٛ
) ،)(OA 13الفقرة [ ٕٜمن الرأي ادلنفصل]” :خلصت دائرة االستئناؼ إىل أف مبدأ إساءة استعماؿ اإلجراءات القضائية ،على
النحو ادلطبَّق يف الواليات القضائية اليت تعتمد [القانوف اإلنكليزي ( ])Common Lawال جيد تطبيقاً لو يف حد ذاتو يف النظاـ
األساسي .لكن دلا كاف ىذا ادلبدأ يرمي إىل اجتثاث انتهاكات مبادئ العدؿ األساسية ،فإف النظاـ األساسي يؤيده وسيلةً حلماية
الفرد من خرؽ حقوقو األساسية وبغية كفالة زلاكمة عادلة تتسم خبصائص إقامة العدؿ“؛ انظر أيضاً حكم دائرة االستئناؼ يف قضية
ادلدعي العاـ ضد توماس لوبانغا دييلو ادلعنوف ’’حكم بشأف استئناؼ السيد توماس لوبانغا القرار الصادر بتاريخ ٖ تشرين

األوؿ/أكتوبر  ٕٓٓٙادلتعلق بطعن الدفاع يف اختصاص احملكمة دبقتضى ادلادة ( )ٕ( ٜٔأ) من النظاـ األساسي‘‘ ٔٗ ،كانوف
األوؿ/ديسمرب  ،)ICC-01/04-01/06-772 (OA 4) ،ٕٓٓٙالفقرات  ٕٙإىل ٖ٘.
(ٓ )ٕٙالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرة ٕٗ.
(ٔ )ٕٙالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرات ٖٖ إىل .ٖٛ
(ٕ)ٕٙالوثيقة الداعمة لالستئناؼ ،الفقرات  ٖٜإىل ٔٗ.
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خامساً – اإلجراء ادلالئم
 - ٖٔٙجيوز لدائرة االستئناؼ يف دعوى استئناؼ تُقدَّـ عمالً بادلادة ٕ( )ٔ( ٛأ) من النظاـ األساسي أف تؤيد
القرار ادلستأنَف أو تنقضو أو تعدِّلو (القاعدة  )ٔ( ٔ٘ٛمن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) .ويف ىذه الدعوى
مل يُتبُت أي خطأ يف القرار ادلطعوف فيو .لذا تؤيد دائرة االستئناؼ القرار ادلطعوف فيو وترد دعوى االستئناؼ.
ُحِّرر باإلنكليزية وبالفرنسية ،علماً بأف النسخة اإلنكليزية ىي النسخة ذات احلجية.

توقيع

_____________
القاضية أنيتا أوشاسكا
رئيسة الدائرة
أ ُِّرخ بتاريخ ىذا اليوـ التاسع عشر من تشرين األوؿ/أكتوبر ٕٓٔٓ
يف الىاي هبولندا
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