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الرقم:

األصل :إنكليزي

ICC-01/11-01/11 OA 6

التاريخ 42 :تموز/يوليو 4102

المؤلفة من:

دائرة االستئناف

القاضية أكوا كوينيحيى ،رئيسةً لها
القاضي سانغ – هيون سونغ

القاضية سانجي ّاماسينونو موناجنغ

القاضي إيركي كوروال

القاضية أنيتا أوشاسكا
الحالة في ليبيا
في قضية المدعي العام ضد سيف اإلسالم القذافي وعبد اهلل السنوسي
وثيقة علنية
حكم بشأن استئناف السيد عبد اهلل السنوسي قرار الدائرة التمهيدية األولى الصادر في  00تشرين
األول/أكتوبر  4102المعنون ”قرار بشأن مقبولية قضية عبد اهلل السنوسي“
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يُخطَر بهذا الحكم وفقاً للبند  20من الئحة المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة):
مكتب المدعي العام

محاميا الدفاع عن سيف اإلسالم القذافي

السيدة فاطو بنسودا ،امل ّدعية العامة
السيدة هيلني براديل

السيد جون آر دبليو دي جونز
السيدة سارة بافاضل

ممثلو الدولة

محاميا الدفاع عن عبد اهلل السنوسي

السيد أمحد اجلهاين
السيد جيمس كروفورد
السيد وين جورداش
السيدة ميشيل بتلر

السيد بنديكت إمرسون
السيد رودين ديكسون

مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم
السيدة باولينا ماسيدا

قلم المحكمة
رئيس قلم المحكمة
هرمان فون هيبل
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إن دائرة االستئناف يف احملكمة اجلنائية الدولية
وقد نظرت يف استئناف السيد عبد اهلل السنوسي قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف  11تشرين األول/أكتوبر
 1113املعنون ”قرار بشأن مقبولية قضية السيد عبد اهلل السنوسي“ (الوثيقة ،)ICC-01/11-01/11-466-Conf
وبعد التداول،
تصدر ما يلي
باإلمجاع،
الحكم
 -1يؤيد القرار املعنون ”قرار بشأن مقبولية قضية السيد عبد اهلل السنوسي“ .ويرفض االستئناف.
 -1يرفض طلب عقد جلسة نقاش شفهي.
 -3ترفض طلبات تقدمي أدلة إضافية يف إطار دعوى االستئناف.
 -4يرفض الطلب الذي قدمته ليبيا يف  14شباط/فرباير  1114باإلذن هلا بالرد.
 -5يرفض طلب الدفاع اإلذن بالرد املقدم يف  11آذار/مارس .1114
األسباب
أوالً -االستنتاجات األساسية
 – 1لكي تكون القضية مقبولة ألن الدولة غري راغبة حقا يف التحقيق واملقاضاة باملعىن الوارد يف املادة )1( 11
(ج) من النظام األساسي ،يتعني إقامة الدليل على أن اإلجراءات مل تباشر أو ال جتري مباشرُتا بشكل مستقل أو
نزيه [حمايد] وب ِ
وشرت أو جتري مباشرُتا على حنو ال يتفق ،يف هذه الظروف ،مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة.
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 – 1وبالنظر إىل نص هذا احلكم وموضوعه والغاية منه ،ال يعىن البت يف هذه املسألة بإجراء تقييم ي نبني إن كانت
حقوق املشتبه به وفقا لإلجراءات القانونية السليمة قد انت ِهكت يف حد ذاُتا .وعلى وجه اخلصوص ،ينبغي أن يفهم
أن مفهوم اإلجراءات اليت ”جتري مباشرُتا على حنو ال يتفق ،يف هذه الظروف ،مع نية تقدمي الشخص املعين
للعدالة“ يدل بوجه عام على اإلجراءات اليت من شأهنا أن تؤدي إىل إفالت املشتبه به من العدالة ألن حماكمته ال
جترى حقا على النحو السليم إلثبات مسؤوليته اجلنائية وإَّنا تتبع فيها إجراءات أشبه باإلجراءات الصورية اليت
يقصد منها محاية ذلك الشخص.
 – 3غري أنه قد تكون ،حسب وقائع كل قضية ،مثة ظروف ترتكب فيها انتهاكات جسيمة حلقوق املشتبه به إىل
حد ي ِ
ٍ
فقد اإلجراءات قدرُتا على حتقيق أي شكل من أشكال العدالة احلقة للمشتبه به فيتعني أن تعد ،يف تلك
الظروف ،إجراءات ”ال تتفق مع نية تقدمي الشخص إىل العدالة“.
ثانياً  -تذكير باإلجرااات السابقة
ألف  -ما تم من إجرااات أمام الدائرة التمهيدية
 – 4يرد فيما يلي ملخص ألهم اخلطوات اإلجرائية اليت ِ
اُتذت بشأن هذا االستئناف ،بينما يتضمن منت هذا
احلكم مزيدا من التفاصيل ،حسب االقتضاء.
 – 5اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،يف  12شباط/فرباير  1111القرار  )1111( 1711الذي أحال
مبوجبه احلالة يف ليبيا منذ  15شباط/فرباير  1111إىل املدعي العام يف هذه احملكمة(.)1
 – 2ويف  12أيار/مايو  ،1111أودع املدعي العام الطلب املعنون ”طلب املدعي العام املقدم مبوجب املادة
 55بشأن معمر حممد منيار القذايف وسيف اإلسالم القذايف وعبد اهلل السنوسي“( )1الذي التمس فيه أمورا منها
إصدار أمر بالقبض على عبد اهلل السنوسي ( الذي يشار إليه فيما يلي بـ”السيد السنوسي“) .ويف
 11حزيران/يونيو  ،1111أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل (اليت يشار إليها فيما يلي بـ”الدائرة التمهيدية“) أمرا
( )1القرار ).S/RES/1970 (2011
() 1
جلت عن هذه الوثيقة يف اليوم نفسه نسخة علنية حجبت منها معلومات (الوثيقة ICC-
الوثيقة  .ICC-01/11-4-Conf-Expوس ن
( )0l/11-4-Redيشار إليها فيما يلي ”بطلب املدعي العام إصدار أمر بالقبض“).
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بالقبض على السيد السنوسي( ،)3إثر صدور قرار هبذا اخلصوص يف اليوم ذاته(( )4يشار إيل هذا القرار فيما يلي
بـ”القرار الصادر مبوجب املادة  .)“55وصدر يف  4متوز/يوليو  1111طلب بإلقاء القبض على السيد السنوسي
وتقدميه إىل احملكمة(.)5
 – 1ويف  12كانون الثاين/يناير  ،1113سجلت رئيسة قلم احملكمة إقرارا مؤقتا بتعيني السيد بنديكت إمرسون
حماميا للدفاع عن السيد عبد اهلل السنوسي (يشار إليه فيما يلي بـ”الدفاع“) ،استنادا إىل توكيل أصدره له آخرون
نيابة عن السيد السنوسي(.)2
 – 5ويف  1نيسان/أبريل  ،1113أودعت ليبيا الطلب املعنون ”طلب مقدم بالنيابة عن حكومة ليبيا بشأن عبد
اهلل السنوسي عمال باملادة  17من نظام احملكمة اجلنائية الدولية األساسي“(( )1يشار إىل هذا الطلب فيما يلي
بـ”طعن ليبيا يف مقبولية الدعوى“) .وأودعت ليبيا أيضا وثيقة مؤرخة يف  5نيسان/أبريل  1113عنواهنا ”إيداع
احلكومة الليبية جملموعة أحكام القانون اللييب املشار إليها يف طعنها يف مقبولية قضية عبد اهلل السنوسي املقدم يف
 1نيسان/أبريل .)5(“1113
 – 7ويف  14نيسان/أبريل  ،1113أودعت املدعية العامة ”جواب االدعاء على الطلب املعنون ’طلب مقدم
بالنيابة عن حكومة ليبيا بشأن عبد اهلل السنوسي عمال باملادة  17من نظام احملكمة اجلنائية الدولية األساسي‘“(.)7
(” )3أمر بالقبض على عبد اهلل السنوسي“ ،الوثيقة ( ICC-01/11-01/11-4-tARBيشار إليه فيما يلي بـ”أمر القبض“).
( )4قرار بشأن ”طلب املدعي العام مبوجب املادة  55بشأن معمر حممد أيب منيار القذايف وسيف اإلسالم القذايف وعبد اهلل
السنوسي“ ،الوثيقة .ICC-01/11-01/11-1-tARB
(” )5طلب إىل اجلماهريية العربية الليبية إللقاء القبض على معمر حممد أيب منيار القذايف وسيف اإلسالم القذايف وعبد اهلل السنوسي
وتقدميهم إىل احملكمة“ ،الوثيقة .ICC-01/11-01/11-5-tARB
(” )2تسجيل اإلقرار املؤقت بتعيني السيد بنديكت إمرسون حماميا للسيد عبد اهلل السنوسي“ ،أ نرخ يف  15كانون الثاين/يناير 1113

وس نجل يف  12كانون الثاين/يناير  ،1113الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-253-tARBمع مرفق سري قصري.
) (1الوثيقة  .ICC-01/11-01/11-307-Conf-Expوس نجلت عن هذه الوثيقة يف اليوم ذاته نسخة سرية حجبت منها معلومات
(الوثيقة  )ICC-01/11-01/11-307-Conf-Redويف  3نيسان/أبريل  1113نسخة علنية حجبت منها معلومات( ،الوثيقة ICC-
.)01/11-01-11-307-Red2
( )5الوثيقة .ICC-01/11-01/11-309
( )7الوثيقة  .ICC-01/11-01/11-321-Confوس نجلت عن هذه الوثيقة يف  1أيار/مايو  1113نسخة علنية حجبت منها معلومات
.)ICC-01/11-01/11-321-Red
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 – 11ويف  12نيسان/أبريل  ،1113أصدرت الدائرة التمهيدية القرار املعنون ”قرار بشأن سري اإلجراءات صادر
إثر ’[الـ]طلب [الـ]مقدم بالنيابة عن حكومة ليبيا بشأن عبد اهلل السنوسي عمال باملادة  17من نظام احملكمة
اجلنائية الدولية األساسي“‘(( )11يشار إىل هذا القرار فيما يلي بـ”القرار الصادر يف  12نيسان/أبريل .)“1113
واُتذت الدائرة التمهيدية يف هذا القرار تدابري من بينها تعيني السيدة باولينا ماسيدا من مكتب احملامي العمومي
للمجين عليهم ”ممثال قانونيا للمجين عليهم الذين اتصلوا بالفعل باحملكمة بشأن هذه القضية“(( )11يشار إليهم
فيما يلي بـ”اجملين عليهم“) ودعت الدائرة الدفاع واجملين عليهم وجملس األمن ”إن كانت لديهم مالحظات بشأن
الطعن يف مقبولية الدعوى أن يقدموها يف موعد ال يتجاوز يوم اجلمعة  14حزيران/يونيو  .)11(“1113ويف
 11حزيران/يونيو  ،1113أصدرت الدائرة التمهيدية ،إثر طلب قدمته املدعية العامة يف  1حزيران/يونيو
 ،)13(1113قرارا أ ِذن مبوجبه للمدعية العامة أن تقدنم مالحظات إضافية يف موعد ال يتجاوز التاريخ ذاته ،أي
 14حزيران/يونيو .)14(1113
 – 11ويف  14حزيران/يونيو  ،1113قدم كل من املدعية العامة( )15والدفاع( )12واجملين عليهم( )11أجوبتهم على
الطعن يف مقبولية الدعوى (يشار إىل هذه الردود فيما يلي تباعا بـ”جواب املدعية العامة اإلضايف على الطعن يف
( )11الوثيقة .ICC-01/11-01/11-325

( )11القرار الصادر يف  12نيسان/أبريل  ،1114الصفحة ( ،1أ).
( )11القرار الصادر يف  12نيسان/أبريل  ،1114الصفحة ( ،1ب).
(” )13طلب االدعاء اإلذن بتقدمي مالحظات إضافية بشأن ’[الـ]طلب [الـ]مـقدم بالنيابة عن حكومة ليبيا بشأن عبد اهلل السنوسي
عمال باملادة  17من نظام احملكمة اجلنائية الدولية األساسي“‘ ،الوثيقة .ICC-01/11-01/11-349
(” )14قرار بشأن طلب املدعية العامة اإل ذن بتقدمي مالحظات إضافية بشأن طعن ليبيا يف مقبولية قضية عبد اهلل السنوسي“ ،الوثيقة
.ICC-01/11-01/11-351

(” )15مالحظات االدعاء اإلضافية على [الـ]طلب [الـ]مقدم بالنيابة عن حكومة ليبيا بشأن عبد اهلل السنوسي عمال باملادة  17من
نظام احملكمة اجلنائية الدولية األساسي“ الوثيقة .ICC-01/11-01/11-355
(” )12جواب الدفاع بالنيابة عن السيد عبد اهلل السنوسي على ’[الـ]طلب [الـ]مقدم بالنيابة عن حكومة ليبيا بشأن عبد اهلل السنوسي
عمال باملادة  17من نظام احملكمة اجلنائية الدولية األساسي“‘ ،الوثيقة .ICC-01/11-01/11-356
(” )11مالحظات مقدمة بالنيابة عن اجملين عليهم بشأن ’[الـ]طلب [الـ]مقدم بالنيابة عن حكومة ليبيا بشأن عبد اهلل السنوسي عمال
باملادة  17من نظام احملكمة اجلنائية الدولية األساسي“‘ الوثيقة  .ICC-01/11-01/11-353-Confوس نجلت عن هذه الوثيقة نسخة
علنية ح ِجبت منها معلومات يف  15حزيران/يونيو ( 1113الوثيقة .)ICC-01/11-01/11-353-Red
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مقبولية الدعوى“ ،و”جواب الدفاع على الطعن يف مقبولية الدعوى“ و”جواب اجملين عليهم على الطعن يف
مقبولية الدعوى“).
 – 11ويف  12متوز/يوليو  ،1113أذنت الدائرة التمهيدية لليبيا ،إثر طلب قدمته يف  12حزيران/يونيو
 ،)15(1113بأن تق ندم ،حبلول  14آب/أغسطس  ،1114ردا موحدا على األجوبة الثالثة بشأن مقبولية
الدعوى( ،)17فأودعت ليبيا جواهبا املوحد يف  14آب/أغسطس ( )11(1113يشار إىل هذا اجلواب فيما يلي
بـ”جواب ليبيا على الطعن يف مقبولية الدعوى“).
 – 13ويف  17آب/أغسطس  ،1113أصدرت الدائرة التمهيدية قرارا( )11أذنت مبوجبه للدفاع بأن يقدنم إفادات
إضافية حبلول  12آب/أغسطس  1113ولليبيا حبلول  12أيلول/سبتمرب  ،1113فأودع الدفاع إفاداته اإلضافية
يف  12آب/أغسطس ( )11(1113اليت يشار إليها فيما يلي بـ”إفادات الدفاع اإلضافية“ .ويف  5أيلول/سبتمرب
 ،1113أودع الدفاع إضافة يلتمس فيها اُتاذ تدابري من بينها إصدار أمر لليبيا بتقدمي إفاداُتا يف موعد أقصاه
 11أيلول/سبتمرب ( )13(1113يشار إىل هذه اإلضافة فيما يلي بـ”إضافة مقدمة من الدفاع“) ،فقدمت ليبيا ،يف

( )15طلب احلكومة الليبية اإلذن هلا بالرد على إفادات االدعاء اإلضافية وجوايب الدفاع ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم على
”[الـ]طلب [الـ]مقدم بالنيابة عن حكومة ليبيا بشأن عبد اهلل السنوسي عمال باملادة  17من نظام احملكمة اجلنائية الدولية األساسي“
الوثيقة .ICC-01/11-01/11-372
(” )17قرار بشأن طلب ليبيا اإلذن هلا بتقدمي رد موحد“ ،الوثيقة .ICC-01/11-01/11-382
(” )11رد احلكومة الليبية املوحد على أجوبة االدعاء والدفاع ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم على الطلب املقدم بالنيابة عن
حكومة ليبيا بشأن عبد اهلل السنوسي عمال باملادة  17من نظام احملكمة اجلنائية الدولية األساسي“ الوثيقة ICC-01/11-01/11-403-
 .Conf-Expوس نجلت يف اليوم نفسه عن هذه الوثيقة نسخة سرية ح ِ
جبت منها معلومات (الوثيقة ICC-01/11-01/11-403-Conf-
 )Redونسخة علنية ح ِجبت منها معلومات يف  15آب/أغسطس ( 1113الوثيقة .)ICC-01/11-01/11-403-Red2

( ” )11قرار بشأن اإلفادات اإلضافية يف اإلجراءات املتعلقة بطعن ليبيا يف مقبولية قضية عبد اهلل السنوسي“ ،الوثيقة
.01/11-409
(” )11وثيقة مودعة بالنيابة عن السيد عبد اهلل السنوسي عمال بالقرار املعنون ’قرار بشأن اإلفادات اإلضافية يف اإلجراءات املتعلقة
بطعن ليبيا يف مقبولية قضية عبد اهلل السنوسي‘ املؤرخ يف  17آب/أغسطس  ،“1113الوثيقة .ICC-01/11-01/11-418
(” )13إضافة إىل ’[الـ]وثيقة [الـ]مودعة بالنيابة عن السيد عبد اهلل السنوسي عمال بالقرار املعنون ”قرار بشأن اإلفادات اإلضافية
للحكومة الليبية يف اإلجراءات املتعلقة بطعن ليبيا يف مقبولية قضية عبد اهلل السنوسي“ ،املؤرخ يف  17آب/أغسطس  ‘1113وطلب
عاجل عمال بالبند  ،“35الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-432الفقرة .31
الرقم ICC-01/11-01/11 OA 6
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 7أيلول/سبتمرب  ،1113جوابا( )14على اإلضافة املذكورة آنفا .ويف قرار صدر يف  11أيلول/سبتمرب ،1113
أمهلت الدائرة التمهيدية ليبيا حىت  12أيلول/سبتمرب  1113لتقدمي مزيد من اإلفادات( ،)15فأ ِ
ودعت هذه
اإلفادات يف ذلك التاريخ(( )12اليت يشار إليها فيما يلي بـ”إفادات ليبيا النهائية“).
 – 14ويف  11تشرين األول/أكتوبر  ،1113أصدرت الدائرة التمهيدية القرار املعنون ”قرار بشأن مقبولية قضية
عبد اهلل السنوسي“( ( )11يشار إليه فيما يلي بـ”القرار املطعون فيه“).
باا  -ما تم من إجرااات أمام دائرة االستئناف
 – 15يف  11تشرين األول/أكتوبر  ،1113أودع الدفاع استئنافه بشأن القرار املطعون فيه (الذي يشار إليه
فيما يلي بـ”االستئناف“) وقدم ،يف  4تشرين الثاين/نوفمرب ” ،1113الوثيقة الداعمة لالستئناف املقدم بالنيابة
عن السيد عبد اهلل السنوسي طعنا يف قرار الدائرة التمهيدية املعنون ’قرار بشأن مقبولية قضية السيد عبد اهلل
السنوسي“‘(( )17يشار إىل هذه الوثيقة فيما يلي بـ”الوثيقة الداعمة لالستئناف“).
()15

 – 12ويف  11تشرين الثاين/نوفمرب  ،1113رفضت دائرة االستئناف طلب الدفاع الذي يلتمس فيه إكساب
االستئناف أثرا إيقافيا(.)31
(” )14جواب بشأن ’[الـ]طلب [الـ]عاجل عمال بالبند  “‘35املقدم من السيد السنوسي ،الوثيقة .ICC-01/11-01/11-438
()15
”قرار بتغيري األجل احملدد لتقدمي إفادات ليبيا النهائية بشأن مقبولية قضية السيد عبد اهلل السنوسي“ ،الوثيقة ICC-01/11-
.01/11-441
(” )12إفادات احلكومة وجواهبا على إفادة الدفاع املعنونة ”وثيقة مقدمة بالنيابة عن السيد عبد اهلل السنوسي عمال بالقرار املعنون
”قرار بشأن اإلفادات اإلضافية للحكومة الليبية يف اإلجراءات املتعلقة بطعن ليبيا يف مقبولية الدعوى املقامة على عبد اهلل السنوسي،
املؤرخ يف  17أيلول/سبتمرب  “1113و”اإلضافة“ املقدمة يف  5أيلول/سبتمرب  ،“‘1113الوثيقة .ICC-01/11-01/11-455
( )11الوثيقة  .ICC-01/11-01/11-466-Confوس ِجلت يف اليوم نفسه عن هذه الوثيقة نسخة علنية ح ِجبت منها معلومات (الوثيقة
.)ICC-01/11-01/11-466-Red
(” )15استئناف مقدم بالنيابة عن عبد اهلل السنوسي لقرار الدائرة التمهيدية األوىل املعنون ’قرار بشأن مقبولية قضية عبد اهلل
السنوسي ،وطلب األثر اإليقايف لالستئناف“ ،الوثيقة () .)ICC-01/11-01/11-468-Conf (OA6وس نجلت يف اليوم نفسه عن هذه
الوثيقة نسخة علنية ح ِجبت منها معلومات ،الوثيقة (.)ICC-01/11-01/11-468-Red
( )17الوثيقة ).ICC-01/11-01/11-474 (OA 6
(” )31قرار بشأن طلب األثر اإليقايف لالستئناف وطلب تقدمي جواب موحد“ ،الوثيقة ).ICC-01/11-01/11-480 (OA 6
الرقم ICC-01/11-01/11 OA 6
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 – 11ويف  12تشرين الثاين/نوفمرب  ،1113أودعت ليبيا( )31واملدعية العامة( )31جوابيهما على الوثيقة الداعمة
لالستئناف (يشار إليهما فيما يلي تباعا بـ”جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف“ و”جواب املدعية العامة
على الوثيقة الداعمة لالستئناف“).
 – 15ويف  11كانون/ديسمرب  ،1113أودع اجملين عليهم ”مالحظات بشأن ’الوثيقة الداعمة لالستئناف املقدم
بالنيابة عن السيد عبد اهلل السنوسي طعنا يف قرار الدائرة التمهيدية املعنون ”قرار بشأن مقبولية قضية السيد عبد اهلل
السنوسي““‘(( )33يشار إيل هذه املالحظات فيما يلي بـ”مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف“)،
()35
وذلك وفقا ملا ورد يف األمر الصادر عن دائرة االستئناف يف  11تشرين الثاين/نوفمرب  ،)34(1113فأجابت ليبيا
والدفاع( )32على هذه املالحظات يف  13كانون الثاين/يناير ( 1114يشار إىل اجلوابني فيما يلي تباعا بـ”جواب
ليبيا على مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف“ و”جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف
إطار دعوى االستئناف“ ،وفقا ملا جاء يف األمر نفسه الصادر عن دائرة االستئناف.

(” )31جواب على ’الوثيقة الداعمة لالستئناف املقدم نيابة عن السيد عبد اهلل السنوسي طعنا يف قرار الدائرة التمهيدية املعنون ”قرار
بشأن مقبولية قضية السيد عبد اهلل السنوسي““‘ ،الوثيقة ).ICC-01/11-01/11-482 (OA 6

(” )31جواب االدعاء على ’الوثيقة الداعمة لالستئناف املقدم نيابة عن السيد عبد اهلل السنوسي طعنا يف قرار الدائرة التمهيدية
املعنون ”قرار بشأن مقبولية قضية السيد عبد اهلل السنوسي““‘ ،الوثيقة ) .ICC-01/11-01/11-483 (OA 6وس نجل تصويب هلذه
الوثيقة يف  11تشرين الثاين/نوفمرب  1113بعنوان (تصويب جلواب االدعاء على ’الوثيقة الداعمة لالستئناف املقدم نيابة عن السيد
عبد اهلل السنوسي طعنا يف قرار الدائرة التمهيدية املعنون ’قرار بشأن مقبولية قضية السيد عبد اهلل السنوسي““‘ ،الوثيقة ICC-01/11-
).01/11-483-Corr (OA 6
( )33الوثيقة .ICC-01/11-01/11-494

(” )34أمر بشأن إيداع مالحظات اجملين عليهم“ ،الوثيقة (.ICC-01/11-01/11-481 (OA 6
(” )35جواب احلكومة الليبية على مالحظات مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم املعنونة ’مالحظات بشأن ”الوثيقة الداعمة
لالستئناف املقدم بالنيابة عن السيد عبد اهلل السنوسي طعنا يف قرار الدائرة التمهيدية املعنون ’قرار بشأن مقبولية قضية السيد عبد اهلل
السنوسي“““ ،الوثيقة ).ICC-01/11-01/11-499 (OA 6
(” )32جواب مقدم بالنيابة عن عبد اهلل السنوسي على الـ’مالحظات بشأن ”الوثيقة الداعمة لالستئناف املقدم بالنيابة عن السيد
عبد اهلل السنوسي طعنا يف قرار الدائرة التمهيدية املعنون ” قرار بشأن مقبولية قضية السيد عبد اهلل السنوسي“““ ،الوثيقة ICC-
).01/11-01/11-500 (OA 6
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 – 17ويف  17كانون األول/ديسمرب  ،1113أودع الدفاع الطلب املعنون ”طلب مقدم بالنيابة عن السيد عبد اهلل
السنوسي“( )31يلتمس فيه إيداع إفادات إضافية عمال بالبند ( “15يشار إليه فيما يلي بـ”الطلب املقدم يف
 17كانون األول/ديسمرب  ،)“1113فأجابت ليبيا واملدعية العامة على هذا الطلب يف  7و 11كانون الثاين/يناير
 ،1114تباعا( .)35ويف  11كانون الثاين/يناير  ،1114أودعت ليبيا الطلب املعنون ”طلب احلكومة الليبية الذي
ٍ
كجزء من جواب دفاع عبد اهلل
تلتمس فيه من دائرة االستئناف أن ترفض ابتداء األدلة اجلديدة اليت قدنمت
()37
السنوسي على مالحظات مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم على وثيقتها الداعمة لالستئناف“ (يشار إىل
هذا الطلب فيما يلي بـ”طلب ليبيا املقدم يف  11كانون الثاين/يناير  .)“1114وأودعت ليبيا ،يف  11كانون
الثاين/يناير  ،)41(1114إضافة بشأن هذا الطلب (يشار إليها فيما يلي بـ”إضافة ليبيا املقدمة يف  11كانون
الثاين/يناير .)“1114
 – 11ويف  2شباط/فرباير  ،1114أصدرت دائرة االستئناف قرارا بشأن الطلب املقدم يف  17كانون
األول/ديسمرب ( )41(1113يشار إليه فيما يلي بـ”القرار الصادر بتاريخ  2شباط/فرباير  .)“1114وأوعزت إىل
الدفاع بأن ”يقدم إفادات بشأن مسائل حمددة أثريت يف“ اجلوابني اللذين أودعتهما ليبيا واملدعية العامة بشأن
الوثيقة الداعمة لالستئناف حبلول  14شباط/فرباير  ،)41(1114مشرية يف ذلك إىل فقرات بعينها يف الطلب املقدم
يف  17كانون األول/ديسمرب  1113الذي منِح بشأنه اإلذن بتقدمي إفادات( .)43وأذنت الدائرة لليبيا وللمدعية
( )31الوثيقة (.ICC-01/11-01/11-493 (OA 6
(” )35جواب احلكومة الليبية على الطلب املعنون ’طلب مقدم بالنيابة عن عبد اهلل السنوسي يلتمس فيه إيداع إفادات إضافية عمال
بالبند  7 ،‘“15كانون الثاين/يناير  ،1114الوثيقة )ICC-01/11-01/1 l-497(OA 6؛ ”جواب االدعاء على الطلب املعنون ’طلب
مقدم بالنيابة عن عبد اهلل السنوسي يلتمس فيه إيداع إفادات إضافية عمال بالبند  11 ،‘“15كانون الثاين/يناير  ،1114الوثيقة
).ICC-01/11-01/11-498 (OA 6
( )37الوثيقة ).ICC-01/11-01/11-502 (OA 6
ٍ
كجزء من جواب
(” )41إضافة بشأن طلب احلكومة الليبية الذي تلتمس فيه من دائرة االستئناف أن ترفض األدلة اجلديدة املقدمة
دفاع السنوسي على مالحظات مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بشأن وثيقتها الداعمة لالستئناف“ ،الوثيقة
).01/11-503 (OA 6
()41
”قرار بشأن طلب السيد عبد اهلل السنوسي إيداع إفادات إضافية ومسائل ذات صلة“ ،الوثيقة ICC-01/11-01/11-508 (OA
).6
()41
القرار الصادر يف  2شباط/فرباير  ،1114الصفحة .3
( )43القرار الصادر يف  2شباط/فرباير  ،1114الفقرة .15
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العامة وللمجين عليهم بالرد على هذه اإلفادات يف أجل أقصاه  14شباط/فرباير  1114وأذنت للدفاع ولليبيا
وللمدعية العامة بالرد على إفادات اجملين عليهم حبلول  3آذار/مارس  .)44(1114وذكرت دائرة االستئناف ما يلي:
تالحظ دائرة االستئناف أن بقية الطلب متثنل ،يف حقيقة أمرها ،طلبا بإيداع أدلة إضافية ،شأنه يف ذلك شأن ما ورد
بعد ذلك يف جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم ويف اإلضافة بشأن طلب ليبيا املقدم يف  11كانون
الثاين/يناير  1114ومرفقاته من طلب ات وأجوبة تتعلق باألدلة اجلديدة .وستبحث دائرة االستئناف يف هذه املسائل
بصفتها تلك يف الوقت املناسب عندما تنظر يف السبب الثاين من أسباب االستئناف الواردة يف الوثيقة الداعمة له
الذي يتضمن أيضا دفوعا ُياج فيها بأنه ينبغي لدائرة االستئناف أن تراعي األدلة اإلضافية حني تقضي يف هذا
االستئناف(.)45

 – 11ويف  11شباط/فرباير  ،1114أودع الدفاع جوابه على طلب ليبيا املقدم يف  11كانون الثاين/يناير وعلى
إضافتها املقدمة يف  11كانون الثاين/يناير( )42اللذين وردت اإلشارة إليهما يف الفقرة  17فيما سبق (يشار إىل
اجلواب فيما يلي بـ”جواب الدفاع املقدم يف  11شباط/فرباير  ،)“1114فالتمست ليبيا اإلذن بالرد عليه يف
 14شباط/فرباير ( )41(1114يشار إىل الطلب فيما يلي بـ”طلب ليبيا اإلذن بالرد املقدم يف  14شباط/فرباير
.)1114
( )44القرار الصادر يف  2شباط/فرباير  ،1114الصفحة .3

( )45القرار الصادر يف  2شباط/فرباير  ،1114الصفحة .11
(” )42جواب بالنيابة عن السيد عبد اهلل السنوسي على ’طلب احلكومة الليبية الذي تلتمس فيه من دائرة االستئناف أن ترفض ابتداء
ٍ
كجزء من جواب دفاع عبد اهلل السنوسي على مالحظات مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم على
األدلة اجلديدة اليت قدنمت
وثيقتها الداعمة لالستئناف‘ ،املقدم يف  11كانون الثاين/يناير  1114و’[اإل]ضافة بشأن طلب ليبيا الذي تلتمس فيه من دائرة
االستئناف أن ترفض األدلة اجلديدة اليت قدنمت كجزء من جواب دفاع عبد اهلل السنوسي على مالحظات مكتب احملامي العمومي
للمجين عليهم على وثيقتها الداعمة لالستئناف‘ املقدمة يف  11كانون الثاين/يناير  ،“1114الوثيقة ICC-01/11-01/11-510
).(OA6
(” )41طلب بالنيابة عن حكومة ليبيا يلتمس به اإلذن بالرد على اجلواب املعنون ’جواب بالنيابة عن عبد اهلل السنوسي على ”طلب
احلكومة الليبية الذي تلتمس فيه من دائرة االستئناف أن ترفض ابتداء األدلة اجلديدة اليت قدنمت كجزء من جواب دفاع السيد عبد
اهلل السنوسي على مالحظات مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم على وثيقتها الداعمة لالستئناف“ املقدم يف  11كانون
الثاين/يناير  1114واإلضافة املعنونة ”إضافة بشأن طلب ليبيا الذي تلتمس فيه من دائرة االستئناف أن ترفض األدلة اجلديدة اليت
قدنمت كجزء من جواب دفاع عبد اهلل السنوسي على مالحظات مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم على وثيقتها الداعمة
لالستئناف“ املقدمة يف  11كانون الثاين/يناير  ،‘“1114الوثيقة ).ICC-01/11-01/11-520 (OA 6
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 – 11ويف  14شباط/فرباير  ،1114أودع الدفاع ”إفادات إضافية مقدمة بالنيابة عن عبد اهلل السنوسي عمال مبا
()51
ورد يف البند ( )45(“15يشار إليها فيما يلي بـ”إفادات الدفاع اإلضافية“) .وأودعت املدعية العامة( )47وليبيا
جوابيهما على هذه اإلفادات يف  14شباط/فرباير ( 1114يشار إليهما تباعا فيما يلي بـ”جواب املدعية العامة
على إفادات الدفاع اإلضافية“) و”جواب ليبيا على إفادات الدفاع اإلضافية“).
 – 13ويف  11آذار/مارس  ،1114أودع الدفاع طلبا يلتمس فيه أن يؤذن له بالرد على جواب ليبيا على إفادات
الدفاع اإلضافية(( )51يشار إليه فيما يلي بـ”طلب الدفاع اإلذن بالرد املقدم يف  11آذار/مارس ،)“1114
فأودعت ليبيا جوابا على هذا الطلب يف  1نيسان/أبريل ( )51(1114يشار إليه فيما يلي بـ”جواب ليبيا املقدم يف
 1نيسان/أبريل .)“1114

( )45الوثيقة ) .ICC-01/11-01/11-513-Conf (OA 6وس نجلت عن هذه الوثيقة يف اليوم نفسه نسخة علنية ح ِجبت منها معلومات

(الوثيقة .(ICC-01/11-01/11-513-Red
()47
”جواب االدعاء على ’[اإل]فادات[اإل]ضافية بالنيابة عن عبد اهلل السنوسي عمال بالبند  ،‘“15الوثيقة ICC-01/11-01/11-
.517
(” )51جواب احلكومة الليبية على ’[اإل]فادات[اإل]ضافية بالنيابة عن عبد اهلل السنوسي عمال بالبند  ،‘“15اليت قدمها دفاع عبد
اهلل السنوسي ،الوثيقة ) .ICC-01/11-01/11-519-Conf (OA 6وأ ِدعت عن هذه الوثيقة يف اليوم نفسه نسخة علنية ح ِجبت منها
معلومات (الوثيقة .(ICC-01/11-01/11-519-Red

(” )51طلب مقدم بالنيابة عن دفاع السيد عبد اهلل السنوسي يلتمس فيه اإلذن بالرد على ’جواب احلكومة الليبية املقدم يف
 14شباط/فرباير  1114على إفادات الدفاع عن عبد اهلل السنوسي املعنونة ”إفادات إضافية مقدمة بالنيابة عن عبد اهلل السنوسي
عمال بالبند  ‘“15أو بتقدمي إفادات إضافية يف ضوئه“ .الوثيقة ) .ICC-01/11-01/11-523-Conf (OA 6وس نجلت عن هذه الوثيقة
يف اليوم نفسه نسخة علنية ح ِجبت منها معلومات (الوثيقة .(ICC-01/11-01/11-523-Red
(” )51جواب احلكومة الليبية على الطلب املقدم بالنيابة عن دفاع السيد عبد اهلل السنوسي الذي يلتمس فيه اإلذن بالرد على ’جواب
احلكومة الليبية املقدم يف  14شباط/فرباير  1114على إفادات الدفاع عن عبد اهلل السنوسي املعنونة ”إفادات إضافية مقدمة بالنيابة
عن عبد اهلل السنوسي عمال بالبند  ‘“15أو بتقدمي إفادات إضافية يف ضوئه“ ،الوثيقة ).ICC-01/11-01/11-535 (OA 6
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 – 14وتذ نكر دائرة االستئناف أيضا بأهنا أصدرت ،يف  11أيار/مايو  ،)53(1114حكمها (الذي يشار إليه فيما
يلي بـ”احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف“) بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة التمهيدية األوىل املعنون ”قرار
بشأن مقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف“(( )54يشار إليه فيما يلي بـ”القرار الصادر بشأن مقبولية قضية
القذايف“) الذي خلصت الدائرة فيه إىل أن قضية سيف اإلسالم القذايف (الذي يشار إليه فيما يلي بـ”السيد
القذايف“) مقبولة أمام احملكمة .ويف احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،أيدت دائرة االستئناف ،باألغلبية،
القرار الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف.
ثالثاً  -مسائل تمهيدية
ألف  -تأجيل القرار بشأن االستئناف ريثما يتمكن الدفاع من تلقي توجيهات من السيد السنوسي
ُ – 15ياج الدفاع يف إطار السبب الثاين من أسباب االستئناف مبا يلي:
يقدم هذا االستئناف دون املساس [كذا] حق السيد السنوسي األساسي يف تزويد حماميه بتوجيهات يف إجراءات
النظر يف مقبولية الدعوى .وينبغي لدائرة االستئناف أن ال تقضي يف هذا االستئناف دون أن يتمكن حمامي السيد
السنوسي من التشاور معه .ولو قضت دائرة االستئناف يف هذه املسألة دون أن يتمكن السيد السنوسي من تزويدها
بتوجيهاته وجبميع املعلومات يف هذا الشأن ،وال سيما فيما خيص الرد على ليبيا ويف املقام األول ظروفه ،فإن ذلك
سيمثل انتهاكا صارخا حلقوقه اإلنسانية ولكافة معايري اإلجراءات القانونية السليمة مبوجب القانون اللييب والقانون
الدويل(.)55

(” )53حكم بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف  31أيار/مايو  1113املعنون ’قرار بشأن مقبولية قضية
سيف اإلسالم القذايف“‘ ،الوثيقة ) .ICC-01/11-01/11-547-Conf (OA 4وس نجلت يف اليوم نفسه عن هذه الوثيقة نسخة علنية
ح ِجبت منها معلومات (الوثيقة .)ICC-01/11-01/11-547-Red
( 31 )54أيار/مايو  ،1113الوثيقة  .ICC-01/11-01/11-344-Confوس نجلت يف اليوم نفسه عن هذه الوثيقة نسخة علنية ح ِجبت
منها معلومات (الوثيقة .)ICC-01/11-01/11-344-Red
( )55الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  .15انظر أيضا ،االستئناف ،الفقرة 15؛ جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف
إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .31
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 – 12وعلى الرغم من أن هذه احلجة تثري مسألة متهيدية بشأن جواز أن تقضي دائرة االستئناف يف هذا
االستئناف يف هذا الوقت ،فإنه سينظر فيها يف القسم رابعا-باء 1-يف سياق حجة الدفاع األمشل القائلة بأن الدائرة
التمهيدية أخطأت يف أهنا مل تراع على النحو الواجب أن الدفاع مل يتح له االتصال بالسيد السنوسي أثناء
اإلجراءات التمهيدية.
باا  -الوثائق المودعة باعتبارها وثائق سرية
 – 11أثناء املرحلة التمهيدية من اإلجراءات ويف هذا االستئناف ،أ ِ
ودعت بعض الوثائق حبسباهنا وثائق سرية أو
قصرية .وأ ِ
ودعت ،يف أغلب األحيان ،نسخ علنية عن هذه الوثائق حمجوبة منها معلومات .إن دائرة االستئناف ،إذ
ت ِ
صدر هذا احلكم ،حرصت ،توخيا لعالنية اإلجراءات ،على أن ال حتيل إال املعلومات العلنية أو املعلومات اليت ترى
أنه ميكن أن تنشر على املأل.
جيم  -عدم التقيد بعدد الصفحات المحدد
 – 15تالحظ دائرة االستئناف أن الدفاع دأب على أن ال يلتزم بالئحة احملكمة من حيث عدد الصفحات احملدد.
 – 17أوال ،قدم الدفاع ،يف الوثيقة الداعمة لالستئناف( )52ويف جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف
إطار دعوى االستئناف( ،)51طلبا يلتمس يف حاشية منه زيادة عدد الصفحات احملدد .وهذا األسلوب خاطئ ألنه:
(أ)

سبق لدائرة االستئناف أن شددت على أن املسائل املتعلقة باملوضوع ينبغي أن ال تعرض يف
حاشية()55؛

( )52الوثيقة الداعمة لالستئناف ،احلاشية .1
( )51رد الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،احلاشية .1
( )55انظر قضية املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو” ،حكم يف دعوى استئناف السيد جان بيري مببا غومبو يف قرار الدائرة
االبتدائية الثالثة الصادر يف  14حزيران/يونيو  1111املعنون ’قرار بشأن الطعن يف مقبولية القضية والدفع بإساءة استعمال إجراءات
احملكمة“‘ 17 ،تشرين األول/أكتوبر  ،1111الوثيقة ) ،ICC-01/05-01/08-962 (OA 3الفقرة  ،31الذي استش ِهد فيه بقضية
املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو” ،قرار بشأن إعادة إيداع الوثيقة الداعمة لالستئناف“ 11 ،متوز/يوليو  ،1115الوثيقة ICC-
) ،01/04-01/06-1445 (OA 13الفقرة .2
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(ب)

سبق لدائرة االستئناف أن قضت مبا يلي:
ي ُّ
عد تقدمي طلب يلتمس به زيادة العدد األقصى للصفحات املنصوص عليه يف الئحة احملكمة وقبول
الدائرة هذا الطلب شرطني الزمني لتقدمي وثيقة طويلة .وخالفا للجملة الثانية من البند  )1( 3من
الئحة احملكمة خبصوص اآلجال الزمنية ،ال تنص الئحة احملكمة على إمكان زيادة عدد الصفحات
بأثر رجعي(.)57

 – 31ثانيا ،يبلغ معدل كلمات الصفحة الواحدة يف الوثيقة الداعمة لالستئناف  411كلمات و 311كلمة يف
الصفحة على وجه التقريب يف جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ويصل يف
إفادات الدفاع اإلضافية إىل  325كلمة يف الصفحة يف املتوسط .وبذلك ،يكون الدفاع قد أودع ثالث وثائق مهمة
خمالفا فيها البند ( ،32 )3اجلملة الرابعة [من النص العريب] من الئحة احملكمة ونصها كما يلي ”[و] ال يتعدى
معدل الكلمات يف الصفحة  311كلمة“ .وإذ يفعل الدفاع ذلك ،فإنه ُييد فعال عن عدد الصفحات احملدد هلذه
الوثائق.
 – 31وتنحي دائرة االستئناف بالالئمة الشديدة على الدفاع لعدم تقيده بالئحة احملكمة على النحو الذي ورد
بيانه فيما تقدم .وتؤكد الدائرة أنه يتوقع من األطراف االلتزام بالشروط الواردة يف نصوص احملكمة القانونية وتلكم
اليت حتددها دوائر احملكمة .وميكن أن يؤدي احليدان عن هذه الشروط إىل نتائج منها أن ترفض الوثائق املودعة وهي
سُتفض يف املستقبل.
 – 31وإثر احليدان املبني أعاله الذي حدث يف هذه القضية– واحليدان الذي حدث يف قضايا أخرى ،-قررت
دائرة االستئناف أن تضيف مجيع األطراف ،منذ اآلن ،يف هناية وثائقها تصرُيا وجيزا توقع عليه جيري نصه على
النحو التايل:

( )57انظر قضية املدعي العام ضد لوران باغبو ”قرار بشأن الطلبات ذات الصلة بالعدد األقصى للصفحات وإعادة تصنيف
الوثائق“ 12 ،تشرين األول/أكتوبر  ،1111الوثيقة ) ،ICC-02/11-01/11-266 (OA 2الفقرة  ،7الذي استش ِهد به أيضا يف احلكم
الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرة .15
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يشهد مبوجب هذا أن جمموع الكلمات اليت تتضمنها هذه الوثيقة [ ] كلمة وأهنا تستويف الشروط الواردة يف البند
 32من الئحة احملكمة من مجيع الوجوه.

 – 33وبغض النظر عما ذكِر آنفا ،تذ نكر دائرة االستئناف بأن البند  )1( 17من الئحة احملكمة ينص على ما
يلي” :يف حال عدم امتثال املشارك ألحكام هذه الالئحة ،أو ألمر أصدرته الدائرة مبوجب هذه الالئحة ،جيوز
للدائرة أن تصدر أي أمر تراه ضروريا ملصلحة إقامة العدالة“ .ونظرا لظروف هذه القضية ،قررت دائرة االستئناف،
أن تقبل ،عمال مبا ورد يف البند  17من الئحة احملكمة ،الوثيقة الداعمة لالستئناف وجواب الدفاع على مالحظات
اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف وإفادات الدفاع اإلضافية ،لألسباب التالية.
 – 34أوال ،تالحظ دائرة االستئناف أن السبب الثاين من أسباب االستئناف الواردة يف الوثيقة الداعمة لالستئناف
هو ،يف حقيقة أمره ،طلب يلتمس فيه تقدمي أدلة إضافية يف إطار دعوى االستئناف (على النحو املبني مبزيد من
التفصيل أدناه) .وكان ميكن تقدمي هذا الطلب على حدة بصفته تلك ،مما كان سيجعل الوثيقة الداعمة لالستئناف
أقصر كثريا .وتصدق هذه املالحظات على جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف
الذي يتضمن إفادات مطولة تتناول األدلة اإلضافية(.)21
 – 35ثانيا ،مل تعُتض األطراف األخرى وال املشاركون اآلخرون على طول الوثائق الثالثة املذكورة قبال (على الرغم
من أن دائرة االستئناف تسلنم بأن األطراف األخرى واملشاركني اآلخرين والدائرة نفسها ،رمبا مل يدركوا فورا ،يف
الظروف اليت بينتها دائرة االستئناف وتناولتها بالنقد أعاله ،إىل أي ٍ
حد جتاوزت الوثائق عدد الصفحات احملدد .وملا
كانت األجوبة على الوثائق كان قد سبق إيداعها ،مل تر دائرة االستئناف من السديد أن ت ِ
صدر أمرا بإيداع وثائق
الدفاع كرة ثانية ألن ذلك كان سيقتضي أيضا السماح ،يف إجراءات متسمة أصال بكثرة الوثائق ،بإيداع أجوبة على
الوثائق اليت أعيد إيداعها (على الرغم من أن األجوبة اليت سبق إيداعها تتضمن ردودا كافية على احلجج
املسوقة)(.)21
 – 32لذا ،رأت دائرة االستئناف أن من السديد قبول الوثائق الثالثة املشار إليها آنفا بسبب الظروف اليت ُتتص
هبا هذه القضية وطبيعة املسائل املثارة يف االستئناف وما تتسم به من تعقيد.
( )21انظر ،من باب التشابه ،احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرة .17
( )21انظر ،من باب التشابه ،احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرة .17
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دال  -طلب الدفاع اإلذن بالرد المؤرخ في  00آذار/مارس 4102
 – 31أودع الدفاع طلب اإلذن بالرد يف  11آذار/مارس  ،1114فأودعت ليبيا جواهبا عليه يف  1نيسان/أبريل
.1114
 – 35ويلتمس الدفاع اإلذن بالرد على اإلفادات الواردة يف جواب ليبيا على إفادات الدفاع اإلضافية .وبوجه
أخص ،يعتزم الدفاع الرد على ما يصفه بأنه ”معلومات جديدة كل اجلدة وردت يف إفادات ليبيا ومل يسبق أن
ق ندمت قط أمام دائرة االستئناف“( .)21ويذكر الدفاع أنه يعتزم الرد على ثالث مسائل أورد بياهنا على النحو التايل:
 قدمت ليبيا ألول مرة على اإلطالق يف إجراءات النظر يف االستئناف معلومات جديدة عما يزعم من تقدمي
’طلب‘ و’قبول‘ مكتب النائب العام بأن يكون للسيد السنوسي ممثلون قانونيون -وجيب أن تسنح للدفاع فرصة
عادلة للرد على هذه املعلومات اجلديدة إذا كانت دائرة االستئناف ستأخذ بأي منها؛
 قدمت ليبيا أيضا معلومات جديدة عن الزيارة القانونية اليت أمرت هبا الدائرة التمهيدية ومل تنظمها ليبيا؛
 استشهدت ليبيا مبحامي الدفاع استشهادا تعوزه الدقة انتزع من سياقه وجيب أن يصوب إلدراجه يف
السجل( [ .)23أ ِ
غفلت احلواشي هنا].

 – 37وحتاج ليبيا بأن طلب الدفاع جيب أن يرفض استنادا إىل (أ) أنه مل يودع على حنو ناجز(( ،)24ب) ميثل ردا
على جوهر املسائل اليت أثريت وهو بذلك ”يلتف على عملية التماس اإلذن على الوجه السليم“)( ،)25ج) مل يؤت
فيه بسبب وجيه يربر الرد(.)22

( )21طلب الدفاع اإلذن بالرد املقدم يف  11آذار/مارس  ،1114الفقرة .1
( )23طلب الدفاع اإلذن بالرد املقدم يف  11آذار/مارس  ،1114الفقرة .1
( )24جواب ليبيا املقدم يف  1نيسان/أبريل  ،1114الفقرة .5
( )25جواب ليبيا املقدم يف  1نيسان/أبريل  ،1114الفقرة .1
( )22جواب ليبيا املقدم يف  1نيسان/أبريل  ،1114الفقرة .5
الرقم ICC-01/11-01/11 OA 6
113/11
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

/توقيع/

ICC-01/11-01/11-565-tARB 31-10-2014 18/123 NM PT OA6

 – 41وقررت دائرة االستئناف رفض طلب الدفاع اإلذن بالرد املقدم يف  11آذار/مارس  .1114ويعزى الرفض
إىل أن الدائرة توصلت ،على النحو الذي سريد بيانه فيما يلي ومبعزل عن مسألة األساس القانوين الذي يقوم عليه
الطلب ،إىل انتفاء احلاجة لتلقي إفادات إضافية بشأن املسائل اليت أثارها الدفاع.
 – 41أما املعلومات بشأن ممثلي السيد السنوسي القانونيني احملتملني يف اإلجراءات الوطنية ،فلن تنظر فيها دائرة
االستئناف ألن الدائرة التمهيدية األوىل مل تنظر فيها يف هذه القضية .ولذا ،فليس مثة حاجة ألن يق ندم الدفاع ردا
عليها.
 – 41وأما املعلومات اجلديدة بشأن ترتيب زيارة قانونية للدفاع ،فقد أضحى النظر يف هذه املسألة غري جم ٍد يف
ضوء استنتاجات دائرة االستئناف بصدد دور الدفاع وألن توجيهات السيد السنوسي غري ضرورية( .)21وعلى أي
حال ،فلن تنظر دائرة االستئناف يف املعلومات ألن الدائرة التمهيدية مل تنظر فيها أيضا يف هذه القضية.
 – 43وأما بصدد النقطة األخرية اليت يقول فيها الدفاع إن ليبيا استشهدت به استشهادا تعوزه الدقة وانت ِزع من
سياقه ،فإن انتفاء الضرورة ملواصلة النظر فيها نبني ألن الفقرة  11من طلب الدفاع الذي ينظر فيه ذات طبيعة تتعلق
باملوضوع .وتذ نكر دائرة االستئناف بأهنا ترى يف جلوء أحد األطراف إىل استغالل طلب اإلذن بالرد ليقدنم جوابه على
مسألة جوهرية نأيا عن األسلوب السليم(.)25
هاا  -طلبات إيداع أدلة إضافية في إطار دعوى االستئناف
 – 44يرد يف السبب الثاين من أسباب االستئناف أن:

( )21انظر أدناه ،الفقرة  145وما يليها.

( )25قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو” ،حكم بشأن استئناف السيد توماس لوبانغا دييلو قرار احملكمة التمهيدية األوىل
املعنون ’قرار بشأن طلب اإلفراج املؤقت عن توماس لوبانغا دييلو“‘ 13 ،شباط/فرباير  ،1111الوثيقة ICC-01/04-01/06-824
) ،(OA 7الفقرة .25
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مثة أدلة جديدة قاطعة مل تكن متاحة من قبل يتبني منها أن ليبيا حقا غري راغبة يف االضطالع باإلجراءات بشأن
السيد السنوسي وغري قادرة على ذلك ،باملعين الوارد يف املادة ( )1( 11أ) ،و( )1و(.)27()3

 – 45وعلى الرغم من أن هذا السبب اعترب سببا قائما بذاته من أسباب االستئناف ،فإنه يـعد ،من حيث
األساس ،طلبا يلتمس به تقدمي أدلة جديدة يف إطار دعوى االستئناف ُتتص بالسبب األول من أسبابه .ولذلك،
تستصوب دائرة االستئناف أن تنظر يف هذه املسألة حبسباهنا مسألة متهيدية قبل اخلوض يف مناقشة وجاهة أسباب
االستئناف األخرى .ويف هذا السياق ،استصوبت دائرة االستئناف أيضا النظر فيما قدنم يف وثائق الحقة من طلبات
إضافية يلتمس فيها تقدمي أدلة إضافية يف إطار دعوى االستئناف.

 - 1حجج األطراف واملشاركني

ُ – 42ياج الدفاع يف الوثيقة الداعمة لالستئناف بأنه تلقى أدلة جديدة مل تكن متاحة قبال تتعلق بأمور منها
معاملة السيد السنوسي أثناء احتجازه قبل مرحلة االُتام وأثناءها وأن تقدمي هذه األدلة إىل الدائرة التمهيدية تعذر
ألهنا مل تصبح متاحة إال بعد أن صدر القرار املطعون فيه( .)11ويذهب الدفاع إىل أن األدلة ذات أمهية بالغة ألهنا
تثبت بوجه أخص أن السيد السنوسي أسيئت معاملته بعد اجللسة املعقودة يف  17أيلول/سبتمرب ” 1113اليت
سعت فيها السلطات إىل احلصول على اعُتافات منه“( .)11وُياج الدفاع بأن لألدلة صلة مباشرة باملسائل املثارة يف
إطار السبب األول من أسباب االستئناف ،فهي تثبت أن السيد السنوسي مل يعامل معاملة إنسانية وعادلة وبطريقة
تستقيم مع تقدميه إىل العدالة وأن ليبيا عاجزة عن االضطالع باإلجراءات القضائية بشأنه(.)11
 – 41وُياج الدفاع بأن مبقدور دائرة االستئناف ّإما أن تقبل األدلة اجلديدة بشأن االستئناف وإ نما أن حتيلها كرة
ثانية إىل الدائرة التمهيدية حىت تعيد النظر يف قرارها مستعينة بتلك األدلة( .)13وقدم الدفاع أسسا قانونية شىت يرى
( )27الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الصفحة  .25انظر أيضا الفقرة  3اليت ت نبني فيها هذا السبب على النحو التايل ”السبب الثاين:
يلتمس من دائرة االستئناف أن تنظر يف أدلة جديدة مل تكن متاحة من قبل بشأن إساءة معاملة السيد عبد اهلل السنوسي أثناء
االحتجاز وبتسيري اإلجراءات املقامة على الصعيد الوطين ،هلا صلة بالسبب األول ألهنا متعن يف إثبات أن ليبيا غري راغبة يف عقد
إجراءات قضائية حقيقية“.
( )11الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .131
( )11الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .131
( )11الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .131
( )13الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .135
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أهنا جتيز األخذ هبذين النهجني( .)14وبعد ذلك ،أفصح الدفاع عن طبيعة األدلة اجلديدة( ،)15ذاكرا أن بعض املواد
ال ميكن أن يقدم إىل دائرة االستئناف إال على أساس مراعاة السرية أو كمواد قصرية ”بسبب املخاوف واملخاطر
األمنية البالغة الشدة“( )12ويقول الدفاع إن األدلة اإلضافية مل تكن متاحة من قبل( )11ألسباب منها أن ”بعض
األحداث مل تقع إال قبيل صدور قرار مقبولية الدعوى أو بعده“( ،)15مؤكدا أن لألدلة اإلضافية صلة بالسبب األول
من أسباب االستئناف(.)17
 – 45وتدفع ليبيا بأن املواد املودعة مع الوثيقة الداعمة لالستئناف مواد قصرية وأن وضعها هذا ُيول بينها وبني
تقدمي أي حجج بشأن مقبولية هذه املواد أو حمتواها وأن إفاداُتا ينبغي أن تفهم يف هذا السياق( .)51وترى ليبيا أن
األدلة ينبغي أن ال يكون هلا أي دور يف إبطال القرار املطعون فيه دون أن تكشف هلا ولألطراف األخرى(.)51
واستشهدت ليبيا بسابقة قانونية للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة لتدفع أيضا بأن األدلة ال تقبل إال أذا
كانت سديدة ،وأن الدفاع أثبت أن العناية الواجبة روعيت يف مجع األدلة ،وأن استبعادها سيكون مبثابة خطأ
قضائي ،-كما أن البند ( 21ب) ( )1من الئحة احملكمة ينص على شروط تتجاوز جمرد التأكيدات العامة الطابع
بشأن املخاوف األمنية(.)51
 – 47وحتاج ليبيا أيضا بأن اختصاص دائرة االستئناف تصحيحي ويقتصر على التقييم حىت تاريخ القرار املطعون
فيه( )53وبأن قبول األدلة اجلديدة ”من شأنه أن يعدنل طبيعة اختصاص دائرة االستئناف يف احملكمة اجلنائية الدولية
ويوسع نطاقه على حنو غري مأذون به“؛ وإذا أجيز على الرغم من ذلك األخذ هبذا النهج ،فينبغي أن تسنح لليبيا

( )14الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  137إىل .151
( )15الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  151و.153
( )12الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .151

( )11الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  154إىل .152
( )15الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .154
( )17الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  151إىل .121
( )51جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .111
( )51جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .111
( )51جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  113إىل .112
( )53جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .111
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أيضا الفرصة لتقدنم أدلة إضافية( .)54وترى ليبيا أن األدلة اجلديدة جيب أن ترفض ألن الدفاع مل يثبت وجاهتها ومل
ي نبني التأثري الذي كانت ستحدثه يف القرار املطعون فيه(.)55
 – 51وملا كانت األدلة اجلديدة املقدمة مع الوثيقة الداعمة لالستئناف ذات صلة بوقائع حدثت بعد اُتاذ القرار
املطعون فيه ،فإن املدعية العامة ترى أن يرفض ابتداء الطلب الذي يلتمس فيه قبول هذه الوقائع ألنه (” )1يتعارض
()51
مع الطبيعة التصحيحية لعملية االستئناف“(” )1( ،)52يلتف على اإلطار النظامي إلجراءات مقبولية الدعوى“
ألن مقبولية الدعوى جيب أن يقضى فيها استنادا إىل جمموعة الوقائع القائمة إبان النظر يف إجراءات مقبولية الدعوى
أمام الدائرة التمهيدية لئال يكون القضاء فيها ”عرضة إلعادة النظر املتواصل كلما تغريت الوقائع والظروف“(.)55
وترى املدعية العامة ”على النقيض من ذلك“ ،جواز قبول الوقائع اليت حدثت قبل القرار املطعون فيه ولكن الدفاع
مل ُيط هبا علما إال بعده إذا ”(أ) مل تكن متاحة إبان احملاكمة للمحامني الذين يتولون أمر القضية على النحو
الواجب؛ (ب) كانت وجيهة ويوثق هبا؛ (ج) كان ميكن أن تش نكل عامال حامسا يف القرار“(.)57
 – 51وبصدد املرفقني األولني من األدلة اإلضافية اللذين قدما مع الوثيقة الداعمة لالستئناف ،تقول املدعية العامة
إنه ليس مبقدورها أن تقينم األدلة وال أن حتدند إن كانت تستويف معيار قبول األدلة اجلديدة أو تستوثق من أهنا تثبت
املسائل اليت يدعيها الدفاع ،ذلك أن األدلة اجلديدة ق ِدمت على أساس سري قصري( .)71وتطلب املدعية العامة من
دائرة االستئناف ،إذا رغبت يف قبول املرفقني ،أن تصدر أمرا للدفاع بتقدمي نسخة عنهما حتجب منها معلومات ،أو
موجز هلما ،حىت تسنح للطرفني الفرصة ليقدنما مالحظاُتما بشأهنما( .)71وتدفع املدعية العامة بأن املرفق الثالث
(العلين) -وهو صورة فوتوغرافية للسيد السنوسي أ ِخذت له يف جلسة ع ِقدت يف  3تشرين األول/أكتوبر – 1113
ال يستويف شروط قبول األدلة يف إطار دعوى االستئناف ولذلك ينبغي رفض طلب الدفاع(.)71
( )54جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .115
( )55جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  117إىل .111

( )52جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  .115انظر أيضا الفقرتني  112و.111
( )51جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  .115انظر أيضا الفقرتني  115و.117
( )55جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .115
( )57جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .111
( )71جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .113
( )71جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .114
( )71جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  111و.115
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 – 51ويعارض اجملين عليهم طلب الدفاع بتقدمي أدلة إضافية ،بدعوى أن تقدمي ادعاءات وقائعية جديدة يف إطار
دعوى االستئناف ينبغي أن ال يقبل إال على سبيل االستثناء وبأن ”نطاق االستعراض الذي جتريه دائرة االستئناف
جيب أن يقتصر على الوقائع واملعلومات اليت كانت متاحة للدائرة التمهيدية وقت اُتاذها قرارها“(.)73
 – 53ويلتمس الدفاع يف رده على مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف قبول مزيد من األدلة
اإلضافية يف االستئناف( )74وتقدمي إفادات باألسباب اليت تس نوغ قبول كل ما يعتزم التعويل عليه من أدلة
جديدة( .)75ويكرر الدفاع أيضا حجته االحتياطية -اليت يشري إىل عدم رد األطراف األخرى واملشاركني اآلخرين
عليها -القائلة بأنه جيوز لدائرة االستئناف أن تو نجه الدائرة التمهيدية بأن تنظر يف األدلة اجلديدة(.)72
 – 54وبعد ذلك ،ق ندمت وثائق وإفادات إضافية بشأن قبول األدلة اإلضافية( )71وأشري أيضا إىل وقائع ومعلومات
تالية للقرار املطعون فيه يف وثائق شىت قدنمت أمام دائرة االستئناف(.)75

 - 1بت دائرة االستئناف يف املسألة

 – 55تالحظ دائرة االستئناف أن األدلة اإلضافية امللتمس قبوهلا ُتتص مبعلومات سابقة للقرار املطعون فيه ،على
الرغم من احلجج املسوقة بأهنا مل تكن متاحة إال بعد صدور القرار املطعون فيه ،وبأدلة الحقة هلذا القرار.
 – 52وتذ نكر دائرة االستئناف بأهنا بتت ،يف احلكم الذي أصدرته منذ وقت قريب يف مقبولية قضية القذايف ،يف
طلب قدمته ليبيا تلتمس فيه تقدمي أدلة إضافية يف إطار دعوى االستئناف(.)77
( )73مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .41
( )74جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرات  31إىل .41

( )75جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرات  31إىل .32
( )72جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .41
( )71انظر رد ليبيا املقدم يف  11كانون الثاين/يناير  ،1114وإضافة ليبيا املقدمة يف  11كانون الثاين/يناير  ،1114وجواب الدفاع
املقدم يف  11شباط/فرباير  ،1114وطلب ليبيا املقدم يف  14شباط/فرباير  1114الذي تلتمس فيه اإلذن بالرد ،وجواب ليبيا على
إفادات الدفاع اإلضافية ،وطلب الدفاع اإلذن بالرد املقدم يف  11آذار/مارس  1114وجواب ليبيا املقدم يف  1نيسان/أبريل .1114
( )75انظر ،على سبيل املثال ،إفادات الدفاع اإلضافية ،الفقرة .14
( )77احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرات  31إىل .44
الرقم ICC-01/11-01/11 OA 6
113/11
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

/توقيع/

ICC-01/11-01/11-565-tARB 31-10-2014 23/123 NM PT OA6

 – 51ويف تلك القضية ،ذكرت دائرة االستئناف ،بوجه أخص ،بأن ”مهمتها تصحيحية بطبيعتها وبأن ’نطاق
إجراءات االستئناف يتحدد بنطاق اإلجراءات ذات الصلة اليت ق ندمت أمام الدائرة التمهيدية“‘ (أغفلت احلاشية
هنا)( .)111ورفضت الدائرة طلبا بتقدمي حمضر جلسة وقرار ٍ
الحق للقرار الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف (القرار
املطعون فيه يف تلك القضية) ،مكررة أن ”الوقائع الالحقة للقرار املطعون فيه ُترج عما جيوز إدراجه ضمن نطاق
اإلجراءات اليت ع ِقدت أمام الدائرة التمهيدية وبالتايل عن نطاق إجراءات االستئناف“ (أ ِ
غفلت احلاشية هنا)(.)111
وبصدد املواد األخرى اليت التمست ليبيا تقدميها وذات الصلة بالتحقيق ”أثناء الفُتة اليت اُتذ قرار مقبولية القضية
بشأهنا“ ،ولكن تعذر تقدميها إىل الدائرة التمهيدية آنذاك ،فإن دائرة االستئناف ”الحظت أن الدائرة التمهيدية مل
تنظر يف هذه املعلومات .وبالنظر إىل ظروف هذه القضية ،لن يكون من السليم أن تنظر دائرة االستئناف يف هذه
املواد بينما مل تنظر فيها الدائرة االبتدائية“( .)111واستطردت دائرة االستئناف قائلة إنه إذا كانت ليبيا راغبة يف أن
تنظر احملكمة يف هذه املعلومات ،فإن ”السبيل السليم إىل ذلك هو باألحرى تقدميها طلبا مبوجب املادة
 )4( 17من النظام األساسي ،وعندها ميكن للدائرة التمهيدية أن تبت بشأن اإلذن لليبيا بتقدمي طعن ثان يف
مقبولية القضية (’للمحكمة ،يف ظروف استثنائية ،أن تأذن بالطعن أكثر من مرة أو بعد احملاكمة‘)“(.)113
 – 55وتقضي دائرة االستئناف بأن هذه االعتبارات تنطبق بالقدر نفسه على القضية احلالية ،إذ أن الدائرة
التمهيدية مل تنظر يف أي وثيقة من الوثائق اليت يلتمس قبوهلا مبثابة أدلة إضافية ،زد على ذلك أن بعض املعلومات
الواردة يف الوثائق الحقة للقرار املطعون فيه .وعلى غرار احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،ترى دائرة
االستئناف أنه لن يكون من السليم ،بالنظر إىل ظروف هذه القضية ،أن تنظر يف هذه املعلومات بينما مل تنظر فيها
الدائرة التمهيدية .وهلذا السبب ،ترفض دائرة االستئناف مجيع األدلة اإلضافية امللتمس قبوهلا يف إطار دعوى
االستئناف .إن دائرة االستئناف ،إذ ترفض هذه األدلة ،تصرف النظر أيضا عن أي إفادات قدنمت بصددها
ألغراض القضاء يف هذا االستئناف.

( )111احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرة .43
( )111احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرة .43
( )111احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرة .43
( )113احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرة .44
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 – 57ولألسباب املذكورة آنفا نفسها ،فلن تأخذ دائرة االستئناف ،بالنظر إىل ظروف هذه القضية ،بأي مسائل
وقائعية الحقة للقرار املطعون فيه أو مل تعرض على الدائرة التمهيدية.
 – 21وأما بصدد طلب الدفاع القائل بأن بوسع دائرة االستئناف أن تقوم ،بدال من قبول األدلة اإلضافية يف إطار
دعوى االستئناف ،بإحالة املسألة كرة أخرى إىل الدائرة التمهيدية لكي تعيد النظر يف القرار املطعون فيه ،تالحظ
دائرة االستئناف أن األساس القانوين الذي يذكره الدفاع دعما هلذا الطلب هو صالحية يزعم بأهنا جتيز لدائرة إعادة
النظر يف قراراُتا السابقة( .)114ودون البت يف جواز أن تعيد دائرة النظر يف قراراُتا وال يف شروط إعادة النظر هذه،
ضح كيف للصالحية اليت يزعم بأهنا جتيز لدائرة إعادة النظر يف قراراُتا أن
تالحظ دائرة االستئناف أن الدفاع ال يو ن
متنح دائرة االستئناف صالحية اإليعاز إىل الدائرة التمهيدية بأن تفعل ذلك يف ظروف هذه القضية ،فالقرار املطعون
فيه هو بني يدي دائرة االستئناف يف الوقت احلايل ،وجيب القضاء يف االستئناف وفقا لإلطار القانون الواجب
التطبيق الذي ينظنم إجراءات االستئناف مبوجب املادة ( )1( 51أ) من النظام األساسي .وتأسيسا على ذلك،
يرفض طلب الدفاع يف هذا الشأن.
 – 21وإذ ترفض دائرة االستئناف طلبات قبول األدلة اإلضافية ،فإهنا تالحظ أن للمدعية العامة احلق يف أن
تلتمس ،عمال باملادة  )11( 17من النظام األساسي ،مراجعة القرار القاضي بعدم مقبولية قضية مستندة يف ذلك
إىل وجود وقائع جديدة .ودون البت يف إن كان مثة سبل إجرائية أخرى مت نكن من عرض األدلة اإلضافية املقُتحة
أمام الدائرة التمهيدية ،ترى دائرة االستئناف أن األدلة اإلضافية -طاملا أهنا متاحة للمدعية العامة -ميكن أن تؤخذ
يف احلسبان يف أي قرار يتعلق بالتماس املراجعة الحقا مبوجب املادة  )11( 17من النظام األساسي.

 -3الطلب الذي مل يـبت فيه املتعلق بطلبات يلتمس هبا تقدمي أدلة إضافية يف إطار دعوى
االستئناف :طلب ليبيا املقدم يف  14شباط/فرباير  1114اإلذن بالرد

 – 21تسعى ليبيا أساسا ،يف طلبها املقدم يف  14شباط/فرباير  1114الذي تلتمس فيه اإلذن بالرد ،إىل إيداع ٍرد
على جو ٍ
اب قدمه الدفاع( )115على إفادات ليبيا بشأن طلبات الدفاع املتعلقة بتقدمي أدلة إضافية يف إطار دعوى

( )114الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  141إىل .147
( )115رد الدفاع املقدم يف  11شباط/فرباير .1114
الرقم ICC-01/11-01/11 OA 6
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

113/14

/توقيع/

ICC-01/11-01/11-565-tARB 31-10-2014 25/123 NM PT OA6

االستئناف( .)112وملا كانت دائرة االستئناف رفضت تقدمي األدلة اإلضافية يف إطار دعوى االستئناف ،يرفض هذا
الطلب.
واو  -طلب عقد جلسة نقاش شفهي

 – 23يلتمس الدفاع من دائرة االستئناف أن تعقد جلسة نقاش شفهي بشأن االستئناف( )111حماجا بأن املذكرات
املقدمة يف هذه الدعوى طائلة املقدار وبالغة التعقيد إىل درجة ال ميكن معها اجملادلة فيها حقا إال يف حماجة
شفهية( .)115وميز الدفاع بني هذه القضية وقضية السيد القذايف ،ودفع بأن جلسة نقاش شفهي قد ع ِقدت يف
اإلجراءات األخرية أمام الدائرة التمهيدية ،بينما مل تعقد أي جلسة من هذا القبيل يف قضية السيد السنوسي(.)117
ويقول الدفاع أيضا إنه سيكون ”جمحفا ملآل قضية السيد السنوسي -بل وحلياته “-أن يقضى يف القضية دون أن
تسمع دائرة االستئناف من الدفاع مباشرة ،مما كان سيبدد أي خماوف قد تنتاب دائرة االستئناف( .)111وُياج الدفاع
أيضا بأن ”القرار والعواقب على قدر من األمهية ال ينبغي معه رفض عقد جلسة نقاش شفهي“( .)111ويف اخلتام،
يذهب الدفاع إىل أن عقد جلسة نقاش شفهي من شأنه أن يتيح لدائرة االستئناف مساع األدلة امللتمس قبوهلا
وفحصها ومي نكن األطراف أيضا من تقدمي إفادات تستند إىل هذه األدلة( .)111وتعارض ليبيا( )113واملدعية
العامة( )114طلب الدفاع.
 – 24وتنص القاعدة  )3( 152على أن ”تكون إجراءات االستئناف خطية ما مل تقرر دائرة االستئناف عقد
جلسة استماع“ .وعلى النحو الذي جرى التذكري به منذ وقت قريب يف احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف
”سبق أن قالت دائرة االستئناف إن القاعدة ’ )3( 152ترسي مبدأ مفاده أن إجراءات االستئناف [ ]...ينبغي
أن تسري عن طريق الدفوع اخلطية .غري أن القاعدة املذكورة تعطي دائرة االستئناف صالحية تقديرية لعقد جلسة
( )112أي طلب ليبيا املقدم يف  11كانون الثاين/يناير  1114وإضافة ليبيا املقدمة يف  11كانون الثاين/يناير .1114
( )111الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  152وما يليها.

( )115الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .157
( )117الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .171
( )111الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .171
( )111الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .171
( )111الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .171
( )113جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  147إىل .151
( )114جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  154إىل .151
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استماع .لكن ممارسة دائرة االستئناف هلذه الصالحية التقديرية وحيداهنا عن هذا املبدأ يستوجبان أن تساق هلا
أسباب مقنعة تربهن على ضرورة عقد جلسة نقاش شفهي بدال من تقدمي الدفوع اخلطية أو باإلضافة إليها“
(أغفلت احلاشية هنا)(.)115
 – 25وعلى غرار قضية السيد القذايف ،ونظرا للوثائق املطولة اليت أ ِ
ودعت يف هذه القضية وألن دائرة االستئناف
أتاحت لألطراف الفرصة لتقدمي إفادات إضافية يف إطار دعوى االستئناف (انظر ما تقدم) ،ترى دائرة االستئناف
أن عقد جلسة نقاش شفهي بشأن هذا االستئناف غري ضروري .وبناء عليه ،يرفض هذا الطلب.
رابعاً  -في جوهر المسألة
 – 22تذ ّكر دائرة االستئناف بأن الدائرة التمهيدية خلصت إىل أن اإلجراءات املقامة على الصعيد الوطين يف ليبيا
تشمل نفس القضية املنظورة أمام احملكمة بشأن السيد السنوسي ،وإىل أن ليبيا ليست غري راغبة يف االضطالع حقا
بالتحقيق واملقاضاة يف القضية وليست غري قادرة على ذلك( .)112وعليه خلصت إىل أن الدعوى املقامة على السيد
السنوسي غري مقبولة أمام احملكمة(.)111
 – 21يسوق السيد السنوسي ثالثة أسباب لالستئناف هي:
 السبب األول :أن الدائرة التمهيدية أخطأت يف القانون ويف الوقائع وأساءت استعمال صالحيتها التقديرية
خبلوصها إىل أن ليبيا ليست غري راغبة وغري قادرة حقا على االضطالع باإلجراءات بشأن السيد السنوسي،
باملعىن املقصود يف أحكام املادة .11
 السبب الثاين :أنه يطلب من دائرة االستئناف النظر يف أدلة جديدة مل تكن متاحة من قبل بشأن إساءة معاملة
السيد السنوسي أثناء االحتجاز وبتسيري اإلجراءات املقامة على الصعيد الوطين ،هلا أدلة ذات صلة بالسبب
األول ألهنا متعن يف إثبات أن ليبيا ليست راغبة يف االضطالع حقا باإلجراءات على الصعيد الوطين وليست
قادرة على ذلك.
( )115احلكم بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرة .11
( )112القرار املطعون فيه ،الفقرة .311
( )111القرار املطعون فيه ،الفقرة .311
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 السبب الثالث :أن الدائرة التمهيدية أخطأت يف القانون ويف الوقائع خبلوصها إىل أن ليبيا حت ّقق يف نفس القضية
املنظورة أمام احملكمة وتقاضي فيها(.)115

 – 25وتذ ّكر دائرة االستئناف بأن سبب االستئناف الثاين ميثّل يف جوهره طلبا لتقدمي أدلة إضافية يف إطار دعوى
االستئناف ومت تناوله فيما تق ّدم باعتباره مسألة متهيدية .وتالحظ دائرة االستئناف أيضا أن السبب الثالث من
أسباب االستئناف يتناول مسألة ما إذا كانت ليبيا واملدعية العامة حت ّققان يف القضية نفسها؛ يف حني يتناول السبب
األول من أسباب االستئناف مسائل ذات صلة برغبة ليبيا وقدرُتا .وتذ ّكر دائرة االستئناف بأهنا أفادت فيما مضى
يف احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف مبا يلي:
إن السؤالني األولني اللذين يتعني طرحهما عند النظر يف عدم مقبولية دعوى ما وفقا للمادة ( )1( 11أ) و(ب) من
النظام األساسي مها ( )1ما إذا كانت مثة حتقيقات أو عمليات مقاضاة جارية ،أو ( )1ما إذا كانت حتقيقات قد
أجريت فيما مضى وقررت الدولة صاحبة االختصاص عدم مقاضاة الشخص املعين .وال ينظر يف الشقني الثانيني من
الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب) ويف مسألة عدم الرغبة وعدم القدرة إال إذا أمكنت اإلجابة عن هذين السؤالني
باإلجياب .والقيام خبالف ذلك هو قلب األمور رأسا على عقب(.)117

 – 27ويف ضوء ما سبق ،ترى دائرة االستئناف أن من املناسب أن تتناول يف املقام األول السبب الثالث من أسباب
االستئناف.
ألف – السبب الثالث من أسباب االستئناف
ُ – 11ياج الدفاع يف إطار السبب الثالث من أسباب االستئناف بأن

( )115الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  .3انظر أيضا الصياغات املختلفة اختالفا طفيفا الواردة يف الصفحات  1و 25و.13
( )117احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرة  ،113اليت تشري إىل قضية املدعي العام ض ّد جرمان كاتانغا وآخرين” ،حكم
بشأن استئناف السيد جرمان كاتانغا قرار الدائرة االبتدائية الثانية الشفهي الصادر يف  11حزيران/يونيو  1117بشأن مقبولية
الدعوى“ 15 ،أيلول/سبتمرب  ،1117الوثيقة )( ،ICC-01/04-01/07-1497-tARB (OA 8يشار إليه فيما يلي ب ـ”احلكم الصادر
بشـأن مقبولية قضية كاتانغا“) ،الفقرة .15
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الدائرة التمهيدية أخطأت يف الوقائع ويف القانون خبلوصها إىل أن ليبيا حت ّقق يف نفس القضية املنظورة أمام احملكمة

وتقاضي فيها(.)111

 – 11وي ّدعى أساسا بارتكاب ثالثة أخطاء هي :أن الدائرة التمهيدية أخطأت خبلوصها إىل االستنتاجات الوقائعية
فيما يتعلق بالتحقيق اللييب بشأن السيد السنوسي باالستناد يف املقام األول إىل إفادات حجبت منها
معلومات()111؛ وأن الدائرة التمهيدية أخطأت يف استنتاجاُتا بشأن معيار ’نفس القضية [الدعوى]‘()111؛ وأن
الدائرة التمهيدية أخطأت بعدم اخللوص إىل أن القضية مقبولة أمام احملكمة ألنه مل تسند إىل السيد السنوسي يف
وستتطرق دائرة االستئناف إىل كل من هذه
اإلجراءات املعقودة يف ليبيا ُتمة ارتكاب جرمية االضطهاد(.)113
ّ
األخطاء الثالثة تباعا.

 - 1االستناد إىل إفادات حجبت منها معلومات

أ) الجزا ذو الصلة من القرار المطعون فيه

يتلق عن بعض املواد اإلثباتية اليت استندت
 – 11الحظت الدائرة التمهيدية يف القرار املطعون فيه أن الدفاع مل ّ
إليها ليبيا إلثبات أهنا حت ّقق يف نفس القضية إال نسخا حمجوبة منها معلومات( .)114وذ ّكرت بأن الدفاع طلب منها
أن ال ُتلص ،استنادا إىل هذه املواد ،إىل أي استنتاجات ليست يف صاحل الدفاع قبل أن يتسىن له تقدمي دفوع
بشأهنا بعد االطالع عليها يف صيغة غري حمجوب منها أي معلومات(.)115
 – 13وذ ّكرت الدائرة التمهيدية بأهنا أجازت لليبيا ،يف اإلجراءات املتعلّقة مبقبولية الدعوى املقامة على السيد
تتضمنها املواد اليت ق ّدمتها إىل سائر األطراف واملشاركني ،خصوصا
القذايف ،عدم الكشف عن بعض املعلومات اليت ّ

( )111الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الصفحة .13
( )111الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  124إىل .125
( )111الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  127إىل .112
( )113الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  111إىل .154
( )114القرار املطعون فيه ،الفقرتان  111و.111
( )115القرار املطعون فيه ،الفقرة .111
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تبني هوياُتم( .)112وإضافة إىل ذلك ،الحظت
أمساء الشهود يف اإلجراءات املقامة على الصعيد الوطين وكل ما يتيح ُّ
الدائرة التمهيدية أنه ”وفقا للنهج نفسه الذي سلك يف إطار قرار الدائرة السابق“ ،أودعت ليبيا أيضا يف إطار
إجراءات الطعن يف مقبولية الدعوى املقامة على عبد اهلل السنوسي مواد إثباتية حجبت منها معلومات( .)111وأفادت
تسوغ
بأهنا نظرت ،إبان تلقيها هذه النسخ احملجوبة منها معلومات ،فيما إذا كانت مثة أسس وقائعية وقانونية كافية ّ
إصدار أمر بإعادة تصنيف هذه الوثائق لكنها مل تأمر بذلك ألن تصنيف الوثائق بدا هلا ،وال يزال يبدو هلا،
()115
ميس بإمكان فهم
مل
املعلومات
هذه
حجب
ألن
متناسب
اء
ر
اإلج
هذا
بأن
التمهيدية
الدائرة
وحاجت
.
مربرا
ّ
ّ
()117
املواد املعنية ومن مث بإمكان تقدمي املشاركني مالحظات جمدية عن طعن ليبيا يف مقبولية الدعوى .
 – 14ومل تقتنع الدائرة التمهيدية بطلب الدفاع أن ال ُتلص إىل أي استنتاجات ليست يف صاحل الدفاع استنادا إىل
املواد احملجوبة منها معلومات( .)131فقد وجدت الدائرة أن وقع املعلومات احملجوبة حمدود( .)131إضافة إىل ذلك،
أفادت الدائرة التمهيدية بأهنا قصرت نظرها على األدلة اليت أتيحت للدفاع وسائر املشاركني وبأهنا ”صرفت النظر
عن أي معلومات ق ّدمتها ليبيا على أساس قصري( .“)131والحظت الدائرة التمهيدية أن الدفاع ق ّدم مالحظاته عن
املواد اليت حجبت منها معلومات وخلصت إىل أنه مل يلحق هبا أي ضيم(.)133
ب) حجج األطراف والمشاركين
ُ – 15ياج الدفاع ،يف دعوى االستئناف ،بأن الدائرة التمهيدية استندت إىل املواد احملجوبة منها معلومات استنادا
كاد أن يكون حصريا ،وال سيما بغية متييز قضية السيد السنوسي عن القضية املتعلقة بالسيد القذايف( .)134ويفيد
( )112القرار املطعون فيه ،الفقرة  ،113اليت تشري إىل ”القرار بشأن ’املعلومات اليت تقُتح احلكومة الليبية حجبها من الوثيقة املرقمة
 ICC-01/11-01/11-258-Conf-Expومن املرفقات  4و 5و 2و 1و  15و 12و 1 ،“‘11شباط/فرباير  ،1113الوثيقة ICC-
( 01/11-01/11-271-Redاليت يشار إليها فيما يلي بـ”القرار بشأن املعلومات اليت تقُتح احلكومة الليبية حجبها“).
( )111القرار املطعون فيه ،الفقرة .114

( )115القرار املطعون فيه ،الفقرة .114
( )117القرار املطعون فيه ،الفقرة .114
( )131القرار املطعون فيه ،الفقرة .115
( )131القرار املطعون فيه ،الفقرة .115
( )131القرار املطعون فيه ،الفقرة .115
( )133القرار املطعون فيه ،الفقرة .115
( )134الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .124
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جراء هذا احلجب ،التحقيق يف شأن مصادر األدلة،
الدفاع بأن يف ذلك ”إجحافا بالغا“ ألنه تع ّذر على الدفاعّ ،
()135
يتسن له تلقي
قائال إن هذه األدلة قد تكون ”خمتلقة متاما“ أو ”مل ّفقة“  .ويذ ّكر الدفاع أيضا بأنه مل ّ
توجيهات من السيد السنوسي ،والسيما بشأن املواد املعنية( .)132ويرى أن الدائرة التمهيدية أخطأت خبلوصها إىل
حق السيد السنوسي االطالع على هذه املواد يف
أن حجب املعلومات إجراء متناسب بالنظر خصوصا إىل أن من ّ
إطار اإلجراءات الوطنية( .)131وُياج الدفاع أيضا بأن الدائرة التمهيدية أخطأت بقوهلا إنه ميكن فهم املواد على
الرغم مما حجب منها من معلومات وبأنه استحال عليه يف غالب األحيان حتديد املقاطع اليت استندت إليها الدائرة
يف هذه الوثائق( .)135وأخريا يذهب الدفاع إىل أنه على الرغم من أن الدائرة استندت إىل إفادات حجبت منها
تسىن للدائرة االطالع على اإلفادات بأكملها دون حجب ما أتاح هلا بالتأكيد فهم كل إفادة من
معلومات ،فإنه ” ّ
اإلفادات مبجملها(.“)137
 – 12وأما ليبيا فتفيد بأن الدفاع مل يثبت أن الدائرة التمهيدية أخطأت من الناحيتني الوقائعية أو القانونية فيما
()141
تعول
يتعلق هبذا السبب من أسباب االستئناف  .وفيما خيص املعلومات احملجوبة ،تدفع بأن الدائرة التمهيدية مل ّ
تعويال كاد أن يكون حصريا على اإلفادات احملجوبة منها معلومات( )141وأن التعويل على هذه املواد كان منصفا
ومناسبا(.)141
 – 11تدفع املدعية العامة بأن الدائرة التمهيدية مل ُتطئ بتعويلها على إفادات الشهود احملجوبة منها
معلومات( ،)143حماجة بأهنا نظرت فيها باالقُتان مع مواد إثباتية أخرى( ،)144وبأن حق االطالع على املواد ليس

( )135الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .125
( )132الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .122
( )131الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .121

( )135الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .125
( )137الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .125
( )141جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .113
( )141جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  112إىل .131
( )141جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  131إىل .131
( )143جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  131إىل .135
( )144جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .131
الرقم ICC-01/11-01/11 OA 6
113/31
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

/توقيع/

ICC-01/11-01/11-565-tARB 31-10-2014 31/123 NM PT OA6

حقا مطلقا وبأن احلجب كان متناسبا( ،)145وبأن الدفاع مل يقل أمام الدائرة التمهيدية إنه حباجة إىل التحقيق يف
مصادر اإلفادات املعنية( .)142ومل يق ّدم اجملين عليهم إفادات بشأن استناد الدائرة التمهيدية إىل املواد احملجوبة منها
معلومات.
بت دائرة االستئناف في المسألة
ج) ّ

 – 15تالحظ دائرة االستئناف أن الدائرة التمهيدية أشارت ،يف القرار املطعون فيه ،إىل ما ذهب إليه الدفاع من أنه
ينبغي أن أال خيلص إىل أي استنتاجات ليست يف صاحله دون أن حتال إليه األدلة دون حجب .إال أن الدائرة
التمهيدية الحظت أيضا أن ما حجب من املواد املعنية هو أمساء الشهود يف القضيتني املتعلّقتني بالسيد القذايف
تبني هوياُتم( .)141ورأت الدائرة التمهيدية أن تصنيف املواد
والسيد السنوسي وغريها من املعلومات اليت قد تتيح ُّ
()145
القصرية ملا يزل م ّربرا ومتناسبا نظرا إىل حجب املعلومات مل يؤثّر يف إمكان فهم املواد  .وأفادت الدائرة على
وجه التحديد بأهنا استندت فقط إىل األدلة يف صيغتها احملجوبة منها معلومات اليت أتيحت للدفاع وبأهنا مل تنظر يف
أي معلومات ق ّدمتها ليبيا دون أن تتيح للدفاع فرصة االطالع عليها(.)147
 – 17ويف هذه الظروف ،مل تقتنع دائرة االستئناف باحلجج اليت ساقها الدفاع يف هذا الشأن .فعلى وجه التحديد
تبني هويات
مل جتد الدائرة أن الدائرة التمهيدية ارتكبت أي خطأ خبلوصها إىل أن حجب املعلومات اليت تتيح ُّ
الشهود الذين أخذت أقواهلم يف اإلجراءات الوطنية كان ضروريا ومتناسبا .وترى دائرة االستئناف أنه جيوز للدائرة
ُتوهلا صالحية البت يف اإلجراء
التمهيدية ،مبوجب القاعدة  )1( 55من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اليت ّ
تقرر أيضا االستناد إىل ما قدٍّم من مواد حجبت منها معلومات .وتعترب دائرة
الواجب اتباعه للفصل يف املقبولية ،أن ّ
االستئناف أن النهج الذي اعتمدته الدائرة يف القضية قيد النظر مل يكن ”من اإلجحاف وعدم املعقولية مبا يـع ُّد
إساءة الستخدام السلطة التقديرية( ،“)151ويعزى ذلك إىل أن الغاية من اإلجراءات احلالية هي البت يف مقبولية
( )145جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  131و.133
( )142جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  134و.135

( )141القرار املطعون فيه ،الفقرات  111إىل  ،115اليت يستشهد فيها أيضا بقراري الدائرة التمهيدية ذوي الصلة اللذين أذنت فيهما
لليبيا حبجب املعلومات املعنية أو أشارت إىل إفادات ليبيا يف هذا الشأن ،وهذان القراران مها القرار بشأن املعلومات اليت تقُتح ليبيا
حجبها والقرار الصادر يف  12نيسان/أبريل .1113
( )145القرار املطعون فيه ،الفقرة .114
( )147القرار املطعون فيه ،الفقرة .115
( )151احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرة  ،142اليت يستشهد فيها بقضية املدعي العام ض ّد ويليام ساموي روتو
وآخرين” ،حكم بشأن استئناف املدعية العامة قرار الدائرة االبتدائية اخلامسة (أ) الصادر يف  15حزيران/يونيو  1113املعنون ’قرار
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الدعوى (احملكمة اليت سيحاكم أمامها) باالستناد إىل ما إذا كانت ليبيا حت ّقق يف نفس القضية وفقا للمادة  11من
النظام األساسي؛ ال البت يف مسؤولية املشتبه به اجلنائية( .)151وهلذا السبب ،فليست دائرة االستئناف مقتنعة بأن
الدفاع كان حباجة إىل التحقيق يف مصادر املعلومات (وعلى أي حال ،يبدو أن الدفاع مل ُياج أمام الدائرة
التمهيدية بأنه يرغب يف التحقيق يف هذه املصادر)( .)151وتالحظ دائرة االستئناف أيضا أن الدفاع ال يأيت مبا يدعم
قوله إن األدلة قد تكون ”خمتلقة متاما“ أو ”مل ّفقة“(.)153
ُ – 51تلص دائرة االستئناف أيضا إىل أنه مل يكن من غري املعقول إطالقا أن تستنتج الدائرة التمهيدية أن حجب
ميس بإمكان فهم املواد املعنية وال بإمكان أن يقدنم الدفاع مالحظات جمدية بشأهنا ،خاصة إذا كانت
املعلومات مل ّ
تعول إال على النسخ اليت حجبت منها معلومات :فالدائرة أفادت بصريح العبارة بأهنا
الدائرة التمهيدية نفسها مل ّ
صرفت النظر عن أي معلومات ق ّدمتها ليبيا على أساس قصري.
 – 51ولألسباب املبينة فيما تق ّدم ،ترفض احلجج اليت ق ّدمها الدفاع يف إطار هذا السبب من أسباب االستئناف.

 - 1ما ا ُّدعي به من أخطاء يف استنتاجات الدائرة التمهيدية بشأن معيار ”نفس القضية
]الدعوى]“
أ) الجزا ذو الصلة من القرار المطعون فيه

 – 51بيّنت الدائرة التمهيدية بالتفصيل يف القرار املطعون فيه املبادئ القانونية اليت ارتأت أهنا تنطبق على بـتنها فيما
إذا كان التحقيق اللييب يشمل نفس القضية املنظورة أمام احملكمة( .)154وأفادت بأنه ”جيب إثبات :أ) أن الشخص
الذي ُيقق بشأنه على الصعيد الوطين هو نفس الشخص الذي تتعلّق به اإلجراءات املقامة أمام احملكمة؛ ب) أن
السلوك موضع التحقيق الوطين هو يف جوهره ذات السلوك الذي يدعى به يف اإلجراءات أمام احملكمة“ (أغفلت
احلاشية هنا)( .)155وخلصت الدائرة إىل أن حدود السلوك املدعى به يف القضية املنظورة أمام احملكمة هي احلدود
بشأن طلب السيد روتو إعفاءه من حضور احملاكمة حضورا مستمرا‘“ 15 ،تشرين األول/أكتوبر  ،1113الوثيقة
) ،01/11-1066 (OA 5الفقرة .21
( )151انظر أيضا جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .134
( )151جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  134و.135
( )153الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .125
( )154القرار املطعون فيه ،الفقرة .25
( )155القرار املطعون فيه ،الفقرة .‘1’ 22
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املبينة يف أمر القبض ،مقُتنا بالقرار الصادر مبوجب املادة  )152(55وإىل أنه جيب حتليل كل حالة على حدة لتحديد
ما إذا كان التحقيق الوطين يشمل نفس القضية املنظورة أمام احملكمة( .)151وبالرجوع إىل هاتني الوثيقتني ،رأت أن
السلوك املنسوب إىل السيد السنوسي يف اإلجراءات املقامة أمام احملكمة يتعلق
باملسؤولية اجلنائية الفردية للسيد السنوسي عن ارتكاب أعمال القتل العمد واالضطهاد اليت استهدفت العديد من
املتظاهرين املدنيني واملعارضني السياسيني بسبب معارضتهم (الفعلية أو املعتقدة) لنظام القذايف ،واليت يدعى أهنا
ارت ِكبت مباشرة أو عن طريق قوات األمن يف سياق قمع املظاهرات اليت شهدُتا بنغازي بني  15شباط/فرباير
 1111و 11شباط/فرباير  1111على األقل يف إطار سياسة و ِضعت يف أعلى مستويات أجهزة الدولة ترمي إىل
قمع الثورة ض ّد نظام القذايف وإمخادها بأي وسيلة من الوسائل مبا يف ذلك استعمال القوة الفتّاكة[ .أغفلت احلواشي
()155
هنا]

للبت يف ماهية املقصود بنفس القضية ،أفادت الدائرة التمهيدية بأن قضاء
 – 53ويف حتديد النهج اليت جيب اتباعه ّ
احملكمة يتطلّب أن
يوصف السلوك اإلجرامي املدعى به بقدر كاف من الدقة فيما يتعلق حبدوده الزمنية واملكانية واملوضوعية ،ال أن
يتألّف السلوك يف مجيع األحوال من ”حادثة“ واحدة أو أكثر ح ّدد نطاقها سلفا .ومعرفة ما إذا كانت يف واقع
معني يزعم أن حدودمها الوقائعية أضيق نطاقا ،قد حدندا ألهنما يتداخالن
األمر ”حادثة“ معيّنة أو ”حدث“ ّ
تداخال تاما مع السلوك املدعى به أو ألهنما يسهمان يف إثبات السلوك املعين وفقا للمعيار الواجب التطبيق دون أن
يبيّناه بيانا تاما إَّنا تتوقّف على خصوصيات كل قضية على حدة[ .أغفلت احلواشي هنا]

()157

 – 54وأفادت الدائرة التمهيدية بأن ”احلوادث“ أو ”األحداث“ يف القضية قيد النظر ال متثّل مظاهر متفردة
تبني أفعاال إجرامية معيّنة“ وبأن أمر القبض رّكز تركيزا
لسلوك السيد السنوسي اإلجرامي بل ”َّناذج غري شاملة ّ
حصريا على سلوك السيد السنوسي ومل يذكر أيا من احلوادث املشار إليها يف القرار الصادر مبوجب املادة .)121(55

( )152القرار املطعون فيه ،الفقرة .25
( )151القرار املطعون فيه ،الفقرة .‘3’ 22
( )155القرار املطعون فيه ،الفقرة .11
( )157القرار املطعون فيه ،الفقرة .15
( )121القرار املطعون فيه ،الفقرة 12؛ انظر أيضا الفقرة  15واحلاشية .115
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تضمن حدودا زمنية( )121ومكانية( )121وموضوعية( )123حمصورة النطاق
وقالت الدائرة التمهيدية إن أمر القبض ّ
”على قدر من الدقة يكفي للوفاء مبقتضيات املادة ( )3( 55ج) من النظام األساسي( .“)124وخلصت الدائرة
التمهيدية إىل أن تعريف السلوك ال يقتضي أي إشارة إىل ”حوادث“ والحظت أن بعض احلوادث املبينة يف القرار
الصادر مبوجب املادة  55ال حت ّد ،على أي حال ،من نطاق السلوك املدعى به يف أمر القبض (مشرية مثال إىل
االدعاء بأن ” قوات األمن قتلت عددا من املتظاهرين“ يف بنغازي يف  11شباط/فرباير  1111وبأن ”قوات األمن
قتلت ما ال يقل عن  21متظاهرا“ يف  11شباط/فرباير .)125()1111
 – 55وأفادت الدائرة التمهيدية مبا يلي:
ختاما وكشأن قضية السيد القذايف ،ملاّ كان السلوك املدعى به يف اإلجراءات اجلنائية املقامة على السيد السنوسي ال
حت ّدده ”احلوادث“ املذكورة يف القرار الصادر مبوجب املادة  ،55فال يلزم أن تتعلّق اإلجراءات الوطنية بكل
”حدث“ من األحداث لكي تقتنع الدائرة بأن ليبيا حتقق يف السيد السنوسي أو تقاضيه على جوهر السلوك ذاته
املدعى به يف اإلجراءات أمام احملكمة .إال أن الدائرة ترى أن كون اإلجراءات الوطنية تشمل كل ”احلوادث“ أو
”األحداث“ املبينة يف القرار الصادر مبوجب املادة  55أو بعضها قد يكون مؤشرا سديدا على أن موضوع الدعوى
املقامة على الصعيد الوطين هو نفسه موضوع الدعوى املنظورة أمام احملكمة .وعلى شاكلة ذلك ،ميكن أن تراعي
الدائرة لدى البت فيما إذا كانت اإلجراءات الوطنية تشمل السلوك ذاته املنسوب إىل السيد السنوسي يف اإلجراءات
املقامة أمام احملكمة كون اإلجراءات الوطنية ال تشمل ”احلوادث“ اليت وصفت يف القرار الصادر مبوجب املادة 55
بأهنا بالغة العنف أو اليت تبدو أهنا متثّل إىل ح ّد بعيد السلوك املنسوب إىل السيد السنوسي
احلاشيتان هنا]

()122

[ .أغفلت

( )121القرار املطعون فيه ،الفقرة  ،11احلاشية ” :113اجلرائم اليت ُّادعي بأهنا ارت ِكبت [ ]...من  15شباط/فرباير  1111إىل
 11شباط/فرباير  1111على األقل“.
( )121القرار املطعون فيه ،الفقرة  ،11احلاشية ” :114اجلرائم اليت ُّادعي بأهنا ارتكبت يف بنغازي بليبيا“.

( )123القرار املطعون فيه ،الفقرة  ،11احلاشية ” :115أعمال القتل العمد واألعمال الالإنسانية اليت حرمت السكان املدنيني من
حقوقهم األساسية ألسباب سياسية ،واليت يدعى بأن السيد السنوسي ارتكبها مباشرة أو عن طريق قوات األمن ض ّد املنشقني
السياسيني عن نظام القذايف ،حقيقيني أكانوا أم معتقدين ،يف إطار سياسة الدولة ترمي إىل قمع الثورة ضد القذايف بأي وسيلة من
الوسائل“.
( )124القرار املطعون فيه ،الفقرة .11
( )125القرار املطعون فيه ،الفقرة  11واحلاشية .111
( )122القرار املطعون فيه ،الفقرة .17
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 – 52رأت الدائرة التمهيدية أن األدلة اليت ق ّدمتها ليبيا كافية ’ ‘1للخلوص إىل أنه ُّاُتذت على الصعيد الوطين
تدابري ملموسة تدرجيية ’ ‘1لتحديد نطاق اإلجراءات وموضوعها( .)121وخلصت إىل أنه متّ على ما يبدو ،اتباع
عدة مسارات للتحقيق( )125وأن األدلة اليت ق ّدمتها ليبيا برهنت على اُتاذ تدابري حتقيقية ملموسة منها وضع قائمة
بالوقائع ذات الصلة( .)127وإذ أشارت الدائرة التمهيدية إىل السلوك املسند إىل السيد السنوسي يف اإلجراءات املقامة
أمام احملكمة ،وجدت أن األدلة اليت ق ّدمتها ليبيا أتاحت هلا ”استشفاف معامل القضية الوطنية ضد السيد السنوسي
ومقارنة سلوك السيد السنوسي املدعي به بالسلوك املنسوب إليه يف أمر القبض عليه مقارنة جمدية( .“)111وخلصت
أيضا إىل أن الوقائع اليت حت ّقق فيها السلطات الليبية تشمل الوقائع ذات الصلة بالسلوك الذي نسب إىل السيد
السنوسي يف اإلجراءات أمام احملكمة( .)111مث قالت:
كل ”احلوادث“ أو ”األحداث“ األضيق نطاقا املذكورة يف
تذ ّكر الدائرة أيضا بأن كون اإلجراءات الوطنية تشمل ّ
القرار الصادر مبوجب املادة  55أو بعضها قد يكون مؤشرا سديدا على أن موضوع الدعوى املقامة على الصعيد
الوطين هو نفسه موضوع الدعوى املنظورة أمام احملكمة .ويف هذا الصدد ،تالحظ الدائرة أن األدلة اليت ق ّدمتها ليبيا
تشري إىل أن اإلجراءات الوطنية تشمل ،على األقل ،األحداث اليت وصفت يف القرار الصادر مبوجب املادة  55بأهنا
بالغة العنف أو اليت يبدو أهنا متثّل إىل ح ّد بعيد السلوك املنسوب إىل السيد السنوسي .وكون هذه األحداث مذكورة

يف األدلة اليت ق ّدمتها ليبيا يؤكد أن سلوك السيد السنوسي املدعى به يف اإلجراءات املقامة أمام احملكمة هو نفسه
موضوع اإلجراءات املقامة على الصعيد الوطين([ .)111أغفلت احلاشيتان هنا]

 – 51خلصت الدائرة التمهيدية إىل أن األدلة اليت قدنمت إليها برهنت على أن ليبيا تتخذ تدابري ملموسة تدرجيية
لتحديد مسؤولية السيد السنوسي اجلنائية عن جوهر السلوك ذاته املدعى به يف اإلجراءات املقامة أمام احملكمة(.)113

( )121القرار املطعون فيه ،الفقرة .121
( )125القرار املطعون فيه ،الفقرة .121
( )127القرار املطعون فيه ،الفقرة .121
( )111القرار املطعون فيه ،الفقرة .123
( )111القرار املطعون فيه ،الفقرة .124
( )111القرار املطعون فيه ،الفقرة .125
( )113القرار املطعون فيه ،الفقرة 121
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وعليه ،فقد أثبتت ليبيا أن اإلجراءات اليت تقيمها على الصعيد الوطين تشمل ”نفس القضية [الدعوى]“ املنظورة
أمام احملكمة باملعىن املقصود يف املادة ( )1( 11أ) من النظام األساسي(.)114
ب) حجج األطراف والمشاركين

 – 55يذ ّكر الدفاع بأن الدائرة التمهيدية قضت ،يف القرار الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،بأن األدلة اليت
ق ّدمتها ليبيا ميكن احملاجاة بأهنا بيّنت أن التحقيق جيري يف بعض اجلوانب املتعلقة بسلوك السيد القذايف على
الصعيد الوطين غري أهنا مل تقتنع بأن األدلة أثبتت مبا فيه الكفاية أن ليبيا حت ّقق يف نفس القضية( .)115ويفيد الدفاع
بأن ”الدائرة حادت عن هذا النهج يف قضية السيد السنوسي وخلصت إىل أن التحقيق يف ’اجلوانب‘ ذاُتا يثبت أن
ليبيا حت ّقق يف نفس القضية( .“)112وُياج بأن السلوك الذي تقوم عليه قضيتا السيد القذايف والسيد السنوسي واحد
وأن الدائرة التمهيدية وقعت بالتايل يف اخلطأ بقضائها بأن قضية السيد القذايف مقبولة وبأن قضية السيد السنوسي
غري مقبولة( .)111ويذهب إىل ما يلي:
كان على الدائرة ،يف كلتا القضيتني ،أن تتأ ّكد من أن ليبيا ق ّدمت ”معلومات حم ّددة الطابع بشأن السلوك اإلجرامي
تبني ”بقدر كاف من التحديد والقيمة اإلثباتية أن السلوك ذاته موضع حتقيق على الصعيد
قيد التحقيق يف ليبيا“ ن
الوطين“ .ويف قضية السيد القذايف ،خلصت الدائرة إىل أن ليبيا مل ِ
تف هبذا املعيار بينما وفت به يف قضية السيد
السنوسي .بيد أن الدائرة مل تتناول يف تسبيبها ما ادعت به ليبيا وهو أن لديها أدلة كافية ومتداخلة تثبت أن املتهمني
كليهما ،إىل جانب سائر املتهمني ،سامها جمتمعني يف نفس اخلطة اليت وضعت يف أعلى مستويات الدولة هبدف
ارتكاب جرائم لقمع التظاهرات يف ليبيا يف شباط/فرباير  .1111فبعد أن خلصت الدائرة إىل عدم كفاية األدلة وعدم
وضوح اخلطة العامة وضوحا كافيا يف قضية القذايف ،فمن قبيل التناقض أن ُتلص الدائرة رغم ذلك إىل أن هذه اخلطة
نفسها واضحة مبا يكفي يف قضية السيد السنوسي

()115

“[.أغفلت احلاشية هنا]

 – 57إضافة إىل ذلك ،يفيد الدفاع ،إذ يشاطر اجملين عليهم مالحظاُتم( ،)117بأن الدائرة التمهيدية أخطأت يف
تفسريها مصطلحي ”السلوك“ و”القضية [الدعوى]“ وبأن ”السلوك“ جيب أن يفهم على الدوام على أنه يتح ّدد
( )114القرار املطعون فيه ،الفقرة .125
( )115الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .113
( )112الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .114
( )111الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  114و.115
( )115الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة ( 115أغفلت احلاشية هنا).
( )117انظر مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرات  41إىل .45
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باحلوادث( .)151ويؤكد الدفاع أنه كان ينبغي للدائرة التمهيدية أن تقيّم ما إذا كانت ليبيا قد أثبتت أهنا حت ّقق يف
”نفس احلوادث احملددة الوارد سردها يف أمر القبض ويف القرار الصادر مبوجب املادة  .“)151(55وُياج بأن القضية
املرفوعة أمام احملكمة ”واضح أهنا تنطوي على سلوك وحوادث وقعت يف شىت أحناء البلد ،فال ميكن القول بأن
اإلجراءات الوطنية تشمل ’نفس القضية [الدعوى]‘ إذا كانت أدلة ليبيا تقتصر على بعض األماكن وال سيما
بنغازي( .“)151وإذ يشري ،على سبيل املثال إىل الوقائع املدعى هبا الواردة يف الفقرات  )1( 32و 31و 37ويف
القرار الصادر مبوجب املادة  ،)153(55يفيد بأن ”األدلة اليت مجعتها ليبيا ال تشمل العديد من احلوادث اليت وقعت
يف بنغازي ويف أماكن أخرى(.“)154
 – 71حتاج ليبيا بأن الدائرة التمهيدية اعتمدت هنجا متسقا( )155وبأن الدفاع يذهب أساسا إىل أنه ينبغي للدائرة
معني كمؤشر
التمهيدية ،بدال من أن تستند إىل احلوادث املبينة يف القرار بإصدار أمر القبض واملتعلقة مبشتبه به ّ
وجيه على أن القضية واحدة ،أن ”تقتضي من الدولة أن تثبت ارتكاب السلوك املعين املبني يف أمر القبض فيما
خيص مجيع املشتبه هبم يف القضية عند الدفع بعدم مقبولية الدعوى املقامة على أحدهم“ ،حماجا بأن ”ذلك غري
معقول وينايف موضوع األحكام املتعلقة باملقبولية وأحكام النظام األساسي بصورة عامة والغرض منها( .“)152وتفيد
ليبيا بأن ”أمر القبض على عبد اهلل السنوسي واضح غاية الوضوح – فهو ُيقق بشأنه فيما يتعلق باألفعال
اإلجرامية اليت ارتكبت يف بنغازي يف الفُتة املمتدة من  15إىل  11شباط/فرباير  1111ال فيما يتعلق باألفعال
اإلجرامية املرتكبة يف خمتلف أحناء ليبيا من  15إىل  15شباط/فرباير  1111اليت تنسب إىل السيد القذايف وحده“
()151
كم طائل من املواد“ أتاح هلا اخللوص إىل أن ليبيا
(أغفلت احلاشية هنا) وتدفع بأنه قدنم إىل الدائرة التمهيدية ” ّ
ليبيا حت ّقق يف نفس القضية(.)155

( )151جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرتان  43و.44
( )151جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .42

( )151الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .112
( )153الوثيقة الداعمة لالستئناف ،احلاشية .314
( )154الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة 112؛ انظر أيضا احلاشية .314
( )155جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الصفحة .25
( )152جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .137
( )151جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .141
( )155جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .141
الرقم ICC-01/11-01/11 OA 6
113/31
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

/توقيع/

ICC-01/11-01/11-565-tARB 31-10-2014 38/123 NM PT OA6

 – 71تقول املدعية العامة أوال إن األدلة اليت ق ّدمتها ليبيا يف قضية السيد السنوسي واحلدود الزمنية واملكانية املبينة
يف أمر القبض عليه ويف القرار الصادر مبوجب املادة  55متيّزان الدعوى املقامة عليه عن الدعوى املقامة على السيد
القذايف( .)157مثّ تدفع املدعية العامة بأن ”مسؤولية [السيد السنوسي] اجلنائية أمام احملكمة تقتصر على أعمال
األقل .ومن
القتل العمد واالضطهاد املرتكبة يف بنغازي يف الفُتة املمتدة من  15إىل  11شباط/فرباير  1111على ّ
مثّ ،فال يلزم لكي يقضي بعدم مقبولية الدعوى أن تشمل االدعاءات الوقائعية اليت تقوم عليها التهم املوجهة إىل
السيد السنوسي يف اإلجراءات املقامة يف ليبيا أعماال وقعت يف أحناء أخرى من ليبيا .ولكن ،لبيان السياق ،أشارت
الدائرة إىل اعتداءات استهدفت املدنيني يف أحناء أخرى من البلد“ (أغفلت احلاشية هنا)( .)171وجتيب املدعية العامة
العامة على الدفاع مبيننة تفسريها لكيفية مقارنة القضيتني قائلة إن ”القضية تكون واحدة من حيث اجلوهر إذا
كانت أوجه االختالف يف الوقائع والظروف اليت تقوم عليها القضية طفيفة مبا يتيح القول بأن الوقائع والظروف
واحدة من حيث اجلوهر ألهنا مرتبطة ارتباطا ال ينفصم زمنيا ومكانيا وموضوعيا( .“)171وتفيد املدعية العامة بأنه
على الرغم من أن الدائرة التمهيدية حادت يف تفسريها عن القضاء السابق الذي عنرفت فيه القضية على أهنا تتح ّدد
باحلوادث ،فإن هذا احليدان ”معقول ويتماشى مع تفسري املدعية العامة ومع السوابق القضائية للمحكمة“ (أغفلت
احلاشية هنا)( .)171وتدفع املدعية العامة بأن هذا املعيار مستوىف يف هذه القضية(.)173
 – 71ويشاطر اجملين عليهم الدفاع الرأي يف أن ”الدائرة أخطأت يف القانون ويف الوقائع خبلوصها إىل أن ليبيا حت ّقق
يف ’نفس القضية [الدعوى]‘ أو ’السلوك‘( ،“)174فيدفعون بأن الدائرة التمهيدية اعتمدت معيارا مغلوطا يف حتديد
ما إذا كانت ليبيا حت ّقق يف نفس القضية ويسوقون حججا بشأن املعيار الذي يعتربونه صحيحا ،وهو أساسا أن
تفسر ”القضية“ على أهنا ”تشري إىل حوادث معيّنة( .“)175ويرون أن دائرة االستئناف ”ش ّددت على أنه جيب أن
يتسىن حتديد القضايا يف املرحلة التمهيدية ’بقدر كاف من الوضوح والتفصيل‘ وأن تتضمن اإلشارة إىل االدعاءات
الوقائعية املعينة اليت يقوم عليها كل ركن من أركان اجلرائم املدعى بارتكاهبا“ (التشديد يف النص األصلي ،أغفلت

( )157جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  135و.137
( )171جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .141
( )171جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .143
( )171جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .144
( )173جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .144
( )174مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .41
( )175مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة  .45انظر أيضا الفقرات  41إىل .45
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احلاشية هنا)( .)172ويدفعون بأنه لو كانت الدائرة التمهيدية اعتمدت املعيار املناسب” ،خللصت إىل أن ليبيا مل
تق ّدم أدلة على قدر كاف من التحديد والقيمة اإلثباتية تربهن على أهنا حتقق يف نفس القضية“ (أغفلت احلاشية
هنا)(.)171
بت دائرة االستئناف في المسألة
ج) ّ

حجتني واسعيت النطاق فيما يتعلق بـمسألة ”نفس القضية
 – 73تالحظ دائرة االستئناف أن الدفاع يسوق ّ
توصلت إليها يف القرار
[الدعوى]“ ،ومها ( )1أن النهج الذي سلكته الدائرة التمهيدية واالستنتاجات الوقائعية اليت ّ
املطعون فيه يتناقضان تناقضا بائنا مع ما خلصت إليه الدائرة التمهيدية يف القرار الصادر بشأن مقبولية قضية السيد
القذايف ( )1أن تفسري الدائرة التمهيدية ملفهوم ”نفس القضية [الدعوى]“ غري صحيح ألنه ال يقتضي التحقيق يف
نفس احلوادث وأن التحقيق الذي جتريه ليبيا ال يشمل العديد من احلوادث اليت تشملها القضية املنظورة أمام
احملكمة .وستنظر دائرة االستئناف يف هاتني احلجتني تباعا.

’ ‘1التناقض مع القرار الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف

 – 74مل تقتنع دائرة االستئناف ،لألسباب املبينة فيما يلي ،حبجة الدفاع بأن الدائرة التمهيدية أخطأت يف القرار
توصلت إليها يف القرار الصادر بشأن مقبولية قضية السيد
املطعون فيه ألن استنتاجاُتا ناقضت االستنتاجات اليت ّ
القذايف .وترى أن اختالف استنتاجات الدائرة يف القرار بشأن مقبولية قضية القذايف عن االستنتاجات اليت خلِص
إليها يف القضية الراهنة ال يربهن يف ح ّد ذاته على أن استنتاجاُتا يف هذه القضية غري معقولة ،ألن أوجه التباين بني
القضيتني ،كما حاجت املدعية العامة بذلك عن صواب( ،)175أتاحت هلا اخللوص إىل استنتاجات خمتلفة.
 – 75فأوال ،تتعلّق الدعوى املقامة على السيد القذايف جبرائم يدعى بأهنا ارت ِكبت يف خمتلف أحناء ليبيا( )177يف
حني تقتصر الدعوى املقامة على السيد السنوسي على جرائم يدعى بأهنا ارت ِكبت يف مدينة بنغازي( .)111ويتجلى
ذلك أيضا يف استنتاجات الدائرة التمهيدية بشأن املسؤولية اجلنائية لكل منهما .فاالستنتاجات املتعلقة بالسيد
( )172مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .42
( )791مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .45
( )175جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  135و.137
( )177القرار الصادر مبوجب املادة  ،55الفقرة  .11انظر أيضا الفقرات  11إىل .53
( )111القرار الصادر مبوجب املادة  ،55الفقرة  .11انظر أيضا الفقرات  54إىل .71
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السنوسي ترّكز على دوره يف اجلرائم املدعى بارتكاهبا يف بنغازي( )111وتسلّط الضوء على تنفيذه خطّة وضعها معمر
القذايف واملقربون منه ،مبن فيهم ابنه ،سيف اإلسالم القذايف(.)111
 – 72ثانيا ،ق ّدمت ليبيا يف القضية الراهنة أدلة أكثر بكثري مما ق ّدمته يف قضية السيد القذايف إلثبات أهنا حت ّقق يف
نفس القضية .ويعين هذا يف ح ّد ذاته أن من املعقول أن خيلص إىل استنتاجني خمتلفني يف كلتا القضيتني.
 – 71وعليه ،ترفض احلجة القائلة إن القرار املطعون فيه خاطئ ألنه يناقض استنتاجات القرار الصادر بشأن
مقبولية قضية القذايف.

’ ‘1ما ا ُّدعي به من أخطاء يف تفسري شرط ”نفس القضية [الدعوى]“
وتطبيقه

 – 75يذهب الدفاع إىل أن الدائرة التمهيدية اعتمدت معيارا قانونيا خاطئا لتحديد ما إذا كانت ليبيا حت ّقق يف
نفس القضية املنظورة أمام احملكمة.
 – 77ونظرت دائرة االستئناف يف عهد قريب يف هذه املسألة يف احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية السيد
القذايف .فخلصت إىل أن ”حدود ’القضية‘ تتعني باملشتبه به الذي جيري التحقيق بشأنه وبالسلوك الذي تُتتب
عليه املسؤولية اجلنائية مبوجب النظام األساسي( .“)113ومضت قائلة إن
”السلوك“ الذي تتحدد به ”القضية“ [الدعوى] يتمثل يف سلوك املشتبه به (أي السيد القذايف) ويف السلوك املبني
يف احلوادث اجلاري التحقيق فيها واملسندة مسؤوليتها إىل املشتبه به .ويفهم مصطلح ”احلادثة“ بأنه يشري إىل حدث
تارخيي حمدد الزمان واملكان يدعى بأن واحدا أو أكثر من واحد من اجلناة املباشرين ارتكبوا يف سياقه جرائم تندرج
ضمن إطار اختصاص احملكمة .وال ميكن حتديد نطاق احلادثة الدقيق على حنو جمرد .فذلك يستلزم حتليل كل
ظروف القضية ،مبا يف ذلك سياق اجلرائم وجممل االدعاءات املسوقة ضد املشتبه به(.)114

( )111انظر القرار الصادر مبوجب املادة  ،55الفقرات  54إىل .71
( )111القرار الصادر مبوجب املادة  ،55الفقرة .57
( )113احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية السيد القذايف ،الفقرة .21
( )114احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية السيد القذايف ،الفقرة .21
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 – 111وبعد أن ذ ّكرت دائرة االستئناف مبا خلصت إليه يف حكمها الصادر يف قضية ويليام ساموي روتو
وآخرين( )115بأنه ”يستلزم أن يشمل التحقيق الذي جتريه الدولة نفس الشخص وأن يشمل جوهر نفس السلوك
املدعى بإتيانه إياه يف اإلجراءات أمام احملكمة( ،“)112نظرت يف مسألة ”مدى وجوب تطابق القضيتني من ناحية
السلوك املنسوب إىل السيد القذايف واملشار إليه يف احلوادث موضع التحقيق( ،“)111وال سيما ”مدى ما جيب من
تطابق احلوادث اليت حتقنق فيها املدعية العامة واحلوادث اليت حتقنق فيها الدولة املعنية مع العلم بأن السلوك املدعى
بإتيانه يف تلك احلوادث هو جزء ال يتجزأ من الدعوى املقامة على املشتبه به( .“)115واعتربت دائرة االستئناف أن
مدى التداخل أو التطابق ”يتوقف [ ]...على وقائع القضية املعنية( “)117إال أهنا مضت قائلة:
 – 11احلالة اليت قد تكون األبسط هي حالة التطابق بني احلوادث األساسية اليت حتقق فيها املدعية العامة
واحلوادث األساسية اليت حتقق فيها الدولة ،حيث تكون الدعوى أمام احملكمة غري مقبولة (ما مل خيلص إىل أن الدولة
غري راغبة أو غري قادرة) .وعلى الطرف األقصى اآلخر للحاالت املمكن قيامها ،يصعب على دائرة االستئناف
تصور وضع ميكن أن يقال فيه إن املدعية العامة والدولة حتققان يف القضية نفسها إذا مل تكونا حتققان يف أي من
احلوادث األساسية نفسها .ولذا فإن لب املسألة هو درجة التداخل الالزم بني احلوادث اليت حتقنق فيها املدعية العامة
واحلوادث اليت حتقق فيها الدولة  -مع الُتكيز على ما إذا كان ُيقق بشأن السلوك ذاته من حيث اجلوهر .وكما سبق
القول ،يتوقف ذلك على وقائع القضية املعنية بعينها .فإذا كان مثة تداخل كبري بني احلوادث املشمولة بالتحقيق ،فقد
يتضح أن الدولة حتقق يف جوهر السلوك ذاته؛ أما إذا كان التداخل أصغر فتبعا للوقائع احملددة على وجه الدقة قد
تكون الدولة يف هذه احلالة أيضا حتقق بشأن جوهر السلوك ذاته وقد تكون ال حتقق إال يف جانب صغري جدا من
قضية املدعية العامة .فعلى سبيل املثال ،قد متثل احلوادث اليت حتقق فيها الدولة عماد قضية املدعية العامة و/أو متثل
أهم جوانب هذه القضية وإال فقد تكون احلوادث املعنية ضئيلة الشأن إذا قورنت بالقضية مجعاء.

( )115قضية املدعي العام ضد ويليام ساموي روتو وآخرين” ،حكم يف دعوى استئناف مجهورية كينيا قرار الدائرة التمهيدية الثانية
الصادر يف  31أيار/مايو  1111املعنون ’قرار بشأن طلب حكومة كينيا الطعن يف مقبولية الدعوى عمال باملادة ( )1( 17ب) من
النظام األساسي“‘ 31 ،آب/أغسطس  ،1111الوثيقة
بشأن مقبولية قضية روتو“).
( )112احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرة  ،23اليت يشار فيها إىل احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية روتو،
الفقرة .41
( )111احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرة .23
( )115احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرة .11
( )117احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرة .11
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 – 13وما يلزم هو إجراء تقييم قضائي ملا إذا كانت القضية اليت حتقق فيها الدولة املعنية تضاهي القضية اليت ُيقق
فيها املدعية العامة يف احملكمة مضاهاة كافية .وترى دائرة االستئناف أنه يلزم إلجراء هذا التقييم أن تتخذ احلوادث
اليت يقوم عليها حتقيق املدعية العامة واحلوادث اليت يقوم عليها حتقيق الدولة ،إىل جانب سلوك املشتبه به املشمول
بالتحقيق والذي أفضى إىل إسناد املسؤولية اجلنائية عن تلك احلوادث إليه ،أساسا للمقارنة.

 - 111وبالنظر إىل القضية اليت بني يدينا ،تالحظ دائرة االستئناف أن الدائرة التمهيدية أشارت إشارة صحيحة
إىل أن السلوك قيد التحقيق على الصعيد الوطين وأمام احملكمة جيب أن يكون واحدا يف جوهره( )111وإىل أن
مبني يف أمر القبض ،مقُتنا بالقرار الصادر مبوجب املادة  ،)111(55وأن
السلوك املدعى بصدوره يف هذه القضية ّ
حتديد ”جوهر السلوك ذاته“ جيب أن جيري باالستناد إىل الوقائع احملددة للقضية( .)111إال أن دائرة االستئناف
حتيط علما بأن الدائرة التمهيدية خلصت إىل أنه ”ال تلزم لتحديد السلوك املنسوب إىل السيد السنوسي يف
اإلجراءات أمام احملكمة وتضييق نطاقه اإلشارة إىل ’احلوادث‘ املذكورة يف القرار الصادر مبوجب املادة “55
(أغفلت احلاشية هنا)( .)113وأفادت بأهنا رأت أنه ال يلزم ”أن جيري التحقيق يف كل ’حادثة‘ من احلوادث املعنية
على الصعيد الوطين لكي ُتلص أن ليبيا حتقق يف جوهر السلوك ذاته( .“)114فخالصة القول إن الدائرة التمهيدية
استنتجت أن احلوادث احملددة املنسوبة إىل السيد السنوسي ال تش ّكل ،قانونا ،أساسا للمقارنة عند البت فيما إذا
كانت ليبيا حت ّقق يف نفس القضية .وتذ ّكر دائرة االستئناف بأن هذا ال يتماشى مع السابقة القضائية لدائرة
االستئناف اليت ذكِرت للتو واليت تؤدي مبوجبها هذه احلوادث دورا مركزيا يف إجراء هذه املقارنة.
 – 111ولكن دائرة االستئناف حتيط علما بأن الدائرة التمهيدية خلصت على الرغم من ذلك إىل أن التحقيق يف
”كل [احلوادث] [ ]...أو بعضها“ على الصعيد الوطين ”قد يكون مؤشرا سديدا على أن“ القضية واحدة(.)115
وأوضحت الدائرة التمهيدية أيضا أهنا قد تأخذ يف االعتبار ”كون اإلجراءات الوطنية تشمل ’احلوادث‘ اليت

( )111القرار املطعون فيه ،الفقرة .‘1’ 22
( )111القرار املطعون فيه ،الفقرة .25
( )111القرار املطعون فيه ،الفقرتان  ‘3’ 22و.14
( )113القرار املطعون فيه ،الفقرة .11
( )114القرار املطعون فيه ،الفقرة .17
( )115القرار املطعون فيه ،الفقرة .17
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وصفت يف القرار الصادر مبوجب املادة  55بأهنا بالغة العنف أو اليت يبدو أهنا متثّل إىل ح ّد بعيد السلوك املنسوب
إىل السيد السنوسي(.“)112
 – 113واستندت الدائرة التمهيدية استنادا جزئيا على األقل ،يف تقييمها جممل األدلة اليت ق ّدمتها ليبيا لتحديد ما
إذا كان التحقيق جيري يف نفس القضية ،إىل احلوادث املعنية لتقييم مدى تطابق القضيتني اللتني جيري التحقيق
فيهما وخلصت بناء عليها إىل أن ليبيا حت ّقق يف نفس القضية .وذ ّكرت الدائرة التمهيدية على وجه التحديد
باستنتاجها أن احلوادث ميكن أن ”متثّل مؤشرا سديدا“ والحظت أن
األقل ،األحداث اليت و ِصفت يف القرار الصادر
األدلة اليت ق ّدمتها ليبيا تشري إىل أن اإلجراءات الوطنية تشمل ،على ّ

مبوجب املادة  55بأهنا بالغة العنف أو اليت تبدو أهنا متثّل إىل ح ّد بعيد السلوك املنسوب إىل السيد السنوسي .وكون
األدلة اليت ق ّدمتها ليبيا تشري إىل هذه األحداث يؤيد اضطالع ليبيا بإجراءات على الصعيد الوطين تشمل السلوك ذاته
املسند إىل السيد السنوسي أمام احملكمة([ .)111أغفلت احلاشية هنا]

 – 114ويف إحدى احلواشي يف هذه الفقرة ،أفادت الدائرة التمهيدية مبا يلي:
يتضمنها املرفق  12بإفادات ليبيا املؤرخة يف  13كانون الثاين/يناير
فعلى سبيل املثال ،تتناول إفادات الشهود اليت ّ
 1113واملرفق  5بالطعن يف املقبولية اعتقال بعض الناشطني السياسيني الذين ذكرت أمساؤهم []............
وتطور األحداث يف بنغازي يف  11شباط/فرباير  ،1111ومنها إطالق النار على املتظاهرين يف جسر جليانة .وترد
ّ
يف إفادات الشهود اليت تتضمنها املرفقات  14و 12و 11و 11و 11و 11و 14و 12امللحقة بالطعن باملقبولية
معلومات عامة عن حوادث أخرى أضيق نطاقا وقعت يف بنغازي يف أثناء قمع الثورة على نظام القذايف(.)115

 – 115وعليه ولئن كان ما أفادت به الدائرة التمهيدية من عدم صلة السلوك املوصوف يف احلوادث املعنية ُييد
عما قضت به دائرة االستئناف يف حكمها يف قضية السيد القذايف (الذي صدر ،على أي حال ،بعد القرار املطعون
فيه) ،فإهنا قيّمت األدلة اليت ق ّدمتها ليبيا من حيث صلتها أيضا باحلوادث اليت تش ّكل القضية اليت تتعلق هبا

( )112القرار املطعون فيه ،الفقرة .17
( )111القرار املطعون فيه ،الفقرة .125
( )115القرار املطعون فيه ،احلاشية .411
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اإلجراءات املعقودة أمام احملكمة .وفضال عن ذلك ،ال يبدو من االستنتاجات الوقائعية اليت خلِص إليها يف القرار
املطعون فيها أن اإلجراءات الوطنية ال تضاهي يف ظاهرها القضية املنظورة أمام احملكمة مضاهاة كافية.
 – 112وحتيط دائرة االستئناف علما بأن الدفاع ُياج بأن ” األدلة اليت مجعتها ليبيا ال تشمل العديد من احلوادث
اليت وقعت يف بنغازي ويف أماكن أخرى يف ليبيا واليت حدندت واستنِد إليها يف القرار الصادر مبوجب
املادة  .“)117(55ويشري الدفاع ،يف حاشية يف هذه اجلملة ،إىل احلوادث املبينة يف الفقرات  )2( 32و 31و37
من القرار الصادر مبوجب املادة .)111(55
 – 111تالحظ دائرة االستئناف أن احلوادث اليت وصفت يف الفقرتني  31و 37من القرار الصادر مبوجب
املادة  55تتعلّق جبرائم يدعى بأهنا وقعت يف مدن غري بنغازي .ويف هذا الصدد ،تذ ّكر دائرة االستئناف بأنه ال
يدعى إال بأن السيد السنوسي مسؤول عن اجلرائم املرتكبة يف بنغازي( – )111وهو ما جتاهله الدفاع .وعليه،
يهم تبيان أن التحقيق اللييب يشمل
ولتحديد ما إذا كانت ليبيا حت ّقق يف نفس القضية املنظورة أمام احملكمة ،ال ّ
اجلرائم اليت ي ّدعى بأهنا ارت ِكبت يف مدن أخرى غري بنغازي.
 – 115وفيما يتعلق بالفقرة  )2( 32من القرار الصادر مبوجب املادة  ،55فإن الوقائع املدعى هبا اليت ترد فيها
جتري اجملرى التايل” :أفيد يف  11شباط/فرباير  1111بأن قوات األمن قتلت ما ال يقل عن  21متظاهرا“.
وتالحظ دائرة االستئناف يف هذا الصدد أن الدائرة التمهيدية نظرت ،يف الفقرتني  133و 135من القرار املطعون
فيه ،يف إفادات شهود ق ّدمتها ليبيا تشري إىل إصابة متظاهرين جبروح ومقتل آخرين يف بنغازي يف اليوم ذاته(.)111
كما أشارت الدائرة التمهيدية ،يف الفقرة  141من القرار املطعون فيه ،إىل شهادة وفاة شخص قتل رميا بالرصاص
يف بنغازي يف  11شباط/فرباير  .)113(1111ويف الفقرة  141من القرار املطعون فيه ،أشارت الدائرة التمهيدية إىل
تقارير طبية ق ّدمتها ليبيا عن ”أشخاص ع ِ
وجلوا يف مستشفيات بنغازي بني  11و 14شباط/فرباير  “1111ويفيد

( )117الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .112
( )111الوثيقة الداعمة لالستئناف ،احلاشية .314
( )111انظر الفقرة  75فيما تق ّدم.
( )111وردت إفادات الشهود املذكورة يف املرفقني  13و 12امللحقني بطعن ليبيا يف مقبولية الدعوى.
( )113وردت شهادة الوفاة يف املرفق  11امللحق بطعن ليبيا يف مقبولية الدعوى.
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العديد من هذه التقارير بأن هؤالء األشخاص أصيبوا أثناء مظاهرات( .)114وملا كان الدفاع مل يسق أي حجج
خيص علة تعلّق إفادات الشهود والوثائق هذه بادعاءات وقائعية أخرى غري االدعاءات املشار إليها يف
إضافية فيما ّ
الفقرة  )2( 32من القرار الصادر مبوجب املادة  ،55ترى دائرة االستئناف أن الدفاع مل يأت مبا يدعم حجته
القائلة إن التحقيق اجملرى على الصعيد الوطين ال يشمل ما ُّادعي به يف القرار املذكور من وقائع.
 – 117تالحظ دائرة االستئناف أن الدفاع أشار إىل الوقائع املدعى هبا الواردة يف الفقرات  )2( 32و 31و37
باعتبارها جمرد أمثلة للحوادث اليت ال يشملها التحقيق الوطين .إال أن دائرة االستئناف ال ترى أن من واجبها ،يف
ظل عدم تقدمي الدفاع هبذا الشأن ويف ضوء االستنتاجات املذكورة آنفا اليت خلصت إليها الدائرة التمهيدية ،أن تقينم
سائر االدعاءات الوقائعية يف القضية املنظورة أمام احملكمة تقييما مفصال وأن حت ندد ما إذا كان التحقيق اللييب يشمل
هذه الوقائع .ويف هذا الصدد ،تذ ّكر دائرة االستئناف بأنه يقع على املستأنِف عبء اإلتيان بأدلة تدعم قوله ال بأن
دائرة الدرجة األوىل أخطأت فحسب بل بأن اخلطأ املدعى بوقوعه أثّر على القرار املطعون فيه تأثريا جوهريا(.)115
 – 111وخالصة القول هي أن دائرة االستئناف ُتلص إىل أنه لئن كانت استنتاجات الدائرة التمهيدية بشأن مدى
صلة احلوادث بالبت يف مسألة ما إذا كان التحقيق جيري يف نفس القضية قد حادت عما قضت به دائرة االستئناف
يف قضية السيد القذايف ،فإهنا نظرت يف هذه احلوادث عندما قيّمت فعال ما إذا كانت ليبيا حت ّقق يف نفس القضية
املنظورة أمام احملكمة .وبناء على ذلكُ ،تلص دائرة االستئناف إىل أن الدفاع مل يربهن على وجود أي خطأ
يستوجب االستئناف يف االستنتاجات اليت توصلت إليها الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بالوقائع أو يف القول بأن
التحقيق الوطين ال يشمل ”عدة حوادث“ يرد ذكرها يف القرار الصادر مبوجب املادة  .)112(55وبالتايل ،يرفض هذا
اجلانب من السبب الثالث ألسباب االستئناف.
( )114أشارت الدائرة التمهيدية إىل املرفقني  15و 15امللحقني بطعن ليبيا يف مقبولية الدعوى ويتضمن ثانيهما معلومات تتعلق
بأحداث وقعت يف  11شباط/فرباير .1111

( )115انظر مثال قضية املدعي العام ضد جوزيف كوين وآخرين” ،حكم بشأن استئناف الدفاع القرار املعنون ’قرار بشأن مقبولية
القضية وفقا للمادة  )1( 17من النظام األساسي ،الصادر يف  11آذار/مارس  12 ،“1117أيلول/سبتمرب ICC-02/04- ،1117
( ،01/05-408-tARBاملشار إليه فيما يلي بـ”احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية كوين“) ،الفقرة .45
( )112تذ ّكر دائرة االستئناف يف هذا السياق ومتاشيا مع املعيار املعتمد يف احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،بأنه حىت إذا
خلِص إىل أنه مثة ”عدة حوادث“ ال جيري التحقيق فيها على الصعيد الوطين ،فإن ذلك ال يفضي حتما إىل االستنتاج أن التحقيق
الوطين ال يشمل نفس القضية .بل إن ما يلزم هو ”إجراء تقييم قضائي ملا إذا كانت القضية اليت حتقق فيها الدولة املعنية تضاهي
القضية اليت ُيقق فيها املدعية العامة يف احملكمة مضاهاة كافية“ (احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرة .)13
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’ ‘3ما ا ُّدعي به من أخطاء فيما يتعلق جبرمية االضطهاد

أ) الجزا ذو الصلة من القرار المطعون فيه
 – 111ذ ّكرت الدائرة التمهيدية يف القرار املطعون فيه بأن االدعاءات املسوقة على السيد السنوسي يف اإلجراءات
املقامة أمام احملكمة تشمل أفعاال أوقِعت بأشخاص بسبب معارضتهم الفعلية أو املعتقدة لنظام القذايف يدعى بأهنا
تبلغ مبلغ جرائم ”االضطهاد“ مبوجب املادة ( )1( 1ح) من النظام األساسي – وبأن ”هذا اجلانب الوقائعي من
االدعاءات على السيد السنوسي أمام احملكمة ليس ركنا من أركان أي من اجلرائم اليت ميكن أن تسند إليه حاليا على
الصعيد الوطين ُتمة ارتكاهبا(.“)111
 – 111غري أن الدائرة التمهيدية خلصت ،وال سيما باإلشارة إىل اإلجراءات املتعلقة مبقبولية قضية السيد
القذايف( ،)115إىل أن استهداف أشخاص باجلرائم املدعى بارتكاهبا بسبب انتمائهم إىل نفس اجملموعة ميثّل ”عامال
موجبا لتشديد العقوبة يؤخذ يف االعتبار عند حتديد العقوبة وفقا للمادتني  11و 15من قانون العقوبات
اللييب( .“)117وخلصت الدائرة التمهيدية إىل أن أحكام القوانني الوطنية اليت تتوقّع ليبيا االستناد إليها لتوجيه التهم
جتسد جتسيدا كافيا ما يدُّعي به يف
إىل السيد السنوسي ،مقُتنة باملادتني  11و 15من قانون العقوبات اللييبّ ” ،
اإلجراءات املقامة أمام احملكمة من ارتكاب السيد السنوسي ،بني  15و 11شباط/فرباير  1111على األقل يف
بنغازي ،أعمال القتل العمد واألعمال الالإنسانية اليت حرمت السكان املدنيني حرمانا شديدا من حقوقهم األساسية
مبا يتعارض مع القانون الدويل ،بسبب انتمائهم السياسي( .“)131وأشارت الدائرة التمهيدية إىل التهم اليت ميكن أن
توجه إىل السيد السنوسي مبوجب قانون العقوبات اللييب استنادا إىل التحقيق الذي أجري بشأنه واليت تشمل
االعتداء على حقوق املواطن السياسية وإثارة الفتنة بني الطوائف وإساءة استعمال السلطة ضد آحاد الناس والقبض
على الناس بدون حق وتقييد احلرية الشخصية بدون مربر والتعذيب والقتل ”وغريها من اجلرائم املتعلقة بإثارة الفتنة
واحلرب األهلية“(.)131

( )111القرار املطعون فيه ،الفقرة .122
( )115الفقرتان  111و 113من القرار املطعون فيه بشأن مقبولية قضية السيد القذايف.
( )117القرار املطعون فيه ،الفقرة .122
( )131القرار املطعون فيه ،الفقرة .122
( )131القرار املطعون فيه ،احلاشية .414
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ب) حجج األطراف والمشاركين

 – 113وفيما يتعلّق جبرمية االضطهادُ ،ياج الدفاع بأن خلوص الدائرة التمهيدية إىل أن األفعال اإلجرامية اليت
أوقِعت باملدنيني ”بسبب معارضتهم السياسية (سواء أكانت فعلية أم معتقدة) لنظام القذايف“ ،اليت تبلغ مبلغ
جرمية االضطهاد مبوجب النظام األساسي ،ليست ركنا من أركان أ ٍي من اجلرائم اليت ميكن أن تسند إليه حاليا على
الصعيد الوطين ُتمة ارتكاهبا كان كفيال بأن يؤدي إىل ”رفض طلب ليبيا( .“)131وعلة ذلك ،يف رأي الدفاع ،هي
أن املقاضاة الوطنية لن تشمل جانبا أساسيا من وقائع القضية املنظورة أمام احملكمة(.)133
املوجهة إىل السيد
 – 114وُياج الدفاع بأن العوامل اليت جتوز مراعاُتا عند حتديد العقوبة ال صلة هلا بالتهم ّ
السنوسي وبالدعوى املقامة عليه يف احملاكمة( )134وبأن مراعاة عوامل ميكن األخذ هبا يف مرحلة حتديد العقوبة أمر
خاطئ ألنه يفُتض إدانة السيد السنوسي مسبقا – يف حني أنه إذا بـنرئ يف اإلجراءات الوطنية ،فلن يكون قد
ق ِ
وضي على الوقائع املتعلقة باالضطهاد(.)135
ويقر الدفاع بأنه ”ال جيب أن تتناول اإلجراءات الوطنية اجلرائم الدولية“ وبأن التحقيق يف اجلرائم العادية
ّ – 115
أو املقاضاة بشأهنا ميكن أن يكون كافيا ”ما دامت القضية تشمل السلوك ذاته“ (التشديد يف النص
األصلي)( .)132إال أنه يفيد بأن اجلرائم املوجه إليه االُتام يف ليبيا جيب أن ”تشمل السلوك األساسي وأعمال القتل
العمد واالضطهاد باعتباره جرمية ضد اإلنسانية( .“)131ويذهب إىل أن اعتبار االضطهاد عامال موجبا لتشديد
العقوبة ليس بديال مناسبا عن إمكان أن توجه إىل املتهم مبوجب القانون الوطين ُتمة ارتكاب جرائم تشمل السلوك
األساسي ذاته الذي ميكن أن يسند االُتام فيه باعتباره جرمية دولية( .)135وُياج الدفاع أيضا بأن املادتني  11و15
من قانون العقوبات اللييب اللتني استندت إليهما الدائرة التمهيدية ال حت ّددان أحوال التشديد وال تشريان إىل
االضطهاد باعتباره موجبا لتشديد العقوبة(.)137
( )131الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  111و.115

( )133الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .115
( )134الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .151
( )135الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .154
( )132الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .151
( )131الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  151و.151
( )135الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .153
( )137الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .153
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 – 112وتقول ليبيا إن الدائرة التمهيدية أصابت يف استنتاجاُتا بشأن جرمية االضطهاد( .)141وترى أنه ينبغي
الُتكيز على السلوك الذي سيحاكم بشأنه السيد السنوسي على الصعيد الوطين ال على وصفه القانوين( )141وأن
صريح نص املادتني  11و 15من قانون العقوبات اللييب يشري إىل أنه جيوز للقاضي الذي يصدر العقوبة أن يراعي
عوامل أعم تشمل أسس التمييز اليت تش ّكل جرمية االضطهاد الدولية( .)141وأخريا تقول ليبيا إن ”تركيز [الدائرة
التمهيدية] على السلوك بدال من الوصف القانوين يتماشى مع مداوالت إعداد النظام األساسي وما يقصد إليه
مفهوم التكامل من االتكال على النظم القضائية للدول ذات السيادة(.“)143
 – 111وتفيد املدعية العامة أيضا بأن استنتاجات الدائرة التمهيدية بشأن جرمية االضطهاد صحيحة( .)144وتدفع
بأنه جيب أن تكون القضية الوطنية يف جوهرها هي نفسها القضية املنظورة أمام احملكمة أي أن ”السلوك جيب أن
يكون واحدا يف جوهره“ (التشديد يف النص األصلي)( .)145وحتاج أيضا بأنه ال يشُتط أن توجه إىل املشتبه به ُتم
تطابق يف وصفها القانوين التهم املوجهة إليه أمام احملكمة( .)142وتقول إن الدائرة التمهيدية أصابت يف خلوصها إىل
أن القانون اللييب ذا الصلة يشمل ركن قصد التمييز مشوال كافيا وأنه ينظر ،يف إطار النظام اإلجرائي اللييب( ،)141يف
األركان الوقائعية املتعلقة بتحديد العقوبة يف أثناء احملاكمة ألنه ال تعقد إجراءات منفصلة لتحديد العقوبة( .)145ومل
يق ّدم اجملين عليهم أي إفادات يف هذا املوضوع.
بت دائرة االستئناف في المسألة
ج) ّ
 – 115تالحظ دائرة االستئناف أن الدفاع ُياج أساسا بأن ُّ
تعذر إمكان توجيه ُتمة ارتكاب جرمية االضطهاد
يتضمن أحكاما تشملها ،وحىت إذا أمكن ذلك ،فإنه ال ينظر
الدولية على الصعيد الوطين  -ألن القانون اللييب ال ّ
( )141جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  143إىل .141
( )141جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .144

( )141جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .142
( )143جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .141
( )144جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  145إىل .151
( )145جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .145
( )142جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .145
( )141جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .151
( )145جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .151
الرقم ICC-01/11-01/11 OA 6
113/45
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

/توقيع/

ICC-01/11-01/11-565-tARB 31-10-2014 49/123 NM PT OA6

فيها إال يف مرحلة حتديد العقوبة  -كان ينبغي أن يؤدي إىل خلوص الدائرة التمهيدية إىل أن ليبيا ال حت ّقق يف نفس
القضية ولذا فإن القضية مقبولة أمام احملكمة .ولألسباب املبينة فيما يلي ،مل تقتنع دائرة االستئناف هبذه احلجة.
 – 117فأوال ،مل تكن بليبيا حاجة إىل أن تتهم السيد السنوسي بارتكاب جرمية ”االضطهاد“ الدولية يف ح ّد
ذاُتا .فليس يف النظام األساسي ،كما حاجت ليبيا واملدعية العامة بذلك ،ما يقضي بـأن يقاضى على الصعيد
الوطين على جرمية باعتبارها جرمية دولية( .)147ويعزى ذلك إىل أن املطلوب وفقا لقضاء دائرة االستئناف السابق
بشأن ما يقصد بنفس القضية [الدعوى]( )151هو أن تشمل اجلرائم اليت يقاضى عليها على الصعيد الوطين ”جوهر
السلوك ذاته“ الذي تتعلق به اجلرائم املنظورة أمام احملكمة .وعلى الدائرة التمهيدية ،يف حتديد ما إذا كانت اجلرائم
املذكورة تشمل السلوك املعين ،أن تقيّم ما إذا كانت القضية الوطنية تضاهي القضية املرفوعة أمام احملكمة مضاهاة
كافية .وكما حاجت املدعية العامة وليبيا بذلك ،فإن ما يهم هو السلوك املدعى بإتيانه ال وصفه القانوين(.)151
 – 111وتالحظ دائرة االستئناف استنادا إىل وقائع القضية قيد النظر أن ليبيا تعتزم اُتام السيد السنوسي جبرائم
()154
منصوص عليها يف قانوهنا الوطين تشمل( )151إثارة احلرب األهلية( )153واالعتداء على حقوق املواطن السياسية

( )147انظر جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة 144؛ جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف،
الفقرة .142
( )151انظر الفقرات  77وما يليها فيما تق ّدم.
( )151انظر جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة 144؛ جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف،
الفقرات  141إىل .147
( )151ولالطالع على القائمة الكاملة للجرائم اليت قالت الدائرة التمهيدية إن ليبيا تعتزم اُتام السيد السنوسي بارتكاهبا ،انظر القرار
املطعون فيه ،الفقرة  ،122احلاشية .414
( )153تنص املادة  113من قانون العقوبات اللييب على ما يلي” :يعاقب باإلعدام كل من يرتكب فعال غايته إثارة حرب أهلية يف
البالد ،أو تفتيت الوحدة الوطنية أو السعي للفرقة بني مواطين اجلمهورية العربية الليبية“ :انظر الوثيقة ICC-01/11-01/11-273-
 ،AnxAالصفحة .1
( )154تنص املادة  111من قانون العقوبات اللييب على ما يلي” :يعاقب باحلبس كل من منع الغري من ممارسة حق سياسي منعا كليا
أو جزئيا بالعنف أو التهديد أو اخلداع ،وكذلك من محل الغري على ممارسة ذلك احلق على وجه خيالف إرادته“ :انظر الوثيقة ICC-
 ،01/11-01/11-273-AnxAالصفحة .3
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وإثارة الفتنة بني الطوائف(” )155وغريها من اجلرائم املتعلقة بإثارة الفتنة واحلرب األهلية“( .)152إضافة إىل ذلك،
تذ ّكر دائرة االستئناف بأن السياق العام للقضية ككل (يف اإلجراءات املنظورة أمام احملكمة ويف اجلزء ذي الصلة من
اإلجراءات املقامة يف ليبيا) هو استخدام قوات األمن يف قمع متظاهرين ضد نظام سياسي ،وهو ما ينشأ بالضرورة
عن معارضة املدنيني للنظام .واحلال هي أن هذه اجلرائم اليت يدعى بأهنا ار ِ
تكبت فيما يتصل بأعمال هذه اجملموعة
(أي املدنيني املعارضني للنظام السياسي السابق) هي اجلرائم اليت تقوم عليها القضية مبجملها.
 – 111وفيما يتعلق بالركن اخلاص املتمثّل يف استهداف شخص أو جمموعة أشخاص على أسس سياسية أو عرقية
()151
وتقر ،كما حاجت ليبيا بذلك ،بأن العوامل الواسعة النطاق
أو على أي أسس أخرى  ،تالحظ دائرة االستئناف ّ
اليت جيوز للقاضي اللييب أخذها يف االعتبار لدى حتديد العقوبة تشري إىل أهنا ميكن أن تشمل التمييز القائم على
أسس متثنل جرمية االضطهاد الدولية باعتباره موجبا لتشديد العقوبة( .)155وتؤكد دائرة االستئناف أن الدائرة التمهيدية
توصلت إىل هذا االستنتاج بالنظر يف آن إىل اجلرائم موضع االُتام على الصعيد الوطين وأحكام املادتني  11و15
ّ
من قانون العقوبات اللييب.
 – 111وبالنظر إىل الظروف املبينة فيما تق ّدمُ ،تلص دائرة االستئناف إىل أن اإلجراءات الليبية تشمل السلوك
الذي تقوم عليه جرمية االضطهاد مشوال كافيا جيعل السلوك الذي ُي ّقق فيه على الصعيد الوطين هو يف جوهره ذات
السلوك الذي يدعى بإتيانه يف اإلجراءات املنظورة أمام احملكمة .وبالتايل ال ترى دائرة االستئناف أي خطأ فيما
توصلت إليه الدائرة التمهيدية من استنتاجات بشأن جرمية االضطهاد جيعل قضاءها بعدم مقبولية الدعوى وفقا
ّ
للمادة ( )1( 11أ) من النظام األساسي خاطئا.

’ ‘4االستنتاج اإلمجايل فيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب االستئناف

 – 113ويف ضوء ما تق ّدم ،ترفض دائرة االستئناف السبب الثالث من أسباب االستئناف اليت ق ّدمها الدفاع وتنتقل
إىل النظر يف احلجج اليت ساقها يف إطار السبب األول من أسباب االستئناف.
( )155تنص املادة  315من قانون العقوبات اللييب على ما يلي” :كل من حرض عالنية على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو
االزدراء هبا من شأنه أن خيل باألمن العام يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنة وبغرامة تُتاوح بني عشرين جنيها ومئة جنيه أو بإحدى
هاتني العقوبتني“ :انظر الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-309الصفحة .1
( )152القرار املطعون فيه ،الفقرة  ،122احلاشية .414
( )151انظر وثيقة أركان اجلرائم ،املادة ( )1( 1ح) ،الركنني  1و.3
( )155انظر جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .142
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باا – السبب األول من أسباب االستئناف
 – 114يزعم الدفاع يف إطار السبب األول من أسباب االستئناف مبا يلي:
أن الدائرة التمهيدية أخطأت يف الوقائع ويف القانون وأساءت استعمال صالحيتها التقديرية خبلوصها إىل أن ليبيا
ليست غري راغبة وغري قادرة حقا على االضطالع باإلجراءات بشأن السيد السنوسي باملعىن املقصود يف أحكام
املادة .11

 – 115وتقدنم دائرة االستئناف ،قبل تناول جوهر السبب األول من أسباب االستئناف ،عرضا موجزا ملا يرد يف
القرار املطعون فيه بشأن عدم الرغبة وعدم القدرة .ويعرض ما خلصت إليه الدائرة التمهيدية من استنتاجات حمددة
ت دائرة االستئناف فيها.
بشأن املسائل اليت تثار يف إطار هذا السبب من أسباب االستئناف فيما يلي يف معرض ب ن
 – 112أشارت الدائرة التمهيدية يف القرار املطعون فيه إىل أن نفس مالبسات الوقائع ميكن أن تكون سديدة فيما
يتعلق عدم الرغبة وعدم القدرة كليهما ولذا تناولت اإلفادات املتعلقة بالوقائع( )157قبل أن ُتوض يف البت عموما
فيما إذا كانت الوقائع املعنية تثبت عدم الرغبة أم عدم القدرة(.)121
 – 111وحددت الدائرة التمهيدية أحكام النظام األساسي للمحكمة ذات الصلة هبذه الدعوى( )121وأحكام
القانون الوطين اللييب اليت رأت أهنا مهمة( .)121ورأت أن شقي معيار مقبولية الدعوى وفقا للمادة ( )1( 11أ) من
النظام األساسي مرتبطان ارتباطا وثيق العرى وأنه جيوز لذلك االستناد إىل األدلة اليت قدمتها ليبيا لتدعيم قوهلا بأن
اإلجراءات املقامة على الصعيد الوطين تشمل نفس القضية [الدعوى] املقامة أمام احملكمة وأهنا حقيقية( )123وذكرت
باستنتاجاُتا السابقة فيما يتعلق بالتدابري التحقيقية اليت اُتذُتا ليبيا ونوهت باإلفادات اإلضافية اليت قدمتها ليبيا

( )157يرد يف الفقرات  111إىل  175من القرار املطعون فيه عرض للدفوع القانونية والوقائعية اليت قدمها األطراف واملشاركون إىل
الدائرة التمهيدية.
( )121القرار املطعون فيه ،الفقرات  127إىل  .111انظر أيضا الفقرة .111
( )121القرار املطعون فيه ،الفقرات  177إىل .111
( )121القرار املطعون فيه ،الفقرات  113إىل .112
( )123القرار املطعون فيه ،الفقرة .111
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هبذا الصدد( )124وبينت ما أحرز من تقدُّم يف اإلجراءات املقامة على الصعيد الوطين( )125وأشارت إىل ما تتلقاه ليبيا
من مساعدة دولية(.)122
 – 115وشددت الدائرة التمهيدية ،يف تناوهلا حجج الدفاع ،أنه ال جيوز أن يعترب سببا للخلوص إىل عدم الرغبة أو
عدم القدرة( )121إال املخالفات اليت ميكن أن تندرج ضمن إطار املادة  )1( 11أو ( )3من النظام األساسي
املدعومة باألدلة الكافية .ومضت فخلصت إىل استنتاجات فيما يتعلق باإلفادات الوقائعية اليت قدمها الدفاع واجملين
عليهم( .)125ورأت أن الوقائع التالية د نعمت باألدلة وأن هلا صلة ببتها يف املسألة وفقا للمادة  )1( )1( 11و()3
من النظام األساسي :األدلة اليت ِ
مجعت يف إطار التحقيق بشأن السيد السنوسي ونطاق هذا التحقيق والنهج املتبع
يف إجرائه واملوارد املخصصة له؛ كون اإلجراءات القضائية أحرزت تقدما؛ كون ليبيا التمست املساعدة الدولية؛ عدم
وجود ممثل قانوين للسيد السنوسي يف اإلجراءات املقامة على الصعيد الوطين؛ الوضع األمين اخلطري يف ليبيا؛ عدم
وجود برامج حلماية الشهود؛ عدم سيطرة احلكومة على بعض مرافق االحتجاز(.)127
 – 117واقتنعت الدائرة التمهيدية بأن ليبيا ليست غري راغبة وخلصت إىل أن التحقيق أجري على حنو سليم وأن
عدم وجود ممثل قانوين ال ي نربر اخللوص إىل عدم رغبة ليبيا لكنه يبدو باألحرى أنه ناجم عن الوضع األمين
فيها(.)111
 – 131واقتنعت الدائرة التمهيدية أيضا بأن ليبيا ليست غري قادرة حقا على االضطالع باإلجراءات يف هذه
القضية [الدعوى]( )111وخلصت إىل أن ليبيا قادرة على إحضار املشتبه به إذ إنه يف عهدة السلطات الليبية
فعال( )111وإىل أهنا قادرة على احلصول على األدلة والشهادة الضرورية وأشارت إىل أن بعض األدلة الالزمة على
( )124القرار املطعون فيه ،الفقرات  111إىل .113
( )125القرار املطعون فيه ،الفقرتان  114و.115

( )122القرار املطعون فيه ،الفقرة .112
( )121القرار املطعون فيه ،الفقرة .111
( )125القرار املطعون فيه ،الفقرات  131إىل .155
( )127القرار املطعون فيه ،الفقرة .157
( )111القرار املطعون فيه ،الفقرة .171
( )111القرار املطعون فيه ،الفقرة .311
( )111القرار املطعون فيه ،الفقرة .174
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األقل قد ِ
مجع وإىل أن ما مؤشر على أن مجع األدلة والشهادات سيتوقف جراء املخاوف األمنية اليت تتعلق بالشهود
واليت مل تعاَل أو بسبب عدم سيطرة احلكومة على بعض مرافق االحتجاز( )113وأن قدرة ليبيا على االضطالع
باإلجراءات ال تتأثر حبد ذاُتا باملخاوف األمنية املستمرة وذلك بالنظر إىل طبيعة ما ِ
مجع من أدلة وبلوغ اإلجراءات
مرحلة االُتام( ،)114وأن الدائرة التمهيدية مل تستطع أن ُتلص من اإلفادات اليت قدمتها ليبيا إىل أنه سيتعذر عليها
تيسري التمثيل القانوين الكايف للسيد السنوسي يف املراحل التالية من اإلجراءات القضائية(.)115
يبني الدفاع ،يف إطار دعوى االستئناف ،حتت عنوان ”األخطاء احملددة اليت ارتكبتها الدائرة
 – 131ن
التمهيدية“( ،)112ما يصفه بأنه ”عدة أخطاء قانونية ووقائعية حامسة [ارتكبتها الدائرة التمهيدية] يف معرض
خلوصها إىل استنتاجها اإلمجايل أن ليبيا ليست غري راغبة وغري قادرة على حماكمة السيد السنوسي( .)111وتبني هذه
املسائل األربع فيما يلي مباشرة وسينظر يف كل منها على التوايل:
( )1عدم مراعاة انعدام االتصال بني هيئة الدفاع والسيد السنوسي للحصول على توجيهات منه ووضع كل األدلة
ذات الصلة بني يدي الدائرة.
( )1عدم االستناد إىل انعدام التمثيل القانوين خالل اإلجراءات اليت متت حىت اآلن ،مبا فيها مرحلة االُتام،
للخلوص إىل أن ليبيا غري راغبة وغري قادرة على حماكمة السيد السنوسي.
( )3عدم اخللوص إىل أن السيد السنوسي ال يقدم إىل العدالة يف إطار إجراءات مستقلة ونزيهة [حمايدة] بناء على
األدلة الطائلة اليت قدنمت إىل الدائرة (وأخذا باالعتبار األدلة اجلديدة اليت متثل موضوع السبب الثاين من أسباب
االستئناف).
( )4عدم اخللوص إىل أن ليبيا غري قادرة على حماكمة السيد السنوسي نظرا إىل كوهنا غري قادرة على احلصول على
األدلة الضرورية وتوفري احلماية الكافية للشهود وغري قادرة لسبب آخر على االضطالع باإلجراءات(.)115
( )113القرار املطعون فيه ،الفقرات  175إىل .311
( )114القرار املطعون فيه ،الفقرة .313
( )115القرار املطعون فيه ،الفقرات  314إىل .315
( )112الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الصفحة .14
( )111الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .31
( )115الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .31
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 – 131تتداخل احلجج اليت يسوقها الدفاع يف إطار هذه السبب من أسباب االستئناف أحيانا وتتكرر وترد
بصياغات خمتلفة يف خمتلف املواضع .وعلى الرغم من ذلك ،ستتناول دائرة االستئناف حجج الدفاع عموما بالُتتيب
اليت سيقت به.

 – 1انعدام االتصال بني السيد السنوسي والدفاع

 – 133ترى دائرة االستئناف أن حجج الدفاع املتعلقة بانعدام االتصال بينه وبني السيد السنوسي تثري يف جوهرها
املسائل الثالث التالية :أوال ،أن الدائرة التمهيدية ارتكبت خطأ إجرائيا ألنه ما كان ينبغي هلا أن تصدر قرارها يف
حني أنه مل يتح للدفاع االتصال بالسيد السنوسي؛ ثانيا ،أن انعدام االتصال بني السيد السنوسي والدفاع كان ينبغي
أن يؤثنر يف استنتاجها أن الدفاع مل يدعم بعض ادعاءاته فيما يتعلق بالوقائع باألدلة الكافية؛ ثالثا ،أن عدم مساح
ليبيا باالتصال بالسيد السنوسي هو مؤشر واضح على عدم رغبة ليبيا و/أو عدم قدرُتا على حماكمته وكان ينبغي
أن يؤدي إىل خلوص الدائرة التمهيدية إىل قرار هبذا املعىن .وستحلل دائرة االستئناف هذه اجملموعات الثالث من
احلجج تباعا.
(أ) الخطأ اإلجرائي المدعى به فيما يتعلق بعدم إصدار السيد السنوسي

توجيهات للدفاع

ُ – 134ياج الدفاع بأنه ما كان ينبغي للدائرة التمهيدية أن تقضي بعدم مقبولية الدعوى املقامة على السيد
السنوسي يف حني أنه مل يتيسر للدفاع االتصال به( .)117وُياج أيضا بأنه ينبغي أن ال تبت دائرة االستئناف يف
دعوى االستئناف هذه ما مل يتسن للدفاع استشارة السيد السنوسي( .)151وهذه احلجج مُتابطة ترابطا وثيقا ألهنا
تتناول دور السيد السنوسي والدفاع يف اإلجراءات املتعلقة بطعن ليبيا يف مقبولية الدعوى .ولذا ستتناوهلا دائرة
االستئناف معا.

( )117الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .37
( )151الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .45
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’ ‘1اجلزء ذو الصلة من القرار املطعون فيه

 – 135قالت الدائرة التمهيدية يف معرض بياهنا عموما للكيفية اليت تنوي هبا تناول حجج الدفاع فيما يتعلق
بالوقائع ما يلي:
إن الدائرة تعي ،يف تناوهلا حلجج الدفاع فيما يتعلق بالوقائع ،أنه مل تتسن له زيارة السيد السنوسي على الرغم من
إصدار الدائرة قرارا هبذا املعىن وأن قدرة الدفاع على إثارة مسائل تتعلق بالوقائع قد تكون تضررت جراء عدم وجود
اتصاالت مباشرة به .ويف الوقت نفسه ،تالحظ الدائرة أن الدفاع مل ُياج بأن زيارته السيد السنوسي شرط مسبق
الزم له لتقدمي دفوعه بشأن الطعن يف املقبولية حبيث يتعني إرجاء البت فيه إىل ما بعد انتهاء الزيارة .بل إنه طلب
من الدائرة يف عدة مناسبات أن تبت يف جوهر الطعن يف املقبولية على وجه السرعة([ .)151أضيف التشديد وأٌ ِ
غفلت
احلاشية]

’ ‘1حجج األطراف واملشاركني

ُ – 132ياج الدفاع بأن الدائرة التمهيدية أخطأت بعدم ”مراعاة انعدام االتصال بني هيئة الدفاع والسيد
السنوسي للحصول على توجيهات منه ووضع كل األدلة ذات الصلة بني يدي الدائرة“( .)151ويقول بأن الدائرة
تقر بأن للسيد السنوسي مبوجب نظام روما األساسي حقا ال مراء فيه يف أن ميثله حمام ومل تعالِج هذه
التمهيدية ”مل ّّْ
املسألة“( .)153ويذهب أيضا إىل أنه من أبسط مبادئ اإلنصاف أن تستمع الدائرة إىل رأي السيد السنوسي يف
تأكيدات ليبيا (من خالل توجيهاته إىل حماميه) وإىل أن ”حقوقه انت ِهكت حبرمانه من االتصال مبحاميه وأن ذلك
وحده أضر بقضيته ضررا ال سبيل إلنكاره أو إصالحه“(.)154
 – 131ويذهب الدفاع إىل أن الدائرة التمهيدية أخطأت باستنادها إىل عدم طلب الدفاع وقف اإلجراءات ريثما
جتري الزيارة باعتباره سببا إلصدار حكم بشأن مقبولية الدعوى يف ظل عدم وجود توجيهات قائال إهنا مل تنتقد ليبيا
على عدم تسهيلها إجراء الزيارة طيلة مثانية أشهر( .)155وُياج بأنه ”كان بطبيعة احلال من األمهية مبكان أن ُيصل
( )151القرار املطعون فيه ،الفقرة .17
( )151الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .31
( )153الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  37إىل  ،41حيث يشار إىل املادة ( )1( 21ب) و(د) واملادة  )1( 55من النظام
األساسي.
( )154الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  .34انظر أيضا ،الفقرات  33إىل  47على وجه العموم.
( )155انظر الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .34
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الدفاع على توجيهات من السيد السنوسي ولذلك اُتذ كل التدابري املناسبة لكي ترتب الزيارة“( .)152ويدفع بأنه
تصور أن ُيرم أي متهم أمام احملكمة من االتصال باحملامني الذين يدافعون عنه أمامها وأن تستمر احملكمة
”ال ميكن ُّ
تبصر وكأن شيئا مل يكن .ومع ذلك فإن هذا بالضبط هو ما فعلته
على الرغم من ذلك يف السري يف اإلجراءات بغري ُّ
الدائرة التمهيدية“( .)151ويذهب إىل أنه كان ينبغي للدائرة التمهيدية أن تنظر فيما إذا كانت اإلجراءات ستتضرر
جراء عدم قدرة السيد السنوسي على تقدمي معلومات هامة بنفسه وأن ُتلص إىل أنه من البني وجود هذا الضرر
ألن ”من أبسط مبادئ اإلنصاف واإلجراءات القانونية السليمة أن يسمع القضاة رد الطرف اآلخر (أي السيد
السنوسي يف هذه القضية) على التأكيدات اليت تسوقها اجلهة املستأنفة (أي ليبيا) (.)155
 – 135ويقول الدفاع إنه ”عمل انطالقا من أنه ال ميكن أن يقبل الطعن يف مقبولية الدعوى يف حني أن ليبيا
رفضت السماح للدفاع بزيارة السيد السنوسي أو احلديث معه“( )157ولذا حاج أمام الدائرة التمهيدية بأنه ينبغي
الفصل يف املسألة سريعا لكي يتسىن إحضار السيد السنوسي إىل الهاي ”حيث ستحُتم حقوقه مبا فيها حقه يف
التشاور مع حماميه يف جو آمن تراعى فيه خصوصية العالقة بينه وبني حماميه وسرية املعلومات“( .)171ويوافق اجملين
عليهم الرأي يف أنه ”كان من حقه أن يفُتض أن تكفل الدائرة االلتزام باألوامر اليت أصدرُتا إلجراء زيارة قبل
إصدار حكم بشأن طعن ليبيا يف مقبولية الدعوى ينطوي على ضرر بالدفاع“( .)171وُياج بأنه دفع مرارا بأنه ينبغي
إنفاذ طلبه القيام بزيارة وإحالة ليبيا إىل جملس األمن لعدم امتثاهلا وعدم وقف تنفيذ أمر الدائرة التمهيدية القاضي
بتقدمي السيد السنوسي إىل احملكمة لكي يتسىن إحضاره إىل الهاي(.)171
 – 137وردا على حجج ليبيا فيما يتعلق بطبيعة اإلجراءات ،يقول الدفاع إن ليبيا حاجت مرارا أمام الدائرة
التمهيدية بأهنا تعكف على حماولة ضمان إجراء الزيارة ،ما حال دون خلوص الدائرة التمهيدية إىل عدم امتثال ليبيا
لكن ليبيا ”غريت موقفها [يف االستئناف] لتقول بعدم وجود حق االستعانة مبحام يف اإلجراءات املتعلقة
ألوامرهاّ ،
( )152الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .34
( )151الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .13
( )155الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .31
( )157الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .41
( )171الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .41
( )171جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .14
( )171الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .41
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باملقبولية“( .)173وحتاج بأن ”هذا موقف يرثى الُتاذه ويؤنكد عدم اكُتاث ليبيا الكامل حىت ألبسط معايري
احملاكمات العادلة وحقوق اإلنسان“(.)174
 – 141وُياج الدفاع ضمن إطار السبب األول من أسباب االستئناف بأنه
يِ
ودع هذا االستئناف دون مساس حبق السيد السنوسي األساسي يف إصدار توجيهات حملاميه يف إطار اإلجراءات
املتعلقة مبقبولية الدعوى .وينبغي أن ال تبت دائرة االستئناف يف هذا االستئناف ما مل يتسن للمحامي التشاور مع
السيد السنوسي .فإذا فصلت دائرة االستئناف يف هذه املسألة دون أن يتمكن السيد السنوسي من إصدار توجيهاته
وتقدمي كل املعلومات ذات الصلة ،وخصوصا للرد على ليبيا ،واألهم من كل ذلك فيما خيص ظروفه ،فسيكون يف
ذلك انتهاك صارخ حلقوقه اإلنسانية ولكل معايري اإلجراءات القانونية السليمة مبوجب القانون اللييب والقانون
الدويل(.)175

 – 141وردا على ذلك ،حتاج ليبيا بأن املسائل املتعلقة باملقبولية ُتص يف املقام األول الدولة املعنية واحملكمة(.)172
وتقول إن الدفاع خيلط بني ”دور املتهم وممثليه القانونيني يف نزاع بشأن مكان النظر يف الدعوى اجلنائية و[]...
حقوق املتهم يف الدعوى اجلنائية“( .)171وتذهب ليبيا إىل أن استناد الدفاع إىل املادتني  )1( 21و )1( 55من
النظام األساسي استناد يف غري حمله( .)175وفيما خيص مسألة احلق يف التمثيل القانوين مبوجب القانون الدويل ،تقول
ليبيا
إن احلق يف التمثيل القانوين ،باعتباره من أصول اإلجراءات القانونية السليمة ،ال يستلزم أن ميثنل املتهم حم ٍام فيما
يتعلق بقرارات من قبيل القرار املتعلق مبكان عقد احملاكمة .وملا كان األمر كذلك ،فإن العوائق اليت متنع هذا التمثيل
ال ميكن أن ت نبني أو حىت توحي بعدم القدرة أو عدم الرغبة يف عقد إجراءات حقيقية على الصعيد الوطين(.)177

( )173جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة  .12انظر أيضا ،إفادات الدفاع اإلضافية،
الفقرة .5

( )174إفادات الدفاع اإلضافية ،الفقرة .2
( )175الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  .45انظر أيضا االستئناف ،الفقرة 15؛ جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف
إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .31
( )172جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  13إىل .11
( )171جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .13
( )175الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  14إىل .12
( )177جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .17
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 – 141وحتاج ليبيا بأن تقييم الضرر ”جيب أن يتم استنادا إىل طبيعة اإلجراءات“ وأنه ”ال جتوز مساواة الضرر
الذي حلق بالشخص جراء عدم اتصاله باحملامني الذين يدافعون عنه أمام احملكمة اجلنائية الدولية باحلرمان من
التمثيل القانوين يف حماكمة جنائية“( .)311وحتاج أيضا بأنه ال جيوز للدفاع أن يسوق يف االستئناف حججا يأيت هبا
ألول مرة بشأن انعدام االتصال بالسيد السنوسي وبأنه ”مل يقل بأنه حلق به ضرر جراء عدم وجود توجيهات أو مل
يبني هذا الضرر بيانا مفيدا“(.)311
ن
 – 143وترى املدعية العامة أن الدائرة التمهيدية راعت فعال عدم متكن احملامي من زيارة السيد السنوسي(.)311
وحتاج بأنه ينبغي على أية حال رفض حجج الدفاع( )313وخصوصا ألن الدفاع ”مل يشتك قط من عدم قدرته على
اُتاذ تدابري إجرائية أو تقدمي دفوع بالنيابة عن السيد السنوسي على الرغم من عدم وجود توجيهات حمددة“
(أ ِ
غفلت احلاشية هنا)(.)314
 – 144ويؤيد اجملين عليهم العديد من حجج الدفاع ويسوقون مزيدا من احلجج للربهنة على أن الدائرة
أخطأت( .)315وُياجون ،على وجه اخلصوص ،باإلحالة إىل صكوك منها مدونة السلوك املهين للمحامني بأهنا ”مل
تراع نطاق التمثيل القانوين أمام احملكمة والواجبات وااللتزامات الناشئة عن عالقة احملامي مبونكله مراعاة
سليمة“( .)312ويشريون إىل أن للدائرة التمهيدية صالحية تقديرية يف تنظيم اإلجراءات املتعلقة باملقبولية وفقا
للقاعدة  55من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ويذهبون إىل أنه لذلك جيب على الدفاع أن يثبت أن الدائرة
التمهيدية أساءت استعمال صالحيتها التقديرية يف هذه القضية( .)311ويشريون أيضا إىل أنه يف ظروف كظروف
هذه القضية ،اليت ملـّا ميثل فيها املشتبه به أمام احملكمة ،ال تنص القاعدة  )3( 55من القواعد اإلجرائية وقواعد
( )311جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  .11انظر أيضا الفقرة  43وجواب ليبيا على إفادات الدفاع اإلضافية،
الفقرة .1

( )311جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .13
( )311جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  45إىل .45
( )313جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  44إىل .53
( )314جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .51
( )315مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرات  11إىل .37
( )312مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرتان  14و.15
( )311مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .15
الرقم ICC-01/11-01/11 OA 6
113/55
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

/توقيع/

ICC-01/11-01/11-565-tARB 31-10-2014 59/123 NM PT OA6

()315
لكن اجملين عليهم ُياجون على الرغم من ذلك
.
اإلثبات نصا صرُيا على حق املشتبه به يف تقدمي دفوع خطية
ّ
بأن الدائرة التمهيدية مارست صالحيتها التقديرية يف هذه القضية على حنو غري معقول( .)317ويقولون إن الدائرة
التمهيدية كانت ملزمة بكفالة أن تتم الزيارة ”ألن ما كان يتنازع فيه هو الظروف الفعلية اليت يواجهها املدعى عليه
ومدى انطباق املادة ( )1( 11ج) من نظام روما األساسي“( .)311ويذهبون أيضا إىل أن الدائرة التمهيدية ارتكبت
خطأ إجرائيا يتمثل يف أهنا أمرت رئيس قلم احملكمة بأن يودع تقريرا بشأن ما ِ
اُتذ من ترتيبات للقيام بالزيارة يف
موعد أقصاه  14تشرين األول/أكتوبر  1113يف حني أهنا أصدرت القرار املطعون فيه يف  11تشرين
األول/أكتوبر .)311(1113

ت دائرة االستئناف يف املسألة
’ ‘3ب ُّ

 – 145ولألسباب اليت ترد فيما يلي ،مل تقتنع دائرة االستئناف بأن الدائرة التمهيدية أخطأت بالفصل يف طعن
ليبيا يف مقبولية الدعوى على الرغم من عدم إتاحة الفرصة للسيد السنوسي إلصدار توجيهات للدفاع .وكما سيبني
فيما يلي ،فإن حجج الدفاع تقوم على فهم غري صحيح لدور املشتبه به يف اإلجراءات املتعلقة مبقبولية الدعوى يف
ظروف كهذه.
 – 142إن اإلطار القانوين للمحكمة ينص نصا صرُيا على حقني للمشتبه به فيما يتعلق باملشاركة يف إجراءات
النظر يف مقبولية الدعوى .فأوال ُيق ”[لـ]ملتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر حبقه أمر بإلقاء القبض أو أمر
باحلضور“ أن يطعن يف مقبولية الدعوى عمال باملادة ( )1(17أ) من النظام األساسي .وعليه ،فإنه جيوز للمشتبه به
نفسه حتريك دعوى الطعن يف املقبولية .وثانيا ،تنص القاعدة  )3( 55من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على
أن ”حتيل احملكمة الطلب أو االلتماس الوارد مبوجب الفقرة  1من القاعدة إىل املدعي العام وإىل الشخص املشار
إليه يف الفقرة  1من املادة  17والذي مت تسليمه إىل احملكمة أو مثل طواعية أو مبوجب أمر حضور ،وتسمح هلما
بتقدمي مالحظات خطية على الطلب أو االستئناف يف غضون فُتة زمنية حتددها الدائرة“ .وعليه ،حتق للمشتبه به،
مبوجب احلكم الوارد يف هذه القاعدة ،املشاركة يف دعاوى االستئناف اليت حتركها أطراف أخرى مبا فيها الدول عن
طريق تقدمي الدفوع اخلطية .بيد أن حق املشاركة مبوجب القاعدة  )3( 55من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ال
( )315مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .31
( )317مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرات  31إىل .37
( )311مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .34
( )311مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .35
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يشمل أي شخص صدر بشأنه أمر بالقبض أو باحلضور؛ بل يقتصر على املشتبه هبم الذين سلنموا إىل احملكمة أو
مثلوا أمامها.
 – 141ويف هذا الصدد ،تذ نكر دائرة االستئناف باالستنتاجات اليت خلصت إليها يف احلكم الصادر بشأن مقبولية
قضية كوين الذي كان يتعلق مبقبولية القضايا املقامة على أربعة املشتبه هبم الفارين .ففيما يتعلق بـ”االلتزام املزعوم أنه
يقع على الدائرة التمهيدية بتعيني حمام لتمثيل أربعة املشتبه هبم“( ،)311رفضت دائرة االستئناف احلجة القائلة بأن
هذا احلق مستمد من املادة  )1( 21من النظام األساسي ومن القاعدة  )1( 111من القواعد اإلجرائية وقواعد
اإلثبات وخلصت إىل ما يلي’ :أ‘ فيما يتعلق باملادة ( )1( 21د) ،أهنا تنص على حق احلضور يف أثناء احملاكمة
وحق احلصول على املساعدة القانونية؛ ’ب‘ أن الشخص الذي تشري إليه القاعدة  111هو الشخص الذي ميثل
أمام الدائرة التمهيدية ال الشخص الذي ل ّـما ميثل أمامها؛ ’ج‘ أن القاعدة  111تتعلق بإجراءات اعتماد التهم ال
بإصدار أمر القبض أو أمر احلضور؛ ’د‘ أن القاعدة  )1( 111تشتمل على احلقوق املنصوص عليها يف املادة
 21ألن اإلجراءات املتعلقة باعتماد التهم هي إجراءات شبيهة بإجراءات احملاكمة( .)313وأفادت بأن املعايري
املعُتف هبا دوليا يف جمال حقوق اإلنسان ”ال تعطي بالضرورة األشخاص الذين مل يقدموا إىل احملكمة بعد أو مثلوا
طواعية أمام احملكمة مجيع احلقوق اليت تكرسها املادة  21من النظام األساسي“( .)314وانتهت إىل أن الدائرة
التمهيدية ليست ملزمة بتعيني حمام لتمثيل أربعة املشتبه هبم(.)315
 – 145وترى دائرة االستئناف أن االعتبارات نفسها تنسحب على القضية اليت بني يدينا .واملادة  )1( 55من
()312
غري يف هذا
النظام األساسي ،اليت ُياج الدفاع بأنه كان ينبغي أن تضعها الدائرة التمهيدية نصب عينيها  ،ال ت ن
التحليل .فهذه املادة تعىن باحلقوق احملددة املكفولة للمشتبه به الذي خيضع لالستجواب يف أثناء التحقيق .وال صلة
هلا باحلقوق املتعلقة مبشاركة املشتبه به يف سياق إجراءات الطعن يف املقبولية.

( )311احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية كوين ،الصفحة .14
( )313احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية كوين ،الفقرتان  25و.22
( )314احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية كوين ،الفقرة .22
( )315احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية كوين ،الفقرة .25
( )312الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .41
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 – 147وعلى الرغم مما سبق ،تذ نكر دائرة االستئناف بأن القاعدة  )1( 55من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
تنص ،فيما خيص إجراءات الطعن يف املقبولية ،على أن ”تبت الدائرة التمهيدية يف اإلجراء الذي جيب اتباعه وجيوز
هلا اُتاذ تدابري مناسبة لسري اإلجراءات بصورة سليمة“ .وقد خلصت دائرة االستئناف إىل أن للدائرة التمهيدية
مبوجب احلكم الوارد يف هذه القاعدة ”صالحية تقديرية واسعة يف حتديد كيفية تسيري اإلجراءات املتعلقة بالطعون
يف مقبولية الدعوى“( .)311ويشمل ذلك إمكان منح املشتبه به حقوقا للمشاركة تتجاوز احلقوق املنصوص عليها يف
القاعدة  )3( 55من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .وبالفعل عينت الدائرة التمهيدية اليت كانت تنظر يف دعوى
الطعن يف مقبولية قضية كوين وآخرين حماميا لتمثيل مصاحل الدفاع( ،)315ومل يكن ينتظر من هذا احملامي أن يتلقى
توجيهات من املشتبه هبم يف تلك القضية .وعلى الرغم من ذلك ،تشدند دائرة االستئناف على أن منح املشتبه به
حقوقا للمشاركة تتجاوز احلقوق املنصوص عليها يف املادة  )3( 55من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات يدخل يف
نطاق الصالحية التقديرية املنوطة بالدائرة التمهيدية.
 – 151وتذ نكر دائرة االستئناف بأن الدائرة التمهيدية يف هذه القضية اعُتفت بالدفاع ممثال للسيد السنوسي استنادا
إىل توكيل أصدره آخرون نيابة عنه( .)317وشارك الدفاع يف مجيع اإلجراءات التمهيدية وقدم بالفعل هذه الدعوى
الستئناف القرار املطعون فيه .وال يساور دائرة االستئناف شك يف أنه كان ُيق للدائرة إذ مارست صالحيتها
التقديرية وفقا للقاعدة  )1( 55من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أن تنوط بالدفاع هذا الدور يف اإلجراءات
لكن الدفاع ُياج بأنه كان ينبغي للدائرة التمهيدية أن متنحه حقوقا للمشاركة
املتعلقة بطعن ليبيا يف مقبولية الدعوىّ .
أوسع نطاقا وأن ال تفصل يف طعن ليبيا يف مقبولية الدعوى إال حاملا تلقى الدفاع توجيهات من السيد السنوسي.
وعليه فإن املسألة موضع التنازع هي مراجعة ممارسة الدائرة التمهيدية صالحيتها التقديرية فيما يتعلق باحلقوق ذات
الصلة مبشاركة السيد السنوسي(.)311
 – 151بينت دائرة االستئناف يف احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية كوين معيار املراجعة فيما يتعلق بالقرارات
التقديرية على النحو التايل:
( )311احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية روتو ،الفقرة .57
( )315انظر الفقرة  1فيما سبق.
(” )317تسجيل اإلقرار املؤقت بتعيني السيد بنديكت إمرسون حماميا للسيد عبد اهلل السنوسي“ ،املؤرخ يف  15كانون الثاين/يناير
 1113واملسجل يف  12كانون الثاين/يناير  ،1113الوثيقة  ،ICC-01/11-01/11-253مع مرفق سري قصري.
( )311ويذهب اجملين عليهم إىل ذلك أيضا يف مالحظاُتم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .15
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إن مهمة دائرة االستئناف متتد لتشمل النظر يف ممارسة الدائرة التمهيدية سلطتها التقديرية للتأكد من أن الدائرة
مارست سلطتها هذه ممارسة سليمة .غري أن دائرة االستئناف لن تتدخل يف ممارسة الدائرة التمهيدية سلطتها
التقديرية للبت يف مقبولية القضية مبوجب املادة  )1(17من النظام األساسي ،إال إذا أقيم الدليل على أن القرار
مشوب بغلط يف القانون ،أو غلط يف الوقائع ،أو غلط إجرائي ،وحىت عندئذ لن يتم ذلك إال إذا كان الغلط قد أثر
يف القرار تأثريا جوهريا .ويعين هذا يف واقع األمر أن دائرة االستئناف لن تتدخل يف قرار تقديري إال مبوجب شروط
حمدودة .وهذا املوقف تؤيده اجتهادات احملاكم الدولية األخرى واحملاكم احمللية .وقد حددت هذه احملاكم الشروط
اليت تس نوغ تدخل دائرة االستئناف بأهنا )1( :إذا استندت ممارسة السلطة التقديرية إىل تفسري خاطئ للقانون؛

( )1إذا مورست السلطة التقديرية استنادا إىل استنتاج واضح خطأه بشأن الوقائع؛ ( )3إذا كان القرار من
اإلجحاف وعدم املعقولية مبا يـع ُّد إساءة الستخدام السلطة التقديرية([ .)311أغفلت احلاشية هنا]

 – 151ولذا فإن املسألة هي ما إذا كانت الدائرة التمهيدية قد أخطأت يف ممارسة الصالحية التقديرية املنوطة هبا
مبوجب القاعدة  )1( 55من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات فيما يتعلق باحلقوق ذات الصلة مبشاركة السيد
السنوسي.
 – 153والرأي عند دائرة االستئناف هو أن الدفاع مل يثبِت أن ممارسة الدائرة التمهيدية صالحيتها التقديرية كانت
خاطئة يف هذه القضية .إذ يبدو أن عددا من احلجج اليت ساقها الدفاع يقوم على افُتاض أنه كان ُيق فعال للسيد
السنوسي أن يشارك يف اإلجراءات املتعلقة بطعن ليبيا يف مقبولية الدعوى .وكما أوضح فيما تقدم ،فإن النصوص
القانونية للمحكمة ال تنص على وجود حق كهذا يف احلاالت كاحلالة اليت بني يدينا ولذا فإن حجج الدفاع سيقت
عن سوء فهم .كما مل تقتنع دائرة االستئناف حبجج اجملين عليهم املتعلقة بواجبات الدفاع املهنية جتاه السيد
السنوسي .فلئن كانت األحكام ذات الصلة الواردة يف مدونة السلوك املهين للمحامني تنظم العالقة بني احملامي
ومونكله عموما ،فإهنا ال تعىن مبمارسة الدائرة التمهيدية صالحيتها التقديرية يف ظروف كظروف هذه الدعوى.
 – 154كما أن دائرة االستئناف ال ترى أن الدائرة التمهيدية أساءت استعمال صالحيتها التقديرية ألهنا أصدرت
القرار املطعون فيه قبل أن حتل مسألة قيام الدفاع بزيارة السيد السنوسي .وتذ نكر دائرة االستئناف بأن الدائرة
التمهيدية أشارت يف القرار املطعون فيه إىل أن ”الدفاع مل ُياج بأن القيام بزيارة قانونية للسيد السنوسي شرط الزم
لتقدمي دفوعه بشأن الطعن يف مقبولية الدعوى وأنه يتعني وقف الفصل يف دعوى الطعن إىل ما بعد إجراء
( )311احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية كوين ،الفقرة .51
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الزيارة“( .)311بل إهنا نوهت إىل الدفاع استعجلها يف عدة مناسبات يف إصدار قرار بشأن الطعن املذكور( .)313ويف
هذه الظروف ترى دائرة االستئناف أنه ال ميكن ُتطئة الدائرة التمهيدية على مضيها يف الفصل يف املسألة على الرغم
من عدم إجراء الزيارة .وتذ نكر دائرة االستئناف بأن إجراءات النظر يف مقبولية الدعوى ال ميكن أن تستمر إىل ما ال
هناية ،بل ”يتعني املضي فيها دون تأخري ال موجب له“( .)314وللسبب ذاته ،مل تقتنع دائرة االستئناف حبجة اجملين
عليهم بأن الدائرة التمهيدية أخطأت بإصدار القرار قبل تلقي تقرير رئيس قلم احملكمة بشأن زيارة الدفاع لليبيا.
 – 155وتالحظ دائرة االستئناف أن الدفاع ُياج أيضا بأنه ”عمل انطالقا من أنه ال ميكن أن يقبل الطعن يف
مقبولية الدعوى يف حني أن ليبيا رفضت السماح للدفاع بزيارة السيد السنوسي أو احلديث معه“( .)315ومن اجللي
تبني إساءة الدائرة التمهيدية ممارسة صالحيتها التقديرية.
أن هذه االسُتاتيجية عرضة لالنتقاد وال ن
 – 152وفيما يتعلق حبجة اجملين عليهم بأن الدائرة التمهيدية ناءت عن جادة املعقولية ألن مسائل تتعلق باملادة
()1( 11ج) من النظام األساسي وبـ”الظروف الفعلية اليت يواجهها املدعى عليه“ كانت موضع تنازع( ،)312ال
ترى دائرة االستئناف أن جمرد اعتماد الدفاع هنجا معينا يف احملاجاة يف مالحظاته بشأن طعن ليبيا يف مقبولية
الدعوى ال يعين أنه يتعني على الدائرة التمهيدية تلقائيا وحتما أن تو نسع نطاق حقوق السيد السنوسي يف املشاركة
مبا يتعدى نطاق احلقوق اليت منِح إياها من قبل (أي السماح للدفاع باملشاركة يف إجراءات النظر يف مقبولية
الدعوى).
 – 151وقصارى القول هي أن الدفاع مل يثبت أن الدائرة التمهيدية مارست صالحيتها التقديرية ممارسة خاطئة.
 – 155وتذ نكر دائرة االستئناف بأن الدفاع ُياج أيضا بأنه ينبغي أن ال تقضي دائرة االستئناف يف دعوى استئناف
القرار املطعون فيه ريثما يتسىن للسيد السنوسي مقابلة الدفاع( .)311ويف ضوء ما ورد فيما تقدم ،ترى دائرة
االستئناف أن ذلك لن يكون سديدا .وتالحظ دائرة االستئناف يف هذا الصدد أن الدفاع يل نمح إىل أن السيد
( )311القرار املطعون فيه ،الفقرة .17
( )313القرار املطعون فيه ،الفقرة .17
( )314احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرة .122
( )315الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .41
( )312مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .34
( )311الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .45
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السنوسي قد يقدنم معلومات عن معاملته يف أثناء التحقيق الذي جيرى بشأنه – لكنها ،لألسباب اليت بـيننت فيما
تقدم ،لن تنظر على أية حال يف هذه املعلومات يف سياق دعوى االستئناف هذه ألهنا مل تكن بني يدي الدائرة
التمهيدية(.)315
(ب) الخطأ اإلجرائي المدعى به فيما يتعلق بمعيار اإلثبات

ت دائرة االستئناف يف املسألة
’ ‘1ب ُّ

 – 157أفادت الدائرة التمهيدية يف معرض نظرها يف كيفية تقسيم عبء اإلثبات للبت يف الطعن يف املقبولية مبا
يلي:
ولذا تكون القضية [الدعوى] غري مقبولة أمام احملكمة حينما يستوىف الشقان املنصوص عليهما يف املادة )1( 11
(أ) من النظام األساسي .وكما قضت به هذه الدائرة يف القرار املتعلق مبقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف (”السيد
القذايف“) ،فإنه ”يتعني على الدول الطاعنة أن تدعم كل جوانب ادعاءاُتا بالقدر الذي تتطلبه ظروف القضية
املعينة“ .فصحيح أن ”مبدأ التكامل يؤثر التحقيق واملقاضاة على الصعيد الوطين لكنه ال يعفي عموما الدولة اليت
تلتمس أن يقبل طعنها وأن يقضى بعدم مقبولية الدعوى أمام احملكمة من اإلتيان بأدلة تفي جبميع املتطلبات
املنصوص عليها يف القانون“ .وتذ نكر الدائرة أيضا برأيها القائل بأنه ”إال أن مناقشة معيار اإلثبات فيما يتعلق بعدم
رغبة الدولة أو بعدم قدرُتا لن يكون فيه طائل إال إذا ثار الشك يف مدى جدية التحقيق أو املقاضاة على الصعيد
الوطين“([ .)317أ ِ
غفلت احلواشي هنا]

 – 121وقالت الدائرة التمهيدية أيضا ”ويف هذا الصدد ،تشدند الدائرة على أنه لئن كان عبء اإلثبات يقع على
ليبيا ،فإنه جيب على أي طرف أو مشارك يسوق ادعاء يتعلق بالوقائع أن يأيت بأدلة تدعمه مبا يكفي العتباره سيق
على النحو السليم“( .)331وأفادت بأهنا لن تأخذ باالعتبار إال املخالفات اليت قد متثل مؤشرات على واحد أو أكثر
من املسارات املبينة يف املادة  )1( 11أو (” )3املدعومة باألدلة واملعلومات الكافية املقدمة إىل الدائرة“(.)331
وأشارت الدائرة التمهيدية ثالث مرات إىل كون أنه مل يتسن للدفاع االتصال بالسيد السنوسي( .)331وأقرت بأن

( )315انظر الفقرة  55وما يليها فيما تقدم.
( )317القرار املطعون فيه ،الفقرة .11
( )331القرار املطعون فيه ،الفقرة .115
( )331القرار املطعون فيه ،الفقرة .111
( )331القرار املطعون فيه ،الفقرتان  17و 117واحلاشية .551
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”قدرة الدفاع على طرح مسائل معينة تتعلق بالوقائع طرحا سديدا قد تكون تأثرت جراء ُّ
تعذر االتصال املباشر
بالسيد السنوسي“( .)333ورأت يف معرض نظرها يف بعض االدعاءات املتعلقة بالوقائع اليت ساقها الدفاع أن حججه
ال تتعدى كوهنا تأكيدات عمومية الطابع ليس عليها أي دليل ملموس وأنه مل تقدم للدائرة هبذا الشأن أي معلومات
حمددة تستطيع أن تستدل منها على عدم رغبة ليبيا أو عدم قدرُتا على االضطالع باإلجراءات بشأن السيد
السنوسي  .ويف هذه الظروف ،ترى الدائرة أن ”أوجه عدم اليقني“ اليت بينها الدفاع ال ميكن أن تعترب مسائل أثريت
على النحو السليم أمام الدائرة مبا يوجب على ليبيا أن تثبت عدم صحتها لكي يقبل طعنها يف مقبولية الدعوى.
فاحلال هي أن عبء اإلثبات ال ميكن أن يفسر على أنه واجب يقتضي إثبات عدم صحة أي ’شكوك‘ ميكن أن
يثريها سائر أطراف دعوى الطعن يف املقبولية([ .)334أٌ ِ
غفلت احلاشية هنا]

 – 121ويف حاشية متصلة بالفقرة اليت استش ِهد هبا للتو ،قالت
إن الدائرة تأخذ باالعتبار حجة الدفاع القائلة بأن ’رفض ليبيا ترتيب زيارة قانونية قد أدى إىل تقطُّع سبل الوقوف
على ظروف احتجاز السيد السنوسي واستجوابه‘ [ ]...وأشارت فيما تقدم إىل أهنا سُتاعي ذلك يف إجراء هذا
التحليل (الفقرتان  17و 117فيما سبق) .ومع ذلك ،ترى الدائرة أن ُّ
تعذر اتصال الدفاع بالسيد السنوسي ال ميكن
يف حد ذاته أن يؤدي إىل استنتاج أن بعض حقوق السيد السنوسي األساسية انت ِهكت خالل اإلجراءات املعقودة
بشأنه على الصعيد الوطين أو أن يكفي وحده ألن يلقي بظالل الشك على تأكيدات ليبيا اليت تدحض ذلك(.)335

’ ‘1حجج األطراف واملشاركني

ُ – 121ياج الدفاع بأن الدائرة التمهيدية ”مل تراع يف تقييم األدلة ويف حتديد ما إذا كانت ليبيا قد هنضت بعبء
اإلثبات [ ]...أنه تعذر على الدفاع احلصول على توجيهات السيد السنوسي ووضع كل املعلومات ذات الصلة
بظروفه بني يدي الدائرة ردا على تأكيدات ليبيا“( .)332وفيما يتعلق باستنتاجات الدائرة أن ادعاءات الدفاع
”عمومية الطابع“ وليس عليها أي ”دليل ملموس“ وأن ليبيا ليست ملزمة بإثبات عدم صحتها ألنه مل يؤت بأدلة
كافية تدعمهاُ ،ياج الدفاع بأن هذا ي ُّ
عد قلبا لعبء اإلثبات وأن ”الدائرة مل تراع أيضا أنه كان ميكن دعم
ادعاءات الدفاع لو أتيح له تلقي توجيهات من السيد السنوسي يف جو تراعى فيه خصوصية العالقة بينه وبني حماميه
( )333القرار املطعون فيه ،الفقرة  .17انظر أيضا الفقرة  117واحلاشية .551
( )334القرار املطعون فيه ،الفقرة .137
( )335القرار املطعون فيه ،احلاشية .551
( )332الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .34
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وسرية املعلومات“ وأنه ”من اجللي أن من األمهية مبكان“ أن تتلقى الدائرة معلومات من السيد السنوسي بشأن
املعاملة اليت يلقاها أثناء احتجازه وما إذا كانت حقوقه تصان“( .)331ويدفع بأن عبء إثبات استيفاء املتطلبات
املنصوص عليها يف املادة  )1( 11و( )3يقع على ليبيا وأن ليس عليه أن يثبت وقوع خمالفات( )335وأن هذا اخلطأ
شاب استنتاجات الدائرة التمهيدية بشأن عدم قدرة ليبيا وعدم رغبتها(.)337
 – 123وتذهب ليبيا إىل أن الدائرة التمهيدية مل تفعل إال أن ذكرت بأن على األطراف اليت ترغب يف إثارة مسائل
عبئا إثباتيا يتمثل يف وجوب أن تكون االدعاءات على قدر كاف من السداد والقوة اإلثباتية لكي يقع عليها االلتزام
بإثبات عدم صحتها – وأن هذا العبء اإلثبايت ال يتعارض مع عبء اإلثبات القانوين( .)341وحتاج بأن ”مزية عدم
حتمل عبء اإلثبات ال تشمل وال جيوز أن تشمل قبول تأكيدات غري مدعومة باألدلة أو توقُّع وقف السري يف
ُّ
()341
الدعوى على أمل مرجم يف احلصول على أدلة تدعم تلك املقوالت“  .وتدفع بأن الدائرة التمهيدية كانت حمقة
يف قضائها بأن على األطراف عبئا إثباتيا يتمثل يف وجوب أن يكون ما تسوقه من ادعاءات على قدر كاف من
السداد والقوة اإلثباتية لكي يقع عليها االلتزام بإثبات عدم صحتها(.)341
 – 124وحتاج املدعية العامة بأن الدائرة التمهيدية أصابت يف حتديد معيار اإلثبات أال وهو أن على ليبيا إثبات
استيفاء كال الشقني املتعلقني بتقييم املقبولية( .)343لكنها تقول إن كون ليبيا تتحمل عبء اإلثبات ”ال يعين أن
يعفى [الدفاع] من اإلتيان بدليل على تأكيداته إذا نازع ليبيا فيما تسوقه من حجج“ وأن الدائرة كانت حمقة يف
اخللوص إىل وجوب أن يكون أي ادعاء يسوقه طرف من األطراف مدعوما باألدلة الكافية لكي يعترب أنه سيق على
النحو السليم( .)344وحتاج بأنه ليس يف ذلك قلب لعبء اإلثبات بل ”جتسيد لصحيح النهج الذي يلزم مبوجبه
الطرف الذي يسوق حجة بأن يأيت هلا بسند من األدلة“(.)345
( )331الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .35
( )335الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .11

( )337الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .11
( )341جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  41اليت ُيال فيها إىل الفقرة  115من القرار املطعون فيه.
( )341جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .34
( )341جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .41
( )343جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .41
( )344جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .41
( )345جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .43
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 – 125وُياج اجملين عليهم بأن الدائرة التمهيدية مل تراع أن قدرة الدفاع على إثارة مسائل قد تكون تأثرت جراء
انعدام االتصال بالسيد السنوسي وأهنا ”أخطأت بإغفال أمهية احلجج املذكورة وسدادها يف سياق إجراءات النظر
يف مقبولية الدعوى وال سيما عند تقييم مدى رغبة الدولة املعنية“( .)342وُياجون بأن الدائرة التمهيدية
كان ينبغي أن تنظر أيضا فيما إذا كان األمر يقتضي اُتاذ تدابري بديلة لرفع هذا اإلجحاف .وملا كان هذا الوضع
نامجا باألساس عن عدم تعاون ليبيا ،فكان حريا بالدائرة أن تضع على عاتق احلكومة الليبية عبء إثبات أن املدعى
عليه ’يقدم إىل العدالة‘ .لكن الدائرة اعتمدت هنجا صارما فيما يتعلق بعبء اإلثبات ال يتماشى مع الظروف املعينة
للقضية اليت بني يدينا([ .)341أ ِ
غفلت احلاشية هنا]

ت دائرة االستئناف يف املسألة
’ ‘3ب ُّ

 – 122تذ نكر دائرة االستئناف بأنه سبق هلا أن خلصت إىل أن ”عبء إثبات عدم مقبولية الدعوى [يقع] على
عاتق الدولة اليت تطعن يف مقبوليتها“( .)345وترى أن ذلك يعين فيما يتعلق باملادة ( )1( 11أ) من النظام األساسي
أن ما يتعني على الدولة اليت تطعن يف مقبولية الدعوى إثباته هو أهنا جتري حتقيقا أو مقاضاة جديني – وهو ما
يقتضي إثبات كال شقي احلكم الوارد يف نص هذه املادة .وتالحظ أن هذا هو أيضا النهج الذي اتبعته الدائرة
التمهيدية(.)347
 – 121ومع ذلك ولئن كانت الدولة املعنية تتحمل عبء اإلثبات عموما ،فإن دائرة االستئناف ترى أن الدائرة
التمهيدية التزمت جادة املعقولية حينما وضعت على عاتق الدفاع عبئا ”إثباتيا“ يقضي بأن يدعم االدعاءات اليت
يسوقها فيما يتعلق بالوقائع باألدلة الكافية .وعلة ذلك هي أنه لو كان األمر غري ذلك لتأخر الفصل يف الدعوى
تأخرا كبريا لضرورة النظر يف كل االدعاءات املتعلقة بالوقائع ودحضها مبا فيها االدعاءات غري املدعومة بأدلة كافية.
ولذا فإن الدائرة التمهيدية مل ُتطئ يف االستنتاج الذي خلصت إليه.

( )342مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .14
( )341مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .15
( )345احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية روتو ،الفقرة .21
( )347القرار املطعون فيه ،الفقرة .11
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 – 125وُياج الدفاع بأن الدائرة التمهيدية أخطأت بعدم مراعاُتا أنه مل يتلق توجيهات من السيد السنوسي
()351
يبني أن الدائرة التمهيدية كانت تعي
املراعاة الواجبة  .ومل تقتنع دائرة االستئناف هبذه احلجة .فالقرار املطعون فيه ن
أنه مل تـتح للدفاع فرصة احلصول على معلومات من السيد السنوسي .فقد نوهت بذلك على وجه اخلصوص ،كما
تشري إليه املدعية العامة( ،)351يف معرض نظرها يف حجة الدفاع القائلة بأن ”ليبيا مل تثبت إثباتا كافيا أن حقوق
السيد السنوسي األساسية مل تنتهك خالل اإلجراءات اليت ع ِقدت بشأنه على الصعيد الوطين“ ،إال أهنا اعتربت
حجج الدفاع ”تأكيدات عمومية الطابع ليس عليها أي دليل ملموس“ ال جيب على ليبيا دحضها( .)351وترى
دائرة االستئناف أن هذا النهج مل يكن خاطئا .وتذ نكر بأهنا ال ترى أن الدائرة التمهيدية حادت عن جادة املعقولية
بفصلها يف طعن ليبيا يف مقبولية الدعوى يف ظل انعدام االتصال بني الدفاع والسيد السنوسي( .)353وقد ترتب على
ذلك بالضرورة أنه تعذر على السيد السنوسي تقدمي معلومات وقائعية عن احتجازه وعن أحواله إىل الدائرة
التمهيدية عن طريق حماميه .بيد أن هذا ال يعين أن املتطلب املتمثل يف وجوب دعم االدعاءات اليت تتعلق بالوقائع
باألدلة الكافية مل يعد ينطبق.
 – 127وترى دائرة االستئناف أن إشارة الدفاع إىل القضاء السابق حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة( )354ليست هلا إال صلة ضئيلة
مبوضوع هذه الدعوى .ومرد ذلك هو أن القضاء السابق املستشهد به يتعلق بالشكاوى اخلاصة بانتهاك احلقوق
اإلنسانية ألفراد .ويف تلك الدعاوى ،تـرُّد الدولة املعنية مباشرة على ادعاءات املشتكي .أما القضية اليت حنن بصددها
فتتعلق مبسألة مقبولية الدعوى ومن مث فإهنا تتعلق أساسا مبكان النظر فيها واملسألة األساسية فيها هي مسألة العالقة
بني الدول واحملكمة .ولئن كان ميكن ،يف بعض احلاالت احملددة واحملدودة ،أن يكون النتهاكات حقوق اإلنسان
دور يف الفصل يف مقبولية الدعوى( ،)355فإن إجراءات النظر يف مقبولية الدعاوى ليست اآللية األساسية للتظلم من
انتهاكات حقوق اإلنسان.
 – 111ولذا ترفض دائرة االستئناف حجة الدفاع بأن الدائرة التمهيدية أساءت تطبيق معيار اإلثبات.
( )351الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .131
( )351جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .42
( )351القرار املطعون فيه ،الفقرات  315إىل .137
( )353انظر الفقرة  145وما يليها فيما تقدم.
( )354الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  45و.42
( )355انظر الفقرة  111والفقرات الالحقة فيما يلي.
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(ج) تأثير انعدام االتصال في مسألتي عدم الرغبة وعدم القدرة

( )1اجلزء ذو الصلة من القرار املطعون فيه

 – 111يف القرار املطعون فيه ،الحظت الدائرة التمهيدية أن ”عدم ُّ
متكن الدفاع من االتصال بالسيد السنوسي ال
ميكن أن يستنتج منه يف حد ذاته استنتاجا مؤكدا أن بعض حقوق السيد السنوسي األساسية قد انت ِهكت أثناء سري
اإلجراءات املعقودة على الصعيد احمللي وال يكفي وحده للتشكيك يف تأكيدات ليبيا املناقضة لذلك“(.)352

( )1حجج األطراف واملشاركني

ُ – 111ياج الدفاع بأن الدائرة التمهيدية ”مل تنظر فيما إذا كان هذا االنتهاك الفاضح حلقوق املشتبه به -أي
عدم السماح البتة [للسيد السنوسي] بالتشاور مع حمامييه كي يتسىن إحاطة الدائرة التمهيدية علما بالظروف اليت
يواجهها أثناء احتجازه ويف اإلجراءات املعقودة على الصعيد الوطين -يثبِت يف حد ذاته أن السيد السنوسي مل
يعامل معاملة على حنو مستقل ونزيه [حمايد] وعادل وأنه ال يقدم إىل العدالة“( .)351وأشار الدفاع إىل أن ليبيا
عجزت من قبل عن ترتيب زيارة ،وقال إن ”االستنتاج املعقول الوحيد الذي ميكن التوصل إليه ،وكان حريا بالدائرة
التمهيدية أن تنتهي إليه ،هو أن ليبيا أبطأت أكثر مما ينبغي يف ترتيب أي زيارة ومل تبد نية صادقة يف السماح للسيد
السنوسي بالتحدث إىل فريق الدفاع عنه .وذاك يكفي يف حد ذاته [ ]...برهانا على أن ليبيا ال تقدنم السيد
السنوسي للعدالة على حن ٍو يراعى فيه القانون اللييب واملعايري الدولية لإلجراءات القانونية السليمة“( .)355ويرى الدفاع
أن عدم متكني ليبيا الدفاع من زيارة السيد السنوسي يثبت أهنا غري راغبة يف حماكمته وغري قادرة على ذلك“(.)357
 – 113وتذهب ليبيا إىل أن الدفاع ”مل يـ نربر التأكيد القائل بأن انعدام االتصال بني السيد السنوسي وحماميه من
احملكمة اجلنائية الدولية ’يكفي وحده سببا للتوصل إىل أن ليبيا غري راغبة يف حماكمة السيد السنوسي وغري قادرة
على ذلك‘“(أغفلت احلاشية هنا)(.)321
( )352القرار املطعون فيه ،احلاشية .551
( )351الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الصفحة .13
( )355الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  ،44انظر أيضا ،جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف،
الفقرة .12
( )357إفادات الدفاع اإلضافية ،الفقرة .4
( )321جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .14
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 – 114وترى املدعية العامة أن الدفاع ”مل ُياج أمام الدائرة التمهيدية بأن القضية مقبولة على أساس وحيد هو أن
الزيارة القانونية مل جتر بعد ،بل ساق هذا العامل دليال إضافيا يدعم حجته القائلة بأن ليبيا غري قادرة وغري
راغبة“(أغفلت احلاشية هنا)( .)321وتقول املدعية العامة ”رغم أن ليبيا مل ُتيئ بعد إلجراء [الدفاع] زيارة ،فإن
ذلك ال يعين لزوما أهنا غري قادرة و/أو غري راغبة باملعىن املقصود يف املادة  )1( 11و(.“)3
 – 115وُياج اجملين عليهم أن الدائرة التمهيدية أخطأت يف أهنا مل تقم وزنا النعدام االتصال بني الدفاع والسيد
السنوسي ،والسيما عندما قيمت مسألة عدم الرغبة مبوجب املادة ( )1( 11ج) من النظام األساسي(.)321

( )3بت دائرة االستئناف يف املسألة

 – 112تالحظ دائرة االستئناف أن الدفاع مل ي ّبني كيف ميكن أن يفضي عدم ُّ
متكن السيد السنوسي من تزويد
الدفاع الذي ميثله يف هذا احملكمة بتوجيهاته ،وحده ،إىل استنتاج أن ليبيا غري راغبة حقا يف التحقيق بشأن السيد
السنوسي ومقاضاته فيها أو غري قادرة على ذلك .وال يدل على ذلك أي سبب ظاهر للعيان بالنظر إىل أن
مفهومي عدم الرغبة وعدم القدرة ،كما حددُتما املادة  )1( 11و( )3من النظام األساسي ،يعنيان برغبة الدولة يف
االضطالع بإجراءاُتا وبقدرُتا على ذلك ال بتعاون الدولة بشأن اإلجراءات املعقودة أمام احملكمة .وملا مل يقدم من
األسانيد ما يدعم احلجة املسوقة ،فلن تواصل دائرة االستئناف النظر يف هذه املسألة وترفض حجة الدفاع.

 -1عدم تعيني حمام يف اإلجراءات املعقودة على الصعيد احمللي

ُ – 111ياج الدفاع بأن دائرة االستئناف كان ينبغي أن تتوصل إىل أن عدم تعيني ٍ
حمام يف اإلجراءات املعقودة على
الصعيد احمللي قد بني أن ليبيا حقا غري راغبة يف التحقيق مع السيد السنوسي ومقاضاته و/أو غري قادرة على ذلك،
باملعىن املقصود يف املادة ( )1( 11ج) أو ( )3من النظام األساسي(.)323
(أ) الجزا ذو الصلة من القرار المطعون فيه
 – 115نظرت الدائرة التمهيدية ،بعد أن تناولت يف موضع سابق من القرار املطعون فيه أحكام القانون اللييب
بشأن تعيني احملامني يف اإلجراءات املعقودة على الصعيد احمللي( ،)324يف مسألة عدم التمثيل القانوين( .)325وأوجزت
( )321جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .51
( )321مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .14
( )323الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  51إىل .27
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حجج الدفاع فيما يتعلق بالتأثري الذي ينبغي أن ُي ِدثه عدم وجود حمام للدفاع عن السيد السنوسي أثناء اإلجراءات
املعقودة على الصعيد الوطين يف إجراءات النظر يف مقبولية الدعوى ،وبوجه أخص ،يف أن ذلك يكفي مس نوغا
للتوصل إىل عدم القدرة وعدم الرغبة معا( .)322وأشارت الدائرة إىل إفادة ليبيا اليت ذكرت فيها أن السيد السنوسي مل
يكن ،يف ذلك الوقت ،ممثال متثيال قانونيا و”أن ’حساسية القضية والوضع األمين بلغا حدا أخر حتقيق ذلك بعض
الشيء‘“ (أغفلت احلاشية هنا) ،ولكنها ستتخذ تدابري تكفل تعيني حمام عما قريب( .)321وذكرت الدائرة
التمهيدية:
عني حماميا (أو مل يعني له
”ترى الدائرة أنه يكفي أن تالحظ ،يف هذه املرحلة من حتليلها ،أن السيد السنوسي ملـا ي ن
بعد) حمام ميثله يف اإلجراءات املعقودة بشأنه على الصعيد احمللي يف ليبيا ،على الرغم من حقه يف التمثيل القانوين
مبوجب املادة  112من قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب .وتذ نكر الدائرة أيضا بأنه ال ميكن ،بعد متام اإلجراءات أمام
غرفة االُتام ،املضي قدما يف الدعوى املقامة على السيد السنوسي دون حمام ميثله يف احملاكمة .وترى الدائرة أن هذه
االعتبارات ستعينها يف القضاء يف هذه املسألة مبوجب املادة ( )1( 11ج) و( )3من النظام األساسي ،وتبعا لذلك،
سُتاعي الدائرة هذه الوقائع ،مع كافة الظروف املناسبة األخرى ،حني تقرر إن كانت ليبيا حقا غري راغبة يف
االضطالع باإلجراءات القانونية ضد السيد السنوسي أو غري قادرة على ذلك“([.)325أ ِ
غفلت احلواشي هنا]

 – 117ولدى تقييم رغبة ليبيا ،قضت الدائرة مبا يلي:
ال ترى الدائرة يف عدم إعمال حق السيد السنوسي يف االستفادة من املساعدة القانونية يف مرحلة التحقيق حىت اآلن
ما يربر التوصل إىل عدم الرغبة مبوجب املادة  )1( 11من النظام األساسي ،إذ ال يوجد أي مؤشر يدل على أن
( )324القرار املطعون فيه ،الفقرة ” :112ينص قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب على أن للمشتبه هبم احلق يف أن ميثنلهم حمام أثناء
مرحلة التحقيق يف القضية يف أثناء املقابالت مع املدعي العام وحني مواجهة الشهود ،وكذلك احلق يف االطالع على مواد التحقيق
عني املشتبه به حماميا ،تعني غرفة االُتام حماميا ملراجعة مواد التحقيق بغرض حتضري دعوى الدفاع .ومن أهم
اخلاصة بالقضية .وإذا مل ي ن

أدوار غرفة االُتام فعال أن تكفل تعيني حمام لتمثيل املشتبه به أثناء احملاكمة .وللمحامي احلق يف أن يطلب الوقت الكايف لتحضري
الدعوى .وإذا جرت احملاكمة دون حمام ميثل املشتبه به ،أو دون إتاحة الوقت الكايف للمحامي لتحضري الدعوى ،يبطل حكم احملكمة
يف مرحلة االستئناف“ (أغفلت احلواشي هنا).
( )325القرار املطعون فيه ،الفقرات  131إىل .133
( )322القرار املطعون فيه ،الفقرة .131
( )321القرار املطعون فيه ،الفقرة .131
( )325القرار املطعون فيه ،الفقرة .133
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ذلك يتعارض مع نية ليبيا يف تقدمي السيد السنوسي إىل العدالة .ويبدو من األدلة واإلفادات املقدمة إىل الدائرة أن
حق السيد السنوسي يف التمثيل القانوين قد تضرر بصفة أساسية حىت اآلن من الوضع األمين السائد يف
البالد“([ .)327أ ِ
غفلت احلواشي هنا].

 – 151وعند البت يف مسألة القدرة ،و السيما يف ”أي وجه آخر لعدم قدرة ليبيا ’لسبب آخر على االضطالع
بإجراءاُتا‘ بسبب اهنيار جوهري أو كلي لنظامها القضائي الوطين أو بسبب عدم توافره“( ،)311نظرت الدائرة
التمهيدية يف ”عدم إتاحة أي شكل من أشكال التمثيل القانوين للسيد السنوسي حىت اآلن يف اإلجراءات املعقودة
بشأنه على الصعيد الوطين“( .)311وذكرت الدائرة التمهيدية بإفادات ليبيا اليت أشارت فيها إىل أهنا ستتخذ تدابري
تكفل تعيني حمام عما قريب وقالت فيها أيضا ”إن ’التأخري يف تعيني ٍ
حمام للدفاع‘ ليس إال ’نتيجة منطقية للوضع
العابر للحدود الوطنية [كذا] الشائك وللصعوبات األمنية‘ وأن ’التغلب على هذه التحديات ليس مستعصيا رغم
ذلك وهو ال يرقى إىل عدم قدرة احلكومة على االضطالع بإجراءات حقيقية أو عدم رغبتها يف ذلك‘“( .أ ِ
غفلت
احلاشية هنا)(.)311
 – 151ورأت الدائرة التمهيدية أن ”مشكلة التمثيل القانوين وإن كانت غري حامسة يف الوقت احلايل ،فإهنا قد
تغدو عقبة كأّْداء تعرقل مسرية القضية .وقد سبق التذكري بأن إجراءات احملاكمة ال ميكن أن تعقد ،مبوجب النظام
القضائي الوطين اللييب ،دون تعيني حمام للمشتبه به“( .)313غري أن الدائرة رأت أن ”القضاء يف مقبولية قضية جيب
أن يستند إىل الظروف القائمة أثناء إجراءات النظر يف مقبوليتها“ ولذلك ،يتعني عليها أن ”تقرر إن كانت
الظروف احلالية قد بلغت مبلغا يتبني معه وجود عائق فعلي ُيول دون تعيني حمام يف املستقبل“( .)314والحظت
الدائرة أن حمامي السيد السنوسي مل يعني بعد بسبب الصعوبات األمنية ،على حنو ما ذكرته ليبيا( .)315وإذ ميّزت
الدائرة بني هذه القضية وقضية السيد القذايف ،فإهنا ذكرت:

( )327القرار املطعون فيه ،الفقرة .171
( )311القرار املطعون فيه ،الفقرة .311
( )311القرار املطعون فيه ،الفقرة .314
( )311القرار املطعون فيه ،الفقرة .312
( )313القرار املطعون فيه ،الفقرة .311
( )314القرار املطعون فيه ،الفقرة .311
( )315القرار املطعون فيه الفقرة .311
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تالحظ الدائرة ،خالفا ملا عليه احلال بشأن السيد القذايف الذي ال يوجد يف عهدة سلطات الدولة الليبية والذي
باءت بالفشل مرارا حماوالت ضمان التمثيل القانوين له  ،أن احلكومة املركزية أودعت السيد السنوسي السجن يف
طرابلس وأن ليبيا ذكرت أن ”عدة حمامني ليبيني أبدوا ،يف اآلونة األخرية ،استعدادهم لتمثيل السيد السنوسي يف
اإلجراءات املعقودة بشأنه على الصعيد الوطين“ .وأكدت ليبيا يف إفاداُتا النهائية أن ”عددا من احملامني الليبيني
الذين ينتمون إىل قبيلة السيد السنوسي أبدوا استعدادهم لتمثيله ولكنهم مل مينحوا بعد توكيال رمسيا [و] [أهنا] تتوقع
أن يذلنل أمر تصدره غرفة االُتام عما قريب هذه العقبة األخرية أمام التمثيل القانوين“ .وال ترى الدائرة سببا يدعوها
إىل التشكك يف املعلومات اليت قدمتها ليبيا يف هذا الشأن أو الذهاب إىل أهنا أصبحت خاطئة بسبب بعض
التحديات األمنية القائمة يف سائر أحناء البالد .ونظرا هلذه الظروف ،يتعذر على الدائرة أن تنتهي يف هذا الوقت إىل

أن الوضع بلغ مبلغا سوف يعوق استمرار النظر يف قضية السيد السنوسي حبجة أن ليبيا لن تكون قادرة على تبديد
املخاوف األمنية احلالية وتوفري التمثيل القانوين الكايف للسيد السنوسي على حنو ما تقتضيه اإلجراءات القضائية
املقرر حاليا االضطالع هبا“([ )312أ ِ
غفلت احلواشي هنا].

 – 151وتوصلت الدائرة التمهيدية إىل أن ليبيا ال ت ُّ
عد غري قادرة باملعىن الوارد يف املادة  )3( 11من النظام
األساسي(.)311
(ب) حجج األطراف والمشاركين
 – 153يشوب شيء من الغموض حجج الدفاع بشأن تأثري عدم وجود حمام يف اإلجراءات املعقودة على الصعيد
الوطين يف مقبولية قضية السيد السنوسي .ويعزى ذلك ،بوجه خاص ،إىل أن الدفاع ال ي ِ
فصل احلجج ذات الصلة
بعدم الرغبة عن تلك اليت ُتتص بعدم القدرة .غري أنه يذهب أساسا إىل أن حقوق السيد السنوسي قد انت ِهكت
بسبب حرمانه من االستعانة مب ٍ
حام يف اإلجراءات املعقودة يف ليبيا ،وأن ذلك كان يستوجب ،يف حد ذاته ،اخللوص
إىل عدم الرغبة وعدم القدرة(.)315
 – 154ويسوق الدفاع أربع حجج لي ّبني أسباب اخلطأ الذي وقعت فيه الدائرة التمهيدية ،فيدفع أوال بأن الدائرة
التمهيدية أخطأت حني مل تتوصل إىل أن املادة  112من قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب قد انت ِهكت(،)317كما أهنا
أهنا مل تراع القانون الدويل حلقوق اإلنسان ومل تطبقه ،وُياج الدفاع بأن ”احلق يف التمثيل القانوين شرط ال غىن عنه
( )312القرار املطعون فيه ،الفقرة .315
( )311القرار املطعون فيه ،الفقرة .317
( )315الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .51
( )317الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .53
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وإلزامي يف أي دعوى جنائية ،والسيما إذا كانت تشتمل على عقوبة اإلعدام“( .)351وثانيا ،يرى أن ”الدائرة
أخطأت بعدم اخللوص إىل أن حرمان السيد السنوسي من ٍ
حمام يف مرحليت التحقيق واالُتام من شأنه أن يضر
اإلجراءات ضررا ال سبيل إىل إبطاله واستدراكه“( ،)351مستشهدا كرة ثانية بالقضاء السابق يف القانون الدويل
حلقوق اإلنسان ومشريا إىل أن الدائرة التمهيدية مل تقر بأن االنتهاكات اليت ارت ِكبت جعلت أي إجراءات تعقد يف
املستقبل يف ليبيا مشوبة بعيوب ”ال سبيل إىل إصالحها“( .)351وثالثاُ ،ياج الدفاع بأن الدائرة التمهيدية
”عكست عبء اإلثبات ومل تطلب من ليبيا أن تثبِت أن عدم التمثيل القانوين ال يقف حائال بينها وبني رغبتها
حقا يف االضطالع باإلجراءات وقدرُتا على ذلك .وبذلك ناقضت االستنتاجات اليت توصلت إليها يف الدعوى
نفسها فيما يتعلق بسيف اإلسالم القذايف( .)353ورابعا ،يذهب الدفاع إىل أن الدائرة التمهيدية أخطأت يف حماولتها
”االلتفاف على االنتهاك ال صارخ حلق السيد السنوسي يف التمثيل القانوين بأن عزته يف املقام األول إىل ’املخاوف
األمنية احلالية‘ ،أي إىل خشية احملامني من املشاركة يف الدعوى بسبب خوفهم على سالمتهم“( .)354وُياج الدفاع
بأن سبب عدم وجود ٍ
حمام ينبغي أن ال يؤخذ يف احلسبان قائال ”إما أن يكون الوضع األمين حائال دون تعيني حمام،
مما يدل على عدم قدرة ليبيا على االضطالع حقا باإلجراءات ،وإما أن تكون ليبيا غري راغبة يف أن تفعل ذلك فال
يكون السيد السنوسي يق ّدم إىل العدالة“( .)355ويرى الدفاع أن ”أمام الدائرة أدلة وافية ت نبني أن ليبيا مل تسع حقا
لضمان التمثيل القانوين فعال للسيد السنوسي“ وأن ”الدائرة التمهيدية مل تقم أي وزن على اإلطالق هلذه املسائل
بل سعت إىل جتنب املسألة األساسية عازية املشكلة إىل ’الوضع األمين‘( .)352ويقول الدفاع إن ”الدائرة التمهيدية
إذ انتهت إىل رد عدم التمثيل القانوين إىل الوضع األمين ،فإهنا ناقضت ما توصلت إليه من أن الوضع األمين مل يؤثر
سلبا على قدرة ليبيا على االضطالع باإلجراءات على الصعيد الوطين“(.)351
 – 155وإضافة إىل ذلك ،يقول الدفاع أن ليبيا ”تطلب من احملكمة أن تغض الطرف عن االنتهاكات اجلسيمة
حلقوق السيد السنوسي واعدة بأن ال تستغلها يف اإلجراءات املقبلة اليت سيواجه فيها السيد السنوسي عقوبة
( )351الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .51

( )351الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .53
( )351الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .24
( )353الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .53
( )354الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .53
( )355الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .53
( )352الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .54
( )351الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .55
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اإلعدام“( .)355وُياج الدفاع بأن ”قضاء الدائرة يف املسألة مبوجب املادة  11ال يصح أن يستند إىل األمور اليت قد
حتدث أو ال حتدث وتصوب يف اإلجراءات املقامة على الصعيد الوطين يف املستقبل ،وال سيما عندما ال تعود دائرة
االستئناف قادرة على أن تقرر بعد القضاء يف االستئناف ما إذا كانت مزاعم ليبيا قد حتققت“(.)357
 – 152تنازع ليبيا يف حجة الدفاع القائلة إن الدائرة التمهيدية أخطأت يف تقييمها لألدلة( )371وقلبت عبء
اإلثبات( )371أو ناقضت االستنتاجات اليت خلصت إليها الدائرة التمهيدية يف القرار الصادر بشأن مقبولية قضية
القذايف( .)371وحتاج ليبيا فيما يتعلق بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان بأن ”عدم توافر التمثيل القانوين خالل مرحلة
التحقيق أو مرحلة االُتام يف الدعوى ال يفضي حتما إىل انتهاك ’معايري حقوق اإلنسان الدولية واألصول الراسخة
لإلجراءات القانونية السليمة‘ (أو املادة  112من قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب)“ (أغفلت احلاشية هنا) وأنه
”حىت لو بلغ ذلك مبلغ ’االنتهاك اجلسيم ألبسط حقوق [السيد السنوسي] األساسية‘ ،فإن الدائرة كانت حم ّقة يف
اخللوص إىل أنه مل يقع أي ضرر ’ال سبيل إىل إبطاله واستدراكه‘“ وأن ذلك ليس سببا كافيا للخلوص إىل عدم
رغبة ليبيا أو عدم قدرُتا( .)373وتدفع ليبيا بأن املادة  112من قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب جتيز ”استجواب
املتهم دون حضور حماميه .وأن أي خمالفة يدعى بارتكاهبا جيب أن توضع يف هذا السياق( .“)374كما تذهب إىل
أن ”الدائرة خلّصت تلخيصا صحيحا ما يقضي به القانون اللييب وهو أنه :جيوز التحقيق بشأن املتهم دون ٍ
حمام
خالل املرحلة التمهيدية لكن جيب أن يكون له حمام يف أثناء احملاكمة ويؤدي حرمانه حينئذ من ذلك إىل افُتاض
الضرر ،الذي يزعم الدفاع اآلن وقوعه قبل األوان( .“)375وتفيد ليبيا بأهنا ”أشارت مرارا [ ]...إىل أنه لن يشرع يف
احملاكمة ما مل يعني ٍ
حمام لتمثيل السيد السنوسي يف ليبيا .وأن هذا التمثيل سيسري يف إطار مرحلة االُتام ولغرض
البدء فيها“ (أغفلت احلاشية هنا)( .)372وأما عن أوجه االختالف مع قضية السيد القذايف ،فتقول ليبيا إن ”من
( )355جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .17
( )357جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف الفقرة  .17انظر أيضا ،إفادات الدفاع اإلضافية،
الفقرتني  15و.12

( )371جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  17إىل .31
( )371جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  33إىل .44
( )371جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  45إىل .41
( )373جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .51
( )374جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .22
( )375جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .21
( )372جواب ليبيا على إفادات الدفاع اإلضافية ،الفقرة .11
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البني أن االختالف يف مكان االحتجاز ويف الطرف املعين بإدارته بني قضية السيد السنوسي وقضية القذايف مثّل
ّ
()371
عامال حامسا يف تقييم الدائرة التمهيدية“ (أغفلت احلاشية هنا) .
 – 151وتدفع املدعية العامة بأن الدائرة التمهيدية راعت مسألة انعدام التمثيل القانوين يف اإلجراءات املقامة على
الصعيد الوطين مراعاة كافية(.)375
 – 155ويفيد اجملين عليهم بأن الدائرة التمهيدية مل تر ِاع عدم وجود ٍ
حمام للسيد السنوسي يف اإلجراءات املقامة يف
ليبيا ،منتقدين هنج الدائرة مؤكدين أن القرار الذي أصدرته ”انطوى على تناقضات بينة“ مع القرار الصادر بشأن
مقبولية قضية القذايف(.)377
ج) بت دائرة االستئناف في المسألة

 .1هل كان ينبغي أن يؤدي عدم وجود ٍ
حمام يف اإلجراءات املقامة على
الصعيد الوطين إىل اخللوص إىل عدم رغبة ليبيا؟

 – 157ينظر يف احلجج اليت ساقها الدفاع ومفادها أنه كان ينبغي أن يؤدي عدم وجود ٍ
حمام ميثّل السيد السنوسي
يف اإلجراءات املقامة على الصعيد الوطين إىل اخللوص إىل أن ليبيا غري راغبة حقا يف التحقيق بشأنه ومقاضاته يف
ضوء تفسري دائرة االستئناف للمادة ( )1( 11ج) من النظام األساسي الذي سيبني فيما يلي( .)411ولألسباب
التالية ،انتهت دائرة االستئناف إىل أن الدائرة التمهيدية مل ُتطئ باخللوص إىل أن عدم وجود ٍ
حمام يف اإلجراءات
املقامة على الصعيد الوطين ال يثبت ،يف الظروف املعيّنة للقضية” ،عدم الرغبة“ باملعىن املقصود يف املادة )1( 11
من النظام األساسي.
 – 171ترى دائرة االستئناف أن حرمان مشتبه به من االستعانة ٍ
مبحام ميكن ،وفقا للظروف املعيّنة ،أن يكون
عامال سديدا يف اخللوص إىل أن اإلجراءات الوطنية ”ال جتري مباشرُتا بشكل مستقل أو نزيه [حمايد][ ]...أو
( )371جواب ليبيا على إفادات الدفاع اإلضافية ،الفقرة .15
( )375جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  54إىل .23
( )377مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .13
( )411انظر فيما يلي الفقرة  111والفقرات الالحقة.
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جتري مباشرُتا على حنو ال يتفق [ ]...مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة“ (املادة ( )1( 11ج) من النظام
األساسي) وأن يفضي إىل اخللوص إىل عدم الرغبة .وحتيط دائرة االستئناف علما بإفادات الدفاع يف هذا الصدد
وعلى اخلصوص ،بإشارته إىل السوابق القضائية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت تشري إىل أن احلق يف حماكمة عادلة عادة
ما يشمل حق االستعانة ٍ
مبحام حىت يف املراحل األوىل من اإلجراءات .وحتيط دائرة االستئناف علما أيضا مبختلف
احلجج اليت ساقها األطراف واملشاركون بشأن مقتضيات القانون اللييب فيما خيص االستعانة ٍ
مبحام يف مرحليت
ّ
تبت يف املقام
التحقيق واالُتام .إال أهنا تذ ّكر بأنه يف سياق إجراءات النظر يف املقبولية ،ال يطلب من احملكمة أن ّ
األول فيما إذا كانت اإلجراءات الوطنية ُتالف بعض مقتضيات قانون حقوق اإلنسان أو القانون الوطين ،بل إن ما
يتعني النظر فيه هو ما إذا كانت الدولة راغبة حقا يف االضطالع بالتحقيق أو املقاضاة .ويف سياق
ّ
املادة ( )1( 11ج) من النظام األساسي ،يكمن لب املسألة يف حتديد ما إذا كان عدم تعيني ٍ
حمام ميثّل السيد
ّ
حد ي ِ
السنوسي يش ّكل انتهاكا ”جسيما [حلقوقه] إىل ٍ
فقد اإلجراءات قدرُتا على حتقيق أي شكل من أشكال
العدالة احلقة للمشتبه به فيتعني أن تعد ،يف تلك الظروف ،إجراءات ’ال تتفق مع نية تقدمي الشخص إىل
العدالة‘(.“)411
 – 171ترى دائرة االستئناف أنه حىت لو قبلنا بأن عدم وجود ٍ
حمام يف مرحلة التحقيق ميثنل انتهاكا حلق السيد
السنوسي يف حماكمة عادلة وألحكام القانون اللييب (ما قد يستوجب االنتصاف مبوجب القانون الدويل والقانون
()411
ٍ
ينص عليه
الوطين كليهما) ودون االنتقاص مطلقا من أمهية حق االستعانة مبحام يف مرحلة التحقيق  ،الذي ّ
أيضا النظام األساسي ،فإن هذه االنتهاكات ال تبلغ الدرجة العالية الالزمة للخلوص إىل أن ليبيا غري راغبة حقا يف
التحقيق بشأن السيد السنوسي أو يف مقاضاته .ويف هذا الصدد ،تالحظ دائرة االستئناف أن ليبيا ال تنازع يف أنه
ال ميكن الشروع يف احملاكمة ما مل يعني للسيد السنوسي ٍ
حمام ميثّله( ،)413وهو ما أشارت إليه الدائرة التمهيدية على
وجه التحديد( .)414فليست احلال هنا أن املشتبه به لن يكون له من ميثّله يف أثناء احملكمة.

( )411انظر الفقرة  131فيما يلي.
( )411انظر املادة ( )1( 55ج) و(د) من النظام األساسي.
( )413طعن ليبيا يف مقبولية الدعوى ،الفقرة 147؛ وجواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .31
( )414القرار املطعون فيه ،الفقرة .133
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 – 171إضافة إىل ذلك ،تذ ّكر دائرة االستئناف بأن الدائرة التمهيدية انتهت إىل أن عدم اتصال السيد السنوسي
ٍ
مبحام يعزى يف املقام األول إىل ”الوضع األمين السائد يف البلد( .“)415وُتتلف دائرة االستئناف مع ما ذهب إليه
الدفاع يف إفاداته وهو أنه ”ينبغي أال يكون لعدم تعيني ٍ
حمام أمهية يف استنتاج الدائرة( “)412بل جيب أن يربهن على
أن الوقائع احملددة اخلاصة بالقضية تفضي إىل اخللوص إىل عدم الرغبة .وترى دائرة االستئناف بالنظر إىل ظروف
القضية الراهنة ،أن عدم تعيني ٍ
حمام بسبب الوضع األمين السائد يف البلد باألساس ال يؤدي ،وحده ،إىل اخللوص
إىل أن اإلجراءات مل تباشر أو ”ال جتري مباشرُتا بشكل مستقل أو نزيه [حمايد] [ ]...أو جتري مباشرُتا على حنو
ال يتفق ،يف هذه الظروف ،مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة“ ،باملعىن الوارد يف املادة ( )1( 11ج) من النظام
األساسي.
 – 173وترى دائرة االستئناف أن الدفاع مل يثبِت أن استنتاج الدائرة التمهيدية الذي مفاده أن عدم وجود ٍ
حمام يف
يقر يف إفاداته
اإلجراءات الوطنية إَّنا يعزى أساسا إىل الوضع األمين السائد هو استنتاج غري معقول .بل إن الدفاع ّ
املق ّدمة يف إطار دعوى االستئناف بأن ”الوضع األمين قد أسهم يف وجود هذه املشكلة( .“)411ويفيد الدفاع عموما
بأن ”أمام الدائرة أدلة وافية ت نبني أن ليبيا مل تسع حقا لضمان التمثيل القانوين للسيد السنوسي( .“)415إال أنه ال
غضت النظر عنها بل يشري إىل أدلة إضافية
يوجه نظر دائرة االستئناف إىل أي أدلة يدعي بأن الدائرة التمهيدية ّ
ّ
()417
ينوي تقدميها يف دعوى االستئناف وإىل مقال صحفي يبدو أنه مل يوضع أيضا يف متناول الدائرة التمهيدية .
ولن تنظر دائرة االستئناف ،كما بيّنت ذلك فيما تق ّدم ،يف أي أدلة أو غريها من املعلومات اإلضافية اليت مل تعرض
على الدائرة التمهيدية(.)411
 – 174وفيما يتعلق بالتناقضات املدعى بوجودها يف استنتاجات الدائرة التمهيدية بشأن الوضع األمين ،وال سيما
االدعاء بأن هذه الدائرة ناقضت نفسها بقوهلا إن الوضع األمين مل يؤثّر سلبا على قدرة ليبيا على االضطالع
باإلجراءات لكنه أدى يف الوقت ذاته إىل تع ّذر ضمان التمثيل القانوين ،ترى دائرة االستئناف أن الدفاع ُييد بالقرار
( )415القرار املطعون فيه ،الفقرة .171
( )412الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .53
( )411الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .53
( )415الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .54
( )417الوثيقة الداعمة لالستئناف ،احلاشيتان  132و.131
( )411انظر فيما تق ّدم الفقرات  55وما يليها.
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املطعون فيه عن قصده( .)411فقد تناولت الدائرة التمهيدية الوضع األمين يف ثالثة سياقات خمتلفة .ففي الفقرة
تطرقت الدائرة التمهيدية إىل قدرة ليبيا عموما على االضطالع باإلجراءات (كما
 313من القرار املطعون فيهّ ،
يشري إىل ذلك استعمال عبارة ”يف حد ذاُتا“) ،وفيما يلي ما أفادت به:
أوال ،ترى الدائرة أن قدرة ليبيا على االضطالع باإلجراءات املقامة على السيد السنوسي مل تتأثّر يف ح ّد ذاُتا
باملخاوف األمنية اجلارية السائدة يف شىت أرجاء البلد ،وال سيما بالنظر إىل كم األدلة اليت ِ
مجعت خالل التحقيق يف
ّ
قضية السيد السنوسي وطبيعتها ،وبالنظر إىل إحالة القضية يف هناية املطاف إىل غرفة االُتام واستهالل مرحلة االُتام
مرت دون وقوع حوادث ،على الرغم من بعض
مؤخرا .وكون اجللسة املعقودة يف  17أيلول/سبتمرب ّ 1113
التظاهرات اليت جرت خارج مبىن احملكمة ،إَّنا يؤّكد أيضا أنه يبدو أنه بوسع ليبيا معاجلة املصاعب األمنية اجلارية
بغية تفادي عرقلة اإلجراءات املقامة على السيد السنوسي([ .)411أغفلت احلاشية هنا]

 – 175ومضت الدائرة فناقشت املشكالت اخلاصة بضمان التمثيل القانوين مشرية إىل أن ليبيا حاجت بأن
”التأخري يف تعيني ٍ
حمام للدفاع ليس إال ’نتيجة منطقية للوضع العابر للحدود [كذا] الشائك وللصعوبات
()413
أقرت بأن عدم وجود متثيل قانوين حاليا يعزى يف املقام األول إىل ”صعوبات
األمنية‘“  .والحظت أن ليبيا ّ
أمنية“( .)414وعليه فقد اعُتفت الدائرة التمهيدية بأن الوضع األمين أدى إىل قيام صعوبات يف تلك اإلجراءات،
وإن مل تؤثّر يف التحقيق مبجمله ،بل يف مسألة تعيني ٍ
حمام على وجه التحديد .وال ترى دائرة االستئناف أي تناقض
بني هذين االستنتاجني.
 – 172فخالصة القول هي أنه جيب رفض حجة الدفاع القائلة إن الدائرة التمهيدية أخطأت خبلوصها إىل أن ليبيا
ليست غري راغبة حقا يف التحقيق يف شأن السيد السنوسي ومقاضاته على الرغم من عدم تعيني ٍ
حمام ميثّله يف
اإلجراءات املقامة على الصعيد الوطين.

( )411الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .55
( )411القرار املطعون فيه ،الفقرة .313
( )413القرار املطعون فيه ،الفقرة .312
( )414القرار املطعون فيه ،الفقرة .311
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 .1هل كان ينبغي أن يؤدي عدم وجود ٍ
حمام يف اإلجراءات املقامة على
الصعيد الوطين إىل اخللوص إىل عدم قدرة ليبيا؟

 – 171يفيد الدفاع بأن عدم وجود ٍ
حمام ميثّل السيد السنوسي كان ينبغي أن يفضي بالدائرة التمهيدية إىل اخللوص
إىل أن ليبيا غري قادرة حقا على التحقيق بشأنه ومقاضاته( .)415وتعىن عدم القدرة ،باملعىن الوارد يف املادة )3( 11
من النظام األساسي ،فيما يتعلق حبق االستعانة ٍ
مبحام ،مبا إذا كانت ليبيا ”غري قادرة لسبب آخر على االضطالع
بإجراءاُتا“ ألنه لكي ُياكم السيد السنوسي مبوجب القانون اللييب جيب أن يكون له ٍ
حمام؛ بيد أن الدفاع يرى أن
من املستحيل يف الظروف الراهنة ،أن يوفر له ٍ
حمام.
 – 175تالحظ دائرة االستئناف أن الطرفني واملشاركني ال يتنازعون يف أن تعيني ٍ
حمام شرط مسبق لعقد احملاكمة يف
أقرت بأن احملاكمة لن متضي ما مل يعني
ليبيا .فقد ق ّدمت ليبيا إىل الدائرة التمهيدية معلومات يف هذا الشأن و ّ
ٍ
حمام( .)412وكانت الدائرة التمهيدية على علم بذلك وانتهت صراحة إىل أن ”مشكلة التمثيل القانوين وإن كانت

غري حامسة يف الوقت احلايل ،فإهنا قد تغدو عقبة كأداء تعرقل سري اإلجراءات( .“)411غري أهنا رأت أن ”القضاء يف
مقبولية قضية جيب أن يستند إىل الظروف القائمة أثناء إجراءات النظر يف مقبوليتها“ ،ولذلك ،يتعني عليها أن
”تقرر إن كانت الظروف احلالية قد بلغت مبلغا يتبني معه وجود عائق فعلي ُيول دون تعيني حمام يف
املستقبل“(1)415
 – 177وعلى الرغم من أن إفادات الدفاع يشوهبا عدم الوضوح ،فإن ما تفهمه دائرة االستئناف هو أن الدفاع
يتوخى الطعن يف هذه االستنتاجات لسببني أساساّ :أوهلما أن كون السيد السنوسي مل ميثل حىت اآلن متثيال قانونيا
يف الدعوى املقامة عليه على الصعيد الوطين يعين أن اإلجراءات أ ِخ ّل هبا إىل درجة ال ميكن معها مواصلة السري
فيها()417؛ وثانيهما هو أن استنتاج الدائرة التمهيدية ُتميين ويناقض االستنتاجات اليت خلصت إليها يف القرار
الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف( .)411وستتناول الدائرة التمهيدية هاتني اإلفادتني تباعا.
( )415الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .51
( )412جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .31
( )411القرار املطعون فيه ،الفقرة .311
( )415القرار املطعون فيه ،الفقرة .311
( )417انظر على وجه التحديد الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  24و 25و.25
( )411الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  52إىل .71
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 – 111وليست دائرة االستئناف مقتنعة حبجة الدفاع أن عدم تعيني ٍ
حمام لتمثيل السيد السنوسي يف اإلجراءات إىل
سيتعني حتما وقف اإلجراءات املقامة يف
اآلن قد أحلق باحملاكمة ضررا ال سبيل إىل استدراكه .إذ يبدو أنه ُياج بأنه ّ
ليبيا بسبب االنتهاكات املدعى هبا حلق السيد السنوسي يف حماكمة عادلة ما جيعل ليبيا غري قادرة حقا على
مقاضاته .ويف هذا الصدد ،حتيط دائرة االستئناف علما بإفادات الدفاع اليت يشري فيها إىل قانون حقوق اإلنسان
والسوابق القضائية يف هذا اجملال اليت مفادها أن انعدام التمثيل القانوين يف املراحل األوىل من اإلجراءات قد جيعل،
يف بعض الظروف املعينة ،احملاكمة كلها غري عادلة( .)411والدائرة تدرك أن هذه اإلفادات ال تتعلّق مبسألة عدم الرغبة
()413
()411
يتعني
وحدها
بل أيضا مبسألة عدم القدرة على إجراء حتقيقات أو مقاضاة حقة  .إال أهنا ترى أنه ال ّ
الفصل يف هذه املسائل يف إطار دعوى االستئناف هذه .ويعزى ذلك إىل أنه ،حىت لو خلصت احملاكم الليبية يف
مراحل الحقة من اإلجراءات إىل أنه جيب إهناء الدعوى املقامة على السيد السنوسي بسبب عدم تعيني ٍ
حمام له يف
املراحل األوىل من اإلجراءات ،فإن ذلك ال يفضي إىل اعتبار ليبيا غري قادرة حقا على مقاضاته ألنه ،لئن كانت
مكافحة اإلفالت من العقاب أحد أهداف النظام األساسي بل ومن أهداف مبدأ التكامل( ،)414فإن ذلك ال يعين
أن هذه الغاية لن تبلغ إال إذا أفضت احملاكمات يف أشد اجلرائم خطورة إىل اإلدانة .فاألصل يف العدالة اجلنائية أن
احملاكمة قد تفضي إىل تربئة املتهم أو قد توقف ألنه مل يعد باإلمكان ضمان عدالتها .فإذا حدث ذلك ،فال ميكن
القول بأن القضاء املعين غري قادر حقا على حماكمة املشتبه به بل على العكس ،ميكن القول ،رهنا بظروف القضية
احملددة ،بأن املقاضاة اليت جرت كانت حقيقية.
 – 111وفيما يتعلق باجملموعة الثانية من حجج الدفاعُ ،تلص دائرة االستئناف إىل أن استنتاج الدائرة التمهيدية
بأنه ”يتعذر [عليها] أن تنتهي يف هذا الوقت إىل أن الوضع بلغ من السوء مبلغا سوف يعوق استمرار النظر يف
قضية السيد السنوسي حبجة أن ليبيا لن تكون قادرة على تبديد املخاوف األمنية احلالية وتوفري التمثيل القانوين
الكايف للسيد السنوسي“ (التشديد مضاف هنا)( )415ليس فيه نأي عن املعقولية .واستندت الدائرة التمهيدية
أساسا يف استنتاجها إىل إفادات ليبيا بأن السيد السنوسي موجود يف مرفق احتجاز خيضع لسيطرة السلطات املركزية
( )411انظر الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  22إىل .25
( )411انظر فيما تق ّدم ،الفقرتني  171و.171
( )413انظر الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة ” :27تظهر االنتهاكات اجلسيمة حلقوق السيد السنوسي بوضوح أن ليبيا غري قادرة
على حماكمته وغري راغبة يف ذلك“.
( )414انظر ديباجة النظام األساسي ،الفقرة .5
( )415القرار املطعون فيه ،الفقرة .315
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ٍ
عما قريب إذ أعرب عدة حمامني عن استعدادهم لتمثيله( .)412ويف رأي دائرة االستئناف أنه
وأنه قد يعني له حمام ّ
ليس من عدم املعقولية ،بالنظر إىل إفادات ليبيا ،أن ُتلص الدائرة التمهيدية إىل أنه مثّة إمكان لتعيني ٍ
حمام لتمثيل
السيد السنوسي يف املستقبل على الرغم من ُّ
تعذر القيام بذلك يف املاضي بسبب الوضع األمين .ومع أن االستنتاج
التكهن ،فليس ذلك بغري معقول يف مسألة كاملسألة قيد النظر.
توصلت إليه الدائرة التمهيدية فيه شيء من ّ
الذي ّ
حل مسألة التمثيل القانوين ،فيمكن أن
ويف هذا الصدد ،تذ ّكر دائرة االستئناف بأنه إذا اتضح فيما بعد أنه ال ميكن ّ
تستند املدعية العامة إىل ذلك لطلب مراجعة القرار بعدم مقبولية الدعوى املقامة على السيد السنوسي وفقا
للمادة  )11( 17من النظام األساسي.
 – 111أما حجة الدفاع القائلة إن الدائرة التمهيدية أخطأت بأخذها باملعلومات املتعلقة بتعيني ٍ
حمام اليت ق ّدمتها
ليبيا قبيل إصدار القرار املطعون فيه واليت مل تـتح له فرصة اإلجابة عليها( ،)411فال ترى دائرة االستئناف أي خطأ يف
ذلك .فأوال ،تالحظ أن املعلومات املتعلقة بقرب تعيني ٍ
رد ليبيا على األجوبة على الطعن يف
حمام وردت أيضا يف ّ
مقبولية الدعوى ،املؤرخ يف  14آب/أغسطس  .)415(1113إضافة إىل ذلك ،ملا كان الدفاع مل يربهن على أنه
حاول اإلجابة على إفادات ليبيا ،وال سيما من خالل طلب اإلذن بذلك ،فال جتد دائرة االستئناف أساسا يربّر
اخللوص إىل ارتكاب الدائرة التمهيدية خطأ إجرائيا يف هذا الصدد.
توصلت إليها يف قضية السيد
 – 113أما احلجة القائلة إن استنتاجات الدائرة التمهيدية ناقضت االستنتاجات اليت ّ
القذايف ،فتالحظ دائرة االستئناف ،كما ورد ذلك فيما تق ّدم( ،)417أن اختالف االستنتاجات اليت خلِص إليها يف
يبني يف ح ّد ذاته أن ما انتهت إليه الدائرة
قضية السيد القذايف عن االستنتاجات الواردة يف القرار املطعون فيه ال ّ
التمهيدية يف قضية السيد السنوسي غري معقول .إال أهنا تالحظ أن العامل األساسي الذي مييّز القضيّتني هو ،يف
رأيها ،أن السلطات املركزية غري قادرة على إحضار السيد القذايف( .)431ويف هذا الصدد ،تالحظ أن الدائرة
التمهيدية أشارت ،يف القرار الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،إىل أن السيد القذايف ليس حمتجزا يف عهدة
السلطات الليبية( .)431وترى دائرة االستئناف أنه يفهم ضمنا من القرار املذكور ،مع أن ذلك مل يـقل فيه بصريح
( )412القرار املطعون فيه ،الفقرة .315
( )411الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  11و.15
(ّ )415رد ليبيا على األجوبة على الطعن يف مقبولية الدعوى ،الفقرة .142
( )417انظر فيما تق ّدم الفقرات  74وما يليها.
( )431القرار املطعون فيه ،الفقرة 315؛ انظر القرار الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرات  112إىل  115والفقرة .115
( )431جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  21و.23
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العبارة ،أنه إذا كانت السلطات املركزية غري قادرة على إحضار املتهم حملاكمته يف الدعوى املقامة عليه ،فسيكون
ضمان تعيني ٍ
حمام للدفاع عنه أصعب بكثري منه يف القضية الراهنة( .)431ومع أنه ال يطلب من دائرة االستئناف يف
صحة االستنتاجات اليت خلِص إليها يف القرار الصادر بشأن مقبولية قضية
هذه الدعوى أن تفصل يف مدى ّ
القذايف ،فإهنا ترى أوجه اختالف كافية لتمييز ذلك القرار عن القرار الصادر يف القضية قيد النظر .ولذا ترفض
احلجج اليت ساقها الدفاع يف هذا الصدد.

 .3عدم اخللوص إىل أن السيد السنوسي مل يقدم إىل العدالة يف إطار
إجراءات مستقلة ونزيهة [حمايدة]
(أ) الجزا ذو الصلة من القرار المطعون فيه
امللخص املوجز للقرار املطعون فيه الوارد يف الفقرات  112إىل  131فيما تق ّدم
 – 114تشري دائرة االستئناف إىل ّ
وإىل األجزاء احملددة من القرار املطعون فيه اليت استندت إليها فيما يلي يف إطار بتّها يف املسألة.
(ب) المقصود بـ”عدم الرغبة“ قانوناً

( )1حجج األطراف واملشاركني

 – 115يبدو أن جوهر حجة الدفاع املتعلقة باملعىن املقصود باملادة ( )1( 11ج) من النظام األساسي اليت تستند
إليها إفاداُتا يف هذا اجلزء من دعوى االستئناف يكمن يف قوله إن على ليبيا ”عبء إثبات أن اإلجراءات مقامة
بشكل مستقل بنية تقدمي السيد السنوسي للعدالة(.“)433
 – 112وميضي الدفاع قائال:
جيب تقييم شرط أن تكون اإلجراءات نزيهة ومستقلّة [حمايدة] وأن تتّفق مع نيّة ليبيا تقدمي السيد السنوسي للعدالة

تقييما تراعى فيه املعايري الدولية لإلجراءات القانونية السليمة .فتقدمي متّهم للعدالة يستلزم معاملته معاملة إنسانية
يتجزأ من مفهوم ”العدالة“ يف القانون الدويل .وعليه
ومنصفة وعقد إجراءات عادلة ،وهذه الشروط كلها جزء ال ّ
تبت فيما إذا كانت ليبيا جتري حتقيقا ومقاضاة منصفني تراعى فيهما املتطلبات املعُتف
فاملطلوب من الدائرة هو أن ّ
هبا يف القانون الدويل للمحاكمة العدالة واإلجراءات القانونية السليمة .وتعنزز هذا الرأي الواجبات املنوطة بالدائرة
( )431جواب ليبيا على إفادات الدفاع اإلضافية ،الفقرة .15
( )433الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .71
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تنص على أن يكون تطبيق وتفسري الدائرة للقانون ”متسقني مع حقوق اإلنسان
مبوجب املادة  )3( 11اليت ّ
املعُتف هبا دوليا“([ .)434التشديد يف النص األصلي ،أغفلت احلواشي هنا]

 – 111وُياج الدفاع أيضا بأن الدائرة التمهيدية مل حت ّدد ماهية مبادئ اإلجراءات القانونية السليمة املعُتف هبا يف
القانون الدويل اليت ينبغي مراعاُتا مبوجب املادة  )1( 11من النظام األساسي ومل تأخذ أيا منها يف اعتبارها(.)435
نص املادة  )1( 11وسياقها
 – 115تفيد ليبيا بأن النهج الذي اتبعه الدفاع فيما يتعلق بعدم الرغبة ”خيالف ّ
وموضوعها والغرض منها( “)432ذاهبة إىل أن احملكمة ”مل يـرد هلا أن تكون حمكمة حلقوق اإلنسان( .“)431وتقول
ليبيا أيضا إن الدائرة التمهيدية ح ّددت املعايري القانونية الواجبة التطبيق يف إطار املادة  )1( 11من النظام األساسي
حتديدا صحيحا وإن الدفاع أخطأ لذلك مبحاجاته بأن املخالفات اإلجرائية ”حامسة يف البت يف مسألة نية تقدمي
الشخص املعين للعدالة(.“)435
 – 117وتذهب املدعية العامة إىل أنه ال جيوز للمحكمة أن ترفض طعنا يف املقبولية باالستناد فقط إىل أن
اإلجراءات الوطنية السارية يف الدولة املعنية ال تتفق اتفاقا تاما مع اإلجراءات املطبقة يف غريها من الدول أو
()437
يتعني على احملكمة ”أن ال تقضي بأن
املنصوص عليها يف الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  ،وإىل أنه ّ
الدعوى مقبولة استنادا إىل خمالفة احلقوق املتعلقة باإلجراءات القانونية السليمة إال يف األحوال اليت ال ميكن فيها،
بسبب غياب أدىن متطلبات اإلنصاف والنزاهة [احلياد] وأبسطها ،أن تعترب اجلهود الوطنية إال استهزاء بالعدالة“
(أغفلت احلاشية هنا)(.)441

( )434الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة [ 71أغفلت احلواشي هنا] .انظر أيضا جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف إطار
دعوى االستئناف ،الفقرة 11؛ إفادات الدفاع اإلضافية ،الفقرة .13

( )435الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  14و .77انظر أيضا جواب الدفاع على مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى
االستئناف ،الفقرات  2إىل .5
( )432جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  .11انظر عموما الفقرات  14إىل .15
( )431جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .15
( )435جواب ليبيا على مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة  .5انظر أيضا الفقرتني  3و.4
( )437جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .11
( )441جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  .31انظر عموما الفقرات  15إىل .31
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 – 111ويتفق اجملين عليهم مع الدفاع يف احلجة األخرية اليت ساقها واملشار إليها آنفا ،فيذهبون إىل أن الدائرة
التمهيدية مل حت ّدد معايري واضحة لتقييم عدم رغبة الدولة وأهنا مل تر ِاع انتهاكات حقوق املشتبه به إال من منطلق
استقالل اإلجراءات ونزاهتها [حيادها] ومل تنظر فيما إذا كانت هذه االنتهاكات قد أثّرت على نية ليبيا تقدمي
الشخص املعين للعدالة( .)441ويفيد اجملين عليهم بأنه لو أن الدائرة التمهيدية طبّقت املعايري الدولية النتهت إىل أن
اإلجراءات اليت تقام على حنو ينتهك أبسط حقوق املدعى عليه اإلجرائية ال تتفق نع نية تقدمي هذا الشخص
للعدالة(.)441

بت دائرة االستئناف يف املسألة
(ّ ) 1

 – 111تنص املادة ( )1( 11أ) من النظام األساسي على ما يلي:

مع مراعاة الفقرة  11من الديباجة واملادة  ،1تقرر احملكمة أن الدعوى غري مقبولة يف حالة ما:
إذا كانت جتري التحقيق أو املقاضاة يف الدعوى دولة هلا والية عليها ،ما مل تكن الدولة حقا غري راغبة يف
(أ)
االضطالع بالتحقيق أو املقاضاة أو غري قادرة على ذلك.

 – 111وتنص املادة  )1( 11على ما يلي:
لتحديد عدم الرغبة يف دعوى معينة ،تنظر احملكمة يف مدى توافر واحد أو أكثر من األمور التالية ،حسب احلالة ،مع
مراعاة أصول احملاكمات اليت يعُتف هبا القانون الدويل:
جرى االضطالع باإلجراءات أو جيري االضطالع هبا أو جرى اُتاذ القرار الوطين بغرض محاية الشخص املعين
(أ)
من املسؤولية اجلنائية عن جرائم داخلة يف اختصاص احملكمة على النحو املشار إليه يف املادة 5؛
حدث تأخري ال مربر له يف اإلجراءات مبا يتعارض يف هذه الظروف مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة؛
(ب)
مل تباشر اإلجراءات أو ال جتري مباشرُتا بشكل مستقل أو نزيه [حمايد] أو بوشرت أو جتري مباشرُتا على حنو
(ج)
ال يتفق ،يف هذه الظروف ،مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة.

 – 113تالحظ دائرة االستئناف أن نص املادة ( )1( 11ج) وفاحتة املادة  )1( 11ميكن أن يفسرا للوهلة األوىل
على حنو يدعم الرأي الذي ذهب إليه الدفاع وهو أن الدولة تكون غري راغبة يف االضطالع حقا بالتحقيق أو
( )441مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرتان  7و.11
( )441مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .11
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املقاضاة إذا مل حتُتم حقوق املشتبه به يف حماكمة عادلة .وتشري املادة ( )1( 11ج) إىل اإلجراءات اليت ال تباشر
وتتضمن فاحتة املادة شرطا يقضي بـ”مراعاة أصول احملاكمات
”بشكل مستقل أو نزيه [حمايد]“ وإىل ”العدالة“
ّ
فسر هذه املادة تفسريا يتّفق مع
اليت يعُتف هبا القانون الدويل“ .وتعلم دائرة االستئناف أيضا أن بعض املعلقني ّ
رأي الدفاع(.)443
 – 114غري أن دائرة االستئناف تالحظ أن حتليل نص املادة ( )1( 11ج) وسياقها وموضوعها والغرض منها
يبني أن التفسري الذي يقُتحه الدفاع ال ميكن التعويل عليه وذلك لألسباب الوردة فيما يلي.
حتليال أدق ّ
 – 115تذ ّكر دائرة االستئناف بأن القصد من املادة  11هو حتديد الظروف اليت جيب فيها القضاء بعدم مقبولية
للبت يف
الدعوى أمام احملكمة باالحتكام إىل اإلجراءات اليت اُتذُتا الدولة صاحبة االختصاص على القضية .و ّ
املقبولية ،جيب مراعاة كون احملكمة ”مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية( “)444وكون املسألة اليت جيب الفصل
فيها هي ما إذا كانت الدولة أم احملكمة اجلهة املناسبة ملمارسة االختصاص على القضية املعنية.
ككل حت ّدد الظروف اليت تع ّد فيها الدولة غري راغبة يف االضطالع حقا
 – 112ويذكر بأن املادة )1( 11
ّ
بالتحقيق و/أو املقاضاة .ومتثّل استثناء من األصل وهو أن الدعوى تكون غري مقبولة أمام احملكمة إذا كانت جتري
التحقيق أو املقاضاة يف الدعوى دولةٌ هلا والية عليها ،كما هي احلال يف القضية الراهنة(.)445
 – 111ويرمي هذا االستثناء إىل ضمان عدم إساءة استعمال مبدأ التكامل – الذي يتيح للدول االحتفاظ
ويشجع ممارسة االختصاص اجلنائي على الصعيد الوطين( – )442مبا خيالف الغاية القصوى
باختصاصها على القضايا
ّ
( )443انظر على سبيل املثال ،ف .جويا” ،سيادة الدول واالختصاص والقانون الدويل ’احلديث‘ :مبدأ التكامل يف احملكمة اجلنائية
الدولية“ [

F. Gioia, "State Sovereignty, Jurisdiction, and 'Modern' International Law: The Principle of

" ،]Complementarity in the International Criminal Courtجملّة اليدن للقانون الدويل ( ،)1112اجمللد ،)4( 17
الصفحات  1111إىل .]Leiden Journal of International Law (2006), Vol. 19(4),p. 1095, at pp. 1110-1113[ 1113
.
( )444الفقرة  11من الديباجة واملادة  1من النظام األساسي ،على حنو ما أشري إليهما يف املادة  )1( 11من النظام األساسي
( )445املادة ( )1( 11أ) من النظام األساسي .متثّل املادة ( )1( 11ب) استثناء من األصل وهو أن الدعوى تكون غري مقبولة إذا
أجرت التحقيق يف الدعوى دولة هلا والية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص املعين.
( )442انظر ديباجة النظام األساسي ،وال سيما الفقرات الرابعة والسادسة والعاشرة واملادة  1من النظام األساسي.
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القصوى من النظام األساسي أال وهي وضع حد إلفالت مرتكيب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري قلق اجملتمع الدويل
بأسره من العقاب(.)441
 – 115لذا فإن مفهوم ”عدم الرغبة“ حقا يف االضطالع بالتحقيق أو املقاضاة يعىن يف املقام األول باحلاالت اليت
تقام فيها اإلجراءات على حنو مي ّكن املشتبه به من الفرار من العدالة ألن الدولة غري راغبة حقا يف التحقيق بشأنه أو
تنص عليه على وجه التحديد املادة  )1( )1( 11اليت تشري إشارة صرُية إىل أنه للخلوص إىل
مقاضاته .وهذا ما ّ
عدم الرغبة ،تنظر احملكمة فيما إذا كان قد ”جرى االضطالع باإلجراءات أو جيري االضطالع هبا أو جرى اُتاذ
القرار الوطين بغرض محاية الشخص املعين من املسؤولية اجلنائية“ (التشديد مضاف هنا) .وعدم إشارة الفقرتني
الفرعيتني األخريني للمادة  )1( 11إشارة صرُية إىل محاية الشخص املعين ال يقدح يف كوهنا من األحكام اليت تعىن
بتعريف عدم الرغبة .ولذا فإن العلّة األساسية يف إدراجهما يف هذه املادة ليست ضمان حقوق املشتبه به يف حماكمة
عادلة.
 – 117فاحملكمة مل تنشأ لكي تكون حمكمة معنية حبقوق اإلنسان تراقب ما تصدره على النظم القانونية الوطنية
من أحكام لضمان اتساقها مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان( .)445بيد أنه إذا اعت ِمد التفسري الذي يقُتحه الدفاع،
جملرد أن اإلجراءات املقامة على
لصارت احملكمة أشبه مبحكمة دولية معنية حبقوق اإلنسان ،تقبل فيها القضايا ّ
الصعيد الوطين ال حتُتم متام االحُتام حقوق املشتبه به يف إجراءات قانونية سليمة .ومن شأن ذلك أن يستتبع حتما
إصدار احملكمة أحكاما بشأن عمل النظم القانونية الوطنية داخليا فيما يتعلق بالضمانات الفردية املتعلقة

( )441انظر ديباجة النظام األساسي ،وال سيما الفقرتني الرابعة واخلامسة .انظر أيضا احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية كاتانغا ،الفقرة
” :53تتمثّل غاية النظام األساسي القصوى ،كما يتجلى ذلك يف الفقرة اخلامسة من الديباجة ،يف ’وضع ح ّد لإلفالت من
العقاب‘“.

( )445انظر يف هذا السياق ،م .بنزينغ ” ،نظام التكامل يف احملكمة اجلنائية الدولية :العدالة اجلنائية الدولية بني سيادة الدول ومكافحة
اإلفالت من العقاب“ [ M. Benzing, “The complementarity regime of the International Criminal Court:
” ،]International Criminal Justice between State Sovereignty and the Fight against Impunityاجمللد السابع من
حولية ماكس بالنك لقانون األمم املتحدةMax Planck Yearbook of United Nations Law, volume 7, [ ،)1113( ،
 ،]2003الصفحة  ،571يف الصفحة  ]...[” :575يتيح القانون الدويل سبال أخرى أكثر مالءمة ملعاجلة انتهاكات حقوق املتهم
اإلنسانية يف سياق صكوك ومنظمات أخرى .فلو أضيفت محاية حقوق املتهم اإلنسانية يف القضاء الوطين إىل املهمة املنوطة
باحملكمة ،ألضاف ذلك بالتأكيد بعدا خمتلفا اختالفا تاما عن الفكرة األصلية اليت قامت عليها احملكمة“.
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باإلجراءات القانونية السليمة .ولو كان هذا قصد املادة  ،11لكانت دائرة االستئناف تتوقّع أن يدرج ذلك بصريح
العبارة يف نص هذه املادة.
 – 111وعليه ،ال ميكن فهم املادة ( )1( 11ج) على أهنا تعين أن انتهاكات حقوق املشتبه به تكفي يف ح ّد
ذاُتا لبلوغ مبلغ ”عدم الرغبة“ باملعىن املقصود يف املادة  )1( 11من النظام األساسي .وال يعين ذلك أن مفاهيم
البني أنه جيب مراعاة
اإلجراءات القانونية السليمة ليست سديدة يف نظر احملكمة يف مسألة عدم الرغبة .فمن ّ
”أصول احملاكمات اليت يعُتف هبا القانون الدويل“ يف كل اجلوانب الثالثة من املادة  ،)447()1( 11واجلدير
تنص عليها املادة ( )1( 11ج) ما إذا كانت اإلجراءات تباشر ”بشكل مستقل
باملالحظة أن من االعتبارات اليت ّ
أو نزيه [حمايد]“ .ومفهوم االستقالل والنزاهة [احلياد] مفهوم شائع يف جمال قانون حقوق اإلنسان .فعلى وجه
توجه نظر احملكمة ،يف إطار
التحديد ،جتيز القاعدة  51من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للدول أن ّ
املادة  ،)1( 11إىل معلومات ”تفيد بأن حماكمها تستويف القواعد واملعايري املعُتف هبا دوليا إلجراء مالحقة قضائية
مستقلة ونزيهة [حمايدة] بشأن سلوك مماثل“ .ولذا فإن معايري حقوق اإلنسان قد تساعد احملكمة يف تقييمها لِما
مستقل أو نزيه [حمايد]“ باملعىن املقصود يف املادة ( )1( 11ج).
إذا كانت اإلجراءات تباشر أو بوشرت ”بشكل
ّ
 – 111غري أنه ال جيب أن يغيب عن أذهاننا أن مفهومي االستقالل والنزاهة [احلياد] (أ) يندرجان ضمن أحكام
تتعلق أساسا بتحديد ما إذا كانت اإلجراءات الوطنية تباشر على حنو مي ّكن املتهم من الفرار من العدالة وجيب أن
ينظر إليهما يف هذا السياق (بعبارة أخرى ،أن هذه األحكام ال تعىن يف املقام األول بتحديد ما إذا كانت حقوق
املشتبه به تنتهك)؛ (ب) ميثالن أحد املعيارين اللذين جيب استيفاؤمها جمتمعني للوفاء بشروط املادة ( )1( 11ج)
من النظام األساسي .أما املعيار الثاين فيتمثّل يف حتديد ما إذا كانت اإلجراءات تباشر ”على حنو ال يتفق ،يف هذه
الظروف ،مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة“ .غري أنه لألسباب الواردة فيما تق ّدم ،ال ميكن أن يعىن هذا املعيار
أساسا مبا إذا كانت حقوق املشتبه به قد انت ِهكت.

( )447إال أنه يتّضح أيضا أن هذا العامل ال جيعل من حقوق املدعى عليه اإلنسانية االعتبار األساسي ألن تطبيقه على اجلوانب الثالثة
من املادة  )1( 11يعين حتما أنه اعتبار سديد يف حتديد ما إذا كان قد ”جرى االضطالع باإلجراءات أو جيري االضطالع هبا
[ ]...بغرض محاية الشخص املعين من املسؤولية اجلنائية“ (املادة ( )1( 11أ) من النظام األساسي) ،وهو مفهوم ال ميت بصلة إىل
مبادئ اإلجراءات القانونية السليمة الرامية إىل محاية حقوق املتهم باملعىن الذي يفهم به هذا املصطلح عادة يف سياق حقوق
اإلنسان.
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تؤسس
 – 111إضافة إىل ذلك ،تالحظ دائرة االستئناف أن املعايري نفسها أو املعايري املماثلة هلا إىل حد بعيد اليت ّ
مستقل أو نزيه [حمايد] أو
أركان عدم الرغبة وفقا للمادة ( )1( 11ج) – وهي أن اإلجراءات مل تباشر بشكل
ّ
ِ
بوشرت ”على حنو ال يتفق ،يف هذه الظروف ،مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة“ – تتجلى أيضا يف
املادة ( )3( 11ب) من النظام األساسي فيما يتعلق باستثناء من املبدأ القاضي بعدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ذاُتا
مرتني .وملا كانت املادتان شديديت الشبه يف صياغتهما ،فمن املعقول أن يفُتض أن القصد هو أن يكون هلما نفس
املعىن .وترى دائرة االستئناف أن املعايري املنصوص عليها يف املادة ( )3( 11ب) تؤيّد تفسريها على أهنا تتعلّق
حق :ففي هذه
تصب يف مصلحة املتهم دون وجه ّ
أساسا باإلجراءات غري احلقيقية أي اإلجراءات الصورية أو اليت ّ
تفهم أن ُياكم الشخص من جديد أمام احملكمة على
الظروف ،ولغرض وضع حد لإلفالت من العقاب ،ميكن ّ
ِ
تفهمه بنفس السهولة هو أن ُياكم
الرغم من أنه يفُتض أنه سبق أن حوكم أمام حمكمة أخرى .ولكن ما ال ميكننا ّ
املتهم من جديد أمام هذه احملكمة على السلوك ذاته الذي حوكم بسببه على الصعيد الوطين ألن احملاكمة الوطنية مل
متتثل متام االمتثال للمعايري الدولية لإلجراءات القانونية السليمة.
 - 113وعليه ُتلص دائرة االستئناف إىل أن التفسري الذي اقُتحه الدفاع ال ميكن أن يكون صحيحا بالنظر إىل
نص املادة وسياقها وموضوعها والغرض منها.
ّ
 – 114وتالحظ دائرة االستئناف أن هذا االستنتاج تؤيّده مداوالت صياغة النظام األساسي( )451اليت أع ِرب فيها
عن آراء متباينة .إال أهنا تلحظ أن العديد من الوفود أبدى ،يف املباحثات األولية بشأن ما صار فيما بعد
املادة  ،11آراء تتعلّق بطبيعة االستثناءات من ممارسة االختصاص الوطين ،رّكزت على ما إذا كان ينبغي للمحكمة
تتدخل ”يف احلاالت اليت يستخدم فيها النظام القضائي املعمول به كدرع ُيتمى به( “)451ولضمان جتنب
أن ّ
احملاكمات الصورية أو ”احتمال متتع مرتكيب اجلرائم اخلطرية حبماية اجلهات القضائية الوطنية أو السلطات الوطنية
املتعاطفة معهم(.“)451
( )451انظر اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات 13 ،أيار/مايو  1155 ،1727جمموعة معاهدات األمم املتحدة  ،15131املادة .31
( )451تقرير اللجنة املخصصة إلنشاء حمكمة جنائية دولية 2 ،أيلول/سبتمرب  ،A/50/22 ،1775الفقرة ( 45يشار إليه فيما يلي
بـ”تقرير اللجنة املخصصة“).
( )451تقرير اللجنة التحضريية إلنشاء حمكمة جنائية دولية ،اجمللّد األول (أعمال اللجنة التحضريية أثناء الفُتة من آذار/مارس إىل
نيسان/أبريل وآب/أغسطس  13 ،)1772أيلول/سبتمرب  ،A/51/22 ،1772الفقرة ( 151يشار إليه فيما يلي بـ”تقرير اللجنة
التحضريية“) .انظر أيضا تقرير اللجنة املخصصة ،الفقرة ” :45ورأت عدة وفود ،أن القرار املتعلق مبا إذا ينبغي طرح الوالية القضائية
الوطنية جانبا ينبغي أن يـتخذ على أساس كل قضية على حدة ،مع مراعاة عدة عوامل منها احتمال ممارسة الوالية القضائية الوطنية
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 – 115وفيما يتعلق بتحديد ما إذا كانت هذه املادة تتعلق بضمان حقوق املشتبه به ،تالحظ دائرة االستئناف أن
بعض الدول ش ّدد ،خالل مداوالت صياغة النظام األساسي للمحكمة ،على أن ال تصدر احملكمة اجلنائية الدولية
أحكاما بشأن أداء احملاكم الوطنية عملها على وجه عام( )453أو بشأن النظام اجلنائي لدولة ما( .)454وتالحظ دائرة
االستئناف أيضا أنه مل يعتمد مقُتح لنص املادة  11عرضته إيطاليا ورد فيه ما يلي:
يف حالة معينة .وأشري إىل أنه يف حني تكون الوالية القضائية حملكمة جنائية دولية إجبارية يف احلاالت اليت يوجد فيها نظام قضائي

معمول به ،فإن تدخّل احملكمة يف احلاالت اليت يستخدم فيها النظام القضائي املعمول به كدرع ُيتمى به يتطلّب الكثري من النظر
الدقيق .وقدمت أيضا مالحظة مفادها أنه إذا ُتلفت السلطات الوطنية ،بدون سبب وجيه ،عن اُتاذ إجراءات فيما يتعلق بارتكاب
يتعني على احملكمة اجلنائية الدولية أن متارس واليتها القضائية“ [التشديد
جرمية تقع حتت طائلة مشروع النظام األساسي ،فإنه ّ
يسجل آراء وفود يبدو أهنا تشري إىل إن الُتكيز كان منصبّا على مسألة ما إذا
مضاف هنا] .ويالحظ أيضا أن تقرير اللجنة التحضريية ّ

كانت توجد إجراءات وطنية على اإلطالق وعلى وضع ضمانات ضد احملاكمات الصورية .وتشري الفقرة  154إىل أن بعض الوفود
رأى أنه ”توجد حاالت ميكن أن حتصل احملكمة فيها بسرعة على اختصاص يف قضية ما لعدم بذل أي جهد حبسن نيّة على الصعيد
الوطين للتحقيق يف القضية أو مباشرة الدعوى بصددها ،أو لعدم وجود نظام قضائي وطين موثوق به للنظر يف القضية .ولكن ما دام
النظام الوطين املعين ُي ّقق يف القضية أو يالحقها قضائيا حبسن نية ،فإنه ينبغي ،وفقا هلذا الرأي ،عدم إعمال اختصاص احملكمة .كما
أعرب عن إمكانية وضع ضمانة ضد احملاكمات الصورية يف النظام األساسي أيضا بتحديد بعض الشروط األساسية املتعلقة
بالتحقيقات واحملاكمات ومعاجلة طلبات التسليم واملساعدة القضائية“ [التشديد مضاف هنا]؛ وتشري الفقرة  151من ذات التقرير
إىل قول بعض الوفود ما يلي ” :على الرغم من أن السلطات واحملاكم الوطنية تضطلع باملسؤولية الرئيسية عن حماكمة مرتكيب اجلرائم

املدرجة يف النظام األساسي ،فهذه احملكمة هي عنصر ال غىن عنه يف تعزيز عدم إمكانية اإلفالت من العقاب ،الذي أفلت منه
منتهكو حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين .ولئن كان ينبغي أن تبذل حماوالت للح ّد بأقصى قدر ممكن من احتمال معاجلة احملكمة
مسألة ميكن يف النهاية أن تعاَل على حنو و ٍ
اف على املستوى الوطين .فهذا االحتمال يظل ،وفقا هلذا الرأي ،أفضل من احتمال متتع
مرتكيب اجلرائم اخلطرية حبماية اجلهات القضائية الوطنية أو السلطات الوطنية املتعاطفة معهم“ [التشديد مضاف هنا] .انظر أيضا ج.
ت .هوملز” ،مبدأ التكامل“ [' ،]J. T. Holmes, 'The Principle of Complementarityيف ر .س .يل (حمررا)” ،احملكمة
اجلنائية الدولية :إنشاء نظام روما األساسي :املشكالت واملداوالت والنتائج“ [in R. S. Lee (ed.), The International Criminal

،1777 ،Kluwer Law International ،]Court: The Making of the Rome Statute: Issues, Negotiations, Results
الصفحة  ،51يف الصفحة ” :51إن إضافة أحكام تتعلق بـ’عدم الرغبة‘ كان يرمي أساسا إىل تفادي إمكان إقامة حماكمات زائفة
نسق املشاورات بشأن مسألة التكامل يف
ُتدف إىل محاية مرتكيب اجلرائم“ .وتالحظ دائرة االستئناف أن السيد هوملز هو الذي ّ
استمر يف القيام بذلك خالل مؤمتر روما .انظر مقال هوملز ذاته ،الصفحتني  45و.51
اللجنة التحضريية ،و ّ
( )453تقرير اللجنة املخصصة ،الفقرة ” :43وجرى التشديد على أن املعايري اليت وضعتها اللجنة ال يقصد منها إنشاء تسلسل هرمي
بني احملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم الوطنية أو السماح للمحكمة اجلنائية الدولية باحلكم على طريقة أداء احملاكم الوطنية لعملها
بصورة عامة“.
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لدى البت يف مسائل تتعلق باملقبولية مبوجب هذه املادة ،على احملكمة مراعاة:
[]...
ما إذا كانت قد أجريت أو جتري التحقيقات أو اإلجراءات املذكورة بنزاهة أو استقاللية ،أو إذا
’‘1
كانت قد هدفت أو ُتدف إىل محاية الشخص املعين من املسؤولية اجلنائية أو إذا قد أجريت أو جترى على حنو
ُيُتم احلقوق األساسية للمتهم احُتاما تاما[ )455(.التشديد مضاف هنا]

 – 112وعلى الرغم من أن أسباب عدم اعتماد هذا املقُتح مل تذكر على وجه الدقة يف األعمال التحضريية ،ترى
دائرة االستئناف أن كون املادة ( )1( 11ج) ذاُتا ال تقتضي بصريح العبارة أن تراعي احملكمة ما إذا كانت
اإلجراءات الوطنية حتُتم احُتاما تاما حقوق املشتبه به يف اإلجراءات القانونية السليمة هو أمر ذو مغزى .وهلذا
األمر أمهية خاصة إذا علم أنه كان موضوع مقُتح قدنم هبذا الشأن حتديدا يف أثناء املداوالت بشأن هذه املادة.
خيص مبدأ عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ذاُتا مرتني وما أصبح فيما بعد
 – 111إضافة إىل ذلك ،وفيما ّ
املادة ( )3( 11ب) ،تالحظ دائرة االستئناف أن تركيز الصيغة األصلية هلذه املادة يف مشروع النظام األساسي
للمحكمة كان منصبا على ما إذا ”كانت احملاكمة األوىل صورية أي أهنا كانت ُتدف إىل محاية املتهم من

( )454تقرير اللجنة التحضريية ،الفقرة  121اليت تشري إىل أن عددا من الوفود أبدى ،فيما يتعلق مبا كان آنذاك الفقرة الثالثة من
ديباجة مشروع النظام األساسي (تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورُتا السادسة واألربعني 1 ،أيار/مايو إىل  11متوز/يوليو
( ،A/49/10 ،1774املشار إليه فيما يلي بـ”مشروع النظام األساسي“) ،الصفحتان  43و ،)44الرأي القائل بأن” :يف حني أن
البت فيما إذا كانت هذه النظم ’عدمية
البت فيما إذا كانت النظم اجلنائية الوطنية ’متاحة‘ هو أمر أكثر اعتمادا على الواقع ،فإن ّ
ّ
الفعالية‘ أمر يعتمد أكثر من الالزم على الرأي الشخصي .وإذا ما بتت احملكمة يف ذلك فإهنا تضع نفسها يف مركز إصدار احلكم
على النظام اجلنائي للدولة املعنية .وهذا ما يعد تطاوال على سيادة النظم القانونية وقد يكون حمرجا هلذه الدولة بدرجة قد تعيق تعاوهنا
مع احملكمة يف هناية املطاف“.
( )455مشروع املقُتح الذي ق ّدمته إيطاليا بشأن املادة  5 ،35آب/أغسطس  .Non-Paper/WG.3/No.4 ،1775انظر أيضا مقال
هوملز ،الصفحة ” :51وكان املعيار األخري لتحديد عدم الرغبة هو مسألة استقالل اإلجراءات ونزاهتها [حيادها] .وكانت الفكرة
األصلية تتمثّل يف إدماج هذا املقُتح ضمن املعايري املتعلقة بعدم القدرة .فإذا كانت الدولة غري قادرة على إقامة إجراءات مستقلة
تتدخل .ومتّ تناول
ونزيهة [حمايدة] (وال سيما عن طريق ضمان اإلجراءات القانونية السليمة للمدعى عليهم) ،فينبغي للمحكمة أن ّ
مسألة حقوق املدعى عليهم يف أجزاء أخرى من النظام األساسي ورأى العديد من الوفود أن إنصاف اإلجراءات ال ينبغي أن يكون
سببا من األسباب اليت يستند إليها يف تعريف التكامل“.
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املسؤولية اجلنائية الدولية“ وأنه أبديت آراء مماثلة لآلراء اليت ذكرت فيما تق ّدم خالل مداوالت صياغة هذه
املادة(.)452
 – 115ومن مثّ فإن ما يعرف من مداوالت صياغة املادة ( )1( 11ج) يؤيد تفسري دائرة االستئناف ملا ينصب
عليه تركيزها وهو ضمان عدم فرار املتهم من العدالة .وليست الدائرة على علم بشيء يف هذه املداوالت يشري إىل
()452
نصت املادة ( )1( 41ب) من مشروع النظام األساسي يف جزئها ذي الصلة أنه ال جتوز مبوجب النظام األساسي حماكمة
ّ
شخص سبق أن حوكم أمام حمكمة أخرى إال يف حاالت منها إذا ”كانت اإلجراءات أمام احملكمة األخرى بعيدة عن النزاهة
واالستقالل أو كان قد ق ِ
صد منها محاية املتهم من املسؤولية اجلنائية الدولية ،أو مل يكن سري إجراءات احملاكمة متسما بالعناية“ .وورد

يف التعليق امللحق هبذه املادة ما يلي” :تتناول الفقرة  1من املادة  41موضوع احملاكمة الالحقة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ،عن
جرمية سبق أن كانت موضوعا حملاكمة أمام حمكمة أخرى .وهي ال حتظر يف مجيع احلاالت احملاكمة الثانية .وبدال من ذلك تنص على

استثناءين من املبدأ وذلك( :أ) عندما تكون احملاكمة األوىل قد جرت بشأن جرمية عادية‘؛ و(ب) عندما تكون احملاكمة األوىل جمرد
حماكمة صورية ،أي جمرد حماكمة ق ِصد هبا محاية املتهم من املسؤولية اجلنائية الدولية“ (مشروع النظام األساسي ،الصفحة  ،55الفقرة

 ،5التشديد مضاف هنا) .مث ورد يف التعليق ذاته” :إن الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة  1تعكس الرأي القائل بأن احملكمة جيب أن
تكون قادرة على حماكمة أي متهم إذا كانت الدعوى اجلنائية السابقة عن األفعال ذاُتا دعوى ’صورية‘ حقا ،بل رمبا كان القصد
التعرض للمقاضاة أمام احملكمة .وقد اعتمدت اللجنة عبارات ’مل يكن سري إجراءات احملاكمة متسما
منها محاية الشخص من ّ

بالعناية‘ على أن يكون املفهوم منها أهنا مل تكن مقصودة لتطبق على جمرد اهلفوات أو األخطاء الصادرة من جانب االدعاء السابق،
ِ
حتمل املسؤولية احلقيقية عن األفعال
بل على نقص يف العناية يبلغ من اجلسامة درجة يتضح منها أنه قد قصد به محاية املتهم من ّ
املعنية .واملقصود من الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة  1هو معاجلة احلاالت االستثنائية دون غريها“ (مشروع النظام األساسي ،الصفحة
 ،55الفقرة  .)1وإن الفقرتني  111و 113من تقرير اللجنة التحضريية سديدتان يف هذا الصدد .وتقول الفقرة  111أنه لوحظ أن
[ما ميثّل اآلن املادة  ]11ينبغي أال ينطبق على ”الدعاوى اليت أوقف سريها ألسباب فنية .وعالوة على ذلك ،ينبغي أال يؤول مبدأ
عدم جواز حماكمة الشخص على ذات اجلرم مرتني بطريقة تتيح للمجرمني اإلفالت من أي إجراء“ [التشديد مضاف هنا]؛ وتقول
الفقرة ” :113وأعرب كذلك عن رأي مفاده أنه ينبغي أن تدرج يف املادة  ،41الدعاوى اليت يكون فيها احلكم الذي أصدرته الوالية
القضائية الوطنية على اجلرمية واضح القصور ،باعتبار ذلك استثناء من مبدأ عدم جواز حماكمة الشخص على اجلرم مرتني .وأشري مع

ذلك إىل أن من احللول املمكنة يف هذا الشأن ما يتمثّل يف أال يكفل للمحكمة حماكمة شخص سبق بالفعل حماكمته أمام حمكمة
أخرى إال إذا قصدت اإلجراءات املتبعة يف احملكمة األخرى بوضوح محاية املتهم عن مسؤوليته اجلنائية الدولية“ [التشديد مضاف
أقر بإمكان تفسري هذه املادة على أهنا تشمل اعتبارات مراعاة أصول احملاكمات – واقُتح
هنا] .ويبدو أيضا أن وفدا آخر على األقل ّ
حذفها هلذا السبب – مع أن ذلك ليس الغرض منها :ويف  ،1771اقُتحت اململكة املتحدة حذف الفقرة  1من املادة  41من
مشروع النظام األساسي ال سيما ألن ”للفقرة الفرعية (ب) نطاقا أوسع من اهلدف املرجو إذ تتيح أن يؤخذ يف االعتبار جانب من
عدالة اإلجراءات الوطنية (حقوق املتهم) يتعدى نطاقه هدف هذه املادة“ (ورقة مناقشة صادرة عن اململكة املتحدة 17 ،آذار/مارس
 ،1772الفقرة  ،15التشديد مضاف هنا).
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أن مقصد هذه املادة األول هو محاية حقوق املشتبه يف إجراءات قانونية سليمة على الصعيد الوطين ومل يذكر الدفاع
أي مداوالت أو مراجع يف هذا الصدد.
تتضمن األحكام
 – 117ولكن على الرغم مما ورد فيما سبق ،تالحظ دائرة االستئناف أيضا أنه مع أن املادة ّ 11
ككل يقوم على املقتضى املنصوص عليه يف املادة )3( 11
اخلاصة باملسائل املتعلقة باملقبولية ،فإن النظام األساسي ّ
وهو أن تطبيق القانون مبوجب النظام األساسي وتفسريه جيب أن يكونا ”متسقني مع حقوق اإلنسان املعُتف هبا
دوليا“ .وحتيط دائرة االستئناف علما أيضا بالفقرة األخرية من الديباجة اليت تشري إىل أن الدول األطراف يف النظام
األساسي ”[مص نممة] على ضمان االحُتام الدائم لتحقيق العدالة الدولية“ .وكما ورد فيما سبق ،ترى دائرة
االستئناف أنه مل يكن القصد من املادة  11أن جتعل مبادئ حقوق اإلنسان يف حد ذاُتا مسألة حامسة يف الفصل
يف مقبولية الدعوى .لكن مع ذلك تشاطر دائرة االستئناف املدعية العامة رأيها أن كون البت يف مقبولية الدعوى
تغض الطرف عن األدلة البيّنة
ليس تدقيقا يف عدالة اإلجراءات الوطنية ال يعين يف حد ذاته أن ”احملكمة جيب أن ّ
والقاطعة اليت تثبت أن اإلجراءات املقامة على الصعيد الوطين تفتقر متاما إىل اإلنصاف(.“)451
جمرد توطئة
 – 131وحىت يف احلاالت األبعد احتماال ،فلن تعترب دائرة االستئناف اإلجراءات اليت هي يف الواقع ّ
معروفة نتيجتها سلفا لإلعدام وبالتايل خمالِفة ألبسط مفاهيم للعدالة ،كافية للقضاء بعدم مقبولية الدعوى( .)455وقد
البني أن اجملتمع
تنشأ حاالت أقرب احتماال تكون فيها انتهاكات حقوق املشتبه به جسيمة إىل ح ّد يصبح فيه من ّ
( )451جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .17
()455
احلجة يف وجاهة تقبّل احملاكمات الوطنية
انظر عموما ف .ميغري وم.ج .سامسن” ،االستمساك مببدأ التكامل يف ليبياّ :
املعيبة“ ،اجمللد احلادي عشر ( ،)3جملة العدالة اجلنائية الدولية (F. Megret & M.G. Samson, "Holding the Line[ )1113
on Complementarity in Libya: the Case for Tolerating Flawed Domestic Trials" 11(3) Journal of

 ،]International Criminal Lawالصفحة  .511ويقول الكاتبان يف الصفحة  552ما يلي” :على الرغم من أن النظام األساسي
البني أنه جيب تفسري ’نية تقدمي الشخص املعين للعدالة‘ املنصوص عليها يف
يرمي إىل احلؤول دون اإلفالت من العقاب وأن من ّ

املادة ( )1( 11ج) من هذا املنطلق ،فإننا نرى أن استعمال كلمة ’العدالة‘ هنا يشمل الفكرة العامة ومفادها أن اهلدف املنشود هو
برمتها .ويف احملاكمات اليت تكون فيها
بالفعل حتميل الشخص املعين املسؤولية اجلنائية ،ال إحباط غاية اإلجراء اجلنائي بعملية ومهية ّ
البني .وال يتعلّق األمر عندئذ
تغري من األمر شيئا ،نكون قد جاوزنا احلد الفاصل بني العدالة املنقوصة والظلم ّ
اإلدانة حتمية مثال أو ال ّ
بأي ’حماكمات‘ على اإلطالق ،بل يصبح ،إذا ح ِكم على املتهم باإلعدام ،أشبه باإلعدام اخلارج عن نطاق القضاء ،وإذا س ِجن،
التعسفي .وال يكون ما يسمى باحملاكمة حمفال للنظر يف القضية بل وسيلة النتهاك حقوق اإلنسان .فتقييم
أقرب إىل االحتجاز ّ
احملكمة اجلنائية الدولية يف هذه الظروف ال يكون تقييما ملعايري وإجراءات حقوق اإلنسان السارية على الصعيد الوطين يف حد ذاُتا،
بل حتديد ملا إذا كان قد جرى شيء ميكن أن يوصف باحملاكمة“ [أغفلت احلاشية هنا].
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يقر بأن املتهم يقدم إىل العدالة بأي صورة من صور العدالة احلقة .ففي هذه الظروف ،ميكن أن
الدويل ال ميكن أن ّ
ُياج حىت بأن الدولة ال حت ّقق أو تقاضي حقا على اإلطالق( .)457ويتوقف حتديد ما إذا كانت الدعوى ستكون يف
هناية املطاف مقبولة يف هذه الظروف .إال أن دائرة االستئناف ُتلص بالنظر إىل كل االعتبارات املبينة آنفا إىل ما
يلي:
 )1لكي تكون القضية مقبولة ألن الدولة غري راغبة حقا يف التحقيق واملقاضاة باملعىن الوارد يف املادة ( )1( 11ج) من
النظام األساسي ،يتعني إقامة الدليل على أن اإلجراءات مل تباشر أو ال جتري مباشرُتا بشكل مستقل أو نزيه
[حمايد] وب ِ
وشرت أو جتري مباشرُتا على حنو ال يتفق ،يف هذه الظروف ،مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة.
 )1وبالنظر إىل نص هذا احلكم وموضوعه والغاية منه ،ال يعىن البت يف هذه املسألة بإجراء تقييم ي نبني إن كانت
حقوق املشتبه به يف إجراءات قانونية سليمة قد انت ِهكت يف حد ذاُتا .وعلى وجه اخلصوص ،ينبغي أن يفهم أن
مفهوم اإلجراءات اليت ”جتري مباشرُتا على حنو ال يتفق ،يف هذه الظروف ،مع نية تقدمي الشخص املعين للعدالة“
يدل بوجه عام على اإلجراءات اليت من شأهنا أن تؤدي إىل إفالت املشتبه به من العدالة ألن حماكمته ال جترى حقا
على النحو السليم إلثبات مسؤوليته اجلنائية وإَّنا تتبع فيها إجراءات أشبه باإلجراءات الصورية اليت يقصد منها
محاية ذلك الشخص.
 )3غري أنه قد تكون ،حسب وقائع كل قضية ،مثة ظروف ترتكب فيها انتهاكات جسيمة حلقوق املشتبه به إىل ٍ
حد
يِ
فقد اإلجراءات قدرُتا على حتقيق أي شكل من أشكال العدالة احلقة للمشتبه به فيتعني أن تعد ،يف تلك
الظروف ،إجراءات ”ال تتفق مع نية تقدمي الشخص إىل العدالة“.

 – 131بالنظر إىل ما تق ّدم وملا كان الدفاع ُياج بأن عدم احُتام الدولة املعنية حقوق املشتبه به يف حماكمة عادلة
يكفي يف حد ذاته للقضاء بأهنا غري راغبة حقا يف االضطالع بالتحقيق أو املقاضاة ،فإنه جيب رفض هذه احلجة.
وتالحظ دائرة االستئناف أنه كان من السديد واملناسب أن تنظر الدائرة التمهيدية فيما اُتذته ليبيا من تدابري
للتحقيق وما أحرزته اإلجراءات الوطنية من تق ّدم لتقييم ما إذا كانت ليبيا راغبة حقا يف التحقيق بشأن السيد
السنوسي ومقاضاته( .)421وقد أصابت الدائرة التمهيدية يف تشديدها على أنه ال جيوز أن يعترب سببا للخلوص إىل
عدم الرغبة أو عدم القدرة ”إال املخالفات اليت قد متثل مؤشرات على واحد أو أكثر من املسارات املبينة يف املادة

( )457انظر املادة ( )1( 11أ) من النظام األساسي.
( )421القرار املطعون فيه ،الفقرات  117إىل .112
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 )1( 11أو ( )3املدعومة باألدلة واملعلومات الكافية املقدمة إىل الدائرة“( )421كما أصابت يف خلوصها إىل أن
”انتهاكات احلقوق اإلجرائية للمتهم املدعي هبا ال متثّل يف حد ذاُتا أسبابا للخلوص إىل عدم الرغبة أو عدم القدرة
مبوجب املادة  11من النظام األساسي(.“)421
 – 131تالحظ دائرة االستئناف ،كما ذهب إىل ذلك الدفاع واجملين عليهم ،أن الدائرة التمهيدية مل ِ
تستفض يف
تفسري املادة ( )1( 11ج) ومقتضياُتا ويبدو أهنا اعتربت ،يف تقييمها لبعض االنتهاكات املدعي هبا حلقوق السيد
السنوسي ،أن هذه االنتهاكات ليست سديدة إال فيما يتصل باستقالل اإلجراءات ونزاهتها [حيادها]( .)423ومل
ككل ،ويعزى ذلك ،كما سيبني فيما يلي ،إىل أن الدفاع مل يربهن على أن
يعب ذلك قرار الدائرة التمهيدية
ّ
االستنتاجات اليت خلصت إليها الدائرة التمهيدية فيما يتعلّق بالوقائع غري معقولة .وعليه ،فإن أي وجه عدم اتساق
مع هنج دائرة االستئناف ما كان ليؤثّر على قرار الدائرة التمهيدية اإلمجايل القاضي بأن ليبيا ليست غري راغبة حقا
يف االضطالع باإلجراءات.
(ج) تقييم نهج الدائرة التمهيدية في النظر في الوقائع

( )1حجج األطراف واملشاركني

 – 133حتت عنوان ”عدم اخللوص إىل أن السيد السنوسي ال يقدم إىل العدالة يف إطار إجراءات مستقلة ونزيهة
[حمايدة]“(ُ ،)424يتج الدفاع بأمور منها أن ”ما كان ميكن لدائرة تلزم جادة املعقولية أن ُتلص من األدلة ومن
ظروف قضية السيد السنوسي املعينة أنه يعامل معاملة منصفة وأنه سيحاكم يف ليبيا حماكمة نزيهة ومستقلة
[حمايدة]“( .)425ويذهب الدفاع إىل أن الدائرة التمهيدية مل تقدنر أمهية األدلة اليت قدمها الدفاع إليها حق قدرها
ونظرت فيها على حنو إمجايل وأخطأت بعدم إقامة أي وزن هلا(.)422

( )421القرار املطعون فيه ،الفقرة .111
( )421القرار املطعون فيه ،الفقرة .135
( )423القرار املطعون فيه ،الفقرة .135
( )424الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الصفحة .35
( )425الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .71
( )422الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .73
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 – 134تتمثل حجة الدفاع يف جوهرها يف أن السيد السنوسي سيدان وُيكم عليه بعقوبة اإلعدام يف إجراءات ال
تفي بأي معايري مقبولة( .)421ويزعم الدفاع يف مجلة أمور أن ”السيد السنوسي مسجون سجنا انفراديا ،وأنه ظل
دون حمام يدافع عنه طيلة اإلجراءات اليت ع ِقدت بشأنه ،وأن أخباره انقطعت عن عائلته ،وأنه استج ِوب وتعرض
لسوء املعاملة لكي يعُتف ،عاملا أن ابنته الصغرى كان ُيتجزها آسروه وأهنا اخت ِطفت من بعد ذلك ،وأنه تعذر على
حماميه يف احملكمة اجلنائية الدولية زيارته ،وأن حراسه هم من ضحاياه املزعومني ،يف وجود أفراد ميليشيا مسلحة ،ويف
()425
تصور أن يفعل أي قضاة
ظل ضغوط هائلة من الرأي العام إلعدامه ثأرا ملا جرى يف املاضي“ وأنه ”ال ميكن ُّ
شيئا آخر غري إدانة السيد السنوسي واألمر بإعدامه بالنظر إىل تبعات املسألة على مناصبهم بل على سالمتهم
وحياُتم“(( )427أ ِ
غفلت احلاشية هنا).
 – 135وحتاج ليبيا بأن الدفاع مل يقم الدليل على أن الدائرة التمهيدية أخطأت يف النهج الذي اتبعته يف النظر يف
األدلة وأن األخطاء اليت يزعم الدفاع وقوعها فيما يتعلق بالوقائع ”تستند إىل معيار قانوين غري صحيح“ وال تبلغ
مبلغ األخطاء الواضحة حىت إذا استنِد إىل ”املعيار الصحيح“(.)411
يبني كيف أخطأت الدائرة التمهيدية يف تقييم األدلة أو كيف أن
 – 132تقول املدعية العامة إن الدفاع ال ن
استنتاجاُتا مل تكن معقولة( .)411وحتاج بأمور منها أن حجج الدفاع فيما يتعلق حبقوق السيد السنوسي يف إجراءات
إجراءات قانونية سليمة تستند إىل تفسري غري صحيح للقانون ”ومتثنل اختالفا ناجتا عن سوء فهم لتقييم الدائرة
لألدلة“(.)411
 – 131ويؤيد اجملين عليهم متام التأييد حجج الدفاع املتعلقة بتقييم الدائرة التمهيدية للوقائع ذات الصلة بعدم
تبني أن ليبيا غري راغبة (وغري
الرغبة (وعدم القدرة) وُياجون بأن الدائرة مل تقينم على حنو سليم األدلة الطائلة اليت ن
قادرة)(.)413
( )421الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .73
( )425الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .113
( )427الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .72
( )411جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  .53انظر ،عموما ،الفقرات  17إىل  31والفقرات  11إىل .111
( )411جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  .24انظر ،عموما ،الفقرات  24إىل .71
( )411جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  14و.15
( )413مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .12
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 – 135وستتناول دائرة االستئناف ما ساقه الدفاع من حجج ذات طابع أكثر حتديدا وما قدنم من أجوبة عليها يف
معرض بـتنها يف هذا اجلزء من دعوى االستئناف الذي يرد فيما يلي مباشرة.

ت دائرة االستئناف يف املسألة
( )1ب ُّ

 – 137ترى دائرة االستئناف ،لألسباب اليت ترد فيما يلي ،أن الدفاع مل يقم الدليل على أن استنتاجات الدائرة
التمهيدية غري معقولة.
ويقسم الدفاع األخطاء املدعى بوقوعها إىل عدة فروع ستتناوهلا دائرة االستئناف بالدراسة تباعا .وال ُيدند
 – 141ن
لكن
الدفاع بوضوح ما إذا كانت األخطاء اليت يدعى بوقوعها أخطاء تتعلق بالقانون أم بالوقائع أم باالثنني معاّ .
النهج الذي سلكه الدفاع يف عرض حججه يوحي بأهنا أخطاء تتعلق يف املقام األول بالوقائع.
 – 141فيما خيص األخطاء يف الوقائع ،سبق أن قضت دائرة االستئناف بأهنا
لن تتدخل يف استنتاجات دوائر الدرجة األوىل فيما يتعلق بالوقائع ما مل يـقم الدليل على أهنا ’ارتكبت خطأ بيننا إما

بإساءُتا تقييم الوقائع أو بأخذها بوقائع غري ذات صلة أو بعدم أخذها بوقائع ذات صلة‘ [ .]...وفيما يتعلق
بإساءة تقييم الوقائع ،سبق لدائرة االستئناف أن بينت أهنا ’لن تتناول تقييم الدائرة التمهيدية أو الدائرة االبتدائية
تبني كيف أمكن للدائرة
بالتعديل جملرد أهنا كانت ستخلص إىل استنتاج خمتلف .إهنا ال تتدخل إال إذا مل تستطع ُّ
اخللوص إىل االستنتاج املعين على حنو معقول من األدلة اليت قدنمت إليها‘([ )414أ ِ
غفلت احلاشية هنا]

 – 141إن معيار املراجعة هذا هو ما ستسُتشد به دائرة االستئناف يف نظرها فيما يدعي الدفاع بوجوده من
أخطاء يف الوقائع.
ُ – 143ياج الدفاع أوال بأن الدائرة التمهيدية أغفلت ”أدلة جوهرية وقاطعة“ تثبت أن ”الظروف الكفيلة بعقد
حمكمة عادلة ونزيهة [حمايدة] ومستقلة غري قائمة متاما يف ليبيا“( .)415ويورد الدفاع يف الفقرة  72من وثيقته
الداعمة لالستئناف قائمة من أحد عشر بندا تتعلق بأوجه القصور اليت يزعم وجودها يف اإلجراءات املعقودة على
( )414احلكم الصادر بشأن مقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف ،الفقرة .73
( )415الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .72
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الصعيد الوطين يف ليبيا ويشري إىل أن مصادر األدلة على صحة ما يسوقه من تأكيدات ”ترد يف احلواشي“ اليت
تتسم باإلسهاب وتعدند من مجلة أمور ما قدنم إىل الدائرة التمهيدية من مذكرات وأدلة .غري أنه فيما خال التأكيد
اإلمجايل بأن الدائرة التمهيدية أغفلت ”أدلة جوهرية وقاطعة“ يف اخللوص إىل استنتاجها ،ال ُيدند الدفاع دقيق
التحديد ماهية اخلطأ الذي يدعى بوقوع الدائرة التمهيدية فيه فيما يتعلق ٍ
بكل من التأكيدات املسوقة وال يرنكز تركيزا
ملموسا على جوانب األدلة املشار إليها يف احلواشي اليت يزعم أهنا تقيم الدليل على أن الدائرة التمهيدية أخطأت يف
استنتاجها أو ناءت فيها عن جادة املعقولية .وهذا القصور يؤثر بالضرورة يف هنج دائرة االستئناف يف اإلجابة عن
هذا الشق من حجج الدفاع.
 – 144ومع ذلك ،تبدي دائرة االستئناف التعليقات احملددة التالية بشأن البنود اليت وردت يف القائمة:
(أ) إن إفادات الدفاع بشأن ”ما هو يف واقع األمر سجن انفرادي“ يتعلق حبجج سيقت بشأن عدم وجود
حمام ميثل السيد السنوسي ،وهو ما راعته الدائرة التمهيدية وتناولته دائرة االستئناف – ورفضته – فيما سبق.
()412
وينسحب األمر ذاته على األدلة اجلديدة املزعومة بشأن املعاملة اليت يلقاها السيد السنوسي يف احلجز
نظرا إىل أن طلب الدفاع الرامي إىل قبول مزيد من األدلة يف إطار دعوى االستئناف قد رفِض .وعليه جيب
أيضا رفض احلجج اليت ساقها الدفاع يف هذا اجلزء من االستئناف.
(ب) إن املسائل الناشئة عن تأكيد الدفاع أنه بالنظر إىل املطالب الشعبية والتصرُيات الصادرة عن أعضاء
احلكومة فإن ”الضغوط اليت يتعرض هلا القضاء اللييب قد بلغت حدا ال ميكن معه أن تفضي اإلجراءات
املعقودة على الصعيد الوطين إال إىل إدانة السيد السنوسي وإعدامه( “)411تناولتها الدائرة التمهيدية ورفضتها
خالصة إىل أهنا مل تقتنع بأن ”التصرُيات اليت أحال إليها الدفاع ميكن أن تعزى إىل مسلك صدر فعال أو
يعتقد أنه صدر عن السلطات القضائية الليبية املنخرطة يف اإلجراءات املقامة على السيد السنوسي ”وأهنا
لذلك مل تقتنع بأن من شأن هذه التصرُيات أن تدل على أن اإلجراءات ال يضطلع هبا على حنو مستقل
ونزيه [حمايد] وأهنا ال تتسق مع نية تقدمي السيد السنوسي إىل العدالة باملعىن املقصود يف املادة ( )1( 11ج)

( )412الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  ،72البند األول من القائمة.
( )411الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  ،72البند الثاين من القائمة.
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من النظام األساسي( .)415وال يأيت الدفاع بأدلة يف االستئناف تثبت أن استنتاج الدائرة التمهيدية فيما يتعلق
بالوقائع ذات الصلة هبذه التصرُيات ومفاده أهنا ال ميكن أن تنسب إىل السلطات القضائية ليس معقوال
(بدال من جمرد اإلعراب عن االختالف مع الدائرة يف االستنتاج الذي خلصت إليه فيما يتعلق بالوقائع).
ولذا جيب رفض احلجج الذي سيقت يف هذا الصدد.
(ج) وعلى نفس املنوال ،فإن تأكيد الدفاع أن ”القضاة وأعضاء النيابة مبن فيهم م ّْن يتولون النظر يف قضية
السيد السنوسي يتعرضون للتهديد واالعتداء“( )417تناولته الدائرة التمهيدية( )451على وجه التحديد وراعت
الوضع األمين عموما يف اخللوص إىل استنتاجها اإلمجايل بشأن عدم القدرة( .)451وعليه فإن االستنتاج الذي
تصور أن يكون مبقدور أي ٍ
قاض
يزعم الدفاع استخالصه استنادا إىل الوضع األمين أال وهو أنه ”ال ميكن ُّ
أن يصدر حكما سوى بإدانة السيد السنوسي وإعدامه( “)451بالنظر إىل الوضع األمين هو من قبيل الرجم
بالغيب؛
(د) ومثة اعتبارات شبيهة باالعتبارات املبينة يف الفقرة السابقة تسري على ادعاءات الدفاع املتعلقة بنفوذ
امليليشيات املسلحة وسلطتها“ واالستنتاج الذي يزعم الدفاع بأنه ميكن اخللوص إليه أال وهو ”أنه ال ميكن
تصور أن تكون أي حمكمة تعقد يف اهلضبة حمكمة مستقلة ومبنأى عن نفوذ اجلماعات املسلحة( .“)453ولذا
ُّ
جيب أيضا رفض هذه احلجج ألهنا غري مسندة باألدلة.
( )415القرار املطعون فيه ،الفقرة  .141يالحظ أن الدائرة التمهيدية يف خلوصها إىل ذلك االستنتاج أشارت يف حاشية إىل الفقرة
 125من جواب الدفاع على الطعن يف مقبولية الدعوى اليت أحيِل فيها إىل تصرُيات علنية أشار إليها الدفاع يف معرض حججه
وكذلك إىل استنتاجات خلصت إليها الدائرة التمهيدية فيما يتعلق باالدعاءات القائلة بافتقار القضاء اللييب افتقارا منهجيا لالستقالل
والنزاهة [احلياد] وهي االدعاءات اليت تتناوهلا دائرة االستئناف فيما يلي (انظر القرار املطعون فيه ،احلاشيتني  521و.)521
( )417الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  ،72البند الثالث من القائمة.

( )451القرار املطعون فيه ،الفقرات  157إىل  121و 111إىل  .151يالحظ أن الدائرة التمهيدية أشارت حتديدا إىل أغلبية فقرات
جواب الدفاع على الطعن يف امل قبولية وإفادات الدفاع اإلضافية بشأن الطعن يف املقبولية اليت يشري إليها الدفاع اآلن يف إطار دعوى
االستئناف (انظر القرار املطعون فيه ،احلاشيتني  211و 231مقارنتني بالوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتني  157و.)121
( )451القرار املطعون فيه ،الفقرتان  177و.313
( )451الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  ،72البند الثالث من القائمة.
( )453الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  ،72البند الرابع من القائمة .تناولت الدائرة التمهيدية حجج الدفاع فيما يتعلق مبا يدعى به
من سيطرة اجلماعات املسلحة على سجن اهلضبة يف الفقرات  123إىل  125من القرار املطعون فيه.
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(هـ) إن كون القاضية فان دين فينغرت قد أعربت عن خماوف تتعلق بالوضع األمين إثر اختطاف رئيس
الوزراء اللييب السابق( )454مث إطالق سراحه مل يقدح يف استنتاجها يف آخر املطاف أن الدعوى املقامة على
السيد السنوسي غري مقبولة استنادا إىل ما تضمنه سجل الدعوى آنذاك(.)455
تعرض السيد السنوسي لسوء املعاملة يف أثناء
(و) خلصت الدائرة التمهيدية فيما يتعلق مبا يدعى به من ُّ
احتجازه( )452إىل أن إفادات الدفاع يف هذا الصدد ”تأكيدات عمومية الطابع ليس عليها أي دليل
ملموس“ وأن املسألة مل تـثر على حنو سليم حبيث يتعني على ليبيا دحضها وأن ”عبء اإلثبات ال ميكن أن
يفسر على أنه واجب يقتضي إثبات عدم صحة أي ’شكوك‘ ميكن أن يثريها سائر أطراف دعوى الطعن يف
املقبولية( .“)451وكما خلِص إليه فيما تقدم ،فإن دائرة االستئناف ال جتد أي خطأ يف هنج الدائرة التمهيدية
هذا()455؛
(ز) إن ادعاء الدفاع بأن قول الدائرة التمهيدية إن اجللسة اليت ع ِقدت يف  17أيلول/سبتمرب ” 1113مرت
’دون وقوع حوادث‘ هو قول فادح خطؤه“( )457وليس له سند من األدلة – شأنه يف ذلك شأن سائر
االدعاءات اليت سيقت يف تلك الفقرة الفرعية من الوثيقة الداعمة لالستئناف واليت مل تتناول فيما تقدم.
واحلال هي أن الدائرة التمهيدية أشارت على وجه التحديد يف خلوصها إىل ذلك الرأي إىل استنتاجها أن
()471
اجللسة ”أفيد أهنا جرت دون وقوع حوادث أمنية على الرغم من وجود متظاهرين خارج قاعة احملكمة“

( )454الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  ،72البند اخلامس من القائمة.
(” )455إعالن القاضية كريستني فان دين فينغرت“ 11 ،تشرين األول/أكتوبر  ،1113الوثيقة
الفقرة .1

،ICC-01/11-01/11-466-Anx

( )452الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  ،72البند السادس من القائمة.
( )451القرار املطعون فيه ،الفقرة  .137وكانت الدائرة التمهيدية قد خلصت قبل ذلك إىل أنه ”لئن كان عبء اإلثبات يقع على
ليبيا ،فإنه جيب على أي طرف أو مشارك يسوق ادعاء يتعلق بالوقائع أن يأيت بأدلة تدعمه مبا يكفي العتباره قد سيق على النحو
السليم“ (القرار املطعون فيه ،الفقرة .)115
( )455انظر الفقرة  122وما يليها فيما تقدم.
( )457الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  ،72البند السابع من القائمة.
( )471القرار املطعون فيه ،الفقرة .313
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بأن أحالت إىل ثالثة مقاالت صحفية استندت إليها ليبيا( .)471وإذ نظرت دائرة االستئناف يف تلك
املقاالت الثالثة ويف اإلفادات اليت قدمتها ليبيا فيما يتعلق هبا( ،)471فإهنا ال جتد أي خطأ فيما يتعلق
باالستنتاج الذي خلصت إليه الدائرة التمهيدية .وتالحظ دائرة االستئناف أن الدفاع مل يقدنم إىل الدائرة
التمهيدية املقال الصحفي الذي يزعم االستناد إليه يف االستئناف فيما يتعلق هبذا االستنتاج ولذا ،ولألسباب
اليت أبديت فيما سبق فيما يتعلق بطلب تقدمي أدلة إضافية والطابع التصحيحي لدعاوى االستئناف ،فإنه
يتعذر على دائرة االستئناف األخذ به .ولذلك جيب رفض احلجج اليت ساقها الدفاع يف هذه الفقرة؛
(ح) وملا كان الدفاع ُياج بأنه ”مل يكن ببساطة مثة أساس ميكن أن تستند إليه الدائرة يف اخللوص إىل أن
حقوق السيد السنوسي يف إجراءات قانونية سليمة ض ِمنت له“( ،)473فقد تناولت دائرة االستئناف فيما
سبق احلجج املتعلقة بانعدام التمثيل القانوين ورفضتها .وفضال عن ذلك وكما بـ نني فيما سبق بشأن التفسري
الصحيح للمادة ( )1( 11ج) من النظام األساسي ،فقد أ ِ
وضح أيضا أن االعتبارات املتعلقة باإلجراءات
القانونية السليمة ال تفضي يف حد ذاُتا تلقائيا إىل جعل القضية مقبولة أمام احملكمة كما أن الدفاع مل يقم
الدليل على أن استنتاجات الدائرة التمهيدية فيما يتعلق هبذه احلقوق ليست معقولة .ولذا جيب رفض
حججه؛
تصور أن يديل شهود النفي بشهادُتم دفاعا عن السيد السنوسي يف حني
(ط) وحجة الدفاع بأنه ال ميكن ُّ
أنه مل تتخذ تدابري كافية حلمايتهم( )474هي من قبيل الرجم بالغيب وال سيما يف ظل عدم وجود أي
معلومات عن هوية هؤالء الشهود احملتملني .فاحلال هي أن الدائرة التمهيدية راعت على وجه التحديد عدم
وجود برنامج حلماية الشهود يف بتنها فيما إذا كانت ليبيا قادرة حقا على االضطالع بإجراءاُتا وفقا ملا تنص
عليه املادة  )3( 11من النظام األساسي( )475وخلصت أيضا إىل أن ”ليس يف املعلومات اليت يف حوزُتا مثة
ما يشري إىل أن ليبيا ستعنرض الشهود عمدا لتهديدات أمنية يف أراضيها أو تُتكهم دون محاية من هذه
( )471القرار املطعون فيه ،الفقرة  115واحلاشية .513
( )471إفادات ليبيا النهائية ،الفقرة .33
( )473الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  ،72البند الثامن من القائمة.
( )474الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  ،72البند التاسع من القائمة.
( )475القرار املطعون فيه ،الفقرات  151و 311و .311أشارت الدائرة التمهيدية على وجه التحديد إىل أن ”عدة مسؤولني إبان
عهد القذايف ممن ميكن أن ُياج بأن لشهادُتم أمهية خاصة يف الدعوى املقامة على السيد السنوسي حمتجزون حاليا يف سجن اهلضبة
يف طرابلس الذي [ ]...تسيطر عليه احلكومة الليبية“.
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التهديدات مبا يتناىف مع نية تقدمي السيد السنوسي للعدالة عمال باملادة ( )1( 11ج) من النظام
األساسي( – )472ومل يأت الدفاع بالربهان على أن ذلك االستنتاج غري معقول؛
ضح الدفاع صلة احتجاز ابنة السيد السنوسي( )471حبجج الدفاع بشأن مقبولية الدعوى .فهو مل
(ي) مل يو ن
يطعن طعنا مباشرا يف االستنتاج الذي خلصت إليه الدائرة التمهيدية بشأن هذه املسألة( )475ومل يأت
بالربهان على أنه غري معقول؛
()477

(ك) تناولت دائرة االستئناف حجج الدفاع فيما يتعلق بعدم قدرته على زيارة السيد السنوسي يف ليبيا
– ورفضتها – فيما تقدم.

ُ – 145تلص دائرة االستئناف إىل أن املسائل اإلثباتية اليت أثارها الدفاع واليت نوقشت فيما تقدم ،سواء إذا ن ِظر
إىل كل منها على حدة أم جمتمعة ،ال تثبت وجود أي خطأ يف استنتاجات الدائرة التمهيدية وذلك لألسباب املبينة
فيما تقدم.
 – 142وُياج الدفاع بعد ذلك بأن الدائرة التمهيدية مل تراع املعايري الدولية يف تقييمها لألدلة وأولت عوامل غري
سديدة وزنا ال موجب له( .)511وترى دائرة االستئناف يف ضوء استنتاجاُتا املتعلقة بالقانون وبالوقائع فيما سبق أن
حجج الدفاع يف هذا اجلزء من الوثيقة الداعمة لالستئناف تستند إىل تفسري غري صحيح ملعىن املادة ( )1( 11ج)
من النظام األساسي وأن ال سند هلا من الوقائع أو مل حتدند على حنو ملموس اخلطأ الذي وقعت فيه الدائرة
التمهيدية .وعليه ،فإن الدفاع مل يقم الدليل على وجود أي أخطاء يف هنج الدائرة التمهيدية أو فيما خلصت إليه
من استنتاجات.
( )472القرار املطعون فيه ،الفقرة .155

( )471الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  ،72البند العاشر من القائمة.
()475
تبني الظروف احمليطة بإدانة عنود
القرار املطعون فيه ،الفقرة  141اليت يرد يف اجلزء ذي الصلة منها ما يلي” :ال تسطيع الدائرة ُّ
السنوسي ويتعذر عليها على أي حال أن تستخلص أية استدالالت من هذه الواقعة اليت يشري إليها الدفاع .واحلال هي أن ’أوجه
القصور اإلثبايت واملخالفات اإلجرائية‘ اليت بينها الدفاع ،حىت لو كانت قد وقعت ،ال تدل على عدم رغبة ليبيا أو عدم قدرُتا على
االضطالع باإلجراءات بشأن السيد السنوسي“ [أ ِ
غفلت احلاشية هنا].
( )477الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  ،72البند احلادي عشر من القائمة.
( )511القرار املطعون فيه ،الفقرات  74و 77إىل .113
الرقم ICC-01/11-01/11 OA 6
113/111
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

/توقيع/

ICC-01/11-01/11-565-tARB 31-10-2014 103/123 NM PT OA6

 – 141وحتت عنوان ”’تقدُّم‘ اإلجراءات واجللسة اليت ع ِقدت يف  17أيلول/سبتمرب ُ ،)511(“1113ياج الدفاع
أساسا بأنه ما كان ينبغي للدائرة التمهيدية أن تويل وزنا لبلوغ الدعوى مرحلة االُتام ولكون اجللسة اليت ع ِقدت يف
 17أيلول/سبتمرب  1113قد مرت ”دون وقوع حوادث“( .)511وتتناول شىت احلجج اليت يسوقها الدفاع يف هذا
الصدد وترفض يف أجزاء أخرى من هذا احلكم .ولذا فإن دائرة االستئناف ليست حباجة إىل تناوهلا مبزيد من النقاش
هنا.
 – 145وُياج الدفاع بعد ذلك ،حتت عنوان ”املعاملة أثناء االحتجاز وانتهاكات حقوق السيد السنوسي يف
إجراءات قانونية سليمة“( )513بأن الدائرة التمهيدية قلبت عبء اإلثبات باقتضائها من الدفاع أن يثبت أن السيد
السنوسي ال يعامل معاملة إنسانية وال يقدم إىل العدالة( .)514وُياج الدفاع أيضا بأن استناد الدائرة التمهيدية إىل
ثالثة بنود من األدلة إلثبات أن ليبيا بددت على أية حال خماوف الدفاع هو استناد خاطئ وأن الدائرة التمهيدية مل
تراع مراعاة كافية عدم وجود ممثل قانوين للسيد السنوسي(.)515
 – 147تناولت دائرة االستئناف فيما تقدم حجج الدفاع فيما يتعلق بعبء اإلثبات وبعدم وجود ممثل قانوين
للسيد السنوسي ومل جتد خطأ يف هنج الدائرة التمهيدية( .)512فالدائرة التمهيدية مل تقلب عبء اإلثبات لكنها
خلصت خلوصا معقوال إىل أن املسألة جيب أن تثار على حنو سليم لكي تكون ليبيا ملزمة بإثبات عدم صحتها –
وهو ما مل يفعله الدفاع يف هذه الدعوى( .)511ويف تلك الظروف ،تكون أي عيوب يدعى بوجودها يف تقييم األدلة
اليت قدمتها ليبيا غري ذات أمهية يف اخللوص إىل استنتاجها النهائي أال وهو أن الدفاع مل يثر املسائل املعنية على حنو
سليم وأنه لذلك ال يتعني على ليبيا أن تثبت عدم صحتها( .)515ولئن كان ال يلزم لذلك أن تتناول حجج الدفاع
مبزيد من الدارسة ،فإن دائرة االستئناف تالحظ مع ذلك أن الدائرة التمهيدية مل ُتطئ بإشارُتا إىل أن ليبيا عاجلت
( )511الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الصفحة .51

( )511الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  114إىل .112
( )513الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .51
( )514الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  111و.115
( )515الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  117إىل .111
( )512انظر الفقرة  122وما يليها فيما تقدم.
( )511القرار املطعون فيه ،الفقرتان  115و.137
( )515القرار املطعون فيه ،الفقرة .137
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على أية حال معظم املسائل اليت أثارها الدفاع مبا فيها إفادة منظمة هيومن رايتس ووتش بأن السيد السنوسي مل
يشتك من إساءة معاملته بدنيا وأنه وصف أحواله يف مقابلة خاصة عقدُتا معه بأهنا معقولة(.)517
 – 151وحتت عنوان ”انعدام االستقالل والنزاهة [احلياد]“( ،)511يسوق الدفاع عدة حجج ستتناول دائرة
االستئناف كال منها على حدة فيما يلي .ودائرة االستئناف إذ تفعل ذلك ،ترى بناء على ما خلصت إليه من
استنتاجات فيما يتعلق بالوقائع يف الظروف املعينة هلذه الدعوى أنه ال يلزم أن تقدنم يف هذا احلكم تعريفا شامال
ألركان االستقالل والنزاهة [احلياد] .غري أهنا ترى أن التعاريف األساسية هلذين املصطلحني اليت است ِ
عملت فيما سبق
مبا يف ذلك يف سياق القرارات الصادرة عن حماكم حقوق اإلنسان سديدة فيما يتعلق مبعنييهما وفقا للمادة
( )1( 11ج) – على األقل عند النظر يف مدى استقالل ونزاهة [حياد] احملاكم الوطنية .ويشمل االستقالل عموما
مفهوم أن تكون احملاكم مستقلة عن السلطتني التنفيذية والتشريعية وعن األطراف املشاركة يف الدعاوى .أما فيما
خيص النزاهة [احلياد] ،فإنه تفُتض يف القاضي النزاهة الشخصية أو الذاتية [احلياد الشخصي أو الذايت] ما مل يثبت
عكس ذلك؛ غري أنه يتعني أيضا إيالء االعتبار ملا إذا كانت تـثار شكوك موضوعية معقولة يف نزاهته [حياده](.)511
ُ – 151ياج الدفاع أوال بأن الدائرة التمهيدية أغفلت ما لتصرُيات املسؤولني احلكوميني اليت يفُتض فيها ذنب
السيد السنوسي من تأثري على أعضاء السلك القضائي( .)511ويذهب إىل أنه يستحيل على أي حمكمة ،بسبب

( )517القرار املطعون فيه ،الفقرة .141
( )511الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الصفحة .55
( )511انظر يف هذا الصدد امل عيار الذي اعتمده قضاة احملكمة بكامل هيئتهم فيما يتعلق باحلياد باملعىن املقصود يف املادة ( )1( 41أ)
من النظام األساسي وهو” :ما إذا كانت الظروف تفضي باملراقب الرشيد ،امللنم اإلملام الصحيح ،إىل أن خيشى حتيز القاضي .وال
يعىن هذا املعيار مبا إذا كان املراقب احلصيف قد خيشى التحيز فحسب بل مبا إذا كان هذا التخوف رشيدا من الناحية املوضوعية“
(أ ِ
غفلت احلاشية هنا) ” :قرار قضاة احملكمة بكامل هيئتهم بشأن طلب التماسات الدفاع تنحية القاضي كونو تارفوسري عن نظر
قضية املدعية العامة ضد جان-بيري مببا غومبو وإمييه كيلولو موسامبا وجان-جاك ماجندا كابونغو وفيدل باباال واندو ونارسيس
أريدو“ 11 ،حزيران/يونيو  ،1114الوثيقة  ،ICC-01/05-01/13-511-Anxالفقرة  .11وقد اعتمدت دائرة االستئناف أيضا معيار
”املراقب الرشيد ،امللنم اإلملام الصحيح “،وإن كان ذلك يف سياق حياد املدعي العام عمال باملادة  )1( 41من النظام األساسي؛
انظر قضية املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وعبد اهلل السنوسي” ،قرار بشأن طلب تنحية املدعي العام“ 11 ،حزيران/يونيو
 ،1111الوثيقة ) ،ICC-01/11-01/11-175 (OA 3الفقرة .11
( )511الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  111و.113
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الرأي العام ووجود اجلماعات املسلحة ،أن تضمن للسيد السنوسي حماكمة عادلة ومستقلة ميكن أن ُيكم فيها
برباءته وبأن الدائرة التمهيدية جتاهلت ”املبدأ الراسخ الذي يقضي بأن ’تقام العدالة وأن يرى أهنا تقام“‘(.)513
 – 151وفيما يتعلق هبذه احلجة ،تالحظ دائرة االستئناف أن الدائرة التمهيدية مل تتجاهل مبدأ أن ”تقام العدالة
وأن يرى أهنا تقام“ إذ أوضحت أهنا مل تقتنع بأن تصرُيات املسؤولني الرمسيني اليت أحال إليها الدفاع ميكن أن
تعزى إىل ”إىل مسلك صدر فعال أو يعتقد أنه صدر عن السلطات القضائية الليبية املنخرطة يف اإلجراءات املقامة
على السيد السنوسي“ (التشديد هنا مضاف)( .)514وكما خلِص إليه فيما يتعلق حبجج الدفاع اإلمجالية الواردة
ضمن العنوان الفرعي ”إغفال أدلة جوهرية وقاطعة“( ،)515فإن الدفاع مل يقم الدليل على أن استنتاج الدائرة
التمهيدية املتعلق بالوقائع حاد عن جادة املعقولية.
 – 153وُياج الدفاع ضمن العنوان الفرعي ”انعدام االستقالل والنزاهة [احلياد]“( )512بأن الدائرة التمهيدية مل
تتناول حجة الدفاع القائلة بأن قضية السيد السنوسي تقتضي قدرا أكرب من التمحيص ألهنا ميكن أن تفضي إىل
احلكم بإعدامه( )511وأهنا رفضت عن خطأ احلجج اليت ساقها فيما يتعلق باإلجراءات املعقودة بشأن ابنته( )515واهنا
أغفلت ذكر أن السيد السنوسي مل ميثله حمام خالل اجللسة اليت ع ِقدت يف  17أيلول/سبتمرب  1113واليت
استندت إليها باعتبارها مثاال الستقالل القضاء إذ أشارت إىل أهنا أ نجلت لكي يتسىن ألفرقة الدفاع االطالع على
ملف االُتام(.)517
 – 154وفيما خيص هذه احلجج ،تالحظ دائرة االستئناف أوال أن الدائرة التمهيدية عرضت حجة الدفاع القائلة
بأنه جيب أن تكون االعتبارات املتعلقة باإلجراءات القانونية السليمة أشد صرامة يف قضية ميكن أن يصدر فيها
حكم باإلعدام .وذكرت بأهنا ستجري تقييمها بالرجوع إىل القانون الوطين اللييب( .)511وأوضحت أيضا اإلجراء
( )513الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .113

( )514القرار املطعون فيه ،الفقرة .141
( )515الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الصفحة .37
( )512الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الصفحة .55
( )511الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  114و.115
( )515الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .112
( )517الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .117
( )511القرار املطعون فيه ،الفقرتان  111و.111
الرقم ICC-01/11-01/11 OA 6
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

113/115

/توقيع/

ICC-01/11-01/11-565-tARB 31-10-2014 106/123 NM PT OA6

األشد صرامة الواجب التطبيق مبوجب القانون اللييب يف القضايا اليت ُيكم فيها على الشخص بعقوبة اإلعدام إثر
إدانته( .)511ولذا فقد كانت الدائرة التمهيدية تعي على وجه التحديد أن إمكان إصدار حكم باإلعدام هو جانب
تبت فيه فيما إذا كانت ليبيا غري راغبة يف االضطالع بالنظر يف الدعوى وأهنا اُتذت
من سياق الوقائع الذي كان ُّ
قرارها بناء على ذلك .واملسألة اليت كانت تقتضي أن يفصل فيها هي ما إذا كانت متطلبات املادة ( )1( 11ج)
من النظام األساسي مستوفاة .ولألسباب املبينة يف هذا احلكم ،فإن الدفاع مل يقم الدليل على وجود أي خطأ يف
استنتاجات الدائرة التمهيدية يف هذا الصدد .وثانيا ،مل يأت الدفاع بالربهان على أن استنتاجات الدائرة التمهيدية
فيما يتعلق بابنة السيد السنوسي ليست معقولة .وال ميكن على أية حال أن تثبِت هذه االدعاءات عدم رغبة ليبيا
يف االضطالع بالنظر يف هذه الدعوى باملعىن املقصود يف املادة ( )1( 11ج) من النظام األساسي .وثالثا ،أن دائرة
االستئناف تناولت فيما تقدم مسألة عدم وجود حمام ميثل السيد السنوسي.
 – 155وُياج الدفاع فضال عن ذلك بأن الدائرة التمهيدية استندت يف استنتاجها بشأن االستقالل والنزاهة
[احلياد] إىل أدلة مل يكن هلا بقضية السيد السنوسي صلة مباشرة ،ما يتناقض مع أفادت به من أهنا لن تنظر يف
األدلة اليت قدمها الدفاع إال إذا كان للصعوبات املنهجية اليت تساق تلك األدلة إلثباُتا تأثريٌ على قضية السيد
السنوسي(.)511
 – 152تالحظ دائرة االستئناف عموما أن النهج الذي اتبعته الدائرة التمهيدية يف النظر يف االستقالل والنزاهة
[احلياد] كان حذرا وموزونا( – )513ومل تقتنع باحلجج اليت أتى هبا الدفاع يف دعوى االستئناف .وتنوه بأن الدائرة
التمهيدية تناولت تناوال صرُيا التأكيدات اليت ساقها الدفاع واجملين عليهم فيما يتعلق بالوقائع( )514لكنها مل تقتنع
( )511القرار املطعون فيه ،الفقرة  115اليت أفادت فيها الدائرة التمهيدية مبا يلي ،مستشهدة يف حواش بفقرات من مذكرة الطعن يف
مقبولية الدعوى” :،جيوز للنائب العام أو للمدعى عليه ،تبعا ملا إذا كان احلكم الصادر حكما بالرباءة أم باإلدانة ،استئناف حكم
احملكمة االبتدائية اجلنائية أمام احملكمة العليا .فإذا تبني للمحكمة العليا وجود أخطاء قانونية ،فإهنا تبطل حكم احملكمة االبتدائية
اجلنائية .ويتبع إجراء أشد صرامة إذا أن ِزلت بالشخص عقوبة اإلعدام إثر إدانته .وال جيوز تنفيذ األحكام الصادرة يف هذه القضايا إال
بعد أن تنظر احملكمة العليا فيها وحىت إذا مل يطلب املدعى عليه استئناف العقوبة ،فإنه يتعني على النائب العام أن يقوم بذلك قبل
تنفيذها .وعالوة على ذلك ال يقتصر نظر احملكمة العليا يف هذه احلاالت على األخطاء القانونية بل يشمل مجيع املسائل الوقائعية
والقانونية واإلجرائية اليت أفضت إىل إصدار احلكم والعقوبة“ (أ ِ
غفلت احلواشي هنا).
( )511الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  111إىل .117
( )513انظر القرار املطعون فيه ،الفقرات  144إىل .155
( )514القرار املطعون فيه ،الفقرتان  142و.141
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هبا( .)515وكون الدائرة التمهيدية قد اقتنعت باألدلة اليت قدمتها ليبيا أكثر من اقتناعها باألدلة اليت قدمها الدفاع ال
يرقى يف حد ذاته إىل مرتبة اخلطأ الذي يستوجب االستئناف .فالدفاع مل يقم الدليل على وجود أي وجه لعدم
املعقولية يف استنتاجات الدائرة التمهيدية.
 – 151وُتتلف دائرة االستئناف مع الدفاع على وجه التحديد يف حجته القائلة بأن أيا من املواد اليت استنِد إليها
يف إصدار القرار املطعون فيه مل يكن له صلة بقضية السيد السنوسي( .)512فاملعلومات اليت قدمتها ليبيا عن
استقالل حماكمها وحيادها عموما واضحة الصلة بالدراسة الواجب إجراؤها مبوجب املادة ( )1( 11ج) من النظام
األساسي – كما تدل على ذلك صياغة القاعدة  51من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات نفسها (اليت تتيح للدولة
املعنية أن تقدنم إىل احملكمة معلومات تثبت أن ”حماكمها تستويف القواعد واملعايري املعُتف هبا دوليا إلجراء مالحقة
قضائية مستقلة ونزيهة [وحمايدة] بشأن سلوك مماثل“).
 – 155وفضال عن ذلك ،فإن األمثلة اليت استنِد إليها فيما خيص استقالل ونزاهة [حياد] اإلجراءات املتعلقة
مبسؤولني كبار آخرين يف النظام السابق ُيتجز حاليا واحد منهم على األقل يف نفس السجن الذي ُيتجز فيه السيد
السنوسي وضمت قضاياهم إىل قضية السيد السنوسي فصارت جزءا منها( )511هي عوامل واضح سدادها وتتعني
مراعاُتا وال سيما يف ظل عدم وجود معلومات حمددة تشري إىل أن اإلجراءات القضائية يف قضية السيد السنوسي ال
يضطلع هبا على حنو مستقل ونزيه [حمايد] .وليس بغري معقول أن يفُتض أنه إذا كانت اإلجراءات املقامة بشأهنم
ميكن أن تعقد على حنو مستقل ونزيه [حمايد] ،فإن األمر نفسه ينسحب على اإلجراءات املقامة بشأن السيد
السنوسي .فقد أشارت الدائرة التمهيدية( )515حتديدا إىل أن الدفاع طلب منها أن تأخذ باالعتبار تقريرا يفيد بأن
وزير التعليم يف النظام السابق صدر عليه حكم باإلعدام بتهم شبيهة بالتهم املوجهة إىل السيد السنوسي ولو دل
ذلك على شيء فإَّنا ُّ
يدل على أن القضايا اليت تتعلق بأعضاء النظام السابق أفضت إىل نتائج متباينة (راوحت بني
اإلدانة والتربئة).

( )515القرار املطعون فيه ،الفقرة  .155انظر أيضا الفقرات  145إىل .151
( )512الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .111
( )511انظر القرار املطعون فيه ،الفقرات  151و 154إىل .152
( )515القرار املطعون فيه ،الفقرة .142
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 – 157كما مل تقتنع دائرة االستئناف حبجة الدفاع بأن أحكام الرباءة اليت أشارت إليها الدائرة التمهيدية ليس هلا
صلة هبذه القضية وأهنا صدرت بشأن جرائم خمتلفة( .)517وما يتضح لدائرة االستئناف هو أن الدائرة التمهيدية رأت
أن ألحكام الرباءة املعنية صلة هبذه القضية ألهنا تثبت أن احملاكم الليبية برأت مسؤولني كبارا سابقني يف نفس النظام
من ُتم خطرية الشأن (وإن مل تكن نفس التهم املوجهة يف القضية قيد النظر اليت ملـّا تبدأ فيها احملاكمة) .وال جتد
دائرة االستئناف خطأ بيننا أو وجه عدم معقولية يف تنويه الدائرة التمهيدية حبجة ليبيا القائلة بأن أحكام الرباءة هذه
عدت ذات أمهية ألهنا تثبت استقالل احملاكم الليبية ونزاهتها [حيادها] بشأن كبار مسؤويل النظام السابق الذي
ُياكمون على جرائم خطرية الشأن(.)531
 – 121وأخريا ُياج الدفاع يف هذا اجلزء من دعوى االستئناف بأن الدائرة التمهيدية رفضت عن خطأ حجج
الدفاع بأن تسليم موريتانيا السيد السنوسي إىل ليبيا الذي يدعى بأنه غري مشروع يثبت أن ليبيا غري راغبة يف
حماكمته وغري قادرة على ذلك(.)531
 – 121وال جتد دائرة االستئناف وجها لعدم املعقولية يف استنتاج الدائرة التمهيدية أن ”الطرق اليت يدعى أهنا
اتُّبِعت يف تسليم السيد السنوسي إىل ليبيا ،بغض النظر عن صحة هذه االدعاءات“ ال تثبت عدم رغبة ليبيا أو
عدم قدرُتا باملعىن املقصود يف املادة  )1( 11أو ( )3من النظام األساسي( .)531كما أن دائرة االستئناف ال تقبل
تأكيد الدفاع أن املنحى الذي يدعى بأنه اتُّبع يف تسليمه جيعل إدانته حتمية( .)533فلم يكن من غري املعقول أن
ُتلص الدائرة التمهيدية إىل أن املنحى املتبع يف تسليمه ال ميكن ،يف ظروف هذه القضية ،أن يثبت عدم الرغبة
باملعىن املقصود يف املادة ( )1( 11ج) من النظام األساسي.
 – 121ولألسباب اليت وردت فيما تقدم ،ترى دائرة االستئناف أن الدفاع مل يثبت وجود أي خطأ يف استنتاجات
الدائرة التمهيدية فيما يتعلق هبذا الشق من دعوى االستئناف الذي جيب بالتايل أن يرفض.

( )517الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .115
( )531القرار املطعون فيه ،الفقرة .155
( )531الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  111إىل .111
( )531القرار املطعون فيه ،الفقرة .132
( )533الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .111
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 – 4عدم اخللوص إىل أن ليبيا غري قادرة على حماكمة السيد السنوسي

 – 123حتت عنوان ”عدم اخللوص إىل أن ليبيا غري قادرة على حماكمة السيد السنوسي“(ُ )534ياج الدفاع ،عمال
باملادة  )3( 11من النظام األساسي ،بأنه ينبغي نقض االستنتاج القائل بأن ليبيا قادرة على االضطالع باإلجراءات
يف هذه الدعوى( .)535ويقول إن ”الدائرة ،يف كل مسألة من املسائل اليت نظرت فيها [فيما يتعلق باملادة )3( 11
من النظام األساسي] مل ِ
تول وزنا للعوائق احلقيقية اليت يسببها الوضع األمين اهلش القائم يف ليبيا ألنه يؤثر تأثريا
مباشرا على قضية السيد السنوسي“( .)532مث يسوق الدفاع حججا تدحض استنتاجات الدائرة التمهيدية فيما
يتعلق بكل عامل من العوامل اليت تناولتها وهو ما ستتطرق إليه دائرة االستئناف بدورها فيما يلي.
 – 124تنص املادة  )3( 11على ما يلي:
لتحديد عدم القدرة يف دعوى معينة ،تنظر احملكمة فيما إذا كانت الدولة غري قادرة ،بسبب اهنيار كلي أو جوهري
لنظامه ا القضائي الوطين أو بسبب عدم توافره ،على إحضار املتهم أو احلصول على األدلة والشهادة الضرورية أو
غري قادرة لسبب آخر على االضطالع بإجراءاُتا.

 – 125تالحظ دائرة االستئناف أنه لكي ُتلص احملكمة إىل عدم القدرة وفقا للمادة  )3( 11من النظام
األساسي جيب عليها أن تقتنع بكال أمرين مها أنه مثة ”اهنيار كلي أو جوهري“ لنظام [الدولة] القضائي الوطين
وأنه نتيجة لذلك فإن ”الدولة غري قادرة على إحضار املتهم أو احلصول على األدلة والشهادة الضرورية أو غري
قادرة لسبب آخر على االضطالع بإجراءاُتا“ .ولذا ستنظر دائرة االستئناف أوال يف حجج الدفاع من ناحية ما إذا
كان هناك أي خطأ يف استنتاجات الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بكل جانب من جوانب ”عدم القدرة“ اليت
بـيننت .وكما ِ
أوضح يف هذا احلكم يف القسم املتعلق بعدم الرغبة ،فإن معيار مراجعة األخطاء ذات الصلة بالوقائع
هو ما إذا كانت استنتاجات الدائرة التمهيدية تنطوي على خطأ نبني أو مل تكن معقولة.

( )534الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الصفحة .55
( )535الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  113إىل .135
( )532الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .113
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(أ) عدم سيطرة الحكومة على مرافق االحتجاز

( )1اجلزء ذو الصلة من القرار املطعون فيه

 – 122نظرت الدائرة التمهيدية يف حجة الدفاع اليت مفادها أن سجن اهلضبة (املرفق الذي ُيتجز فيه السيد
السنوسي) ”تديره يف الواقع مجاعة مسلحة ُترج عن نطاق السيطرة الالزمة للحكومة“ (أ ِ
غفلت احلاشية هنا)(،)531
ورأت أن مسألة ما إذا كان سجن اهلضبة خيضع لسيطرة ليبيا هلا صلة بقدرُتا على إحضار السيد السنوسي
واالضطالع باإلجراءات( ،)535لكنها اقتنعت بأهنا تسيطر عليه سيطرة كافية( .)537ونظرت الدائرة التمهيدية فضال
عن ذلك يف األدلة القصرية اليت قدمها إليها الدفاع ،لكنها خلصت إىل أن هذه األدلة ال تدعم حجته بأن الوثيقة
املعنية تؤكد حقيقة سيطرة امليليشيات على السجن املذكور( )541وأهنا بينت أن اإلجراءات القضائية بشأن نزالء هذا
السجن ما زالت جارية وال يعوقها ما يدعى به من سيطرة امليليشيات عليه(.)541
 – 121ونظرت الدائرة التمهيدية أيضا يف حجة الدفاع القائلة بأن ليبيا ال تسيطر على مجيع مراكز االحتجاز يف
خمتلف أحنائها( )541وذلك يف سياق بتنها فيما إذا كان ذلك جيعل ليبيا غري قادرة على احلصول على األدلة والشهادة
الضرورية مبوجب املادة  )3( 11من النظام األساسي( .)543ويف معرض قيامها بذلك ،بينت الدائرة التمهيدية حجج
الدفاع وأدلته فيما يتعلق بعدم قدرة ليبيا على الوصول إىل الشهود واحلصول منهم على شهادُتم الضرورية( )544مبا
يف ذلك االستشهاد بقول أحد أعضاء النيابة يف قضية السيد السنوسي إن مثة سجونا سرية ال يستطيع النائب العام
دخوهلا( .)545وارتأت الدائرة التمهيدية أن الواقعة غري املتنازع فيها أال وهي أن عددا غري حمدد من مراكز االحتجاز
ملـّا يزل مل يدخل يف نطاق سيطرة احلكومة املركزية [ ]...قد تكون من الوقائع ’السياقية‘ ذات الصلة بتحديد ما إذا
كانت ليبيا قادرة على االضطالع بإجراءاُتا بشأن السيد السنوسي مبوجب املادة  )3( 11وأهنا سُتاعى يف إجراء
( )531القرار املطعون فيه ،الفقرة .123
( )535القرار املطعون فيه ،الفقرة .124
( )537القرار املطعون فيه ،الفقرة .124

( )541القرار املطعون فيه ،الفقرة .125
( )541القرار املطعون فيه ،الفقرة .125
( )541القرار املطعون فيه ،الفقرة  122اليت يشار فيها إىل جواب الدفاع على الطعن يف مقبولية الدعوى ،الفقرات  12إىل .54
( )543القرار املطعون فيه ،الفقرة .121
( )544القرار املطعون فيه ،الفقرتان  125و ،127اللتان يشار فيهما إىل تقريرين صادرين عن الفريق الدويل املعين باألزمات وتقرير
صحفي استند إليها الدفاع.
( )545القرار املطعون فيه ،الفقرة .127
الرقم ICC-01/11-01/11 OA 6
113/111
ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

/توقيع/

ICC-01/11-01/11-565-tARB 31-10-2014 111/123 NM PT OA6

التقييم اإلمجايل للوقائع( )542إىل جانب اإلفادات واألدلة اليت قدمتها ليبيا واليت تشري إىل أن وزارة العدل الليبية تعمل
على إخضاع مجيع مراكز االحتجاز للسيطرة الكاملة للشرطة القضائية وذلك مبساعدة حثيثة ومتواصلة من األمم
املتحدة(.)541
 – 125ونظرت الدائرة التمهيدية ،يف سياق استنتاجها اإلمجايل( ،)545آخذة باالعتبار األدلة اليت مجعتها ليبيا ،فيما
إذا كانت الوقائع الظرفية جتعل ليبيا غري قادرة( .)547وخلصت إىل أن الوضع األمين عامل ذو صلة إذ أنه قد يؤثنر
على قدرة ليبيا على احلصول على األدلة الالزمة لالضطالع بإجراءات جنائية حقيقية بشأن السيد السنوسي وأنه
جيب تقييم الوضع األمين يف ضوء عدم وجود محاية فعالة للشهود وكون بعض مرافق االحتجاز ال يزال مل ينضو
حتت سلطة وزارة العدل الليبية – ومها العامالن اللذان كانت هلما أمهية حامسة يف قضية القذايف ”نظرا إىل أن ليبيا
مل تثبت بالرباهني الكافية أهنا مجعت يف سياق حتقيقاُتا ما هو أكثر من جمرد حفنة من األدلة املتفرقة“( .)551أما يف
هذه القضية ،فقد قدمت ليبيا قدرا وافرا من األدلة وليس مثة ما يشري إىل أن مجع شهادة الشهود سيتوقف جراء
املخاوف األمنية على الشهود يف قضية السيد السنوسي أو انعدام سيطرة احلكومة على بعض مرافق االحتجاز(.)551
ورأت الدائرة التمهيدية أن التدابري التدرجيية امللموسة اليت ا ُُِّتذت وكون اإلجراءات القضائية قد قطعت شوطا وأهنا
بلغت مرحلة االُتام يربهن على أهنا مل تتضرر جراء الصعوبات األمنية مشرية إىل أن مسؤولني آخرين يف النظام
السابق خيضعون إلجراءات قضائية تعقد حاليا( .)551والحظت الدائرة التمهيدية أيضا أن عددا من مسؤويل النظام
السابق الذين ميكن أن ُياج بأن لشهادُتم أمهية خاصة يف قضية السيد السنوسي ”حمتجزون حاليا“ يف سجن
اهلضبة اخلاضع لسيطرة احلكومة الليبية(.)553
( )542القرار املطعون فيه ،الفقرة .111
( )541القرار املطعون فيه ،الفقرة  111اليت ُيال فيها إىل املرفقني  11و 13امللحقني بـ”اإلفادات اإلضافية للحكومة الليبية بشأن
املسائل املتعلقة بالطعن يف مقبولية الدعوى على سيف اإلسالم القذايف“ 13 ،كانون الثاين/يناير  ،1113الوثيقة ICC-01/11-
( 01/11-258-Red2يشار إليها فيما يلي بـ”إفادات ليبيا املقدمة يف  13كانون الثاين/يناير  )“1113واملرفق  17امللحق بالطعن يف
مقبولية الدعوى.
( )545القرار املطعون فيه ،الفقرات  175إىل .311
( )547القرار املطعون فيه ،الفقرة .172
( )551القرار املطعون فيه ،الفقرة .171
( )551القرار املطعون فيه ،الفقرة .175
( )551القرار املطعون فيه ،الفقرة .177
( )553القرار املطعون فيه ،الفقرة .311
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( )1حجج األطراف واملشاركني

 – 127يطعن الدفاع يف استنتاج الدائرة التمهيدية أن ليبيا تسيطر سيطرة كافية على املرفق الذي ُيتجز فيه السيد
السنوسي وهو االستنتاج الذي يرى أنه كان ”عامال حامسا“ يف تقريرها أن النظام القضائي مل ينهر أو ليس غري
متوافر وُياج بأهنا ”أساءت تقدير أدلة حامسة تثبت أن امليليشيات قادرة على التأثري على معاملة السيد السنوسي
وعلى سري اإلجراءات املعقودة بشأنه( .)554وُياج الدفاع بأن الدائرة التمهيدية مل تستند يف اخللوص إىل هذا
االستنتاج إال إىل تأكيدات ليبيا وتقرير واحد ملنظمة هيومن رايتس ووتش ،ومل تستند إىل أدلة ومنها إفادة سرية
ألحد الشهود يؤكد فيها أن امليليشيات تسيطر على السجن( .)555ويذهب الدفاع إىل أن خالصة األمر هي أن
امليليشيات تدعم مقاضاة السيد السنوسي لكي يدان ويصدر حكم بإعدامه وأن وجودها وما هلا من نفوذ ميثالن
استخفافا باإلجراءات النزيهة والعادلة(.)552
 – 111ويذهب الدفاع أيضا إىل أن الدائرة التمهيدية أخطأت باخللوص إىل أن كون مرافق احتجاز أخرى ال
ُتضع لسيطرة احلكومة ليس عامال حامسا ألن ليبيا متكنت من الدفع قدما باإلجراءات املعقودة بشأن السيد
السنوسي وأن متييزها بني استنتاجها هذا واالستنتاج الذي خلصت إليه يف قضية القذايف بشأن هذه املسألة ”واه
متاما“( .)551وُياج بأن الدائرة التمهيدية مل تستند يف القرار الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف إىل عدم كفاية
األدلة اليت ِ
مجعت يف إطار القضية للخلوص إىل أن ليبيا غري قادرة على احلصول على األدلة الضرورية بسبب الوضع
األمين وعدم سيطرُتا على السجون سيطرة كافية وبأن االستنتاج ينبغي أن يكون واحدا يف القضيتني( .)555ويؤكد
أن الوضع األمين وانعدام السيطرة على السجون عائقان منيعان ُيوالن دون ُّ
متكن ليبيا من االضطالع باإلجراءات،
علما بأنه يستحيل عقدها يف ليبيا إذا تعذر احلصول على األدلة الضرورية وتعذرت محاية الشهود خصوصا إذا
استحال إحضار شهود نفي جراء انعدام سيطرة احلكومة على مرافق االحتجاز أو بسبب خشيتهم من التقدُّم
لإلدالء بشهادُتم دون وجود محاية فعالة(.)557
( )554الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  114و.115
( )555الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرتان  115و.112
( )552الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .112
( )551الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .111
( )555الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .111
( )557الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .115
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 – 111وتدفع ليبيا بأن الدائرة التمهيدية مل ترتكب أي خطأ ال من ناحية القانون وال من ناحية الوقائع خبلوصها
إىل أن ليبيا قادرة على االضطالع باإلجراءات بشأن السيد السنوسي( .)521وحتاج بأن الدفاع يسوق تأكيدات
”تنطوي على التعميم والتخمني“ فيما يتعلق مبا يدعى به من اخنراط امليليشيات يف إدارة سجن اهلضبة( ،)521وبأن
الدفاع مل يدلنل يف احلجج اليت ساقها بشأن السيطرة على مرافق احتجاز أخرى( )521على وجود أي خطأ وبأن هنج
الدائرة التمهيدية الذي راعت فيه ما ِ
مجع من مواد يف سياق التحقيق يف القضية هو هنج ”معقول متاما“(.)523
 – 111أما املدعية العامة فتحاج بأنه ينبغي رفض حجج الدفاع( )524ذاهبة إىل أن الدائرة التمهيدية التزمت جادة
املعقولية يف خلوصها إىل أن ليبيا ليست غري قادرة على إحضار املتهم أو احلصول على األدلة الضرورية لعقد
اإلجراءات(.)525
 – 113ويؤيند اجملين عليهم حجج الدفاع فيما يتعلق بتقييم الدائرة التمهيدية للوقائع ذات الصلة بعدم قدرة ليبيا
(وبعدم رغبتها) ،وفيما خيص كل سبب من أسباب عدم القدرة اليت ينظر فيها يف اجلزء التايل من هذا احلكم،
ويدفعون بأن الدائرة التمهيدية مل تقينم تقييما سليما األدلة الطائلة اليت تظهر أن ليبيا غري قادرة (وغري راغبة)(.)522

بت دائرة االستئناف يف املسألة
(ُّ )3

 – 114تالحظ دائرة االستئناف أن الدائرة التمهيدية ،يف معرض خلوصها إىل أهنا اقتنعت بأن ليبيا أقامت الدليل
على أهنا تسيطر سيطرة كافية على املرفق الذي ُيتجز فيه السيد السنوسي ،حددت يف إحدى احلواشي األدلة اليت
استندت إليها يف اخللوص إىل ذلك االستنتاج( .)521ومشل ذلك اإلشارة إىل رسالة من النائب العام يؤنكد فيها أن
السيد السنوسي حمتجز يف ”مؤسسة االصالح [كذا] والتأهيل اهلضبة التابعة لوزارة العدل“( )525وإىل رسالة أخرى
( )521جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .111
( )521جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .111

( )521جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .113
( )523جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .114
( )524جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .74
( )525جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  74إىل .111
( )522مالحظات اجملين عليهم يف إطار دعوى االستئناف ،الفقرة .12
( )521القرار املطعون فيه ،احلاشية .212
( )525الوثيقة .ICC-01/11-01/11-252-Conf-Anx3
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تشري إىل أن السلطات القضائية الوطنية استجوبت السيد السنوسي( )527وإىل تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس
ووتش يف  11نيسان/أبريل  1113جاء فيه أن املرفق الذي ُيتجز فيه السيد السنوسي ”تديره الشرطة القضائية
بإشراف من وزارة العدل“ وأن ”وزير العدل صالح املرغين والقائم بأعمال مدير مرفق االحتجاز قاما بتسهيل إجراء
الزيارة وأن السيد السنوسي قال إنه يعرض على ٍ
قاض مرة كل شهر للنظر يف استمرار احتجازه وأن احملقنقني الليبيني
استجوبوه يف أثناء األشهر اخلمسة األوىل من احتجازه“( ،)511وإىل إفاديت ليبيا (أ) بأن اإلجراءات القضائية جارية
بشأن آخر رئيس للوزراء يف عهد معمر القذايف الذي ُيتجز يف نفس السجن( )511و(ب) بأن جلسة 17
أيلول/سبتمرب  1113ع ِقدت يف قاعة يف نفس اجملمع املنشأ خصيصا هلذا الغرض الذي يضم أيضا سجن اهلضبة،
ما يدل على سيطرة احلكومة على هذا السجن(.)511
 – 115وأخذت دائرة االستئناف باالعتبار أيضا املرفق القصري السري الذي قدمه الدفاع إىل الدائرة
التمهيدية( )513والذي أشري إليه يف القرار املطعون فيه .والحظت استنتاج الدائرة التمهيدية أهنا ال تقبل حجة الدفاع
بأن ليبيا ال تسيطر على سجن اهلضبة .ونوهت دائرة االستئناف أيضا بأن الدائرة التمهيدية ،يف خلوصها إىل هذا
االستنتاج ،مل تقبل أيضا حجة الدفاع القائلة بأن املرفق القصري أكد حقيقة سيطرة امليليشيات على السجن وأهنا
أشارت أيضا ،يف صدد ذلك ،يف إحدى احلواشي إىل فقرة من الوثيقة تدعم حجته ،ما يدل على أهنا اتبعت هنجا
متوازنا يف تقييمها األدلة( .)514وتالحظ دائرة االستئناف أن الدائرة التمهيدية خلصت أيضا إىل أن املرفق املعين
أوضح أن اإلجراءات القضائية مستمرة بشأن األشخاص احملتجزين يف السجن املذكور(.)515
 – 112ويف ضوء ما تقدم ،يتعذر على دائرة االستئناف أن تستشف أي خطأ نبني أو وجه عدم معقولية يف
االستنتاجات اليت خلصت إليها الدائرة التمهيدية .فمن اجللي أن االستنتاجات اإلمجالية اليت خلصت إليها الدائرة
التمهيدية تستند إىل األدلة اليت قدنمت إليها واليت ورد بياهنا فيما تقدم .ومل يأت الدفاع بالربهان على أن تلك
( )527الوثيقة .ICC-01/11-01/11-307-Conf-Anx2

( )511هيومن رايتس ووتش ،ليبيا – جيب ضمان حق عبد اهلل السنوسي يف احلصول على حمامي [كذا]“ ميكن االطالع على هذه
الوثيقة يف هذه الصفحة.http://www.hrw.org/ar/news/2013/04/17-0 :
(ُّ )511رد ليبيا على األجوبة على الطعن يف مقبولية الدعوى ،الفقرة .125
( )511إفادات ليبيا النهائية ،الفقرة .33
( )513الوثيقة .ICC-01/11-01/11-356-Conf-Exp-AnxC
( )514القرار املطعون فيه ،الفقرة  125واحلاشية .215
( )515القرار املطعون فيه ،الفقرة  125واحلاشية .211
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االستنتاجات ليست غري معقولة وعلى وجه اخلصوص ال يتمارى يف احلجج اليت قدمها يف استنتاج الدائرة التمهيدية
أن ليبيا متكنت من إحضار السيد السنوسي( )512وأن اإلجراءات بشأنه أحرزت تقدما(.)511
 – 111وفضال عن ذلك ،مل يأت الدفاع بأدلة تثبت حجته بأن بإمكان امليليشيات التأثري على طريقة معاملة
السيد السنوسي وعلى سري اإلجراءات بشأنه .وقد سبق لدائرة االستئناف أن تناولت حججا مماثلة يف القسم املعين
يف هذا احلكم بعدم الرغبة ورفضتها.
 – 115وفيما يتعلق حبجة الدفاع بأن احلكومة ال متسك مبقاليد السيطرة على مرافق احتجاز أخرى ،ال ترى دائرة
االستئناف أن استنتاج الدائرة التمهيدية يف هذا الصدد ليس معقوال .وقد بـيننت االستنتاجات اليت خلصت الدائرة
التمهيدية بيانا مفصال فيما تقدم .وتالحظ دائرة االستئناف ،على وجه اخلصوص ،أن الدائرة التمهيدية قضت
حتديدا بأن كون عدد غري حمدد من مرافق االحتجاز مل يسلم بعد إىل احلكومة املركزية قد يكون أمرا سديدا يؤخذ
البت يف قدرة ليبيا على االضطالع باإلجراءات .وفيما يتعلق بذلك االستنتاج ،ال ترى دائرة االستئناف
باالعتبار يف ن
أن الدائرة التمهيدية حادت عن جادة املعقولية مبراعاُتا القدر الطائل من األدلة الذي مجعته ليبيا فعال مبا يف ذلك
إشارة دائرة االستئناف إىل الفقرتني  121و 111من القرار املطعون فيه( )515اللتني فصلت فيهما بوضوح ما ُِّ
اُتذ
حىت اآلن من تدابري للتحقيق (وهو ما مشل حتري احملقنقني عن جوانب ميكن أن تنطوي على أدلة م نربئة) .وأشارت
الدائرة التمهيدية إشارة صرُية إىل أن عدة مسؤولني يف النظام السابق نزالء يف السجن ذاته الذي ُيتجز فيه السيد
السنوسي وأن األدلة ذات الصلة قد يكون هلا أمهية خاصة يف قضيته( .)517وإذ تذ نكر دائرة االستئناف بأن الدائرة
التمهيدية كانت تنظر يف قدرة ليبيا على احلصول على ”األدلة والشهادة الضرورية“ ،فإهنا ال ترى أن استنتاج الدائرة
التمهيدية مل يكن معقوال يف الظروف املبينة فيما تقدم.
 – 117وفضال عن ذلك فإن كون الدائرة التمهيدية قد خلصت إىل استنتاج خيتلف عن استنتاجها يف قضية
البت يف الوقائع املتعلقة
القذايف ال يربهن على أهنا أخطأت .وتشدند دائرة االستئناف على أهنا ليست هنا بصدد ن
بقضية القذايف .وعالوة على ذلك فإن جمرد اختالف االستنتاج يف كلتا القضيتني ال يدل يف حد ذاته على عدم
( )512القرار املطعون فيه ،الفقرة .174
( )511القرار املطعون فيه ،الفقرتان  177و.313
( )515القرار املطعون فيه ،الفقرة  175واحلاشية .221
( )517القرار املطعون فيه ،الفقرة .311
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معقولية حكم الدائرة االبتدائية الذي تتعلق به دعوى االستئناف هذه .وميكن على أية حال متييز االستنتاج الذي
خلِص إليه يف هذه القضية عن االستنتاج الذي خلِص إليه يف قضية القذايف .بل إن الدائرة التمهيدية ذاُتا قضت
فعالة حلماية الشهود وكون بعض مرافق االحتجاز مل ينقل بعد إىل إشراف وزارة العدل كان
بأن عدم وجود برامج ّ
هلما أثر مباشر على (عدم كفاية) األدلة اليت ِ
مجعت يف إطار قضية القذايف( .)551وصحيح أن الدائرة التمهيدية مل
تستند يف تلك القضية استنادا صرُيا إىل عدم كفاية األدلة ،بدال من عدم السيطرة على السجون( ،)551لكن احلقيقة
احلقيقة هي أهنا خلصت إىل أن األدلة اليت ِ
مجعت يف إطار تلك القضية مل تكن كافية الستشفاف املعامل الفعلية
للقضية املقامة على السيد القذايف .وعليه فإن ما ح ِ
صل عليه من أدلة مل يكن كافيا وقرار الدائرة التمهيدية يف هذا
الصدد يتماشى مع خلوصها إىل أن علة ذلك هي أن ليبيا ال تسيطر على مرافق السجن سيطرة كافية تتيح هلا مجع
األدلة الضرورية .ويتباين ذللك مع قضيتنا هذه اليت خلصت الدائرة التمهيدية فيها إىل أن ليبيا مجعت قدرا طائال
من األدلة وأن ما مؤشر على أن ذلك سيتوقف جراء املخاوف األمنية اليت تتعلق بالشهود واليت مل تعاَل أو عدم
سيطرة احلكومة على بعض مرافق االحتجاز( .)551بل إن الدائرة التمهيدية خلصت إىل أن باإلمكان احلصول على
األدلة الضرورية يف ظروف هذه القضية وهذا هو السؤال الذي تعىن املادة  )3( 11من النظام األساسي باإلجابة
عنه .وال ترى دائرة االستئناف أن هذه االستنتاج غري معقول يف الظروف املبينة آنفا.
(ب) عدم توافر األمن للسلطات واألجهزة القضائية

( )1اجلزء ذو الصلة من القرار املطعون فيه

 – 151أشارت الدائرة التمهيدية يف القرار املطعون فيه إىل إفادة الدفاع بأن طه بعرة وكيل النيابة يف قضية السيد
السنوسي تعرض لالختطاف وإساءة املعاملة على يد امليليشيات( )553وإىل إفادة ليبيا مبا يدحض ذلك( .)554وقالت
الدائرة التمهيدية إهنا ال تستطيع أن حتدند ما إذا كان لذلك صلة مبشاركته يف اإلجراءات املتعلقة بالسيد السنوسي
وأنه يتعذر عليها اخللوص إىل استنتاج يف هذا الصدد ال باالستناد إىل تفسري الدفاع وال باالستناد إىل تفسري ليبيا
للوقائع املعنية(.)555
( )551القرار املطعون فيه ،الفقرة .171
( )551انظر القرار الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف ،الفقرات  117إىل .111
( )551القرار املطعون فيه ،الفقرة .175
( )553القرار املطعون فيه ،الفقرة  113اليت ُيال فيها إىل الفقرة  71من جواب الدفاع على الطعن يف مقبولية الدعوى.
( )554القرار املطعون فيه ،الفقرة .114
( )555القرار املطعون فيه ،الفقرة .115
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 – 151وأشارت الدائرة التمهيدية أيضا إىل إفادات قدمها الدفاع واجملين عليهم ،داعمني إياها بتقارير ملنظمات
غري حكومية وتقارير إعالمية ،جاء فيها أن ممثلي السلطات احلكومية وأعضاء النيابة والقضاة ،بدرجة أقل،
يتعرضون لتهديدات أمنية( ،)552وإىل اإلفادات واألدلة اليت قدمتها ليبيا ردا على ذلك(.)551
 – 151وأفادت الدائرة التمهيدية بأنه رمبا يكون قد وقع بعض حوادث التهديد أو العنف اليت تعرض هلا ممثلو
السلطات القضائية يف خمتلف أحناء البلد وأن هلذه احلوادث صلة بقرارها النهائي فيما يتعلق بالقدرة ولذا فإهنا
ستؤخذ باالعتبار( .)555والحظت يف استنتاجها اإلمجايل أن اإلجراءات املتعلقة بقضية السيد السنوسي مل تتضرر
حىت اآلن جراء الصعوبات األمنية وهو ما تدل عليه التدابري امللموسة التدرجيية اليت ُِّ
اُتذت وكون اإلجراءات
القضائية قد قطعت شوطا وبلوغها مرحلة االُتام ومرور جلسة  17أيلول/سبتمرب ” 1113دون وقوع حوادث“ –
وأشارت إىل مسؤولني آخرين يف النظام السابق خيضعون إلجراءات قضائية تعقد حاليا( .)557وعليه فإن ليبيا قادرة
على االضطالع باإلجراءات.

( )1حجج األطراف واملشاركني

ُ – 153ياج الدفاع بأن من قبيل ”التناقض التام“ أن ُتلص الدائرة التمهيدية إىل أن املخاوف األمنية أفضت إىل
اعتبار النظام القضائي ”غري متوافر“ يف قضية القذايف يف حني أهنا قضت بأنه متوافر يف قضية السيد
السنوسي(.)571
( )552القرار املطعون فيه ،الفقرتان  112و 111اللتان يشار فيهما إىل جواب الدفاع على الطعن يف مقبولية الدعوى ،الفقرة
 75واملرفق ألف بإفادات الدفاع اإلضافية بشأن مقبولية الدعوى ،الفقرات  2إىل  14ومالحظات اجملين عليهم بشأن مقبولية
الدعوى ،الفقرة  25واحلاشية .72
( )551القرار املطعون فيه ،الفقرات  115إىل  151اليت يشار فيها إىل الطعن يف مقبولية الدعوى ،الفقرة  151وإفادات ليبيا النهائية،
الفقرات  11إىل  13والفقرة  41واملرفق  13امللحق بإفادات ليبيا املؤرخة يف  13كانون الثاين/يناير  .1113والحظت الدائرة
التمهيدية أن ليبيا مل تنازع يف وجود صعوبات أمنية مجة يف شىت أحناء البلد لكنها قالت إهنا ال تتواىن عن مواجهة العنف وأن بنغازي
شهدت عدة حماوالت ناجحة إللقاء القبض على املسؤولني عن ارتكاب أعمال العنف .ونوهت الدائرة التمهيدية أيضا باجلهود اليت
بذلتها ليبيا لتحديد التدابري املناسبة لتزويد احملاكم بأفراد أمن ووضع ”آليات للتنسيق“ هبذا الشأن بني وزارة العدل ووزارة الداخلية
ووزارة الدفاع مبساعدة بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا مع اإلقرار بضرورة ُتصيص عدد كاف من األفراد حلماية احملاكم؛
واستشهدت بإفادة ليبيا بأهنا ”تعي متاما املسائل األمنية اليت ستقوم عند حماكمة السيد السنوسي“.
( )555القرار املطعون فيه ،الفقرة .151
( )557القرار املطعون فيه ،الفقرتان  177و.313
( )571الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .131
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 – 154وُياج أيضا بأن الدائرة التمهيدية أخطأت بإشارُتا ضمنا إىل أنه يلزم إقامة الدليل على أن املسؤولني
القضائيني يف قضية السيد السنوسي تعرضوا هم أنفسهم للتهديد( .)571ويذهب إىل أن مثة خطرا حقيقيا يتمثل يف
أن القضاة سيشعرون ،جراء املخاوف األمنية ،بأهنم غري قادرين على تقييم األدلة يف هذه القضية تقييما
مستقال(.)571
 – 155وحتاج ليبيا بأن استنتاجات الدائرة التمهيدية معقولة وأن الدفاع ال يأيت بأي سند من القانون أو من
الوقائع يدعم حججه(.)573
 – 152أما املدعية العامة فتقول إن الدفاع ال يربهن على وجود أي خطأ يف األسباب اليت بينتها الدائرة
التمهيدية( .)574وال يسوق اجملين عليهم حججا فيما يتعلق مبسألة انعدام األمن للسلطات واألجهزة القضائية.

بت دائرة االستئناف يف املسألة
(ُّ )3

 – 151ال ترى دائرة االستئناف أن االستنتاج الذي خلصت إليه الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بأمن السلطات
واألجهزة القضائية غري معقول .فكما نوقش يف إطار القسم السابق من هذا احلكم ،فإن التباين بني هذه القضية
وقضية القذايف ميكن أن يربر مبا أحرزه التحقيق بشأن السنوسي من تقدُّم مقارنة جبمود قضية القذايف .ويالحظ
أيضا أن الدائرة التمهيدية خلصت يف قضية القذايف استنادا إىل الوقائع إىل أن ليبيا ”غري قادرة“ فيما يتعلق
باجلوانب الثالثة كلها احملددة يف املادة  )3( 11من النظام األساسي (مبا يف ذلك عدم قدرُتا على إحضار السيد
القذايف) .ولئن كانت دائرة االستئناف ليست هنا بصدد إصدار حكم بشأن وقائع قضية السيد القذايف ،فإهنا تنوه
بأن وقائع هذه القضية خمتلفة وأن الدفاع مل يأت بالربهان على وجود أي خطأ يف استناد الدائرة التمهيدية إىل وقائع
هذه القضية حتديدا ،ما أفضى هبا إىل اخللوص إىل استنتاجات خمتلفة بشأن الوقائع(.)575

( )571الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .131
( )571الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .131
( )573جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  115إىل .111
( )574جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  .114انظر أيضا الفقرات  115إىل .111
( )575انظر القرار املطعون فيه ،الفقرات  174و 177و 311و 313و 315و.317
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 – 155وفضال عن ذلك ،فقد نظرت دائرة االستئناف فيما تقدم ،يف سياق مناقشة عدم الرغبة ،يف حجج الدفاع
بشأن تأثري الوضع األمين على القضاة الذين يتولون النظر يف هذه القضية وترفضها يف إطار هذه املسألة أيضا
لألسباب نفسها .وتشاطر دائرة االستئناف ليبيا رأيها القائل بأن حجج الدفاع يف هذا الصدد تقوم على
التخمني(.)572
(ب) عدم توافر األمن للشهود

( )1اجلزء ذو الصلة من القرار املطعون فيه

 – 157أحاطت الدائرة التمهيدية يف القرار املطعون فيه بإفادات الدفاع( – )571وأشارت على وجه التحديد إىل
إفادته بأن اثنني من شهود اإلثبات أخربا مكتب املدعي العام يف احملكمة اجلنائية الدولية بأهنما مل يعودا مستعدين
لإلدالء بشهادتيهما بسبب املخاوف األمنية( – )575وقول اجملين عليهم( )577إن عدم وجود برنامج فعال حلماية
الشهود يعوق مثول الشهود لإلدالء بشهادُتم يف قضية السيد السنوسي()211؛ ورأت أن وضع الشهود األمين ميكن
أن يكون له تأثري على قدرة ليبيا على احلصول على األدلة والشهادة الضرورية باملعىن املقصود يف
املادة  )3( 11وقالت ”أنه يف ظل الوضع األمين املضطرب يف شىت أحناء البلد ،قد خيشى الشهود التقدُّم لإلدالء
بشهادُتم أو قد يتم التخلص منهم ،ما يلحق يف هناية املطاف الضرر باإلجراءات املعقودة على الصعيد
الوطين“(.)211
 – 171وأشارت الدائرة التمهيدية أيضا إىل اإلفادات اليت قدمتها ليبيا( )211واليت رأت أهنا ال تضيف شيئا إىل ما
قدمته ليبيا من إفادات يف سياق قضية القذايف اليت مل تقتنع الدائرة التمهيدية فيها بتأكيد السلطات الليبية أهنا قادرة

( )572جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .112

( )571جواب الدفاع على الطعن يف مقبولية الدعوى ،الفقرات  112إىل .117
( )575القرار املطعون فيه ،الفقرة .154
( )577مالحظات اجملين عليهم بشأن الطعن يف مقبولية الدعوى ،الفقرتان  11و.13
( )211القرار املطعون فيه ،الفقرة .151
( )211القرار املطعون فيه ،الفقرة .153
( )211القرار املطعون فيه ،الفقرة  ،155اليت يشار فيها إىل الفقرة  111من الطعن يف مقبولية الدعوى والفقرة  143من رد ليبيا على
األجوبة على الطعن يف مقبولية الدعوى.
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على أن تكفل اُتاذ تدابري للحماية وأن ذلك سيؤخذ باالعتبار عند اخللوص إىل قرار إمجايل مبوجب املادة
.)213()3( 11
 – 171وكما ورد يف األقسام املتعلقة بعدم القدرة اليت نوقشت فيما تقدم ،ولبعض األسباب نفسها( ،)214خلصت
الدائرة التمهيدية يف استنتاجها اإلمجايل إىل أن عدم وجود برنامج حلماية الشهود ،يف ظروف هذه القضية ،مل يؤد
إىل اعتبار ليبيا غري قادرة جراء عدم حصوهلا على األدلة والشهادة الضرورية( .)215ورأت أنه جيب تقييم الوضع
األمين يف ضوء عدم وجود برامج فعالة حلماية للشهود وكون بعض مرافق االحتجاز ال يزال مل ينضو حتت سلطة
وزارة العدل الليبية قائلة يف القرار الصادر بشأن مقبولية قضية القذايف إن هذين العاملني اعتِربا حامسني ”نظرا إىل أن
ليبيا مل تثبت بالرباهني الكافية أهنا مجعت يف سياق حتقيقاُتا ما هو أكثر من جمرد حفنة من األدلة املتفرقة“(.)212
وارتأت الدائرة التمهيدية أنه ليس مثة ما يشري إىل أن مجع شهادة الشهود سيتوقف جراء املخاوف األمنية على
الشهود يف قضية السيد السنوسي أو انعدام سيطرة احلكومة على بعض مرافق االحتجاز( .)211والحظت الدائرة
التمهيدية أيضا أن عددا من مسؤويل النظام السابق الذين ميكن أن تكون لشهادُتم أمهية خاصة يف هذه القضية
حمتجزون يف سجن اهلضبة اخلاضع لسيطرة احلكومة الليبية(.)215

( )1حجج األطراف واملشاركني

ُ – 171ياج الدفاع بأن حماولة الدائرة التمهيدية متييز استنتاجها بشأن هذه املسألة يف قضية القذايف استنادا إىل أنه
ِ
مجع يف هذه القضية قدر أكرب من األدلة ،يعين أهنا خلصت إىل أنه ما دام قد أمكن احلصول على أدلة اإلثبات
الضرورية فال حاجة إىل النظر يف القدرة على احلصول على أدلة النفي الضرورية وهو ما ”يتناقض تناقضا بيننا مع

( )213القرار املطعون فيه ،الفقرتان  152و.151
( )214يذكر بأن الدائرة التمهيدية الحظت أن اإلجراءات املتعلقة بقضية السيد السنوسي مل تتضرر حىت اآلن جراء الصعوبات األمنية
وهو ما تدل عليه التدابري امللموسة التدرجيية اليت ُِّ
اُتذت وكون اإلجراءات القضائية قد قطعت شوطا وبلوغها مرحلة االُتام ومرور
جلسة  17أيلول/سبتمرب ” 1113دون وقوع حوادث“ – وأشارت إىل مسؤولني آخرين يف النظام السابق خيضعون إلجراءات
قضائية تعقد حاليا (القرار املطعون فيه ،الفقرتان  177و.)313
( )215القرار املطعون فيه ،الفقرة .311
( )212القرار املطعون فيه ،الفقرة .171
( )211القرار املطعون فيه ،الفقرة .175
( )215القرار املطعون فيه ،الفقرة .311
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أبسط مقومات مفهوم اإلجراءات القضائية ”احلقيقية““( .)217ويذهب الدفاع إىل أن االستنتاجني اللذين خلِص
إليهما يف هاتني القضيتني (قضية القذايف وقضية السنوسي) متناقضان( .)211وُياج بأن شهود النفي سيمتنعون عن
التقدُّم لإلدالء بشهادُتم بسبب ما يساورهم من خماوف أمنية جراء عدم وجود برنامج فعال حلمايتهم(.)211
 – 173أما ليبيا فتحاج بأن استنتاجات الدائرة التمهيدية معقولة وبأن الدفاع ال يأيت بسند من القانون أو من
األدلة يدعم حججه(.)211
 – 174وحتاج املدعية العامة بأن الدفاع مل يربهن على وجود أي خطأ يتعلق بالوقائع يف استنتاجات الدائرة
التمهيدية اليت خلصت إليها بعد النظر يف عدم وجود برامج فعالة حلماية الشهود باالقُتان مع عوامل أخرى(.)213
وتذهب أيضا إىل أن تلك االستنتاجات ال تتعارض مع استنتاجاُتا يف قضية القذايف( .)214أما اجملين عليهم فال
يسوقون أي حجج حمددة بشأن مسألة أمن الشهود.

بت دائرة االستئناف يف املسألة
(ُّ )3

 – 175ال جتد دائرة االستئناف استنتاجات الدائرة التمهيدية بشأن أمن الشهود غري معقولة .فكما حاجت به
املدعية العامة ،فإنه ملا كانت الوقائع يف قضية القذايف ُتتلف عنها يف قضية السنوسي ،فليس مثة تناقض حتمي
()215
البت يف مسائل ذات صلة
بينهما  .وتنوه دائرة االستئناف جمددا بأهنا يف دعوى االستئناف هذه ليست بصدد ن
بالوقائع يف قضية القذايف .وعلى أية حال ،يتعني النظر يف كل قضية استنادا إىل الوقائع امللموسة املتعلقة هبا للبت
فيما إذا كانت ليبيا قادرة على االضطالع باإلجراءات .واستنتاج الدائرة التمهيدية يف هذه القضية أن عدم وجود
برامج حلماية الشهود مل يفض إىل عدم قدرة ليبيا على احلصول على األدلة الضرورية ليس غري معقول خصوصا،
( )217الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .134

( )211الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  .134انظر أيضا إفادات الدفاع اإلضافية ،الفقرة .14
( )211الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .135
( )211جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرات  115إىل .111
( )213جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة  .115انظر أيضا الفقرات  117إىل 111؛ جواب املدعية العامة
على إفادات الدفاع اإلضافية ،الفقرتان  11و.13
( )214جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .111
( )215جواب املدعية العامة على الوثيقة الداعمة لالستئناف ،الفقرة .111
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كم األدلة اجملموعة يف
كما حتاج به املدعية العامة ،ألن الدائرة التمهيدية نظرت يف طائفة من الظروف مجلة مبا فيها ُّ
القضية برمتها .وتشري دائرة االستئناف أيضا إىل أن حجج الدفاع تقوم على التخمني إذ ال توجد أدلة تثبت امتناع
شهود النفي عن اإلدالء بشهادُتم(.)212
 – 172وتشدند دائرة االستئناف أيضا على أن الدائرة التمهيدية مل ُتلص إىل أن أدلة اإلثبات وحدها هي
السديدة يف بتنها يف هذه الدعوى .فكما أشري إليه فيما سبق ،فقد أفادت الدائرة التمهيدية بأن املواد اليت أسفر
عنها التحقيق تتضمن أدلة م نربئة .كما أهنا أشارت حتديدا ،يف معرض نظرها يف مسألة أمن الشهود ،إىل أن الدفاع
أفاد بأن اثنني من شهود اإلثبات مل يعودا راغبني يف اإلدالء بشهادتيهما( .)211والحظت أيضا أن اإلشارة إىل
سجن مسؤويل النظام السابق اآلخرين الذين قد تكون حبوزُتم أدلة ذات أمهية خاصة يف قضية السيد السنوسي
معه( )215قد يعين أن هذه األدلة مهمة لالدعاء وللدفاع على حد سواء.
 – 171ولألسباب الواردة فيما تقدم ،ترى دائرة االستئناف أن الدفاع مل يأت بالربهان على أن استنتاجات الدائرة
التمهيدية فيما يتعلق بقدرة ليبيا على االضطالع باإلجراءات باملعىن املقصود يف املادة  )3( 11من النظام األساسي
غري معقولة.
 – 175ولألسباب املبينة فيما تقدم ،ترى دائرة االستئناف أن الدفاع مل يقم الدليل على وجود أي خطأ يف
استنتاج الدائرة التمهيدية أن ليبيا ليست غري قادرة على االضطالع باإلجراءات باملعىن املقصود يف املادة )1( 11
(أ) واملادة  )3( 11من النظام األساسي.
خامساً – اإلجراا المالئم
 – 177جيوز لدائرة االستئناف يف استئناف قدنم عمال باملادة ( )1( 51أ) من النظام األساسي أن تؤيد القرار
املستأنف أو تنقضه أو تعدنله (القاعدة  )1( 155من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) .ويف هذه القضية ،وملا مل
( )212تشري دائرة االستئناف ،كما أ ِ
وضح فيما تقدم ،إىل أنه ال جيوز هلا أن تأخذ باالعتبار األدلة اإلضافية الالحقة لصدور القرار
للبت يف دعوى االستئناف هذه .وعليه مل يؤخذ باالعتبار ما يشار إليه يف الفقرتني  13و 14من إفادات الدفاع
املطعون فيه ن
اإلضافية من مسائل الحقة لصدور القرار املطعون فيه.
( )211القرار املطعون فيه ،الفقرة .154
( )215القرار املطعون فيه ،الفقرة .311
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يبني أي خطأ يستوجب االستئناف من شأنه أن يؤثر تأثريا جوهريا يف القرار املطعون فيه ،فمن املالئم تأييد القرار
املطعون فيه.
ويضيف القاضي سانغ-هيون سونغ والقاضية أنيتا أوشاسكا إىل هذا احلكم رأيني منفصلني.
حنرر باإلنكليزية وبالفرنسية ،علما بأن النسخة اإلنكليزية هي النسخة ذات احلجية.
[موقع]
_____________
القاضية أكوا كوينيحيى
رئيسةً للدائرة
أ نرخ بتاريخ هذا اليوم  14متوز/يوليو 1114
يف الهاي هبولندا
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