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ادليباجة
إن ادلول األط راف يف هذا انلظام األسايس،
إذ تدرك أن ثمة روابط مشرتكة توحد مجيع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشلك معا ت راثا مش رتاك،
وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق يف أي وقت،
وإذ تضع يف اعتبارها أن ماليني األطفال والنساء والرجال قد وقعوا خالل القرن احلايل ضحايا
لفظائع ال يمكن تصورها هزت ضمري اإلنسانية بقوة،
وإذ تسلم بأن هذه اجل رائم اخلطرية تهدد السلم واألمن والرفاه يف العالم،
وإذ تؤكد أن أخطر اجل رائم اليت تثري قلق املجتمع ادلويل بأرسه جيب أال تمر دون عقاب وأنه جيب
ضمان مقاضاة مرتكبيها ىلع حنو فعال من خالل تدابري تتخذ ىلع الصعيد الوطين وكذلك من
خالل تعزيز اتلعاون ادلويل،
وقد عقدت العزم ىلع وضع حد إلفالت مرتكيب هذه اجل رائم من العقاب وىلع اإلسهام باتلايل يف
منع هذه اجل رائم،
وإذ تذكر بأن من واجب لك دولة أن تمارس واليتها القضائية اجلنائية ىلع أوئلك املسؤولني عن
ارتكاب ج رائم دويلة،
وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ،وخباصة أن مجيع ادلول جيب أن تمتنع
عن اتلهديد باستعمال القوة أو استعماهلا ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السيايس ألية دولة،
أو ىلع أي حنو ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة،
وإذ تؤكد يف هذا الصدد أنه ال يوجد يف هذا انلظام األسايس ما يمكن اعتباره إذنا ألية دولة طرف
باتلدخل يف ن زاع مسلح يقع يف إطار الشؤون ادلاخلية ألية دولة،
وقد عقدت العزم ،من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح األجيال احلايلة واملقبلة ،ىلع إنشاء حمكمة
جنائية دويلة دائمة مستقلة ذات عالقة بمنظومة األمم املتحدة وذات اختصاص ىلع اجل رائم األشد
خطورة اليت تثري قلق املجتمع ادلويل بأرسه،
وإذ تؤكد أن املحكمة اجلنائية ادلويلة املنشأة بموجب هذا انلظام األسايس ستكون مكملة
للواليات القضائية اجلنائية الوطنية،
وتصميما منها ىلع ضمان االح رتام ادلائم تلحقيق العدالة ادلويلة،
قد اتفقت ىلع ما ييل:
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ابلاب  1إنشاء املحكمة
املادة 1
املحكمة
تنشأ بهذا حمكمة جنائية دويلة (“املحكمة”) ،وتكون املحكمة هيئة دائمة هلا السلطة ملمارسة
اختصاصها ىلع األشخاص إزاء أشد اجل رائم خطورة موضع االهتمام ادلويل ،وذلك ىلع انلحو املشار إيله
يف هذا انلظام األسايس .وتكون املحكمة مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية .وخيضع اختصاص
املحكمة وأسلوب عملها ألحاكم هذا انلظام األسايس.

املادة 2
عالقة املحكمة باألمم املتحدة

ُ ّ
ت نظ م العالقة بني املحكمة واألمم املتحدة بموجب اتفاق تعتمده مجعية ادلول األط راف يف هذا انلظام
األسايس ويربمه بعد ذلك رئيس املحكمة نيابة عنها.

املادة 3
مقر املحكمة
-1

يكون مقر املحكمة يف الهاي بهونلدا (“ادلولة املضيفة”).

-2

تعقد املحكمة مع ادلولة املضيفة اتفاق مقر تعتمده مجعية ادلول األط راف ويربمه بعد ذلك رئيس
املحكمة نيابة عنها.

-3

للمحكمة أن تعقد جلساتها يف ماكن آخر عندما ترى ذلك مناسبا ،وذلك ىلع انلحو املنصوص
عليه يف هذا انلظام األسايس.

املادة 4
املركز القانوين للمحكمة وسلطاتها

2

-1

تكون للمحكمة شخصية قانونية دويلة .كما تكون هلا األهلية القانونية الالزمة ملمارسة
وظائفها وحتقيق مقاصدها.

-2

للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها ،ىلع انلحو املنصوص عليه يف هذا انلظام األسايس ،يف
قليم أية دولة طرف ،وهلا ،بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى ،أن تمارسها يف إقليم تلك
ادلولة.
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ابلاب  2االختصاص واملقبويلة والقانون الواجب اتلطبيق
املادة 5
اجل رائم اليت تدخل يف اختصاص املحكمة
()1

يقترص اختصاص املحكمة ىلع أشد اجل رائم خطورة موضع اهتمام املجتمع ادلويل بأرسه ،وللمحكمة
بموجب هذا انلظام األسايس اختصاص انلظر يف اجل رائم اتلايلة:
(أ)

جريمة اإلبادة اجلماعية؛

(ب)

اجل رائم ضد اإلنسانية؛

(ج)

ج رائم احلرب؛

(د)

جريمة العدوان.

املادة 6
اإلبادة اجلماعية
لغرض هذا انلظام األسايس ،تعين “اإلبادة اجلماعية” أي فعل من األفعال اتلايلة يرتكب بقصد
إهالك مجاعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية ،بصفتها هذه ،إهالاك لكيا أو جزئيا:
(أ)

قتل أف راد اجلماعة؛

(ب)

إحلاق رضر جسدي أو عقيل جسيم بأف راد اجلماعة؛

(ج)

إخضاع اجلماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد بها إهالكها الفعيل لكيا أو جزئيا؛

(د)

فرض تدابري تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة؛

(ـه)

نقل أطفال اجلماعة عنوة إىل مجاعة أخرى.

املادة 7
اجل رائم ضد اإلنسانية
-1

1

لغرض هذا انلظام األسايس ،يشلك أي فعل من األفعال اتلايلة “جريمة ضد اإلنسانية” مىت
ارتكب يف إطار هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد أية جمموعة من الساكن املدنيني ،وعن
علم باهلجوم:
(أ)

القتل العمد؛

(ب)

اإلبادة؛

(ج)

االسرتقاق؛

الفقرة  2من املادة  5من انلظام األسايس (“تمارس املحكمة االختصاص ىلع جريمة العدوان مىت اعتُ مد حكم بهذا الشأن وفقا
للمادتني  121و ّ 123
يعرف جريمة العدوان ويضع الرشوط اليت بموجبها تمارس املحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه اجلريمة.
ً
وجيب أن يكون هذا احلكم متسقا مع األحاكم ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة”) قد تم حذفها وفقا للق رار 6.RC/Res
املرفق األول يف  11حزي ران/يونيه .2010

3

نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية ادلويلة

-2

4

(د)

إبعاد الساكن أو انلقل القرسي للساكن؛

(ـه)

السجن أو احلرمان الشديد ىلع أي حنو آخر من احلرية ابلدنية بما خيالف القواعد
األساسية للقانون ادلويل؛

(و)

اتلعذيب؛

(ز)

االغتصاب ،أو االستعباد اجلنيس ،أو اإلك راه ىلع ابلغاء ،أو احلمل القرسي ،أو اتلعقيم
القرسي ،أو أي شلك آخر من أشاكل العنف اجلنيس ىلع مثل هذه ادلرجة من اخلطورة؛

(ح)

اضطهاد أية مجاعة حمددة أو جمموع حمدد من الساكن ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية
أو إثنية أو ثقافية أو دينية ،أو متعلقة بنوع اجلنس ىلع انلحو املعرف يف الفقرة  ،3أو
ألسباب أخرى من املسلم اعمليا بأن القانون ادلويل ال جيزيها ،وذلك فيما يتصل بأي فعل
مشار إيله يف هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل يف اختصاص املحكمة؛

(ط)

االختفاء القرسي لألشخاص؛

(ي)

جريمة الفصل العنرصي؛

(ك)

األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع املماثل اليت تتسبب عمدا يف معاناة شديدة أو يف
أذى خطري يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو ابلدنية.

لغرض الفقرة :1
(أ)

تعين عبارة “هجوم موجه ضد أية جمموعة من الساكن املدنيني” نهجا سلوكيا يتضمن
االرتكاب املتكرر لألفعال املشار إيلها يف الفقرة  1ضد أية جمموعة من الساكن املدنيني،
عمال بسياسة دولة أو منظمة تقيض بارتكاب هذا اهلجوم ،أو تعزي زا هلذه السياسة؛

(ب)

تشمل “اإلبادة” تعمد فرض أحوال معيشية ،من بينها احلرمان من احلصول ىلع الطعام
وادلواء ،بقصد إهالك جزء من الساكن؛

(ج)

يعين “االسرتقاق” ممارسة أي من السلطات املرتتبة ىلع حق امللكية ،أو هذه السلطات
مجيعها ،ىلع شخص ما ،بما يف ذلك ممارسة هذه السلطات يف سبيل االجتار باألشخاص،
وال سيما النساء واألطفال؛

(د)

يعين “إبعاد الساكن أو انلقل القرسي للساكن” نقل األشخاص املعنيني ق رسا من املنطقة
اليت يوجدون فيها بصفة مرشوعة ،بالطرد أو بأي فعل قرسي آخر ،دون مربرات يسمح
بها القانون ادلويل؛

(ـه)

يعين “اتلعذيب” تعمد إحلاق ألم شديد أو معاناة شديدة ،سواء بدنيا أو عقليا ،بشخص
موجود حتت إرشاف املتهم أو سيطرته؛ ولكن ال يشمل اتلعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان
فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة هلا؛

(و)

يعين “احلمل القرسي” إك راه امل رأة ىلع احلمل ق رسا وىلع الوالدة غري املرشوعة بقصد اتلأثري
ىلع اتلكوين العريق ألية جمموعة من الساكن أو ارتكاب انتهااكت خطرية أخرى للقانون
ادلويل .وال جيوز بأي حال تفسري هذا اتلعريف ىلع حنو يمس القوانني الوطنية املتعلقة
باحلمل؛
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(ز)

يعين “االضطهاد” حرمان مجاعة من الساكن أو جمموع الساكن حرمانا متعمدا وشديدا
من احلقوق األساسية بما خيالف القانون ادلويل ،وذلك بسبب هوية اجلماعة أو املجموع؛

(ح)

تعين “جريمة الفصل العنرصي” أية أفعال ال إنسانية تماثل يف طابعها األفعال املشار إيلها
يف الفقرة  1وترتكب يف سياق نظام مؤسيس قوامه االضطهاد املنهيج والسيطرة املنهجية
من جانب مجاعة عرقية واحدة إزاء أية مجاعة أو مجااعت عرقية أخرى ،وترتكب بنية
اإلبقاء ىلع ذلك انلظام؛

(ط)

يعين “االختفاء القرسي لألشخاص” إلقاء القبض ىلع أي أشخاص أو احتجازهم أو
اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية ،أو بإذن أو دعم منها هلذا الفعل أو بسكوتها
عليه .ثم رفضها اإلق رار حبرمان هؤالء األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن
مصريهم أو عن أماكن وجودهم ،بهدف حرمانهم من محاية القانون لفرتة زمنية طويلة.

لغرض هذا انلظام األسايس ،من املفهوم أن تعبري “نوع اجلنس” يشري إىل اجلنسني ،اذلكر واألنىث ،يف
إطار املجتمع .وال يشري تعبري “نوع اجلنس” إىل أي معىن آخر خيالف ذلك.

املادة 8
ج رائم احلرب
()3( )2

-1

يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق جب رائم احلرب ،وال سيما عندما ترتكب يف إطار خطة
أو سياسة اعمة أو يف إطار عملية ارتكاب واسعة انلطاق هلذه اجل رائم.

-2

لغرض هذا انلظام األسايس ،تعين “ج رائم احلرب”:
(أ)

2
3

االنتهااكت اجلسيمة التفاقيات جنيف املؤرخة  12آب/أغسطس  ،1949أي أي فعل من
األفعال اتلايلة ضد األشخاص أو املمتلاكت اذلين حتميهم أحاكم اتفاقية جنيف ذات
الصلة:
‘’1

القتل العمد؛

‘’2

اتلعذيب أو املعاملة الالإنسانية ،بما يف ذلك إج راء جتارب بيولوجية؛

‘’3

تعمد إحداث معاناة شديدة أو إحلاق أذى خطري باجلسم أو بالصحة؛

تم تعديل الفق رات ( 2ﻫ) ‘ ’13إىل ( 2ﻫ) ‘ ’15حسب الق رار  5.RC/Resيف  11حزي ران/يونيه ( .2010إضافة الفق رات ( 2ﻫ) ‘ ’13إىل
ُ( 2ﻫ) ‘.)’15
أدرجت الفق رات (( )2ب) من ( )27إىل ( )29ومن ( 2ه) ( )16إىل ( )18بموجب الق رار ICC-ASP/16/Res.4املؤرخ يف  14اكنون
األول/ديسمرب  .2017ولغرض اتلعديل املتعلق بـ«أسلحة تستعمل العوامل اجلرثومية أو غريها من العوامل ابليولوجية ،أو
اتلكسينات» ،انظر اإلخطار املودع رقم  10 C.N.116.2018.TREATIES-XVIII-املؤرخ يف  8آذار/مارس 2018؛ انظر موقع االنرتنت
اخلاص بقسم املعاهدات يف األمم املتحدة واذلي يستعرض باتلفصيل وضع اتلعديل ىلع ال رابط:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII10-d&chapter=18&clang=_en.

وبالنسبة للتعديل املتعلق بـ«أسلحة يكون أثرها ّ
األويل هو اإلصابة بشظايا ال يمكن كشفها يف جسم اإلنسان باألشعة
السينية» ،انظر اإلخطار املودع رقم  C.N.125.2018.TREATIES-XVIII-10املؤرخ يف  8آذار/مارس 2018؛ انظر موقع االنرتنت
اخلاص بقسم املعاهدات يف األمم املتحدة واذلي يستعرض باتلفصيل وضع اتلعديل ىلع ال رابط:

https://treaties.un.org/PAGES/ViewDetails.aspx?src=TREAT Y&mtdsg_no=X V III-10-e&chapter=18&clang=_e.

وبالنسبة للتعديل املتعلق بـ «أسلحة اللزير املسببة للعىم»  ،انظر اإلخطار املودع رقم  C.N.126.2018.TREATIES-XVIII-10املؤرخ
يف  8آذار/مارس 2018؛ انظر موقع االنرتنت اخلاص بقسم املعاهدات يف األمم املتحدة واذلي يستعرض باتلفصيل وضع اتلعديل ىلع ال رابط:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-f&chapter=18&clang=_en
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(ب)

6

‘’4

إحلاق تدمري واسع انلطاق باملمتلاكت واالستيالء عليها دون أن تكون هناك
رضورة عسكرية تربر ذلك وباملخالفة للقانون وبطريقة اعبثة؛

‘’5

إراغم أي أسري حرب أو أي شخص آخر مشمول باحلماية ىلع اخلدمة يف صفوف
قوات دولة معادية؛

‘’6

تعمد حرمان أي أسري حرب أو أي شخص آخر مشمول باحلماية من حقه يف أن
حياكم حماكمة اعدلة ونظامية؛

‘’7

اإلبعاد أو انلقل غري املرشوعني أو احلبس غري املرشوع؛

‘’8

أخذ رهائن.

االنتهااكت اخلطرية األخرى للقوانني واألع راف السارية ىلع املنازاعت ادلويلة املسلحة ،يف
انلطاق اثلابت للقانون ادلويل ،أي أي فعل من األفعال اتلايلة:
‘’1

تعمد توجيه هجمات ضد الساكن املدنيني بصفتهم هذه أو ضد أف راد مدنيني ال
يشاركون مبارشة يف األعمال احلربية؛

‘’2

تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية ،أي املواقع اليت ال تشلك أهدافا عسكرية؛

‘’3

تعمد شن هجمات ضد موظفني مستخدمني أو منشآت أو مواد أو وحدات أو
مركبات مستخدمة يف مهمة من مهام املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال
بميثاق األمم املتحدة ما داموا يستحقون احلماية اليت توفر للمدنيني أو للمواقع
املدنية بموجب قانون املنازاعت املسلحة؛

‘’4

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا اهلجوم سيسفر عن خسائر تبعية يف األرواح
أو عن إصابات بني املدنيني أو عن إحلاق أرضار مدنية أو إحداث رضر واسع انلطاق
وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إف راطه واضحا بالقياس إىل جممل
املاكسب العسكرية املتوقعة امللموسة املبارشة؛

‘’5

مهامجة أو قصف املدن أو القرى أو املساكن أو املباين العزالء اليت ال تكون
أهدافا عسكرية ،بأية وسيلة اكنت؛

‘’6

قتل أو جرح مقاتل استسلم خمتارا ،يكون قد ألىق سالحه أو لم تعد دليه وسيلة
لدلفاع؛

‘’7

إساءة استعمال علم اهلدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو
علم األمم املتحـدة أو شاراتهـا وأزيائهـا العسكريـة ،وكذلـك الشعـارات املمزية
التفاقيات جنيف مما يسفر عن موت األف راد أو إحلاق إصابات بالغة بهم؛

‘’8

قيام دولة االحتالل ،ىلع حنو مبارش أو غري مبارش ،بنقل أج زاء من ساكنها املدنيني
إىل األرض اليت حتتلها ،أو إبعاد أو نقل لك ساكن األرض املحتلة أو أج زاء منهم
داخل هذه األرض أو خارجها؛

‘’9

تعمد توجيه هجمات ضد املباين املخصصة لألغ راض ادلينية أو اتلعليمية أو
الفنية أو العلمية أو اخلريية ،واآلثار اتلارخيية ،واملستشفيات وأماكن جتمع
املرىض واجلرىح ،رشيطة أال تكون أهدافا عسكرية؛
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‘’10

إخضاع األشخاص املوجودين حتت سلطة طرف معاد للتشويه ابلدين أو ألي نوع
من اتلجارب الطبية أو العلمية اليت ال تربرها املعاجلة الطبية أو معاجلة األسنان
أو املعاجلة يف املستشىف للشخص املعين واليت ال جتري لصاحله وتتسبب يف وفاة
ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص أو يف تعريض صحتهم خلطر شديد؛

‘’11

قتل أف راد منتمني إىل دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا؛

‘’12

إعالن أنه لن يبىق أحد ىلع قيد احلياة؛

‘ ’13تدمري ممتلاكت العدو أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا اتلدمري أو االستيالء مما
حتتمه رضورات احلرب؛
‘’14

إعالن أن حقوق وداعوى راعيا الطرف املعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون
مقبولة يف أية حمكمة؛

‘’15

إجبار راعيا الطرف املعادي ىلع االش رتاك يف عمليات حربية موجهة ضد بدلهم،
حىت وإن اكنوا قبل نشوب احلرب يف خدمة ادلولة املحاربة؛

‘’16

نهب أي بدلة أو ماكن حىت وإن تم االستيالء عليه عنوة؛

‘’17

استخدام السموم أو األسلحة املسممة؛

‘ ’18استخدام الغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها من
السوائل أو املواد أو األجهزة؛
‘’19

استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم البرشي ،مثل
الرصاصات ذات األغلفة الصلبة اليت ال تغطي اكمل جسم الرصاصة أو
الرصاصات املحززة الغالف؛

‘’20

استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أسايلب حربية تسبب بطبيعتها أرضارا
زائدة أو آالما ال لزوم هلا أو تكون عشوائية بطبيعتها باملخالفة للقانون ادلويل
للمنازاعت املسلحة؛ برشط أن تكون هذه األسلحة والقذائف واملواد واألسايلب
احلربية موضع حظر شامل وأن تدرج يف مرفق هلذا انلظام األسايس ،عن طريق
تعديل يتفق واألحاكم ذات الصلة الواردة يف املادتني  121و 123؛

‘’21

االعتداء ىلع ك رامة الشخص ،وخباصة املعاملة املهينة واحلاطة بالك رامة؛

‘’22

االغتصاب أو االستعباد اجلنيس أو اإلك راه ىلع ابلغاء أو احلمل القرسي ىلع انلحو
املعرف يف الفقرة ( 2و) من املادة  ،7أو اتلعقيم القرسي ،أو أي شلك آخر من أشاكل
العنف اجلنيس يشلك أيضا انتهااك خط ريا التفاقيات جنيف؛

‘ ’23استغالل وجود شخص مدين أو أشخاص آخرين متمتعني حبماية إلضفاء احلصانة
من العمليات العسكرية ىلع نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة؛
‘’24

تعمد توجيه هجمات ضد املباين واملواد والوحدات الطبية ووسائل انلقل واألف راد
من مستعميل الشعارات املمزية املبينة يف اتفاقيات جنيف طبقا للقانون ادلويل؛
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‘’25

تعمد جتويع املدنيني كأسلوب من أسايلب احلرب حبرمانهم من املواد اليت ال غىن
عنها بلقائهم ،بما يف ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية ىلع انلحو املنصوص
عليه يف اتفاقيات جنيف؛

‘ ’26جتنيد األطفال دون اخلامسة عرشة من العمر إل زاميا أو طوعيا يف القوات املسلحة
الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا يف األعمال احلربية؛
‘ ’27استخدام األسلحة اليت تستعمل العوامل اجلرثومية أو غريها من العوامل
ابليولوجية ،أو اتلكسينات ،أيا اكن أصلها أو طريقة انتاجها؛
‘ ’28استخدام أسلحة يكون أثرها ّ
األويل هو اإلصابة بشظايا ال يمكن كشفها يف
جسم اإلنسان باألشعة السينية؛
‘’29

(ج)

يف حالة وقوع ن زاع مسلح غري ذي طابع دويل ،االنتهااكت اجلسيمة للمادة  3املشرتكة
بني اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة  12آب/أغسطس  ،1949ويه أي من األفعال اتلايلة
املرتكبة ضد أشخاص غري مشرتكني اش رتااك فعليا يف األعمال احلربية ،بما يف ذلك أف راد
القوات املسلحة اذلين ألقوا سالحهم وأوئلك اذلين أصبحوا اعجزين عن القتال بسبب
املرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب آخر؛
‘’1

8

استخدام أسلحة لزيرية مصممة خصيصا تلكون وظيفتها القتايلة الوحيدة أو
إحدى وظائفها القتايلة يه إحداث عىم دائم للرؤية غري املعززة ،أي للعني املجردة،
أو للعني املزودة بأجهزة مصححة للنظ ر.

‘’2

استعمال العنف ضد احلياة واألشخاص ،وخباصة القتل جبميع أنواعه ،والتشويه،
واملعاملة القاسية ،واتلعذيب؛
ّ
واحلاط ة بالك رامة؛
االعتداء ىلع ك رامة الشخص ،وخباصة املعاملة املهينة

‘’3

أخذ رهائن؛

‘’4

إصدار أحاكم وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن حمكمة مشلكة
تشكيال نظاميا تكفل مجيع الضمانات القضائية املعرتف عموما بأنه ال غىن
عنها.

(د)

تنطبـق الفقـرة ( 2ج) علـى املنازعـات املسلحـة غري ذات الطابع ادلويل وباتلايل فيه ال
تنطبق ىلع حاالت االضط رابات واتلوت رات ادلاخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف
املنفردة أو املتقطعة وغريها من األعمال ذات الطبيعة املماثلة؛

(ـه)

االنتهااكت اخلطرية األخرى للقوانني واألع راف السارية ىلع املنازاعت املسلحة غري ذات
الطابع ادلويل ،يف انلطاق اثلابت للقانون ادلويل ،أي أي من األفعال اتلايلة:
‘’1

تعمد توجيه هجمات ضد الساكن املدنيني بصفتهم هذه أو ضد أف راد مدنيني ال
يشاركون مبارشة يف األعمال احلربية؛

‘’2

تعمد توجيه هجمات ضد املباين واملواد والوحدات الطبية ووسائل انلقل واألف راد
من مستعميل الشعارات املمزية املبينة يف اتفاقيات جنيف طبقا للقانون ادلويل؛
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‘’3

تعمد شن هجمات ضد موظفني مستخدمني أو منشآت أو مواد أو وحدات أو
مركبات مستخدمة يف مهمة من مهام املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال
بميثاق األمم املتحدة ما داموا يستحقون احلماية اليت توفر للمدنيني أو للمواقع
املدنية بموجب القانون ادلويل للمنازاعت املسلحة؛

‘’4

تعمد توجيه هجمات ضد املباين املخصصة لألغ راض ادلينية أو اتلعليمية أو
الفنية أو العلمية أو اخلريية ،واآلثار اتلارخيية ،واملستشفيات ،وأماكن جتمع
املرىض واجلرىح ،رشيطة أال تكون أهدافا عسكرية؛

‘’5

نهب أي بدلة أو ماكن حىت وإن تم االستيالء عليه عنوة؛

‘’6

االغتصاب أو االستعباد اجلنيس أو اإلك راه ىلع ابلغاء أو احلمل القرسي ىلع انلحو
ّ
املعرف يف الفقرة ( 2و) من املادة  7أو اتلعقيم القرسي ،أو أي شلك آخر من أشاكل
العنف اجلنيس يشلك أيضا انتهااك خط ريا للمادة  3املشرتكة بني اتفاقيات جنيف
األربع؛

‘’7

جتنيد األطفال دون اخلامسة عرشة من العمر إل زاميا أو طوعيا يف القوات املسلحة
أو يف مجااعت مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا يف األعمال احلربية؛

‘’8

إصدار أوامر بترشيد الساكن املدنيني ألسباب تتصل بال زناع ،ما لم يكن ذلك
بداع من أمن املدنيني املعنيني أو ألسباب عسكرية ملحة؛

‘’9

قتل أحد املقاتلني من العدو أو إصابته غدرا؛

‘’10

إعالن أنه لن يبىق أحد ىلع قيد احلياة؛

‘’11

إخضاع األشخاص املوجودين حتت سلطة طرف آخر يف ال زناع للتشويه ابلدين أو
ألي نوع من اتلجارب الطبية أو العلمية اليت ال تربرها املعاجلة الطبية أو معاجلة
األسنان أو املعاجلة يف املستشىف للشخص املعين واليت ال جتري لصاحله وتتسبب
يف وفاة ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص أو يف تعريض صحتهم خلطر شديد؛

‘ ’12تدمري ممتلاكت العدو أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا اتلدمري أو االستيالء مما
حتتمه رضورات احلرب؛
ِّ
‘ ’13استخدام السموم أو األسلحة املسم مة؛
‘ ’14استخدام الغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها من
السوائل أو املواد أو األجهزة؛
‘ ’15استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم البرشي ،مثل
الرصاصات ذات األغلفة الصلبة اليت ال ّ
تغط ي اكمل جسم الرصاصة أو الرصاصات
َّ
املحززة الغالف؛
‘’16
‘’17

استخدام األسلحة اليت تستعمل العوامل اجلرثومية أو غريها من العوامل
ابليولوجية ،أو اتلكسينات ،أيا اكن أصلها أو طريقة انتاجها؛
استخدام أسلحة يكون أثرها ّ
األويل هو اإلصابة بشظايا ال يمكن كشفها يف
جسم اإلنسان باألشعة السينية؛
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‘ ’18استخدام أسلحة لزيرية مصممة خصيصا تلكون وظيفتها القتايلة الوحيدة أو
إحدى وظائفها القتايلة يه إحداث عىم دائم للرؤية غري املعززة ،أي للعني املجردة،
أو للعني املزودة بأجهزة مصححة للنظ ر.
(و)

-3

تنطبـق الفقـرة ( 2ـه) علـى املنازعـات املسلحـة غري ذات الطابع ادلويل وباتلايل فيه ال
تنطبق ىلع حاالت االضط رابات واتلوت رات ادلاخلية ،مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف
املنفردة أو املتقطعة أو غريها من األعمال ذات الطبيعة املماثلة .وتنطبق ىلع املنازاعت
املسلحة اليت تقع يف إقليم دولة عندما يوجد رصاع مسلح متطاول األجل بني السلطات
احلكومية ومجااعت مسلحة منظمة أو فيما بني هذه اجلمااعت.

ليس يف الفقرتني ( 2ج) و (ه) ما يؤثر ىلع مسؤويلة احلكومة عن حفظ أو إق رار القانون وانلظام يف
ادلولة أو عن ادلفاع عن وحدة ادلولة وسالمتها اإلقليمية ،جبميع الوسائل املرشوعة.

ً

املادة  ٨مكررا
جريمة العدوان

()4

-1

ألغ راض هذا انلظام األسايس تعين “جريمة العدوان” قيام شخص ما يف وضع يتيح هل اتلحكم
بالفعل يف العمل السيايس أو العسكري لدلولة أو توجيهه بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ
عمل عدواين من شأنه ،حبكم خصائصه وخطورته ونطاقه ،أن يعد انتهااك واضحا مليثاق األمم
املتحدة.

-2

ألغ راض الفقرة  ،1يعين “العمل العدواين” استعمال القوة املسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة
دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السيايس ،أو بأي صورة أخرى تتناىف مع ميثاق
األمم املتحدة .وتنطبق صفة العمل العدواين ىلع أي عمل من األعمال اتلايلة ،سواء بإعالن حرب
أو بدونه ،وذلك طبقا لق رار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ( 3314د )29-يف  14اكنون األول/ديسمرب
:1974

4

10

(أ)

قيام القوات املسلحة دلولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو اهلجوم عليه ،أو أي احتالل
عسكري ،ولو اكن مؤقتا ،ينجم عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم ،أو أي ضم إلقليم دولة
أخرى أو جلزء منه باستعمال القوة؛

(ب)

قيام القوات املسلحة دلولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل ،أو استعمال دولة ما أية
أسلحة ضد إقليم دولة أخرى؛

(ج)

رضب حصار ىلع موانئ دولة ما أو ىلع سواحلها من قبل القوات املسلحة دلولة أخرى؛

(د)

قيام القوات املسلحة دلولة ما بمهامجة القوات املسلحة الربية أو ابلحرية أو اجلوية أو
األسطولني ابلحري واجلوي دلولة أخرى؛

(ـه)

قيام دولة ما باستعمال قواتها املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة ادلولة
املضيفة ،ىلع وجه يتعارض مع الرشوط اليت ينص عليها االتفاق ،أو أي تمديد لوجودها
يف اإلقليم املذكور إىل ما بعد نهاية االتفاق؛

(و)

سماح دولة ما وضعت إقليمها حتت ترصف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه ادلولة األخرى
ارتكاب عمل عدواين ضد دولة ثاثلة؛
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(ز)

إرسال عصابات أو مجااعت مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو
باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة املسلحة تكون من اخلطورة حبيث
تعادل األعمال املعددة أعاله ،أو اش رتاك ادلولة بدور ملموس يف ذلك.

املادة 9
أراكن اجل رائم
()5

-1

ً ُ
تساعد أراكن اجل رائم املحكمة يف تفسري وتطبيق املواد  6و 7و 8و 8مكررا  ،وت عتمد هذه األراكن
بأغلبية ثليث أعضاء مجعية ادلول األط راف.

-2

جيوز اق رتاح تعديالت ىلع أراكن اجل رائم من جانب:
(أ)

أية دولة طرف؛

(ب)

القضاة ،بأغلبية مطلقة؛
املديع العام.

(ج)
ُ
وت عتمد هذه اتلعديالت بأغلبية ثليث أعضاء مجعية ادلول األط راف.
تكون أراكن اجل رائم واتلعديالت املدخلة عليها متسقة مع هذا انلظام األسايس.

-3

املادة 10
ليس يف هذا ابلاب ما يفرس ىلع أنه يقيد أو يمس بأي شلك من األشاكل قواعد القانون ادلويل القائمة أو
املتطورة املتعلقة بأغ راض أخرى غري هذا انلظام األسايس.

املادة 11
االختصاص الزمين
-1

ليس للمحكمة اختصاص إال فيما يتعلق باجل رائم اليت ترتكب بعد بدء نفاذ هذا انلظام
األسايس.

-2

إذا أصبحت دولة من ادلول طرفا يف هذا انلظام األسايس بعد بدء نفاذه ،ال جيوز للمحكمة أن
ُ
تمارس اختصاصها إال فيما يتعلق باجل رائم اليت ت رتكب بعـد بـدء نفـاذ ـهذا انلظام بالنسبة
تللك ادلولـة ،ما لم تكن ادلولة قد أصدرت إعالنا بموجب الفقرة  3من املادة .12

املادة 12
الرشوط املسبقة ملمارسة االختصاص
-1

ادلولة اليت تصبح طرفا يف هذا انلظام األسايس تقبل بذلك اختصاص املحكمة فيما يتعلق
باجل رائم املشار إيلها يف املادة .5

-2

يف حالة الفقرة (أ) أو (ج) من املادة  ،13جيوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا اكنت واحدة أو
أكرث من ادلول اتلايلة طرفا يف هذا انلظام األسايس أو قبلت باختصاص املحكمة وفقا للفقرة :3

5

ً
كما تم تعديلها حسب الق رار  6.RC/Resيف  11حزي ران/يونيه ( 2010ادخال املحتوى إىل املادة  8مكررا).
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-3

(أ)

ادلولة اليت وقع يف إقليمها السلوك قيد ابلحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا
اكنت اجلريمة قد ارتكبت ىلع منت سفينة أو طائرة؛

(ب)

ادلولة اليت يكون الشخص املتهم باجلريمة أحد راعياها.

إذا اكن قبول دولة غري طرف يف هذا انلظام األسايس الزما بموجب الفقرة  ،2جاز تللك ادلولة،
بموجب إعالن يودع دلى مسجل املحكمة ،أن تقبل ممارسة املحكمة اختصاصها فيما يتعلق
باجلريمة قيد ابلحث .وتتعاون ادلولة القابلة مع املحكمة دون أي تأخري أو استثناء وفقا للباب .9

املادة 13
ممارسة االختصاص
للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق جبريمة مشار إيلها يف املادة  5وفقا ألحاكم هذا انلظام األسايس
يف األحوال اتلايلة:
(أ)

إذا أحالت دولة طرف إىل املديع العام وفقا للمادة  14حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكرث من
هذه اجل رائم قد ارتكبت؛

(ب)

إذا أحال جملس األمن ،مترصفا بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،حالة إىل
املديع العام يبدو فيها أن جريمة أو أكرث من هذه اجل رائم قد ارتكبت؛

(ج)

إذا اكن املديع العام قد بدأ بمبارشة حتقيق فيما يتعلق جبريمة من هذه اجل رائم وفقا للمادة .15

املادة 14
َ
إحالة حالة ما من ق ِب ل دولة طرف
-1

جيوز دلولة طرف أن حتيل إىل املديع العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكرث من اجل رائم ادلاخلة
يف اختصاص املحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إىل املديع العام اتلحقيق يف احلالة بغرض ابلت
فيما إذا اكن يتعني توجيه االتهام لشخص معني أو أكرث بارتكاب تلك اجل رائم.

-2

حتدد احلالة ،قدر املستطاع ،الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو يف متناول ادلولة
املحيلة من مستندات مؤيدة.

املادة 15
املديع العام

12

-1

للمديع العام أن يبارش اتلحقيقات من تلقاء نفسه ىلع أساس املعلومات املتعلقة جب رائم تدخل
يف اختصاص املحكمة.

-2

يقوم املديع العام بتحليل جدية املعلومات املتلقاة .وجيوز هل ،هلذا الغرض ،اتلماس معلومات
إضافية من ادلول ،أو أجهزة األمم املتحدة ،أو املنظمات احلكومية ادلويلة أو غري احلكومية ،أو
أية مصادر أخرى موثوق بها ي راها مالئمة .وجيوز هل تليق الشهادة اتلحريرية أو الشفوية يف مقر
املحكمة.

-3

إذا استنتج املديع العام أن هناك أساسا معقوال للرشوع يف إج راء حتقيق ،يقدم إىل ادلائرة اتلمهيدية
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طلبا لإلذن بإج راء حتقيق ،مشفواع بأية مواد مؤيدة جيمعها .وجيوز للمجين عليهم إج راء م رافعات
دلى ادلائرة اتلمهيدية وفقا للقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات.
-4

إذا رأت ادلائرة اتلمهيدية ،بعد دراستها للطلب وللمواد املؤيدة ،أن هناك أساسا معقوال للرشوع يف
إج راء حتقيق وأن ادلعوى تقع ىلع ما يبدو يف إطار اختصاص املحكمة ،اكن عليها أن تأذن بابلدء
يف إج راء اتلحقيق ،وذلك دون املساس بما تقرره املحكمة فيما بعد بشأن االختصاص ومقبويلة
ادلعوى.

-5

رفض ادلائرة اتلمهيدية اإلذن بإج راء اتلحقيق ال حيول دون قيام املديع العام بتقديم طلب الحق
يستند إىل وقائع أو أدلة جديدة تتعلق باحلالة ذاتها.

-6

إذا استنتج املديع العام ،بعد ادلراسة األويلة املشار إيلها يف الفقرتني  1و  ،2أن املعلومات املقدمة ال
تشلك أساسا معقوال إلج راء حتقيق ،اكن عليه أن يبلغ مقديم املعلومات بذلك .وهذا ال يمنع املديع
العام من انلظر يف معلومات أخرى تقدم إيله عن احلالة ذاتها يف ضوء وقائع أو أدلة جديدة.

ً

املادة  15مكررا
ممارسة االختصاص يف ما يتعلق جبريمة العدوان
(اإلحالة من قبل ادلولة ،مبارشة املديع العام اتلحقيقات من تلقاء نفسه)
()6

-1
-2

-3

-4

-5
-6

6

ً
جيوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان وفقا للمادة ( 13أ) و(ج) ،رهنا بأحاكم
هذه املادة.

ال جيوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق جبريمة العدوان إال فيما يتعلق جب رائم
العدوان اليت ترتكب بعد ميض سنة واحدة ىلع مصادقة أو قبول اتلعديالت من ثالثني دولة
طرف.
ً
ً
تمارس املحكمة اختصاصها فيما يتعلق جبريمة العدوان وفقا هلذه املادة ،ورهنا بق رار يُتخذ
بأغلبية دول أط راف تساوي األغلبية املطلوبة العتماد تعديالت ىلع انلظام األسايس ،وذلك بعد
األول من اكنون اثلاين/يناير .2017
ً
جيوز للمحكمة ،وفقا للمادة  ،12أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان اليت تنشأ عن
ً
عمل عدواين ترتكبه دولة طرف ما لم تكن تلك ادلولة الطرف قد أعلنت سابقا أنها ال تقبل
االختصاص عن طريق إيداع إعالن دلى املسجل .وجيوز سحب هذا اإلعالن يف أي وقت وجيب
انلظر فيه من قبل ادلولة الطرف خالل ثالث سنوات.
ً
يف ما يتعلق بدولة ليست طرفا يف هذا انلظام األسايس ،ال جيوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها
املتعلق جبريمة العدوان عندما يرتكبها مواطنو تلك ادلولة أو ترتكب ىلع إقليمها.
عندما خيلص املديع العام إىل وجود أساس معقول للبدء يف حتقيق يتعلق جبريمة عدوان ،عليه أن
ً
يتأكد أوال مما إذا اكن جملس األمن قد اختذ ق رارا مفاده وقوع عمل عدواين ارتكبته ادلولة املعنية.
وىلع املديع العام أن يبلغ األمني العام لألمم املتحدة بالوضع القائم أمام املحكمة ،بما يف ذلك أي
معلومات أو وثائق ذات صلة.
أدخلت حسب الق رار  6.RC/Resيف  11حزي ران/يونيه .2010
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-7

جيوز للمديع العام ،يف احلاالت اليت يتخذ فيها جملس األمن مثل هذا الق رار ،أن يبدأ اتلحقيق فيما
يتعلق جبريمة عدوان.

-8

يف حالة عدم اختاذ ق رار من هذا القبيل يف غضون ستة أشهر بعد تاريخ اإلبالغ ،جيوز للمديع
العام أن يبدأ اتلحقيق فيما يتعلق جبريمة عدوان ،رشيطة أن تكون الشعبة اتلمهيدية قد أذنت
ً
ببدء اتلحقيق فيما يتعلق جبريمة عدوان وفقا لإلج راءات الواردة يف املادة  ،15وأن ال يكون جملس
ً
األمن قد قرر خالف ذلك طبقا للمادة .16

-9

ال خيل الق رار الصادر من جهاز خارج املحكمة خبصوص وقوع عمل عدواين بما ختلص إيله
املحكمة يف إطار هذا انلظام األسايس.

-10

ليس يف هذه املادة ما خيل باألحاكم املتعلقة بممارسة االختصاص فيما يتعلق جب رائم أخرى مشار
إيلها يف املادة .5

ً

ً
املادة  15مكررا ثاثلا
ممارسة االختصاص يف ما يتعلق جبريمة العدوان
(اإلحالة من جملس األمن)
()7

-1
-2
-3

ً
ً
جيوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها املتعلق جبريمة العدوان طبقا للمادة ( 13ب) ،رهنا بأحاكم
هذه املادة.

ال جيوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق جبريمة العدوان إال فيما يتعلق جب رائم
العدوان اليت ترتكب بعد ميض سنة واحدة ىلع مصادقة أو قبول اتلعديالت من ثالثني دولة طرف.
ً
تمارس املحكمة اختصاصها فيما يتعلق جبريمة العدوان رهنا بأحاكم هذه املادة ،وبموجب ق رار
يُتخذ بأغلبية دول أط راف تساوي األغلبية املطلوبة العتماد تعديالت ىلع انلظام األسايس ،وذلك

بعد األول من اكنون اثلاين/يناير .2017
-4

ال خيل الق رار الصادر من جهاز خارج املحكمة خبصوص وقوع عمل عدواين بما ختلص إيله
املحكمة يف إطار هذا انلظام األسايس.

-5

ليس يف هذه املادة ما خيل باألحاكم املتعلقة بممارسة االختصاص فيما يتعلق جب رائم أخرى مشار
إيلها يف املادة .5

املادة 16
إرجاء اتلحقيق أو املقاضاة
ال جيوز ابلدء أو امليض يف حتقيق أو مقاضاة بموجب هذا انلظام األسايس ملدة اثين عرش شه را بناء ىلع طلب
من جملس األمن إىل املحكمة بهذا املعىن يتضمنه ق رار يصدر عن املجلس بموجب الفصل السابع من
ميثاق األمم املتحدة؛ وجيوز للمجلس جتديد هذا الطلب بالرشوط ذاتها.

7
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املادة 17
املسائل املتعلقة باملقبويلة
-1

-2

-3

مع م رااعة الفقرة  10من ادليباجة واملادة  ،1تقرر املحكمة أن ادلعوى غري مقبولة يف حالة ما:
ُ
إذا اكنت ت ري اتلحقيق أو املقاضاة يف ادلعوى دولة هلا والية عليها ،ما لم تكن ادلولة
(أ)
حقا غري راغبة يف االضطالع باتلحقيق أو املقاضاة أو غري قادرة ىلع ذلك؛
(ب)

إذا اكنت قد أجرت اتلحقيق يف ادلعوى دولة هلا والية عليها وقررت ادلولة عدم مقاضاة
الشخص املعين ،ما لم يكن الق رار ناجتا عن عدم رغبة ادلولة أو عدم قدرتها حقا ىلع
املقاضاة؛

(ج)

إذا اكن الشخص املعين قد سبق أن حوكم ىلع السلوك موضوع الشكوى ،وال يكون من
اجلائز للمحكمة إج راء حماكمة طبقا للفقرة  3من املادة 20؛

(د)

إذا لم تكن ادلعوى ىلع درجة اكفية من اخلطورة تربر اختاذ املحكمة إج راء آخ ر.

تلحديد عدم الرغبة يف دعوى معينة ،تنظر املحكمة يف مدى توافر واحد أو أكرث من األمور
اتلايلة ،حسب احلالة ،مع م رااعة أصول املحاكمات اليت يعرتف بها القانون ادلويل:
(أ)

جرى االضطالع باإلج راءات أو جيري االضطالع بها أو جرى اختاذ الق رار الوطين بغرض
محاية الشخص املعين من املسؤويلة اجلنائية عن ج رائم داخلة يف اختصاص املحكمة ىلع
انلحو املشار إيله يف املادة 5؛

(ب)

حدث تأخري ال مربر هل يف اإلج راءات بما يتعارض يف هذه الظروف مع نية تقديم الشخص
املعين للعدالة؛

(ج)

لم تبارش اإلج راءات أو ال جتري مبارشتها بشلك مستقل أو نزيه أو بورشت أو جتري
مبارشتها ىلع حنو ال يتفق ،يف هذه الظروف ،مع نية تقديم الشخص املعين للعدالة.

تلحديد عدم القدرة يف دعوى معينة ،تنظر املحكمة فيما إذا اكنت ادلولة غري قادرة ،بسبب انهيار
يلك أو جوهري نلظامها القضايئ الوطين أو بسبب عدم توافره ،ىلع إحضار املتهم أو احلصول ىلع
األدلة والشهادة الرضورية أو غري قادرة لسبب آخر ىلع االضطالع بإج راءاتها.

املادة 18
الق رارات األويلة املتعلقة باملقبويلة
-1

إذا أحيلت حالة إىل املحكمة عمال باملادة ( 13أ) وقرر املديع العام أن هناك أساسا معقوال بلدء
حتقيق ،أو بارش املديع العام اتلحقيق عمال باملادتني ( 13ج) و  ،15يقوم املديع العام بإشعار مجيع
ادلول األط راف وادلول اليت يُرى يف ضوء املعلومات املتاحة أن من اعدتها أن تمارس واليتها ىلع
اجل رائم موضع انلظ ر .وللمديع العام أن يشعر هذه ادلول ىلع أساس رسي ،وجيوز هل أن حيد من نطاق
املعلومات اليت تقدم إىل ادلول إذا رأى ذلك الزما حلماية األشخاص أو ملنع إتالف األدلة أو ملنع ف رار
األشخاص.
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-2

ُ
يف غضون شهر واحد من تليق ذلك اإلشعار ،لدلولة أن تبلغ املحكمة بأنها ت ري أو بأنها أجرت
حتقيقا مع راعياها أو مع غريهم يف حدود واليتها القضائية فيما يتعلق باألفعال اجلنائية اليت قد
تشلك ج رائم من تلك املشار إيلها يف املادة  5وتكون متصلة باملعلومات املقدمة يف اإلشعار املوجه
إىل ادلول .وبناء ىلع طلب تلك ادلولة ،يتنازل املديع العام هلا عن اتلحقيق مع هؤالء األشخاص ما
لم تقرر ادلائرة اتلمهيدية اإلذن باتلحقيق ،بناء ىلع طلب املديع العام.

-3

يكون تنازل املديع العام عن اتلحقيق لدلولة قابال إلاعدة نظر املديع العام فيه بعد ستة أشهر من
تاريخ اتلنازل أو يف أي وقت يط رأ فيه تغري ملموس يف الظروف يستدل منه أن ادلولة أصبحت حقا
غري راغبة يف االضطالع باتلحقيق أو غري قادرة ىلع ذلك.

-4

جيوز لدلولة املعنية أو للمديع العام استئناف ق رار صادر عن ادلائرة اتلمهيدية أمام دائرة االستئناف،
وفقا للفقرة  2من املادة  .82وجيوز انلظر يف االستئناف ىلع أساس مستعجل.

-5

للمديع العام عند اتلنازل عن اتلحقيق وفقا للفقرة  2أن يطلب إىل ادلولة املعنية أن تبلغه بصفة
دورية باتلقدم املحرز يف اتلحقيق اذلي جتريه وبأية مقاضاة تايلة ذللك .وترد ادلول األط راف ىلع
تلك الطلبات دون تأخري ال موجب هل.

-6

ريثما يصدر عن ادلائرة اتلمهيدية ق رار ،أو يف أي وقت يتنازل فيه املديع العام عن إج راء حتقيق
بموجب هذه املادة ،للمديع العام ،ىلع أساس استثنايئ ،أن يلتمس من ادلائرة اتلمهيدية سلطة
إج راء اتلحقيقات الالزمة حلفظ األدلة إذا سنحت فرصة فريدة للحصول ىلع أدلة هامة أو اكن
هناك احتمال كبري بعدم إماكن احلصول ىلع هذه األدلة يف وقت الحق.

-7

جيوز دلولة طعنت يف ق رار لدلائرة اتلمهيدية بموجب هذه املادة أن تطعن يف مقبويلة ادلعوى
بموجب املادة  19بناء ىلع وقائع إضافية ملموسة أو تغري ملموس يف الظروف.

املادة 19
ادلفع بعدم اختصاص املحكمة أو مقبويلة ادلعوى
-1
-2

تتحقق املحكمة من أن هلا اختصاصا للنظر يف ادلعوى املعروضة عليها .وللمحكمة ،من تلقاء
نفسها ،أن تبت يف مقبويلة ادلعوى وفقا للمادة .17
َ
ْ
جيوز أن ي ْط عن يف مقبويلة ادلعوى استنادا إىل األسباب املشار إيلها يف املادة  17أو أن يَدفع بعدم
اختصاص املحكمة لك من:
(أ)

املتهم أو الشخص اذلي يكون قد صدر حبقه أمر بإلقاء القبض أو أمر باحلضور عمال
باملادة 58؛

(ب)

ادلولة اليت هلا اختصاص انلظر يف ادلعوى لكونها حتقق أو تبارش املقاضاة يف ادلعوى أو
لكونها حققت أو بارشت املقاضاة يف ادلعوى؛ أو
ادلولة اليت يُطلب قبوهلا باالختصاص عمال باملادة .12

(ج)
-3

16

للمديع العام أن يطلب من املحكمة إصدار ق رار بشأن مسألة االختصاص أو املقبويلة .ويف
اإلج راءات املتعلقة باالختصاص أو املقبويلة ،جيوز أيضا للجهة املحيلة عمال باملادة  ،13وكذلك
للمجين عليهم ،أن يقدموا مالحظاتهم إىل املحكمة.
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-4

ليس ألي شخص مشار إيله أو دولة مشار إيلها يف الفقرة  ،2الطعن يف مقبويلة ادلعوى أو اختصاص
املحكمة إال مرة واحدة .وجيب تقديم الطعن قبل الرشوع يف املحاكمة أو عند ابلدء فيها .بيد أنه
للمحكمة ،يف الظروف االستثنائية ،أن تأذن بالطعن أكرث من مرة أو بعد بدء املحاكمة .وال جيوز أن
تستند الطعون يف مقبويلة ادلعوى ،عند بدء املحاكمة ،أو يف وقت الحق بناء ىلع إذن من املحكمة،
إال إىل أحاكم الفقرة ( 1ج) من املادة .17

-5

تقدم ادلولة املشار إيلها يف الفقرة ( 2ب) أو ( 2ج) الطعن يف أول فرصة.

-6

قبل اعتماد اتلهم ،حتال الطعون املتعلقة بمقبويلة ادلعوى أو الطعون يف اختصاص املحكمة إىل
ادلائرة اتلمهيدية .وبعد اعتماد اتلهم ،حتال تلك الطعون إىل ادلائرة االبتدائية .وجيوز استئناف
الق رارات املتعلقة باالختصاص أو باملقبويلة دلى دائرة االستئناف وفقا للمادة .82

-7

إذا قدمت دولة مشار إيلها يف الفقرة ( 2ب) أو ( 2ج) طعنا ما ،يرئج املديع العام اتلحقيق إىل أن
تتخذ املحكمة ق رارا وفقا للمادة .17

-8

ريثما تصدر املحكمة ق رارها ،للمديع العام أن يلتمس من املحكمة إذنا للقيام بما ييل:
(أ)

مواصلة اتلحقيقات الالزمة من انلوع املشار إيله يف الفقرة  6من املادة 18؛

(ب)

أخذ أقوال أو شهادة من شاهد أو إتمام عملية مجع وفحص األدلة اليت تكون قد بدأت
قبل تقديم الطعن؛

(ج)

احليلولة ،باتلعاون مع ادلول ذات الصلة ،دون ف رار األشخاص اذلين يكون املديع العام قد
طلب بالفعل إصدار أمر بإلقاء القبض عليهم بموجب املادة .58

-9

ال يؤثر تقديم الطعن ىلع صحة أي إج راء يقوم به املديع العام أو أية أوامر تصدرها املحكمة قبل
تقديم الطعن.

- 10

إذا قررت املحكمة عدم قبول دعوى عمال باملادة  ،17جاز للمديع العام أن يقدم طلبا إلاعدة انلظر
يف الق رار عندما يكون ىلع اقتناع تام بأن وقائع جديدة قد نشأت ومن شأنها أن تليغ األساس
اذلي سبق أن اعتربت ادلعوى بناء عليه غري مقبولة عمال باملادة .17

- 11

إذا تنازل املديع العام عن حتقيق ،وقد راىع األمور اليت تنص عليها املادة  ،17جاز هل أن يطلب أن
توفر هل ادلولة ذات الصلة معلومات عن اإلج راءات .وتكون تلك املعلومات رسية ،إذا طلبت
ادلولة املعنية ذلك .وإذا قرر املديع العام بعدئذ امليض يف حتقيق ،اكن عليه أن خيطر ادلولة حيثما
يتعلق األمر باإلج راءات اليت جرى اتلنازل بشأنها.

املادة 20
عدم ج واز املحاكمة عن اجلريمة ذاتها مرتني
()8

-1

8

ال جيوز ،إال كما هو منصوص عليه يف هذا انلظام األسايس ،حماكمة أي شخص أمام املحكمة عن
ّ
سلوك شك األساس جل رائم اكنت املحكمة قد أدانت الشخص بها أو ب رأته منها.
ً
كما تم تعديلها حسب الق رار  6.RC/Resيف  11حزي ران/يونيه ( 2010ادخال املحتوى إىل املادة  8مكررا).
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-2

ال جتوز حماكمة أي شخص أمام حمكمة أخرى عن جريمة من تلك املشار إيلها يف املادة  5اكن قد
سبق ذللك الشخص أن أدانته بها املحكمة أو ب رأته منها.

-3

ال جيوز حماكمة الشخص اذلي يكون قد حوكم أمام حمكمة أخرى عن سلوك يكون حمظورا
ً
ً
أيضا بموجب املواد  6أو  7أو  8أو  8مكررا أمام املحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا اكنت
اإلج راءات يف املحكمة األخرى:
(أ)

قد اختذت لغرض محاية الشخص املعين من املسؤويلة اجلنائية عن ج رائم تدخل يف
اختصاص املحكمة؛ أو

(ب)

لم جتر بصورة تتسم باالستقالل أو ال زناهة وفقا ألصول املحاكمات املعرتف بها بموجب
القانون ادلويل ،أو جرت ،يف هذه الظروف ،ىلع حنو ال يتسق مع انلية إىل تقديم الشخص
املعين للعدالة.

املادة 21
القانون ال واجب اتلطبيق
-1

18

تطبق املحكمة:
(أ)

يف املقام األول ،هذا انلظام األسايس وأراكن اجل رائم والقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات
اخلاصة باملحكمة؛

(ب)

يف املقام اثلاين ،حيثما يكون ذلك مناسبا ،املعاهدات الواجبة اتلطبيق ومبادئ القانون
ادلويل وقواعده ،بما يف ذلك املبادئ املقررة يف القانون ادلويل للمنازاعت املسلحة؛

(ج)

وإال ،فاملبادئ العامة للقانون اليت تستخلصها املحكمة من القوانني الوطنية للنظم
القانونية يف العالم ،بما يف ذلك ،حسبما يكون مناسبا ،القوانني الوطنية لدلول اليت
من اعدتها أن تمارس واليتها ىلع اجلريمة ،رشيطة أال تتعارض هذه املبادئ مع هذا انلظام
األسايس وال مع القانون ادلويل وال مع القواعد واملعايري املعرتف بها دويلا.

-2

جيوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما يه مفرسة يف ق راراتها السابقة.

-3

جيب أن يكون تطبيق وتفسري القانون عمال بهذه املادة متسقني مع حقوق اإلنسان املعرتف بها
ّ
املعرف
دويلا .وأن يكونا خايلني من أي تميزي ضار يستند إىل أسباب مثل نوع اجلنس ،ىلع انلحو
يف الفقرة  3من املادة  ،7أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو ادلين أو املعتقد أو ال رأي السيايس أو
غري السيايس أو األصل القويم أو اإلثين أو االجتمايع أو الرثوة أو املودل أو أي وضع آخ ر.

ً
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ابلاب  3املبادئ العامة للقانون اجلنايئ
املادة 22
ال جريمة إال بنص
-1

ال ي ُسأل الشخص جنائيا بموجب هذا انلظام األسايس ما لم يشلك السلوك املعين ،وقت وقوعه،
جريمة تدخل يف اختصاص املحكمة.

-2

يؤول تعريف اجلريمة تأويال دقيقا وال جيوز توسيع نطاقه عن طريق القياس .ويف حالة الغموض،
يفرس اتلعريف لصالح الشخص حمل اتلحقيق أو املقاضاة أو اإلدانة.

-3

ال تؤثر هذه املادة ىلع تكييف أي سلوك ىلع أنه سلوك إج رايم بموجب القانون ادلويل خارج إطار
هذا انلظام األسايس.

املادة 23
ال عقوبة إال بنص
ال يعاقب أي شخص أدانته املحكمة إال وفقا هلذا انلظام األسايس.

املادة 24
عدم رجعية األثر ىلع األشخاص
-1

ال ي ُسأل الشخص جنائيا بموجب هذا انلظام األسايس عن سلوك سابق بلدء نفاذ انلظام.

-2

يف حالة حدوث تغيري يف القانون املعمول به يف قضية معينة قبل صدور احلكم انلهايئ ،يطبق
القانون األصلح للشخص حمل اتلحقيق أو املقاضاة أو اإلدانة.

املادة 25
املسؤويلة اجلنائية الفردية
()9

-1

يكون للمحكمة اختصاص ىلع األشخاص الطبيعيني عمال بهذا انلظام األسايس.

-2

الشخص اذلي يرتكب جريمة تدخل يف اختصاص املحكمة يكون مسؤوال عنها بصفته
الفردية وعرضة للعقاب وفقا هلذا انلظام األسايس.
وفقا هلذا انلظام األسايس ،ي ُسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل يف

-3

9

اختصاص املحكمة يف حال قيام هذا الشخص بما ييل:
(أ)

ارتكاب هذه اجلريمة ،سواء بصفته الفردية ،أو باالش رتاك مع آخر أو عن طريق شخص
آخر ،بغض انلظر عما إذا اكن ذلك الشخص اآلخر مسؤوال جنائيا؛

(ب)

األمر أو اإلغ راء بارتكاب ،أو احلث ىلع ارتكاب ،جريمة وقعت بالفعل أو رشع فيها؛

(ج)

تقديم العون أو اتلحريض أو املساعدة بأي شلك آخر لغرض تيسري ارتكاب هذه اجلريمة
أو الرشوع يف ارتكابها ،بما يف ذلك توفري وسائل ارتكابها؛

ً
كما تم تعديلها حسب الق رار  6.RC/Resيف  11حزي ران/يونيه ( 2010ادخال الفقرة  3مكررا).
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(د)

املساهمة بأية طريقة أخرى يف قيام مجاعة من األشخاص ،يعملون بقصد مشرتك،
بارتكاب هذه اجلريمة أو الرشوع يف ارتكابها ،ىلع أن تكون هذه املساهمة متعمدة وأن
تقدم:
‘’1

إما بهدف تعزيز النشاط اإلج رايم أو الغرض اإلج رايم للجماعة ،إذا اكن هذا
النشاط أو الغرض منطويا ىلع ارتكاب جريمة تدخل يف اختصاص املحكمة؛

‘’2

أو مع العلم بنية ارتكاب اجلريمة دلى هذه اجلماعة؛

(ـه)

فيما يتعلق جبريمة اإلبادة اجلماعية ،اتلحريض املبارش والعلين ىلع ارتكاب جريمة
اإلبادة اجلماعية؛

(و)

الرشوع يف ارتكاب اجلريمة عن طريق اختاذ إج راء يبدأ به تنفيذ اجلريمة خبطوة ملموسة،
ولكن لم تقع اجلريمة لظروف غري ذات صلة بنوايا الشخص .ومع ذلك ،فالشخص اذلي
يكف عن بذل أي جهد الرتكاب اجلريمة أو حيول بوسيلة أخرى دون إتمام اجلريمة ال
يكون عرضة للعقاب بموجب هذا انلظام األسايس ىلع الرشوع يف ارتكاب اجلريمة إذا
هو ختىل تماما وبمحض إرادته عن الغرض اإلج رايم.

ً
 3مكررا -فيما يتعلق جبريمة العدوان ،ال تنطبق أحاكم هذه املادة إال ىلع األشخاص اذلين يكونون يف
ً
ّ
وضع يمك نهم من اتلحكم فعال يف العمل السيايس أو العسكري لدلولة أو من توجيهه.
-4

ال يؤثر أي حكم يف هذا انلظام األسايس يتعلق باملسؤويلة اجلنائية الفردية يف مسؤويلة ادلول
بموجب القانون ادلويل.

املادة 26
ال اختصاص للمحكمة ىلع األشخاص أقل من  18اعما
ال يكون للمحكمة اختصاص ىلع أي شخص يقل عمره عن  18اعما وقت ارتكاب اجلريمة املنسوبة إيله.

املادة 27
عدم االعتداد بالصفة الرسمية
-1

يطبق هذا انلظام األسايس ىلع مجيع األشخاص بصورة متساوية دون أي تميزي بسبب الصفة
الرسمية .وبوجه خاص ،فإن الصفة الرسمية للشخص ،سواء اكن رئيسا دلولة أو حكومة أو عضوا
يف حكومة أو ب رملان أو ممثال منتخبا أو موظفا حكوميا ،ال تعفيه بأي حال من األحوال من
املسؤويلة اجلنائية بموجب هذا انلظام األسايس ،كما أنها ال تشلك ،يف حد ذاتها ،سببا تلخفيف
العقوبة.

-2

ال حتول احلصانات أو القواعد اإلج رائية اخلاصة اليت قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص ،سواء
اكنت يف إطار القانون الوطين أو ادلويل ،دون ممارسة املحكمة اختصاصها ىلع هذا الشخص.

املادة 28
مسؤويلة القادة والرؤساء اآلخرين
باإلضافة إىل ما هو منصوص عليه يف هذا انلظام األسايس من أسباب أخرى للمسؤويلة اجلنائية
عن اجل رائم اليت تدخل يف اختصاص املحكمة:
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-1

يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعال بأعمال القائد العسكري مسؤوال مسؤويلة
جنائية عن اجل رائم اليت تدخل يف اختصاص املحكمة واملرتكبة من جانب قوات ختضع إلمرته
وسيطرته الفعليتني ،أو ختضع لسلطته وسيطرته الفعليتني ،حسب احلالة ،نتيجة لعدم ممارسة
القائد العسكري أو الشخص سيطرته ىلع هذه القوات ممارسة سليمة:
(أ)

-2

إذا اكن ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم ،أو يفرتض أن يكون قد علم ،بسبب
الظروف السائدة يف ذلك احلني ،بأن القوات ترتكب أو تكون ىلع وشك ارتكاب هذه
اجل رائم؛

(ب) إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص مجيع اتلدابري الالزمة واملعقولة يف حدود
سلطته ملنع أو قمع ارتكاب هذه اجل رائم أو لعرض املسألة ىلع السلطات املختصة
للتحقيق واملقاضاة؛
فيما يتصل بعالقة الرئيس واملرؤوس غري الوارد وصفها يف الفقرة  ،1ي ُسأل الرئيس جنائيا عن
اجل رائم اليت تدخل يف اختصاص املحكمة واملرتكبة من جانب مرؤوسني خيضعون لسلطته
وسيطرته الفعليتني ،نتيجة لعدم ممارسة سيطرته ىلع هؤالء املرؤوسني ممارسة سليمة:
(أ)

إذا اكن الرئيس قد علم أو جتاهل عن ويع أية معلومات تبني بوضوح أن مرؤوسيه
يرتكبون أو ىلع وشك أن يرتكبوا هذه اجل رائم؛

(ب)

إذا تعلقت اجل رائم بأنشطة تندرج يف إطار املسؤويلة والسيطرة الفعليتني للرئيس؛

(ج)

إذا لم يتخذ الرئيس مجيع اتلدابري الالزمة واملعقولة يف حدود سلطته ملنع أو قمع ارتكاب
هذه اجل رائم أو لعرض املسألة ىلع السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاة.

املادة 29
عدم سقوط اجل رائم باتلقادم
ال تسقط اجل رائم اليت تدخل يف اختصاص املحكمة باتلقادم أيا اكنت أحاكمه.

املادة 30
الركن املعنوي
-1

ما لم ينص ىلع غري ذلك ،ال ي ُسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل يف اختصاص
املحكمة وال يكون عرضة للعقاب ىلع هذه اجلريمة إال إذا حتققت األراكن املادية مع توافر القصد
والعلم.

-2

ألغ راض هذه املادة ،يتوافر القصد دلى الشخص عندما:

-3

(أ)

يقصد هذا الشخص ،فيما يتعلق بسلوكه ،ارتكاب هذا السلوك؛

(ب)

يقصد هذا الشخص ،فيما يتعلق بانلتيجة ،التسبب يف تلك انلتيجة أو يدرك أنها
ستحدث يف إطار املسار العادي لألحداث.

ألغ راض هذه املادة ،تعين لفظة “العلم” أن يكون الشخص مدراك أنه توجد ظروف أو ستحدث
نتائج يف املسار العادي لألحداث .وتفرس لفظتا “يعلم” أو “عن علم” تبعا ذللك.
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املادة 31
أسباب امتناع املسؤويلة اجلنائية
-1

باإلضافة إىل األسباب األخرى المتناع املسؤويلة اجلنائية املنصوص عليها يف هذا انلظام األسايس،
ال ي ُسأل الشخص جنائيا إذا اكن وقت ارتكابه السلوك:
(أ)
(ب)

يعاين مرضا أو قصورا عقليا يعدم قدرته ىلع إدراك عدم مرشوعية أو طبيعة سلوكه ،أو
قدرته ىلع اتلحكم يف سلوكه بما يتمىش مع مقتضيات القانون؛
يف حالة ُس كر مما يعدم قدرته ىلع إدراك عدم مرشوعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته ىلع

اتلحكم يف سلوكه بما يتمىش مع مقتضيات القانون ،ما لم يكن الشخص قد سكر
باختياره يف ظل ظروف اكن يعلم فيها أنه حيتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك
يشلك جريمة تدخل يف اختصاص املحكمة ،أو جتاهل فيها هذا االحتمال؛

(ج)

يترصف ىلع حنو معقول لدلفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع ،يف حالة ج رائم
احلرب ،عن ممتلاكت ال غىن عنها بلقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلاكت ال غىن
عنها إلجناز مهمة عسكرية ،ضد استخدام وشيك وغري مرشوع للقوة ،وذلك بطريقة
تتناسب مع درجة اخلطر اذلي يهدد هذا الشخص أو الشخص اآلخر أو املمتلاكت املقصود
محايتها .واش رتاك الشخص يف عملية دفاعية تقوم بها قوات ال يشلك يف حد ذاته سببا
المتناع املسؤويلة اجلنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية؛

(د)

إذا اكن السلوك املدىع أنه يشلك جريمة تدخل يف اختصاص املحكمة قد حدث حتت
تأثري إك راه ناتج عن تهديد باملوت الوشيك أو حبدوث رضر بدين جسيم مستمر أو وشيك
ضد ذلك الشخص أو شخص آخر ،وترصف الشخص ترصفا الزما ومعقوال تلجنب هذا
اتلهديد ،رشيطة أال يقصد الشخص أن يتسبب يف رضر أكرب من الرضر امل راد جتنبه.
ويكون ذلك اتلهديد:
‘’1
‘’2

صادرا عن أشخاص آخرين؛
ّ
أو تشك بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص.

-2

تبت املحكمة يف مدى انطباق أسباب امتناع املسؤويلة اجلنائية اليت ينص عليها هذا انلظام
األسايس ىلع ادلعوى املعروضة عليها.

-3

للمحكمة أن تنظر ،أثناء املحاكمة ،يف أي سبب المتناع املسؤويلة اجلنائية خبالف األسباب املشار
إيلها يف الفقرة  ،1يف احلاالت اليت يستمد فيها هذا السبب من القانون الواجب اتلطبيق ىلع انلحو
املنصوص عليه يف املادة  .21وينص يف القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات ىلع اإلج راءات املتعلقة
بانلظر يف هذا السبب.

املادة 32
الغلط يف الوقائع أو الغلط يف القانون
-1
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ال يشلك الغلط يف الوقائع سببا المتناع املسؤويلة اجلنائية إال إذا جنم عنه انتفاء الركن املعنوي
املطلوب الرتكاب اجلريمة.
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-2

ال يشلك الغلط يف القانون من حيث ما إذا اكن نوع معني من أنواع السلوك يشلك جريمة تدخل
يف اختصاص املحكمة سببا المتناع املسؤويلة اجلنائية .وجيوز ،مع ذلك ،أن يكون الغلط يف
القانون سببا المتناع املسؤويلة اجلنائية إذا جنم عن هذا الغلط انتفاء الركن املعنوي املطلوب
الرتكاب تلك اجلريمة ،أو اكن الوضع ىلع انلحو املنصوص عليه يف املادة .33

املادة 33
أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون
-1

يف حالة ارتكاب أي شخص جلريمة من اجل رائم اليت تدخل يف اختصاص املحكمة ،ال يعىف
الشخص من املسؤويلة اجلنائية إذا اكن ارتكابه تللك اجلريمة قد تم امتثاال ألمر حكومة أو
رئيس ،عسكريا اكن أو مدنيا ،عدا يف احلاالت اتلايلة:
(أ)

إذا اكن ىلع الشخص ال زتام قانوين بإطاعة أوامر احلكومة أو الرئيس املعين؛

(ب) إذا لم يكن الشخص ىلع علم بأن األمر غري مرشوع؛
(ج)
-2

إذا لم تكن عدم مرشوعية األمر ظاهرة.

ألغ راض هذه املادة ،تكون عدم املرشوعية ظاهرة يف حالة أوامر ارتكاب جريمة اإلبادة اجلماعية
أو اجل رائم ضد اإلنسانية.
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ابلاب  4تكوين املحكمة وإدارتها
املادة 34
أجهزة املحكمة
تتكون املحكمة من األجهزة اتلايلة:
(أ)

هيئة الرئاسة؛

(ب)

شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية؛

(ج)

مكتب املديع العام؛

(د)

قلم املحكمة.

املادة 35
خدمة القضاة
-1

ينتخب مجيع القضاة للعمل كأعضاء متفرغني للمحكمة ويكونون جاهزين للخدمة ىلع هذا
األساس منذ بداية واليتهم.

-2

يعمل القضاة اذلين تتكون منهم هيئة الرئاسة ىلع أساس اتلفرغ بمجرد انتخابهم.

-3

هليئة الرئاسة أن تقوم من وقت آلخر ،يف ضوء حجم العمل باملحكمة وبالتشاور مع أعضائها،
بابلت يف املدى اذلي يكون مطلوبا يف حدوده من القضاة اآلخرين أن يعملوا ىلع أساس اتلفرغ،
وال جيوز أن خيل أي من هذه الرتتيبات بأحاكم املادة .40

-4

جيري وفقا للمادة  49وضع الرتتيبات املايلة اخلاصة بالقضاة اذلين ال يكون مطلوبا منهم العمل
ىلع أساس اتلفرغ.

املادة 36
مؤهالت القضاة وترشيحهم وانتخابهم
-1
-2

رهنا بم رااعة أحاكم الفقرة  ،2تتكون املحكمة من  18قاضيا.

(ب)

جيوز هليئة الرئاسة ،نيابة عن املحكمة ،أن تقرتح زيادة عدد القضاة املحدد يف الفقرة ،1
ىلع أن تبني األسباب اليت من أجلها يعترب ذلك أم را رضوريا ومالئما .ويقوم املسجل فورا
بتعميم هذا االق رتاح ىلع مجيع ادلول األط راف؛
يُنظر يف هذا االق رتاح يف اجتماع جلمعية ادلول األط راف يعقد وفقا للمادة  .112ويعترب

(أ)

(ج)

إذا ما اعتمد اق رتاح بزيادة عدد القضاة بموجب الفقرة الفرعية (ب) ،جيري

االق رتاح قد اعتمد إذا ووفق عليه يف االجتماع بأغلبية ثليث أعضاء مجعية ادلول
األط راف ،ويدخل حزي انلفاذ يف الوقت اذلي تقرره اجلمعية؛
‘’1

انتخاب القضاة اإلضافيني خالل ادلورة اتلايلة جلمعية ادلول األط راف ،وفقا

للفق رات  3إىل  ،8والفقرة  2من املادة 37؛
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‘’2

-3

ُ
(أ)	ي تار القضاة من بني األشخاص اذلين يتحلون باألخالق الرفيعة واحلياد وال زناهة وتتوافر
فيهم املؤهالت املطلوبة يف دولة لك منهم للتعيني يف أىلع املناصب القضائية؛
(ب)

-4

جيوز هليئة الرئاسة يف أي وقت تال العتماد اق رتاح بزيادة عدد القضاة ودخوهل حزي
انلفاذ بموجب الفقرتني الفرعيتني (ب) و (ج) ‘ ،’1أن تقرتح إج راء ختفيض يف عدد
القضاة ،إذا اكن عبء العمل باملحكمة يربر ذلك ،رشيطة أال خيفض عدد القضاة
إىل ما دون العدد املحدد يف الفقرة  .1وجيري تناول االق رتاح وفقا لإلج راءات املحددة
يف الفقرتني الفرعيتني (أ) و (ب) .ويف حالة اعتماد االق رتاح ،خيفض عدد القضاة
ختفيضا تدرجييا لكما انتهت مدد والية هؤالء القضاة وإىل أن يتم بلوغ العدد
الالزم.

جيب أن يتوافر يف لك مرشح لالنتخاب للمحكمة ما ييل:
‘’1

كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنايئ واإلج راءات اجلنائية ،واخلربة املناسبة الالزمة،
سواء كقاض أو مدع اعم أو حمام ،أو بصفة مماثلة أخرى ،يف جمال ادلاعوى اجلنائية؛
أو

‘’2

كفاءة ثابتة يف جماالت القانون ادلويل ذات الصلة باملوضوع مثل القانون اإلنساين
ادلويل وقانون حقوق اإلنسان وخربة مهنية واسعة يف جمال عمل قانوين ذي صلة
بالعمل القضايئ للمحكمة؛

(ج)

جيب أن يكون دلى لك مرشح لالنتخاب باملحكمة معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة
ىلع األقل من لغات العمل باملحكمة.

(أ)

جيوز ألية دولة طرف يف هذا انلظام األسايس أن تقدم ترشيحات لالنتخاب للمحكمة،
ويتم ذلك باتباع ما ييل:
‘’1

اإلج راءات املتعلقة بتسمية مرشحني للتعيني يف أىلع املناصب القضائية يف ادلولة
املعنية؛ أو

‘’2

اإلج راءات املنصوص عليها يف انلظام األسايس ملحكمة العدل ادلويلة لتسمية
مرشحني تللك املحكمة.

وجيب أن تكون الرتشيحات مصحوبة ببيان مفصل يتضمن املعلومات الالزمة اليت
يثبت بها وفاء املرشح باملتطلبات الواردة يف الفقرة 3؛
(ب)

للك دولة طرف أن تقدم ألي انتخاب معني مرشحا واحدا ال يلزم بالرضورة أن يكون
واحدا من راعياها ،ولكن جيب ىلع أي حال أن يكون من راعيا إحدى ادلول األط راف؛

(ج)

جلمعية ادلول األط راف أن تقرر ،إذا اكن ذلك مناسبا ،إنشاء جلنة استشارية تعىن
بالرتشيحات .ويف هذه احلالة ،تقوم مجعية ادلول األط راف بتحديد تكوين اللجنة
وواليتها.
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-5

ألغ راض االنتخاب ،جيري إعداد قائمتني باملرشحني:
القائمة “ألف” ،وحتتوي ىلع أسماء املرشحني اذلين تتوافر فيهم املؤهالت املحددة يف الفقرة ( 3ب) ‘’1؛
والقائمة “باء” ،وحتتوي ىلع أسماء املرشحني اذلين تتوافر فيهم املؤهالت املحددة يف الفقرة ( 3ب) ‘.’2
وللمرشح اذلي تتوافر فيه مؤهالت اكفية للكتا القائمتني أن خيتار القائمة اليت يرغب يف إدراج
اسمه بها .وجيري يف االنتخاب األول للمحكمة انتخاب تسعة قضاة ىلع األقل من القائمة “ألف”
ومخسة قضاة ىلع األقل من القائمة “باء” .وتنظم االنتخابات الالحقة ىلع حنو يكفل االحتفاظ
للمحكمة بنسب متناظرة من القضاة املؤهلني من القائمتني.

-6

-7

-8

-9

(أ)

ينتخب القضاة باالق رتاع الرسي يف اجتماع جلمعية ادلول األط راف يعقد هلذا الغرض
بموجب املادة  .112ورهنا باتلقيد بالفقرة  ،7يكون األشخاص املنتخبون للمحكمة هم
املرشحني الـ  18احلاصلني ىلع أكرب عدد من األصوات وىلع أغلبية ثليث ادلول األط راف
احلارضة املصوتة؛

(ب)

يف حالة عدم انتخاب عدد اكف من القضاة يف االق رتاع األول ،جترى عمليات اق رتاع
متعاقبة وفقا لإلج راءات املبينة يف الفقرة الفرعية (أ) إىل أن يتم شغل األماكن املتبقية.

ال جيوز أن يكون هناك قاضيان من راعية دولة واحدة .ويعترب الشخص ،اذلي يمكن أن يعد
ألغ راض العضوية يف املحكمة من راعيا أكرث من دولة واحدة ،مواطنا تابعا لدلولة اليت يمارس فيها
اعدة حقوقه املدنية والسياسية.
(أ)

‘’2

اتلوزيع اجلغ رايف العادل؛

‘’3

تمثيل اعدل لإلناث واذلكور من القضاة.

(ب)
(أ)

يشغل القضاة مناصبهم ملدة تسع سنوات ،وذلك مع م رااعة أحاكم الفقرة الفرعية (ب) ،وال
جيوز إاعدة انتخابهم إال وفقا للفقرة الفرعية (ج) والفقرة  2من املادة 37؛
ُ
يف االنتخاب األول ،ي تار بالقرعة ثلث القضاة املنتخبني للعمل ملدة ثالث سنوات؛
ُ
وي تار بالقرعة ثلث القضاة املنتخبني للعمل ملدة ست سنوات؛ ويعمل ابلاقون ملدة تسع
سنوات؛

(ج)
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‘’1

تمثيل انلظم القانونية الرئيسية يف العالم؛

ت رايع ادلول األط راف أيضا احلاجة إىل أن يكون بني األعضاء قضاة ذوو خربة قانونية يف
مسائل حمددة تشمل ،دون ح رص ،مسألة العنف ضد النساء أو األطفال.

(ب)

- 10

عند اختيار القضاة ،ت رايع ادلول األط راف ،يف إطار عضوية املحكمة ،احلاجة إىل ما ييل:

جيوز إاعدة انتخاب القايض ملدة والية اكملة إذا اكن قد اختري ملدة والية من ثالث سنوات
بموجب الفقرة الفرعية (ب).

ىلع الرغم من أحاكم الفقرة  ،9يستمر القايض يف منصبه إلتمام أية حماكمة أو استئناف يكون
قد بدئ بالفعل انلظر فيهما أمام ادلائرة اليت عني بها القايض وفقا للمادة  ،39سواء اكنت ادلائرة
ابتدائية أو دائرة استئناف.

نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية ادلويلة

املادة 37
الش واغر القضائية
-1
-2

ُ
إذا شغر منصب أحد القضاة ،ي رى انتخاب لشغل املنصب الشاغر وفقا للمادة .36
يُكمل القايض املنتخب لشغل منصب شاغر املدة ابلاقية من والية سلفه ،وإذا اكنت تلك املدة

ثالث سنوات أو أقل ،جيوز إاعدة انتخابه ملدة والية اكملة بموجب أحاكم املادة .36

املادة 38
هيئة الرئاسة
-1

يُنتخب الرئيس ونائباه األول واثلاين باألغلبية املطلقة للقضاة .ويعمل لك من هؤالء ملدة ثالث
سنوات أو حلني انتهاء مدة خدمته كقاض ،أيهما أقرب .وجيوز إاعدة انتخابهم مرة واحدة.

-2

يقوم انلائب األول للرئيس بالعمل بدال من الرئيس يف حالة غيابه أو تنحيته .ويقوم انلائب
اثلاين للرئيس بالعمل بدال من الرئيس يف حالة غياب لك من الرئيس وانلائب األول للرئيس أو
تنحيتهما.

-3

تشلك هيئة الرئاسة من الرئيس وانلائبني األول واثلاين للرئيس وتكون مسؤولة عما ييل:

-4

(أ)

اإلدارة السليمة للمحكمة ،باستثناء مكتب املديع العام؛

(ب)

املهام األخرى املوكولة إيلها وفقا هلذا انلظام األسايس.

ىلع هيئة الرئاسة ،ويه تضطلع بمسؤويلتها بموجب الفقرة ( 3أ) ،أن تنسق مع املديع العام
وتلتمس موافقته بشأن مجيع املسائل موضع االهتمام املتبادل.

املادة 39
ادلوائر
-1

-2

ُ
تنظم املحكمة نفسها ،يف أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة ،يف الش عب املبينة يف الفقرة (ب)
من املادة  .34وتتألف شعبة االستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين .وتتألف الشعبة االبتدائية
من عدد ال يقل عن ستة قضاة والشعبة اتلمهيدية من عدد ال يقل عن ستة قضاة .ويكون
ُ
تعيني القضاة بالش عب ىلع أساس طبيعة املهام اليت ينبيغ أن تؤديها لك شعبة ومؤهالت وخ ربات
القضاة املنتخبني يف املحكمة حبيث تضم لك شعبة مزجيا مالئما من اخل ربات يف القانون اجلنايئ
واإلج راءات اجلنائية ويف القانون ادلويل .وتتألف الشعبة االبتدائية والشعبة اتلمهيدية أساسا من
قضاة من ذوي اخلربة يف املحاكمات اجلنائية.
(أ)
(ب)

(ج)

تمارس الوظائف القضائية للمحكمة يف لك شعبة بواسطة دوائر؛
‘’1

تتألف دائرة االستئناف من مجيع قضاة شعبة االستئناف؛

‘’2

يقوم ثالثة من قضاة الشعبة االبتدائية بمهام ادلائرة االبتدائية؛

‘’3

يتوىل مهام ادلائرة اتلمهيدية إما ثالثة قضاة من الشعبة اتلمهيدية أو قاض واحد
من تلك الشعبة وفقا هلذا انلظام األسايس وللقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات.

ليس يف هذه الفقرة ما حيول دون تشكيل أكرث من دائرة ابتدائية أو دائرة تمهيدية يف آن
واحد إذا اقتىض ذلك حسن سري العمل باملحكمة.
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-3

-4

(أ)

يعمل القضاة املعينون للشعبة االبتدائية والشعبة اتلمهيدية يف هاتني الشعبتني ملدة
ثالث سنوات ،ويعملون بعد ذلك إىل حني إتمام أي قضية يكون قد بدأ بالفعل انلظر
فيها بالشعبة املعنية؛

(ب)

يعمل القضاة املعينون لشعبة االستئناف يف تلك الشعبة لاكمل مدة واليتهم.

ال يعمل القضاة املعينون لشعبة االستئناف إال يف تلك الشعبة .غري أنه ليس يف هذه املادة ما حيول
دون اإلحلاق املؤقت لقضاة الشعبة االبتدائية بالشعبة اتلمهيدية أو العكس ،إذا رأت هيئة الرئاسة
أن يف ذلك ما حيقق حسن سري العمل باملحكمة ،برشط عدم السماح حتت أي ظرف من الظروف
ألي قاض باالش رتاك يف ادلائرة االبتدائية أثناء نظرها يف أية دعوى إذا اكن القايض قد اشرتك يف
املرحلة اتلمهيدية للنظر يف تلك ادلعوى.

املادة 40
استقالل القضاة
-1

يكون القضاة مستقلني يف أدائهم لوظائفهم.

-2

ال ي زاول القضاة أي نشاط يكون من املحتمل أن يتعارض مع وظائفهم القضائية أو أن يؤثر ىلع
اثلقة يف استقالهلم.

-3

ال ي زاول القضاة املطلوب منهم العمل ىلع أساس اتلفرغ بمقر املحكمة أي عمل آخر يكون ذا
طابع مهين.
يُفصل يف أي تساؤل بشأن تطبيق الفقرتني  2و  3بق رار من األغلبية املطلقة للقضاة .وعندما

-4

يتعلق التساؤل بقاض بعينه ،ال يشرتك ذلك القايض يف اختاذ الق رار.

املادة 41
إعفاء القضاة وتنحيتهم
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-1

هليئة الرئاسة ،بناء ىلع طلب أي قاض ،أن تعيف ذلك القايض من ممارسة أي من املهام املقررة
بموجب هذا انلظام األسايس ،وفقا للقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات.

-2

(أ)

ال يشرتك القايض يف أية قضية يمكن أن يكون حياده فيها موضع شك معقول ألي
وي ّ
سبب اكنُ .
نح القايض عن أية قضية وفقا هلذه الفقرة إذا اكن قد سبق هل ،ضمن أمور
أخرى ،االش رتاك بأية صفة يف تلك القضية أثناء عرضها ىلع املحكمة أو يف قضية جنائية
وي ّ
متصلة بها ىلع الصعيد الوطين تتعلق بالشخص حمل اتلحقيق أو املقاضاةُ .
نح القايض
أيضا لألسباب األخرى اليت قد يُنص عليها يف القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات؛

(ب)

للمديع العام أو الشخص حمل اتلحقيق أو املقاضاة أن يطلب تنحية القايض بموجب هذه
الفقرة؛

(ج)

يفصل يف أي تساؤل يتعلق بتنحية القايض بق رار من األغلبية املطلقة للقضاة .ويكون
من حق القايض املعرتض عليه أن يقدم تعليقاته ىلع املوضوع دون أن يشارك يف اختاذ
الق رار.
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املادة 42
مكتب املديع العام
-1

يعمل مكتب املديع العام بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة املحكمة .ويكون
املكتب مسؤوال عن تليق اإلحاالت وأية معلومات موثقة عن ج رائم تدخل يف اختصاص املحكمة،
وذلك دلراستها ولغرض االضطالع بمهام اتلحقيق واملقاضاة أمام املحكمة .وال جيوز ألي عضو من
أعضاء املكتب أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر خاريج وال جيوز هل أن يعمل بموجب أي من
هذه اتلعليمات.

-2

يتوىل املديع العام رئاسة املكتب .ويتمتع املديع العام بالسلطة الاكملة يف تنظيم وإدارة املكتب
بما يف ذلك بالنسبة ملوظيف املكتب وم رافقه وموارده األخرى .ويقوم بمساعدة املديع العام نائب
مدع اعم واحد أو أكرث يناط بهم االضطالع بأية أعمال يكون مطلوبا من املديع العام االضطالع
بها بموجب هذا انلظام األسايس .ويكون املديع العام ونواب املديع العام من جنسيات خمتلفة،
ويضطلعون بوظائفهم ىلع أساس اتلفرغ.

-3

يكون املديع العام ونوابه ذوي أخالق رفيعة وكفاءة اعيلة .وجيب أن تتوافر دليهم خربة عملية
واسعة يف جمال االداعء أو املحاكمة يف القضايا اجلنائية .ويكونون ذوي معرفة ممتازة وطالقة يف لغة
واحدة ىلع األقل من لغات العمل يف املحكمة.
يُنتخب املديع العام باالق رتاع الرسي باألغلبية املطلقة ألعضاء مجعية ادلول األط راف .وينتخب

-5

ال ي زاول املديع العام وال نواب املديع العام أي نشاط حيتمل أن يتعارض مع مهام االداعء اليت
يقومون بها أو ينال من اثلقة يف استقالهلم .وال ي زاولون أي عمل آخر ذا طابع مهين.

-6

هليئة الرئاسة أن تعيف املديع العام أو أحد نواب املديع العام بناء ىلع طلبه من العمل يف قضية
معينة.

-7

ال يشرتك املديع العام وال نواب املديع العام يف أي قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع
شك معقول ألي سبب اكن .وجيب تنحيتهم عن أي قضية وفقا هلذه الفقرة إذا اكن قد سبق هلم،
ضمن أمور أخرى ،االش رتاك بأية صفة يف تلك القضية أثناء عرضها ىلع املحكمة أو يف قضية
جنائية متصلة بها ىلع الصعيد الوطين تتعلق بالشخص حمل اتلحقيق أو املقاضاة.

-8

تفصل دائرة االستئناف يف أي تساؤل يتعلق بتنحية املديع العام أو أحد نواب املديع العام.

-4

-9

نواب املديع العام بنفس الطريقة من قائمة مرشحني مقدمة من املديع العام .ويقوم املديع العام
بتسمية ثالثة مرشحني للك منصب مقرر شغله من مناصب نواب املديع العام .ويتوىل املديع
العام ونوابه مناصبهم ملدة تسع سنوات ما لم يتقرر هلم وقت انتخابهم مدة أق رص ،وال جيوز إاعدة
انتخابهم.

(أ)

للشخص اذلي يكون حمل حتقيق أو مقاضاة أن يطلب يف أي وقت تنحية املديع العام أو
أحد نواب املديع العام لألسباب املبينة يف هذه املادة؛

(ب)

يكون للمديع العام أو نلائب املديع العام ،حسبما يكون مناسبا ،احلق يف أن يقدم
تعليقاته ىلع املسألة.

يعني املديع العام مستشارين من ذوي اخلربة القانونية يف جماالت حمددة تشمل ،دون ح رص ،العنف
اجلنيس والعنف بني اجلنسني والعنف ضد األطفال.
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املادة 43
قلم املحكمة
-1

يكون قلم املحكمة مسؤوال عن اجلوانب غري القضائية من إدارة املحكمة وتزويدها باخلدمات،
وذلك دون املساس بوظائف وسلطات املديع العام وفقا للمادة .42

-2

يتوىل املسجل رئاسة قلم املحكمة ويكون هو املسؤول اإلداري الرئييس للمحكمة .ويمارس
املسجل مهامه حتت سلطة رئيس املحكمة.

-3

يكون املسجل ونائب املسجل من األشخاص ذوي األخالق الرفيعة والكفاءة العايلة .وجيب أن
يكونوا ىلع معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة ىلع األقل من لغات العمل يف املحكمة.

-4

ينتخب القضاة املسجل باألغلبية املطلقة بطريق االق رتاع الرسي .آخذين يف اعتبارهم أية توصية
تقدم من مجعية ادلول األط راف .وعليهم ،إذا اقتضت احلاجة ،بناء ىلع توصية من املسجل ،أن
ينتخبوا نائب مسجل بالطريقة ذاتها.

-5

يشغل املسجل منصبه ملدة مخس سنوات ،وجيوز إاعدة انتخابه مرة واحدة ويعمل ىلع أساس
اتلفرغ .ويشغل نائب املسجل منصبه ملدة مخس سنوات أو ملدة أقرص حسبما تقرر األغلبية
املطلقة للقضاة ،وينبيغ انتخابه ىلع أساس االضطالع بأية مهام تقتضيها احلاجة.

-6

ينشئ املسجل وحدة للمجين عليهم والشهود ضمن قلم املحكمة .وتوفر هذه الوحدة ،بالتشاور
مع مكتب املديع العام ،تدابري احلماية والرتتيبات األمنية ،واملشورة ،واملساعدات املالئمة األخرى
للشهود وللمجين عليهم اذلين ْ
يم ثلون أمام املحكمة ،وغريهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدالء
الشهود بشهاداتهم .وتضم الوحدة موظفني ذوي خربة يف جمال الصدمات انلفسية ،بما يف ذلك
الصدمات ذات الصلة جب رائم العنف اجلنيس.

املادة 44
املوظفون
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-1

يعني لك من املديع العام واملسجل املوظفني املؤهلني الالزمني ملكتبه .ويشمل ذلك ،يف حالة املديع
العام ،تعيني حمققني.

-2

يكفل املديع العام واملسجل ،يف تعيني املوظفني ،توافر أىلع معايري الكفاءة واملقدرة وال زناهة،
ويويلان االعتبار ،حسب مقتىض احلال ،للمعايري املنصوص عليها يف الفقرة  8من املادة .36

-3

يقرتح املسجل بموافقة هيئة الرئاسة واملديع العام نظاما أساسيا للموظفني يشمل األحاكم
والرشوط اليت جيري ىلع أساسها تعيني موظيف املحكمة وماكفأتهم وفصلهم ،وجيب أن توافق
مجعية ادلول األط راف ىلع انلظام األسايس للموظفني.

-4

جيوز للمحكمة ،يف الظروف االستثنائية ،أن تستعني خب ربات موظفني تقدمهم ،دون مقابل ،ادلول
األط راف أو املنظمات احلكومية ادلويلة ،أو املنظمات غري احلكومية ،للمساعدة يف أعمال أي جهاز
من أجهزة املحكمة .وجيوز للمديع العام أن يقبل أي عرض من هذا القبيل نيابة عن مكتب
املديع العام ،ويستخدم هؤالء املوظفون املقدمون دون مقابل وفقا ملبادئ توجيهية تقررها مجعية
ادلول األط راف.
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املادة 45
اتلعهد الرسيم
قبل أن يبارش القضاة واملديع العام ونواب املديع العام واملسجل ونائب املسجل مهام وظائفهم بموجب هذا
انلظام األسايس ،يتعهد لك منهم ،يف جلسة علنية ،بمبارشة مهامه ب زناهة وأمانة.

املادة 46
العزل من املنصب
-1

-2

يُعزل القايض أو املديع العام أو نائب املديع العام أو املسجل أو نائب املسجل من منصبه إذا اختذ
ق رار بذلك وفقا للفقرة  ،2وذلك يف احلاالت اتلايلة:
(أ)

أن يثبت أن الشخص قد ارتكب سلواك سيئا جسيما أو أخل إخالال جسيما بواجباته
بمقتىض هذا انلظام األسايس ،ىلع انلحو املنصوص عليه يف القواعد اإلج رائية وقواعد
اإلثبات؛

(ب)

أن يكون الشخص غري قادر ىلع ممارسة املهام املطلوبة منه بموجب هذا انلظام األسايس.

تتخذ مجعية ادلول األط راف ،باالق رتاع الرسي ،الق رار املتعلق بعزل القايض أو املديع العام أو نائب
املديع العام من املنصب بموجب الفقرة  ،1وذلك ىلع انلحو اتلايل:
(أ)

يف حالة القايض ،يتخذ الق رار بأغلبية ثليث ادلول األط راف ،بناء ىلع توصية تعتمد
بأغلبية ثليث القضاة اآلخرين؛

(ب)

يف حالة املديع العام ،يتخذ الق رار باألغلبية املطلقة لدلول األط راف؛

(ج)

يف حالة نائب املديع العام ،يتخذ الق رار باألغلبية املطلقة لدلول األط راف بناء ىلع
توصية من املديع العام.

-3

يف حالة املسجل أو نائب املسجل ،يتخذ ق رار العزل باألغلبية املطلقة للقضاة.

-4

تتاح للقايض أو املديع العام أو نائب املديع العام أو املسجل أو نائب املسجل اذلي يطعن بموجب
هذه املادة يف سلوكه أو يف قدرته ىلع ممارسة مهام منصبه ىلع انلحو اذلي يتطلبه هذا انلظام
األسايس ،الفرصة الاكملة لعرض األدلة وتلقيها وتقديم ادلفوع وفقا للقواعد اإلج رائية وقواعد
اإلثبات .وال جيوز فيما عدا ذلك للشخص املعين أن يشرتك يف انلظر يف املسألة.

املادة 47
اإلج راءات اتلأديبية
خيضع للتدابري اتلأديبية ،وفقا للقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات ،لك قاض أو مدع اعم أو نائب للمديع
العام أو مسجل أو نائب للمسجل يرتكب سلواك سيئا يكون أقل خطورة يف طابعه مما هو مبني يف الفقرة
 1من املادة .46

املادة 48
االمتيازات واحلصانات
-1

تتمتع املحكمة يف إقليم لك دولة طرف باالمتيازات واحلصانات الالزمة تلحقيق مقاصدها.
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-2

يتمتع القضاة واملديع العام ونواب املديع العام واملسجل ،عند مبارشتهم أعمال املحكمة أو فيما
ُ
يتعلق بهذه األعمال ،باالمتيازات واحلصانات ذاتها اليت ت منح لرؤساء ابلعثات ادلبلوماسية.
ويواصلون ،بعد انتهاء مدة واليتهم ،اتلمتع باحلصانة من اإلج راءات القانونية من أي نوع فيما
يتعلق بما يكون قد صدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية.

-3

يتمتع نائب املسجل وموظفو مكتب املديع العام وموظفو قلم املحكمة باالمتيازات واحلصانات
والتسهيالت الالزمة ألداء مهام وظائفهم ،وفقا التفاق امتيازات املحكمة وحصاناتها.

-4

يعامل املحامون واخل رباء والشهود وأي شخص آخر يكون مطلوبا حضوره يف مقر املحكمة املعاملة
الالزمة ألداء املحكمة لوظائفها ىلع انلحو السليم ،وفقا التفاق امتيازات املحكمة وحصاناتها.

-5

جيوز رفع االمتيازات واحلصانات ىلع انلحو اتلايل:
(أ)

ترفع يف حالة القايض أو املديع العام باألغلبية املطلقة للقضاة؛

(ب)

ترفع يف حالة املسجل بق رار من هيئة الرئاسة؛

(ج)

ترفع يف حالة نواب املديع العام وموظيف مكتب املديع العام بق رار من املديع العام؛

(د)

ترفع يف حالة نائب املسجل وموظيف قلم املحكمة بق رار من املسجل.

املادة 49
املرتبات وابلدالت واملصاريف
يتقاىض القضاة واملديع العام ونواب املديع العام واملسجل ونائب املسجل املرتبات وابلدالت واملصاريف
اليت حتددها مجعية ادلول األط راف .وال جيوز إنقاص هذه املرتبات وابلدالت أثناء مدة خدمتهم.

املادة 50
اللغات الرسمية ولغات العمل
-1

تكون اللغات الرسمية للمحكمة يه اإلسبانية واالنكلزيية والروسية والصينية والعربية
والف رنسية .وتنرش باللغات الرسمية األحاكم الصادرة عن املحكمة وكذلك الق رارات األخرى
املتعلقة حبسم مسائل أساسية معروضة ىلع املحكمة .وحتدد هيئة الرئاسة الق رارات اليت تعت رب،
ألغ راض هذه الفقرة ،من نوع الق رارات اليت حتسم مسائل أساسية ،وذلك وفقا للمعايري اليت
تقررها القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات.

-2

تكون لغات العمل باملحكمة االنكلزيية والف رنسية .وحتدد القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات
احلاالت اليت جيوز فيها استخدام لغات رسمية أخرى لكغات عمل.

-3

بناء ىلع طلب أي طرف يف ادلعوى أو دولة يسمح هلا باتلدخل يف ادلعوى ،تأذن املحكمة باستخدام
لغة خالف االنكلزيية أو الف رنسية من جانب ذلك الطرف أو تلك ادلولة ،رشيطة أن ترى
املحكمة أن هلذا اإلذن مربرا اكفيا.

املادة 51
الق واعد اإلج رائية وق واعد اإلثبات
-1
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جيوز اق رتاح تعديالت ىلع القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات من جانب:
(أ)

أي دولة طرف؛

(ب)

القضاة ،وذلك باألغلبية املطلقة؛

(ج)

املديع العام.

ويبدأ نفاذ اتلعديالت فور اعتمادها بأغلبية ثليث أعضاء مجعية ادلول األط راف.
-3

بعد اعتماد القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات ،جيوز للقضاة يف احلاالت العاجلة اليت ال تنص
فيها هذه القواعد ىلع حالة حمددة معروضة ىلع املحكمة ،أن يضعوا بأغلبية اثللثني قواعد مؤقتة
تطبق حلني اعتمادها أو تعديلها أو رفضها يف ادلورة العادية أو االستثنائية اتلايلة جلمعية ادلول
األط راف.

-4

تكون القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات ،وتعديالتها ،ولك قاعدة من القواعد املؤقتة متسقة مع
هذا انلظام األسايس .وال تطبق اتلعديالت املدخلة ىلع القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات ،وكذلك
القواعد املؤقتة ،بأثر رجيع بما يرض بالشخص حمل اتلحقيق أو املقاضاة أو الشخص ُ
الم دان.

-5

يف حالة حدوث تنازع بني انلظام األسايس والقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات ،يعتد بانلظام
األسايس.

املادة 52
الحئة املحكمة
-1

يعتمد القضاة باألغلبية املطلقة ووفقا هلذا انلظام األسايس وللقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات
الحئة املحكمة الالزمة لألداء املعتاد ملهامها.

-2

جيري التشاور مع املديع العام واملسجل عند إعداد الحئة املحكمة وأية تعديالت عليها.

-3

يبدأ نفاذ الحئة املحكمة وأية تعديالت عليها فور اعتمادها ،ما لم يقرر القضاة غري ذلك .وتعمم
الالحئة فور اعتمادها ىلع ادلول األط راف تلقديم تعليقات عليها .وإذا لم ترد أية اع رتاضات من
أغلبية ادلول األط راف خالل ستة شهور ،تبىق الالحئة نافذة.
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ابلاب  5اتلحقيق واملقاضاة
املادة 53
الرشوع يف اتلحقيق
-1

يرشع املديع العام يف اتلحقيق ،بعد تقييم املعلومات املتاحة هل ،ما لم يقرر عدم وجود أساس
معقول ملبارشة إج راء بموجب هذا انلظام األسايس .ودلى اختاذ ق رار الرشوع يف اتلحقيق ،ينظر
املديع العام يف:
(أ)

ما إذا اكنت املعلومات املتاحة للمديع العام توفر أساسا معقوال لالعتقاد بأن جريمة
ُ
تدخل يف اختصاص املحكمة قد ارت كبت أو جيري ارتكابها؛

(ب)

ما إذا اكنت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب املادة 17؛

(ج)

ما إذا اكن يرى ،آخذا يف اعتباره خطورة اجلريمة ومصالح املجين عليهم ،أن هناك مع ذلك
أسبابا جوهرية تدعو لالعتقاد بأن إج راء حتقيق لن خيدم مصالح العدالة.

فإذا قرر املديع العام عدم وجود أساس معقول ملبارشة إج راء وأن ق راره يستند فحسب إىل الفقرة
الفرعية (ج) أعاله ،اكن عليه أن يبلغ ادلائرة اتلمهيدية بذلك.
-2

إذا تبني للمديع العام ،بناء ىلع اتلحقيق ،أنه ال يوجد أساس اكف للمقاضاة:
(أ)

ألنه ال يوجد أساس قانوين أو وقائيع اكف لطلب إصدار أمر قبض أو أمر حضور بموجب
املادة 58؛ أو

(ب)

ألن القضية غري مقبولة بموجب املادة 17؛ أو

(ج)

ألنه رأى بعد م رااعة مجيع الظروف ،بما فيها مدى خطورة اجلريمة ومصالح املجين
وس ن أو اعتالل الشخص املنسوب إيله اجلريمة أو دوره يف اجلريمة املداعة ،أن
عليهمِ ،
املقاضاة لن ختدم مصالح العدالة؛

وجب عليه أن يبلغ ادلائرة اتلمهيدية وادلولة املقدمة لإلحالة بموجب املادة  ،14أو جملس األمن
يف احلاالت اليت تندرج يف إطار الفقرة (ب) من املادة  ،13بانلتيجة اليت انتىه إيلها واألسباب اليت
ترتبت عليها هذه انلتيجة.
-3

-4
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(أ)

بناء ىلع طلب ادلولة القائمة باإلحالة بموجب املادة  14أو طلب جملس األمن بموجب
الفقرة (ب) من املادة  ،13جيوز لدلائرة اتلمهيدية م راجعة ق رار املديع العام بموجب الفقرة
 1أو  2بعدم مبارشة إج راء وهلا أن تطلب من املديع العام إاعدة انلظر يف ذلك الق رار؛

(ب)

جيوز لدلائرة اتلمهيدية ،باإلضافة إىل ذلك وبمبادرة منها ،م راجعة ق رار املديع العام بعدم
مبارشة إج راء إذا اكن الق رار يستند فحسب إىل الفقرة ( 1ج) أو ( 2ج) .ويف هذه احلالة ،ال
يصبح ق رار املديع العام نافذا إال إذا اعتمدته ادلائرة اتلمهيدية.

جيوز للمديع العام ،يف أي وقت ،أن ينظر من جديد يف اختاذ ق رار بما إذا اكن جيب الرشوع يف حتقيق
أو مقاضاة استنادا إىل وقائع أو معلومات جديدة.

نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية ادلويلة

املادة 54
واجبات وسلطات املديع العام فيما يتعلق باتلحقيقات
-1

-2

-3

يقوم املديع العام بما ييل:
(أ)

إثباتا للحقيقة ،توسيع نطاق اتلحقيق ليشمل مجيع الوقائع واألدلة املتصلة بتقدير ما
إذا اكنت هناك مسؤويلة جنائية بموجب هذا انلظام األسايس ،وعليه ،وهو يفعل ذلك ،أن
حيقق يف ظروف اتلجريم واتلربئة ىلع حد سواء؛

(ب)

اختاذ اتلدابري املناسبة لضمان فعايلة اتلحقيق يف اجل رائم اليت تدخل يف اختصاص
املحكمة واملقاضاة عليها ،وحيرتم ،وهو يفعل ذلك ،مصالح املجين عليهم والشهود
ّ
املعرف يف الفقرة 3
وظروفهم الشخصية ،بمـا فـي ذلك السن ،ونوع اجلنس ىلع انلحو
من املادة  ،7والصحة ،ويأخذ يف االعتبار طبيعة اجلريمة ،وخباصة عندما تنطوي اجلريمة
ىلع عنف جنيس أو عنف بني اجلنسني أو عنف ضد األطفال؛

(ج)

حيرتم اح رتاما اكمال حقوق األشخاص انلاشئة بموجب هذا انلظام األسايس.

جيوز للمديع العام إج راء حتقيقات يف إقليم ادلولة:
(أ)

وفقا ألحاكم ابلاب 9؛ أو

(ب)

ىلع انلحو اذلي تأذن به ادلائرة اتلمهيدية بموجب الفقرة ( 3د) من املادة .57

للمديع العام:
(أ)

أن جيمع األدلة وأن يفحصها؛

(ب)

أن يطلب حضور األشخاص حمل اتلحقيق واملجين عليهم والشهود وأن يستجوبهم؛

(ج)

أن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية دويلة أو أي ترتيب حكويم دويل ،وفقا
الختصاص و/أو والية لك منها؛

(د)

أن يتخذ ما يلزم من ترتيبات أو يعقد ما يلزم من اتفاقات ال تتعارض مع هذا انلظام
األسايس ،تيس ريا تلعاون إحدى ادلول أو إحدى املنظمات احلكومية ادلويلة أو أحد
األشخاص؛

(ـه)

أن يوافق ىلع عدم الكشف ،يف أية مرحلة من م راحل اإلج راءات ،عن أية مستندات
أو معلومات حيصل عليها برشط املحافظة ىلع رسيتها ولغرض واحد هو استقاء أدلة
جديدة ،ما لم يوافق مقدم املعلومات ىلع كشفها؛ و

(و)

أن يتخذ أو يطلب اختاذ اتلدابري الالزمة لكفالة رسية املعلومات أو حلماية أي شخص أو
للحفاظ ىلع األدلة.

املادة 55
حقوق األشخاص أثناء اتلحقيق
-1

فيما يتعلق بأي حتقيق بموجب هذا انلظام األسايس:
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(أ)

ال جيوز إجبار الشخص ىلع جتريم نفسه أو االع رتاف بأنه مذنب؛

(ب)

ال جيوز إخضاع الشخص ألي شلك من أشاكل القرس أو اإلك راه أو اتلهديد ،وال جيوز
إخضاعه للتعذيب أو ألي شلك آخر من أشاكل املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة؛

(ج)

إذا جرى استجواب الشخص بلغة غري اللغة اليت يفهمها تماما ويتحدث بها ،حيق هل
االستعانة جمانا بمرتجم شفوي كفء واحلصول ىلع الرتمجات اتلحريرية الالزمة للوفاء
بمقتضيات اإلنصاف؛

(د)

ال جيوز إخضاع الشخص للقبض أو االحتجاز اتلعسيف؛ وال جيوز حرمانه من حريته إال
لألسباب ووفقا لإلج راءات املنصوص عليها يف انلظام األسايس.

حيثما توجد أسباب تدعو لالعتقاد بأن شخصا ما قد ارتكب جريمة تدخل يف اختصاص
املحكمة ويكون من املزمع استجواب ذلك الشخص إما من قبل املديع العام أو السلطات الوطنية
بناء ىلع طلب مقدم بموجب ابلاب  9من هذا انلظام األسايس ،يكون ذللك الشخص احلقوق
اتلايلة أيضا وجيب إبالغه بها قبل استجوابه:
(أ)

أن جيري إبالغه ،قبل الرشوع يف استجوابه ،بأن هناك أسبابا تدعو لالعتقاد بأنه ارتكب
جريمة تدخل يف اختصاص املحكمة؛

(ب)

ال زتام الصمت ،دون أن يعترب هذا الصمت اعمال يف تقرير اذلنب أو ال رباءة؛

(ج)

االستعانة باملساعدة القانونية اليت خيتارها وإذا لم يكن دلى الشخص مساعدة قانونية،
توفر هل تلك املساعدة يف أية حالة تقتيض فيها دوايع العدالة ذلك ،ودون أن يدفع الشخص
تكايلف تلك املساعدة يف أية حالة من هذا انلوع إذا لم تكن دليه اإلماكنيات الاكفية
تلحملها؛

(د)

أن جيري استجوابه يف حضور حمام ،ما لم يتنازل الشخص طواعية عن حقه يف االستعانة
بمحام.

املادة 56
دور ادلائرة اتلمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق
-1

(أ)

عندما يرى املديع العام أن اتلحقيق يتيح فرصة فريدة ،قد ال تتوافر فيما بعد ألغ راض
املحاكمة ،ألخذ شهادة أو أقوال من شاهد ،أو لفحص أو مجع أو اختبار األدلة ،خيطر املديع
العام ادلائرة اتلمهيدية بذلك؛

(ب)

يف هذه احلالة ،جيوز لدلائرة اتلمهيدية ،بناء ىلع طلب املديع العام ،أن تتخذ ما يلزم من
تدابري لضمان فعايلة اإلج راءات ون زاهتها ،وبصورة خاصة حلماية حقوق ادلفاع؛
ُ
يقوم املديع العام بتقديم املعلومات ذات الصلة إىل الشخص اذلي أليق القبض عليه
أو اذلي مثل أمام املحكمة بناء ىلع أمر حضور يتعلق باتلحقيق املشار إيله يف الفقرة
الفرعية (أ) ،ليك يمكن سماع رأيه يف املسألة ،وذلك ما لم تأمر ادلائرة اتلمهيدية بغري
ذلك.

(ج)
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-2

جيوز أن تشمل اتلدابري املشار إيلها يف الفقرة ( 1ب) ما ييل:
(أ)

إصدار توصيات أو أوامر بشأن اإلج راءات الواجب اتباعها؛

(ب)

األمر بإعداد سجل باإلج راءات؛

(ج)

تعيني خبري تلقديم املساعدة؛

(د)

-3

-4

ُ
ُ
اإلذن باالستعانة بمحام عن الشخص اذلي ق بض عليه أو مث ل أمام املحكمة تلبية ألمر
ُ
حضور؛ وإذا اكن الشخص لم يُقبض عليه ولم يمث ل أمام املحكمة بعد أو لم يكن هل حمام،
تعيني حمام للحضور وتمثيل مصالح ادلفاع؛

(ـه)

انتداب أحد أعضائها ،أو ،عند الرضورة ،قاض آخر من قضاة الشعبة اتلمهيدية أو الشعبة
االبتدائية تسمح ظروفه بذلك ،ليك يرصد الوضع ويصدر توصيات أو أوامر بشأن مجع
األدلة واحلفاظ عليها واستجواب األشخاص؛

(و)

اختاذ ما يلزم من إج راءات أخرى جلمع األدلة أو احلفاظ عليها.

(أ)

يف احلاالت اليت ال يطلب فيها املديع العام اختاذ تدابري عمال بهذه املادة ،ولكن ترى
ادلائرة اتلمهيدية أن هذه اتلدابري مطلوبة للحفاظ ىلع األدلة اليت تعتربها أساسية لدلفاع
أثناء املحاكمة ،جيب عليها أن تتشاور مع املديع العام بشأن ما إذا اكن يوجد سبب وجيه
لعدم قيام املديع العام بطلب اختاذ هذه اتلداب ري .وإذا استنتجت ادلائرة اتلمهيدية بعد
التشاور أنه ال يوجد ما يربر عدم قيام املديع العام بطلب اختاذ هذه اتلداب ري ،جاز لدلائرة
اتلمهيدية أن تتخذ هذه اتلدابري بمبادرة منها؛

(ب)

جيوز للمديع العام أن يستأنف الق رار اذلي تتخذه ادلائرة اتلمهيدية باتلرصف بمبادرة
منها بموجب هذه الفقرةُ .
وي نظر يف هذا االستئناف ىلع أساس مستعجل.

جيري اتلقيد ،أثناء املحاكمة ،بأحاكم املادة  69يف تنظيم مسألة مقبويلة األدلة أو سجالت األدلة
اليت يتم حفظها أو مجعها ألغ راض املحاكمة عمال بهذه املادة ،وتعطى من الوزن ما تقرره هلا ادلائرة
االبتدائية.

املادة 57
وظائف ادلائرة اتلمهيدية وسلطاتها
-1

تمارس ادلائرة اتلمهيدية وظائفها وفقا ألحاكم هذه املادة ،ما لم ينص هذا انلظام األسايس ىلع غري
ذلك.

-2

(أ)

األوامر أو الق رارات اليت تصدرها ادلائرة اتلمهيدية بموجب املواد  15و  18و  ،19و ،54
الفقرة  2و  ،61الفقرة  7و  72جيب أن توافق عليها أغلبية قضاتها؛

(ب)

يف مجيع احلاالت األخرى ،جيوز لقاض واحد من ادلائرة اتلمهيدية أن يمارس الوظائف
املنصوص عليها يف هذا انلظام األسايس ،ما لم تنص القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات
ىلع غري ذلك أو حبسب ق رار أغلبية أعضاء ادلائرة اتلمهيدية.

-3

جيوز لدلائرة اتلمهيدية أن تقوم ،باإلضافة إىل وظائفها األخرى بموجب هذا انلظام األسايس ،بما ييل:
(أ)

أن تصدر ،بناء ىلع طلب املديع العام ،الق رارات واألوامر الالزمة ألغ راض اتلحقيق؛
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(ب)

ُ
أن تصدر ،بناء ىلع طلب شخص أليق القبض عليه أو مث ل بناء ىلع أمر باحلضور بموجب
املادة  ،58ما يلزم من أوامر ،بما يف ذلك أية تدابري مثل اتلدابري املبينة يف املادة  ،56أو
تلتمس ما يلزم من تعاون عمال بابلاب  ،9وذلك من أجل مساعدة الشخص يف إعداد
دفاعه؛

(ج)

أن تتخذ عند الرضورة ترتيبات حلماية املجين عليهم والشهود وخصوصياتهم ،وللمحافظة
ىلع األدلة ،ومحاية األشخاص اذلين أليق القبض عليهم أو مثلوا استجابة ألمر باحلضور،
ومحاية املعلومات املتعلقة باألمن الوطين؛

(د)

أن تأذن للمديع العام باختاذ خطوات حتقيق حمددة داخل إقليم دولة طرف دون أن يكون
قد ض ِم ن تعاون تلك ادلولة بموجب ابلاب  9إذا قررت ادلائرة اتلمهيدية يف هذه احلالة،
بعد م رااعة آراء ادلولة املعنية لكما أمكن ذلك ،أنه من الواضح أن ادلولة غري قادرة
ىلع تنفيذ طلب اتلعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنرص من عنارص نظامها
القضايئ يمكن أن يكون قادرا ىلع تنفيذ طلب اتلعاون بموجب ابلاب 9؛

(ـه)

أن تطلب من ادلول اتلعاون معها ،طبقا للفقرة الفرعية ( 1ي) من املادة  ،93خبصوص
اختاذ تدابري محاية بغرض املصادرة وباألخص من أجل املصلحة انلهائية للمجين عليهم،
وذلك عندما يكون قد صدر أمر بالقبض أو أمر باحلضور بموجب املادة  ،58وبعد إيالء
االهتمام الواجب لقوة األدلة وحلقوق األط راف املعنية ،وفقا ملا هو منصوص عليه يف هذا
انلظام األسايس ويف القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات.

املادة 58
صدور أمر القبض أو أمر احلضور من ادلائرة اتلمهيدية
-1

-2

تصدر ادلائرة اتلمهيدية يف أي وقت بعد الرشوع يف اتلحقيق ،وبناء ىلع طلب املديع العام ،أم را
بالقبض ىلع الشخص إذا اقتنعت بما ييل ،بعد فحص الطلب واألدلة أو املعلومات األخرى املقدمة
من املديع العام:
(أ)

وجود أسباب معقولة لالعتقـاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل يف اختصاص
املحكمة؛ و

(ب)

أن القبض ىلع الشخص يبدو رضوريا:
‘’2

لضمان عدم قيامه بعرقلة اتلحقيق أو إج راءات املحكمة أو تعريضهما للخطر؛ أو

‘’3

حيثما اكن ذلك منطبقا ،ملنع الشخص من االستم رار يف ارتكاب تلك اجلريمة
أو ملنع ارتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل يف اختصاص املحكمة وتنشأ عن
الظروف ذاتها.

يتضمن طلب املديع العام ما ييل:
(أ)
(ب)
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‘’1

لضمـان حضوره أمام املحكمة؛ أو

اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة باتلعرف عليه؛

ّ
إشارة حمددة إىل اجل رائم اليت تدخل يف اختصاص املحكمة واملدىع أن الشخص قد
ارتكبها؛
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(ج)

-3

ّ َ
بيان موجز بالوقائع املدع أنها تشلك تلك اجل رائم؛

(د)

موجز باألدلة وأية معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة لالعتقاد بأن الشخص قد
ارتكب تلك اجل رائم؛

(ـه)

السبب اذلي جيعل املديع العام يعتقد برضورة القبض ىلع الشخص.

يتضمن ق رار القبض ما ييل:
(أ)

اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة باتلعرف عليه؛

(ب)

إشارة حمددة إىل اجل رائم اليت تدخل يف اختصاص املحكمة واملطلوب القبض ىلع الشخص
بشأنها؛ و
ّ
بيان موجز بالوقائع املدىع أنها تشلك تلك اجل رائم.

(ج)
-4

يظل أمر القبض ساريا إىل أن تأمر املحكمة بغري ذلك.

-5

جيوز للمحكمة ،بناء ىلع أمر بالقبض ،أن تطلب القبض ىلع الشخص احتياطيا أو القبض عليه
وتقديمه بموجب ابلاب .9

-6

جيوز للمديع العام أن يطلب إىل ادلائرة اتلمهيدية تعديل أمر القبض عن طريق تعديل وصف
اجل رائم املذكورة فيه أو اإلضافة إيلها .وتقوم ادلائرة اتلمهيدية بتعديل األمر ىلع انلحو املطلوب إذا
اقتنعت بوجود أسباب معقولة لالعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب اجل رائم املعدلة أوصافها أو
املضافة.

-7

للمديع العام ،عوضا عن استصدار أمر بالقبض ،أن يقدم طلبا بأن تصدر ادلائرة اتلمهيدية أم را
حبضور الشخص أمام املحكمة .وإذا اقتنعت ادلائرة اتلمهيدية بأن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد
ّ
بأن الشخص قد ارتكب اجلريمة املداعة وأن إصدار أمر حبضور الشخص يكيف لضمان مثوهل
أمام املحكمة ،اكن عليها أن تصدر أمر احلضور ،وذلك برشوط أو بدون رشوط تقيد احلرية (خالف
االحتجاز) إذا نص القانون الوطين ىلع ذلك .ويتضمن أمر احلضور ما ييل:
(أ)

اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة باتلعرف عليه؛

(ب)

اتلاريخ املحدد اذلي يكون ىلع الشخص أن يمثل فيه؛
ّ َ
إشارة حمددة إىل اجل رائم اليت تدخل يف اختصاص املحكمة واملدع أن الشخص قد
ارتكبها؛
ّ َ
بيان موجز بالوقائع املدع أنها تشلك تلك اجلريمة.

(ج)
(د)

وجيري إخطار الشخص بأمر باحلضور.

املادة 59
إج راءات إلقاء القبض يف ادلولة املتحفظة
-1

تقوم ادلولة الطرف ،اليت تتلىق طلبا بالقبض االحتيايط أو طلبا بالقبض واتلقديم ،باختاذ خطوات
ىلع الفور للقبض ىلع الشخص املعين وفقا لقوانينها وألحاكم ابلاب .9
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-2

ّ
يُقدم الشخص فور إلقاء القبض عليه إىل السلطة القضائية املختصة يف ادلولة املتحفظة تلقرر
وفقا لقانون تلك ادلولة:
(أ)

(ب)

(ج)
-3

أن أمر القبض ينطبق ىلع ذلك الشخص؛
ُ
وأن الشخص قد أليق القبض عليه وفقا لألصول املرعية؛
ُ
وأن حقوق الشخص قد احتمت.

يكون للشخص املقبوض عليه احلق يف تقديم طلب إىل السلطة املختصة يف ادلولة املتحفظة
للحصول ىلع إف راج مؤقت يف انتظار تقديمه إىل املحكمة.

ىلع السلطة املختصة يف ادلولة املتحفظة ،عند ابلت يف أي طلب من هذا القبيل ،أن تنظر فيما
-4
ّ
إذا اكنت هناك ،بانلظر إىل خطورة اجل رائم املدىع وقوعها ،ظروف ملحة واستثنائية تربر اإلف راج
املؤقت وما إذا اكنت توجد ضمانات رضورية تكفل لدلولة املتحفظة القدرة ىلع الوفاء بواجبها
بتقديم الشخص إىل املحكمة .وال يكون للسلطة املختصة يف ادلولة املتحفظة أن تنظر فيما إذا
اكن أمر القبض قد صدر ىلع انلحو الصحيح وفقا للفقرة ( 1أ) و (ب) من املادة .58
ُ
	- 5ت َط ر ادلائرة اتلمهيدية بأي طلب للحصول ىلع إف راج مؤقت ،وتقدم ادلائرة توصياتها إىل السلطة

-6
-7

املختصة يف ادلولة املتحفظة .وتويل السلطة املختصة يف ادلولة املتحفظة اكمل االعتبار هلذه
اتلوصيات ،بما يف ذلك أية توصيات بشأن اتلدابري الالزمة ملنع هروب الشخص ،وذلك قبل إصدار
ق رارها.
إذا ُم نح الشخص إف راجا مؤقتا ،جيوز لدلائرة اتلمهيدية أن تطلب موافاتها بتقارير دورية عن حالة
اإلف راج املؤقت.

بمجرد صدور األمر بتقديم الشخص من جانب ادلولة املتحفظة ،جيب نقل الشخص إىل املحكمة
يف أقرب وقت ممكن.

املادة 60
اإلج راءات األويلة أمام املحكمة
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-1

بعد تقديم الشخص إىل املحكمة ،أو مثول الشخص طواع أمام املحكمة أو بناء ىلع أمر حضور،
ّ
ّ
يكون ىلع ادلائرة اتلمهيدية أن تقتنع بأن الشخص قد بُل غ باجل رائم املدىع ارتكابه هلا وحبقوقه
بموجب هذا انلظام األسايس ،بما يف ذلك حقه يف اتلماس إف راج مؤقت انتظارا للمحاكمة.

-2

للشخص اخلاضع ألمر بالقبض عليه أن يلتمس اإلف راج عنه مؤقتا انتظارا للمحاكمة .ويستمر
احتجاز الشخص إذا اقتنعت ادلائرة اتلمهيدية بأن الرشوط املنصوص عليها يف الفقرة  1من املادة
 58قد استُ وفيت .وإذا لم تقتنع ادلائرة اتلمهيدية بذلك تفرج عن الشخص ،برشوط أو بدون رشوط.

-3

ت راجع ادلائرة اتلمهيدية بصورة دورية ق رارها فيما يتعلق باإلف راج عن الشخص أو احتجازه ،وهلا
أن تفعل ذلك يف أي وقت بناء ىلع طلب املديع العام أو الشخص .وىلع أساس هذه امل راجعة ،جيوز
لدلائرة تعديل ق رارها فيما يتعلق باالحتجاز أو اإلف راج أو رشوط اإلف راج إذا اقتنعت بأن تغري
الظروف يقتيض ذلك.

-4

تتأكد ادلائرة اتلمهيدية من عدم احتجاز الشخص لفرتة غري معقولة قبل املحاكمة بسبب تأخري
ال مربر هل من املديع العام .وإذا حدث هذا اتلأخ ري ،تنظر املحكمة يف اإلف راج عن الشخص ،برشوط
أو بدون رشوط.
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-5

لدلائرة اتلمهيدية ،عند الرضورة ،إصدار أمر بإلقاء القبض ىلع شخص مفرج عنه لضمان حضوره
أمام املحكمة.

املادة 61
اعتماد اتلهم قبل املحاكمة
-1

تعقد ادلائرة اتلمهيدية ،يف غضون فرتة معقولة من تقديم الشخص إىل املحكمة أو حضوره طواعية
أمامها ،رهنا بأحاكم الفقرة  ،2جلسة العتماد اتلهم اليت يعزتم املديع العام طلب املحاكمة ىلع
أساسها .وتعقد اجللسة حبضور املديع العام والشخص املنسوب إيله اتلهم ،هو وحماميه.

-2

جيوز لدلائرة اتلمهيدية ،بناء ىلع طلب املديع العام أو بمبادرة منها ،عقد جلسة يف غياب الشخص
املنسوب إيله اتلهم ،من أجل اعتماد اتلهم اليت يعزتم املديع العام طلب املحاكمة ىلع أساسها،
ويكون ذلك يف احلاالت اتلايلة:
(أ)

عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه يف احلضور؛ أو

(ب) عندما يكون الشخص قد فر أو لم يمكن العثور عليه وتكون قد اختذت لك اخلطوات
املعقولة لضمان حضور الشخص أمام املحكمة وإلبالغه باتلهم وبأن جلسة ستعقد
العتماد تلك اتلهم.
ُ
ويف هذه احلالة ،ي َم ثل الشخص بواسطة حمام حيثما تقرر ادلائرة اتلمهيدية أن ذلك يف مصلحة
العدالة.
-3

-4

جيب القيام بما ييل يف غضون فرتة معقولة قبل موعد اجللسة:
(أ)

تزويد الشخص بصورة من املستند املتضمن للتهم اليت يعزتم املديع العام ىلع أساسها
تقديم الشخص إىل املحاكمة؛

(ب)

إبالغ الشخص باألدلة اليت يعزتم املديع العام االعتماد عليها يف اجللسة.

وجيوز لدلائرة اتلمهيدية أن تصدر أوامر خبصوص الكشف عن معلومات ألغ راض اجللسة.
ّ
ّ
للمديع العام ،قبل اجللسة ،مواصلة اتلحقيق وهل أن يعدل أو يسحب أيا من اتلهم .ويبل غ الشخص
ّ
قبل فرتة معقولة من موعد اجللسة بأي تعديل ألية تهم أو بسحب تهم .ويف حالة سحب تهم ،يبل غ
املديع العام ادلائرة اتلمهيدية بأسباب السحب.

-5

ىلع املديع العام ،أثناء اجللسة ،أن يدعم بادليلل الاكيف لك تهمة من اتلهم إلثبات وجود أسباب
جوهرية تدعو لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب اجلريمة املنسوبة إيله .وجيوز أن يعتمد املديع
العام ىلع أدلة مستندية أو عرض موجز لألدلة ،وال يكون حباجة إىل استداعء الشهود املتوقع
إدالؤهم بالشهادة يف املحاكمة.

-6

للشخص ،أثناء اجللسة:
(أ)

أن يعرتض ىلع اتلهم؛

(ب)

وأن يطعن يف األدلة املقدمة من املديع العام؛

(ج)

وأن يقدم أدلة من جانبه.
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-7

(أ)

أن تعتمد اتلهم اليت قررت بشأنها وجود أدلة اكفية؛ وأن حتيل الشخص إىل دائرة ابتدائية
ملحاكمته ىلع اتلهم اليت اعتمدتها؛

(ب)

أن ترفض اعتماد اتلهم اليت قررت ادلائرة بشأنها عدم كفاية األدلة؛

(ج)

أن تؤجل اجللسة وأن تطلب إىل املديع العام انلظر فيما ييل:
‘’1

تقديم مزيد من األدلة أو إج راء مزيد من اتلحقيقات فيما يتعلق بتهمة معينة؛ أو

‘’2

تعديل تهمة ما ألن األدلة املقدمة تبدو وكأنها تؤسس جلريمة خمتلفة تدخل يف
اختصاص املحكمة.

-8

يف احلاالت اليت ترفض فيها ادلائرة اتلمهيدية اعتماد تهمة ما ،ال حيال دون قيام املديع العام يف وقت
الحق بطلب اعتمادها إذا اكن هذا الطلب مدعوما بأدلة إضافية.
ّ
للمديع العام ،بعد اعتماد اتلهم وقبل بدء املحاكمة ،أن يعدل اتلهم ،وذلك بإذن من ادلائرة
اتلمهيدية وبعد إخطار املتهم .وإذا سىع املديع العام إىل إضافة تهم أخرى أو إىل االستعاضة عن
تهمة بأخرى أشد ،وجب عقد جلسة يف إطار هذه املادة العتماد تلك اتلهم .وبعد بدء املحاكمة،
جيوز للمديع العام سحب اتلهم بإذن من ادلائرة االبتدائية.

- 10

يتوقف رسيان أي أمر حضور ،سبق إصداره ،فيما يتعلق بأية تهم ال تعتمدها ادلائرة اتلمهيدية أو
يسحبها املديع العام.
مىت اعتُ مدت اتلهم وفقا هلذه املادة ،تشلك هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية تكون ،رهنا بالفقرة 8

-9

- 11

42

تقرر ادلائرة اتلمهيدية ،ىلع أساس اجللسة ،ما إذا اكنت توجد أدلة اكفية إلثبات وجود أسباب
جوهرية تدعو لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب لك جريمة من اجل رائم املنسوبة إيله .وجيوز
لدلائرة اتلمهيدية ،ىلع أساس ق رارها هذا:

وبالفقرة  4من املادة  ،64مسؤولة عن سري اإلج راءات الالحقة وجيوز هلا أن تمارس أي وظيفة من
وظائف ادلائرة اتلمهيدية تكون متصلة بعملها ويمكن أن يكون هلا دور يف تلك اإلج راءات.
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ابلاب  6املحاكمة
املادة 62
ماكن املحاكمة
تنعقد املحاكمات يف مقر املحكمة ،ما لم يتقرر غري ذلك.

املادة 63
املحاكمة حبضور املتهم
-1

يكون املتهم حارضا يف أثناء املحاكمة.

-2

إذا اكن املتهم املاثل أمام املحكمة يواصل تعطيل سري املحاكمة ،جيوز لدلائرة االبتدائية إبعاد
ّ
املتهم ،وتوفر هل ما يمك نه من متابعة املحاكمة وتوجيه املحايم من خارج قاعة املحكمة ،عن
طريق استخدام تكنولوجيا االتصاالت إذا لزم األم ر .وال تتخذ مثل هذه اتلدابري إال يف الظروف
االستثنائية ،بعد أن يثبت عدم كفاية ابلدائل املعقولة األخرى ،ولفرتة حمدودة فقط طبقا ملا
تقتضيه احلالة.

املادة 64
وظائف ادلائرة االبتدائية وسلطاتها
-1

تمارس وظائف وسلطات ادلائرة االبتدائية املحددة يف هذه املادة وفقا هلذا انلظام األسايس وللقواعد
اإلج رائية وقواعد اإلثبات.

-2

تكفل ادلائرة االبتدائية أن تكون املحاكمة اعدلة ورسيعة وأن تنعقد يف جو من االح رتام اتلام
حلقوق املتهم وامل رااعة الواجبة حلماية املجين عليهم والشهود.

-3

عند إحالة قضية للمحاكمة وفقا هلذا انلظام األسايس ،يكون ىلع ادلائرة االبتدائية اليت يناط بها
نظر القضية أن تقوم بما ييل:
(أ)

أن تتداول مع األط راف وأن تتخذ اتلدابري الالزمة لتسهيل سري اإلج راءات ىلع حنو اعدل
ورسيع؛

(ب)

أن حتدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامها يف املحاكمة؛

(ج)

رهنا بأية أحاكم أخرى ذات صلة من هذا انلظام األسايس ،أن ترصح بالكشف عن الوثائق
أو املعلومات اليت لم يسبق الكشف عنها ،وذلك قبل بدء املحاكمة بوقت اكف إلج راء
اتلحضري املناسب للمحاكمة.

-4

جيوز لدلائرة االبتدائية أن حتيل املسائل األويلة إىل ادلائرة اتلمهيدية إذا اكن ذلك الزما لتسيري
العمل بها ىلع حنو فعال واعدل ،وجيوز هلا ،عند الرضورة ،أن حتيل هذه املسائل إىل أي قاض آخر من
قضاة الشعبة اتلمهيدية تسمح ظروفه بذلك.

-5

جيوز لدلائرة االبتدائية ،حسبما يكون مناسبا وبعد إخطار األط راف ،أن تقرر ضم أو فصل اتلهم
املوجهة إىل أكرث من متهم.
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-6

جيوز لدلائرة االبتدائية ،دلى اضطالعها بوظائفها قبل املحاكمة أو أثناءها ،أن تقوم بما ييل حسب
احلاجة:
(أ)

ممارسة أية وظيفة من وظائف ادلائرة اتلمهيدية املشار إيلها يف الفقرة  11من املادة 61؛

(ب)

األمر حبضور الشهود وإدالئهم بشهاداتهم وتقديم املستندات وغريها من األدلة ،فتحصل
هلذا الغرض ،إذا اقتىض األمر ،ىلع مساعدة ادلول وفقا ملا هو منصوص عليه يف هذا انلظام
األسايس؛

(ج)

اختاذ الالزم حلماية املعلومات الرسية؛

(د)

األمر بتقديم أدلة خبالف األدلة اليت تم بالفعل مجعها قبل املحاكمة أو اليت عرضتها
األط راف أثناء املحاكمة؛

(ـه)

اختاذ الالزم حلماية املتهم والشهود واملجين عليهم؛

(و)

الفصل يف أية مسائل أخرى ذات صلة.

-7

تعقد املحاكمة يف جلسات علنية .بيد أنه جيوز لدلائرة االبتدائية أن تقرر أن ظروفا معينة تقتيض
انعقاد بعض اإلج راءات يف جلسة رسية لألغ راض املبينة يف املادة  68أو حلماية املعلومات الرسية
أو احلساسة اليت يتعني تقديمها كأدلة.

-8

(أ)

يف بداية املحاكمة ،جيب ىلع ادلائرة االبتدائية أن تتلو ىلع املتهم اتلهم اليت سبق أن
اعتمدتها ادلائرة اتلمهيدية .وجيب أن تتأكد ادلائرة االبتدائية من أن املتهم يفهم طبيعة
اتلهم .وعليها أن تعطيه الفرصة لالع رتاف باذلنب وفقا للمادة  65أو لدلفع بأنه غري
مذنب؛

(ب)

جيوز للقايض اذلي ي رأس اجللسة ،أن يصدر ،أثناء املحاكمة ،توجيهات تتعلق بسري
اإلج راءات ،بما يف ذلك ضمان سري هذه اإلج راءات س ريا اعدال ونزيها .وجيوز لألط راف،
مع م رااعة توجيهات القايض اذلي ي رأس اجللسة ،أن يقدموا األدلة وفقا ألحاكم هذا انلظام
األسايس.

-9

- 10

يكون لدلائرة االبتدائية ،ضمن أمور أخرى ،سلطة القيام ،بناء ىلع طلب أحد األط راف ،أو من
تلقاء ذاتها ،بما ييل:
(أ)

الفصل يف قبول األدلة أو صلتها؛

(ب)

اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة للمحافظة ىلع انلظام أثناء اجللسة.

تكفل ادلائرة االبتدائية إعداد سجل اكمل باملحاكمة يتضمن بيانا دقيقا باإلج راءات ويتوىل
املسجل استكماهل واحلفاظ عليه.

املادة 65
اإلج راءات عند االع رتاف باذلنب
-1

إذا اعرتف املتهم باذلنب عمال بالفقرة ( 8أ) من املادة  ،64تبت ادلائرة االبتدائية يف:
(أ)
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(ب)

وما إذا اكن االع رتاف قد صدر طواع عن املتهم بعد تشاور اكف مع حمايم ادلفاع؛

(ج)

وما إذا اكن االع رتاف باذلنب تدعمه وقائع ادلعوى الواردة يف:
‘’1

اتلهم املوجهة من املديع العام اليت يعرتف بها املتهم؛

‘’2

وأية مواد مكملة للتهم يقدمها املديع العام ويقبلها املتهم؛

‘’3

وأية أدلة أخرى يقدمها املديع العام أو املتهم ،مثل شهادة الشهود.

-2

إذا اقتنعت ادلائرة االبتدائية بثبوت املسائل املشار إيلها يف الفقرة  ،1اعتربت االع رتاف باذلنب ،مع
أية أدلة إضافية جرى تقديمها ،تقري را جلميع الوقائع األساسية الالزمة إلثبات اجلريمة املتعلق بها
االع رتاف باذلنب ،وجاز هلا أن تدين املتهم بتلك اجلريمة.

-3

إذا لم تقتنع ادلائرة االبتدائية بثبوت املسائل املشار إيلها يف الفقرة  ،1اعتربت االع رتاف باذلنب كأن
لم يكن واكن عليها ،يف هذه احلالة ،أن تأمر بمواصلة املحاكمة وفقا إلج راءات املحاكمة العادية
اليت ينص عليها هذا انلظام األسايس وجاز هلا أن حتيل القضية إىل دائرة ابتدائية أخرى.

-4

إذا رأت ادلائرة االبتدائية أنه يلزم تقديم عرض أوىف لوقائع ادلعوى حتقيقا ملصلحة العدالة،
وخباصة ملصلحة املجين عليهم ،جاز هلا:

-5

(أ)

أن تطلب إىل املديع العام تقديم أدلة إضافية ،بما يف ذلك شهادة الشهود؛

(ب)

أن تأمر بمواصلة املحاكمة وفقا إلج راءات املحاكمة العادية املنصوص عليها يف هذا
انلظام األسايس ،ويف هذه احلالة يكون عليها أن تعترب االع رتاف باذلنب كأن لم يكن
وجيوز هلا أن حتيل القضية إىل دائرة ابتدائية أخرى.

ال تكون املحكمة ملزمة بأية مناقشات جتري بني املديع العام وادلفاع بشأن تعديل اتلهم أو
االع رتاف باذلنب أو العقوبة الواجب توقيعها.

املادة 66
قرينة ال رباءة
-1

اإلنسان بريء إىل أن تثبت إدانته أمام املحكمة وفقا للقانون الواجب اتلطبيق.

-2

يقع ىلع املديع العام عبء إثبات أن املتهم مذنب.

-3

جيب ىلع املحكمة أن تقتنع بأن املتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها بإدانته.

املادة 67
حقوق املتهم
-1

عند ابلت يف أي تهمة ،يكون للمتهم احلق يف أن حياكم حماكمة علنية ،مع م رااعة أحاكم هذا
انلظام األسايس ،ويف أن تكون املحاكمة منصفة وجتري ىلع حنو نزيه ،ويكون هل احلق يف الضمانات
ادلنيا اتلايلة ىلع قدم املساواة اتلامة:
أن يُبلغ فورا وتفصيال بطبيعة اتلهمة املوجهة إيله وسببها ومضمونها ،وذلك بلغة يفهمها
(أ)
تماما ويتلكمها؛
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-2

(ب)

أن يتاح هل ما يكيف من الوقت والتسهيالت تلحضري دفاعه ،وللتشاور حبرية مع حمام من
اختياره وذلك يف جو من الرسية؛

(ج)

أن حياكم دون أي تأخري ال موجب هل؛

(د)

مع م رااعة أحاكم الفقرة  2من املادة  ،63أن يكون حارضا يف أثناء املحاكمة ،وأن يدافع
عن نفسه بنفسه أو باالستعانة بمساعدة قانونية من اختياره .وأن يبلغ ،إذا لم يكن دليه
املساعدة القانونية ،حبقه هذا ويف أن توفر هل املحكمة املساعدة القانونية لكما اقتضت
ذلك مصلحة العدالة ،ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه املساعدة إذا لم تكن دليه
اإلماكنيات الاكفية تلحملها؛

(ـه)

أن يستجوب شهود اإلثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن هل حضور واستجواب
شهود انليف بنفس الرشوط املتعلقة بشهود اإلثبات .ويكون للمتهم أيضا احلق يف إبداء
أوجه ادلفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا انلظام األسايس؛

(و)

أن يستعني جمانا بمرتجم شفوي كفء وبما يلزم من الرتمجات اتلحريرية الستيفاء
مقتضيات اإلنصاف إذا اكن ثمة إج راءات أمام املحكمة أو مستندات معروضة عليها
بلغة غري اللغة اليت يفهمها املتهم فهما تاما ويتلكمها؛

(ز)

أال جيرب ىلع الشهادة ضد نفسه أو ىلع االع رتاف باذلنب وأن يلزم الصمت ،دون أن يدخل
هذا الصمت يف االعتبار دلى تقرير اذلنب أو ال رباءة؛

(ح)

أن يديل ببيان شفوي أو مكتوب ،دون أن حيلف ايلمني ،دفااع عن نفسه؛

(ط)

أال يفرض ىلع املتهم عبء اإلثبات أو واجب ادلحض ىلع أي حنو.

باإلضافة إىل أية حاالت أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها يف هذا انلظام األسايس ،يكشف
املديع العام لدلفاع ،يف أقرب وقت ممكن ،األدلة اليت يف حوزته أو حتت سيطرته واليت يعتقد أنها
تظهر أو تميل إىل إظهار ب راءة املتهم أو ختفف من ذنبه أو اليت قد تؤثر ىلع مصداقية أدلة االداعء.
وعند الشك يف تطبيق هذه الفقرة تفصل املحكمة يف األم ر.

املادة 68
محاية املجين عليهم والشهود واش رتاكهم يف اإلج راءات
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-1

تتخذ املحكمة تدابري مناسبة حلماية أمان املجين عليهم والشهود وسالمتهم ابلدنية وانلفسية،
وك رامتهم وخصوصيتهم .وتويل املحكمة يف ذلك اعتبارا جلميع العوامل ذات الصلة ،بما فيها
السن ،ونوع اجلنس ىلع انلحو ّ
املع رف يف الفقرة  3من املادة  ،2والصحة ،وطبيعة اجلريمة ،وال
سيما ،ولكن دون ح رص ،عندما تنطوي اجلريمة ىلع عنف جنيس أو عنف بني اجلنسني أو عنف
ضد األطفال .ويتخذ املديع العام هذه اتلداب ري ،وخباصة يف أثناء اتلحقيق يف هذه اجل رائم واملقاضاة
عليها .وجيب أال تمس هذه اتلدابري أو تتعارض مع حقوق املتهم أو مع مقتضيات إج راء حماكمة
اعدلة ونزيهة.

-2

استثناء من مبدأ علنية اجللسات املنصوص عليه يف املادة  ،67دلوائر املحكمة أن تقوم ،محاية
للمجين عليهم والشهود أو املتهم ،بإج راء أي جزء من املحاكمة يف جلسات رسية أو بالسماح
بتقديم األدلة بوسائل إلكرتونية أو بوسائل خاصة أخرى .وتنفذ هذه اتلدابري بشلك خاص يف حالة
ضحية العنف اجلنيس أو الطفل اذلي يكون جمنيا عليه أو شاهدا ،ما لم تأمر املحكمة بغري
ذلك ،مع م رااعة اكفة الظروف ،وال سيما آراء املجين عليه أو الشاهد.

نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية ادلويلة

-3

تسمح املحكمة للمجين عليهم ،حيثما تتأثر مصاحلهم الشخصية ،بعرض آرائهم وشواغلهم
وانلظر فيها يف أي مرحلة من اإلج راءات ت راها املحكمة مناسبة وىلع حنو ال يمس أو يتعارض
مع حقوق املتهم ومع مقتضيات إج راء حماكمة اعدلة ونزيهة .وجيوز للممثلني القانونيني للمجين
عليهم عرض هذه اآلراء والشواغل حيثما ترى املحكمة ذلك مناسبا ،وفقا للقواعد اإلج رائية
وقواعد اإلثبات.

-4

لوحدة املجين عليهم والشهود أن تقدم املشورة إىل املديع العام واملحكمة بشأن تدابري احلماية
املناسبة والرتتيبات األمنية وتقديم انلصح واملساعدة ىلع انلحو املشار إيله يف الفقرة  6من املادة .43

-5

جيوز للمديع العام ،ألغ راض أية إج راءات تسبق الرشوع يف املحاكمة ،أن يكتم أية أدلة أو
معلومات يمكن الكشف عنها بموجب هذا انلظام األسايس فيقدم بدال من ذلك موج زا هلا إذا
اكن الكشف عن هذه األدلة يؤدي إىل تعريض سالمة أي شاهد أو أرسته خلطر جسيم ،وتمارس
هذه اتلدابري بطريقة ال تمس حقوق املتهم أو تتعارض معها أو مع مقتضيات إج راء حماكمة اعدلة
ونزيهة.

-6

لدلولة أن تتقدم بطلب الختاذ اتلدابري الالزمة فيما يتعلق حبماية موظفيها أو مندوبيها وحلماية
املعلومات الرسية أو احلساسة.

املادة 69
األدلة
-1

قبل اإلدالء بالشهادة ،يتعهد لك شاهد ،وفقا للقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات ،بال زتام الصدق يف
تقديم األدلة إىل املحكمة.

-2

يديل الشاهد يف املحاكمة بشهادته شخصيا ،إال بالقدر اذلي تتيحه اتلدابري املنصوص عليها يف
املادة  68أو يف القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات .وجيوز للمحكمة أيضا أن تسمح باإلدالء بإفادة
شفوية أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا العرض املريئ أو السميع فضال عن تقديم
املستندات أو املحارض املكتوبة ،رهنا بم رااعة هذا انلظام األسايس ووفقا للقواعد اإلج رائية وقواعد
اإلثبات .وجيب أال تمس هذه اتلدابري حقوق املتهم أو تتعارض معها.

-3

جيوز لألط راف تقديم أدلة تتصل بادلعوى ،وفقا للمادة  .64وتكون للمحكمة سلطة طلب
تقديم مجيع األدلة اليت ترى أنها رضورية تلقرير احلقيقة.

-4

للمحكمة أن تفصل يف صلة أو مقبويلة أية أدلة آخذة يف اعتبارها مجلة أمور ،ومنها القيمة
اإلثباتية لألدلة وأي إخالل قد يرتتب ىلع هذه األدلة فيما يتعلق بإقامة حماكمة اعدلة للمتهم أو
باتلقييم املنصف لشهادة الشهود ،وفقا للقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات.

-5

حترتم املحكمة وت رايع االمتيازات املتعلقة بالرسية وفقا ملا هو منصوص عليه يف القواعد
اإلج رائية وقواعد اإلثبات.

-6

ال تطلب املحكمة إثبات وقائع معروفة للجميع ولكن جيوز هلا أن حتيط بها علما من انلاحية
القضائية.
ُ
ال ت قبل األدلة اليت يتم احلصول عليها نتيجة انتهاك هلذا انلظام األسايس أو حلقوق اإلنسان
املعرتف بها دويلا إذا:

-7

(أ)

اكن االنتهاك يثري شاك كب ريا يف موثوقية األدلة؛
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(ب)
-8

أو إذا اكن قبول هذه األدلة يمس ن زاهة اإلج راءات ويكون من شأنه أن يلحق بها رضرا
بالغا.

عند تقرير مدى صلة أو مقبويلة األدلة اليت جتمعها ادلولة ،ال يكون للمحكمة أن تفصل يف
تطبيق القانون الوطين لدلولة.

املادة 70
األفعال اجلرمية املخلة بإقامة العدل
-1

-2

-3
-4
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يكون للمحكمة اختصاص ىلع األفعال اجلرمية اتلايلة املخلة بمهمتها يف إقامة العدل ،عندما
ترتكب عمدا:
(أ)

اإلدالء بشهادة زور بعد اتلعهد بال زتام الصدق عمال بالفقرة  1من املادة 69؛

(ب)

تقديم أدلة يعرف الطرف أنها زائفة أو مزورة؛

(ج)

ممارسة تأثري مفسد ىلع شاهد ،أو تعطيل مثول شاهد أو إدالئه بشهادته أو اتلأثري عليهما،
أو االنتقام من شاهد إلدالئه بشهادته ،أو تدمري األدلة أو العبث بها أو اتلأثري ىلع مجعها؛

(د)

إاعقة أحد مسؤويل املحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثري مفسد عليه بغرض إجباره ىلع
عدم القيام بواجباته ،أو القيام بها بصورة غري سليمة ،أو إلقناعه بأن يفعل ذلك؛

(ـه)

االنتقام من أحد مسؤويل املحكمة بسبب الواجبات اليت يقوم بها ذلك املسؤول أو مسؤول
آخر؛

(و)

قيام أحد مسؤويل املحكمة بطلب أو قبول رشوة فيما يتصل بواجباته الرسمية.

تكون املبادئ واإلج راءات املنظمة ملمارسة املحكمة اختصاصها ىلع األفعال اجلرمية املشمولة
بهذه املادة يه اإلج راءات املنصوص عليها يف القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات .وينظم القانون
ادلاخيل لدلولة اليت يطلب منها اتلعاون ادلويل ،رشوط توفري هذا اتلعاون للمحكمة فيما يتعلق
بإج راءاتها بموجب هذه املادة.
ّ
يف حالة اإلدانة ،جيوز للمحكمة أن توق ع عقوبة بالسجن ملدة ال تتجاوز مخس سنوات أو بغ رامة
وفقا للقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات ،أو العقوبتني معا.
(أ)

توسع لك دولة طرف نطاق تطبيق قوانينها اجلنائية اليت تعاقب ىلع األفعال اجلرمية
املخلة بسالمة عملية اتلحقيق أو العملية القضائية فيها لتشمل األفعال اجلرمية املخلة
بإقامة العدل ،املشار إيلها يف هذه املادة ،اليت ترتكب يف إقليمها أو اليت يرتكبها أحد
راعياها؛

(ب)

بناء ىلع طلب املحكمة ،مىت رأت ذلك مناسبا ،حتيل ادلولة الطرف احلالة إىل سلطاتها
املختصة ألغ راض املقاضاة ،وتتناول تلك السلطات هذه احلاالت بعناية وتكرس هلا
املوارد الاكفية للتمكني من معاجلتها بصورة فعالة.
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املادة 71
املعاقبة ىلع سوء السلوك أمام املحكمة
-1

-2

للمحكمة أن تعاقب األشخاص املاثلني أمامها اذلين يرتكبون سلواك سيئا ،بما يف ذلك تعطيل
إج راءاتها أو تعمد رفض االمتثال تلوجيهاتها ،بتدابري إدارية خالف السجن مثل اإلبعاد املؤقت أو
ادلائم من غرفة املحكمة ،أو الغ رامة ،أو بأية تدابري مماثلة أخرى تنص عليها القواعد اإلج رائية
وقواعد اإلثبات.
ّ
تكون اإلج راءات املنصوص عليها يف القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات يه اإلج راءات املنظ مة
للمعاقبة باتلدابري الواردة يف الفقرة .1

املادة 72
محاية املعلومات املتصلة باألمن الوطين
-1

تنطبق هذه املادة يف أي حالة يؤدي فيها الكشف عن معلومات أو وثائق تابعة دلولة ما إىل املساس
بمصالح األمن الوطين تللك ادلولة ،حسب رأيها .ومن هذه احلاالت ما يندرج ضمن نطاق الفقرتني
 2و  3من املادة  ،56والفقرة  3من املادة  ،61والفقرة  3من املادة  ،64والفقرة  2من املادة  ،67والفقرة
 6من املادة  ،68والفقرة  6من املادة  ،87واملادة  ،93وكذلك احلاالت اليت تنشأ يف أي مرحلة أخرى
من اإلج راءات ويكون الكشف فيها عن تلك املعلومات حمل نظ ر.

-2

تنطبق هذه املادة أيضا يف أي حالة يكون قد طلب فيها من شخص تقديم معلومات أو أدلة،
ولكن هذا الشخص رفض أن يفعل ذلك أو أحال املسألة إىل دولة ،ىلع أساس أن الكشف عنها
من شأنه أن يمس مصالح األمن الوطين لدلولة ،وأكدت ادلولة املعنية أنها ترى أن الكشف
سيكون من شأنه املساس بمصالح أمنها الوطين.

-3

ليس يف هذه املادة ما خيل باش رتاطات الرسية الواجبة اتلطبيق بموجب الفقرة ( 3ـه) و (و) من املادة
 ،54أو بتطبيق املادة .73

-4

إذا علمت دولة ما أنه جيري ،أو من املحتمل أن جيري ،الكشف عن معلومات أو وثائق تتعلق بها
يف أي مرحلة من م راحل اإلج راءات ،وإذا رأت أن من شأن هذا الكشف املساس بمصالح أمنها
الوطين ،اكن من حق تلك ادلولة اتلدخل من أجل تسوية املسألة وفقا هلذه املادة.

-5

إذا رأت دولة ما أن من شأن الكشف عن املعلومات املساس بمصالح أمنها الوطين ،اختذت تلك
ادلولة مجيع اخلطوات املعقولة ،باتلعاون مع املديع العام أو حمايم ادلفاع أو ادلائرة اتلمهيدية أو
ادلائرة االبتدائية ،حسب احلالة ،من أجل السيع إىل حل املسألة بطرق تعاونية .ويمكن أن تشمل
هذه اخلطوات ما ييل:
(أ)

تعديل الطلب أو توضيحه؛

(ب)

ق رار من املحكمة بشأن مدى صلة املعلومات أو األدلة املطلوبة ،أو ق رار منها بما إذا اكنت
األدلة ،رغم صلتها ،يمكن أو أمكن فعال احلصول عليها من مصدر آخر غري ادلولة
املطلوب منها تقديمها؛

(ج)

إماكنية احلصول ىلع املعلومات أو األدلة من مصدر آخر أو يف شلك آخر؛ أو
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(د)

االتفاق ىلع الرشوط اليت يمكن يف ظلها تقديم املساعدة ،بما يف ذلك ،ضمن أمور أخرى،
تقديم ملخصات أو صيغ منقحة ،أو وضع حدود ملدى ما يمكن الكشف عنه ،أو عقد
جلسات مغلقة و/أو عن جانب واحد ،أو اللجوء إىل تدابري أخرى للحماية يسمح بها هذا
انلظام األسايس وتسمح بها القواعد.

-6

بعد اختاذ مجيع اخلطوات املعقولة حلل املسألة بطرق تعاونية ،وإذا ما رأت ادلولة أنه ال توجد
وسائل أو ظروف يمكن يف ظلها تقديم املعلومات أو الوثائق أو الكشف عنها دون املساس
بمصالح أمنها الوطين ،تقوم ادلولة بإبالغ املديع العام أو املحكمة باألسباب املحددة اليت بنت
عليها ق رارها ،ما لم يكن من شأن الوصف املحدد لألسباب أن يؤدي ،يف حد ذاته ،بالرضورة ،إىل
املساس بمصالح األمن الوطين لدلولة.

-7

إذا قررت املحكمة بعد ذلك أن األدلة ذات صلة ورضورية إلثبات أن املتهم مذنب أو بريء ،جاز
هلا االضطالع باإلج راءات اتلايلة:
(أ)

(ب)

حيثما يكون الكشف عن املعلومات أو الوثائق مطلوبا بناء ىلع طلب للتعاون بمقتىض
ابلاب  9أو يف إطار الظروف الوارد وصفها يف الفقرة  ،2وتكون ادلولة قد استندت إىل
أسباب الرفض املشار إيلها يف الفقرة  4من املادة :93
‘’1

جيوز للمحكمة ،قبل اتلوصل إىل أي استنتاج أشري إيله يف الفقرة الفرعية ( 7أ)
‘ ،’2أن تطلب إج راء مزيد من املشاورات من أجل انلظر يف دفوع ادلولة؛ وقد يشمل
ذلك ،حسبما يكون مناسبا ،عقد جلسات مغلقة أو عن جانب واحد؛

‘’2

إذا استنتجت املحكمة أن ادلولة املوجه إيلها الطلب ،باستنادها ،يف ظروف احلالة،
إىل أسباب الرفض املبينة يف الفقرة  4من املادة  ،93ال تترصف وفقا الل زتاماتها
بموجب انلظام األسايس ،جاز للمحكمة أن حتيل األمر وفقا للفقرة  7من املادة ،87
مبينة باتلحديد األسباب اليت بنت عليها استنتاجها؛

‘’3

جيوز للمحكمة أن ختلص يف حماكمة املتهم إىل ما قد يكون مناسبا يف هذه
الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما؛ أو

يف اكفة الظروف األخرى:
‘’1

األمر بالكشف؛ أو

‘’2

بقدر عدم أمرها بالكشف ،اخللوص يف حماكمة املتهم إىل ما قد يكون مناسبا يف
هذه الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما.

املادة 73
معلومات أو وثائق الطرف اثلالث
إذا تلقت دولة طرف من املحكمة طلبا بتقديم وثيقة أو معلومات مودعة دليها أو يف حوزتها أو حتت
سيطرتها ،واكن قد تم الكشف عن الوثيقة أو املعلومات هلذه ادلولة باعتبارها أم را رسيا من جانب دولة
أخرى أو منظمة حكومية دويلة أو منظمة دويلة ،اكن عليها أن تطلب موافقة املصدر ىلع الكشف عن
الوثيقة أو املعلومات .وإذا اكن املصدر دولة طرفا ،فإما أن توافق هذه ادلولة املصدر ىلع الكشف عن
املعلومات أو الوثيقة أو تتعهد حبل مسألة الكشف مع املحكمة ،رهنا بأحاكم املادة  .72وإذا اكن املصدر
ليس دولة طرفا ورفض املوافقة ىلع الكشف ،اكن ىلع ادلولة املوجه إيلها الطلب إبالغ املحكمة بأنها ال
تستطيع تقديم الوثيقة أو املعلومات لوجود ال زتام سابق من جانبها إزاء املصدر باحلفاظ ىلع الرسية.
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املادة 74
متطلبات إصدار الق رار
-1

حيرض مجيع قضاة ادلائرة االبتدائية لك مرحلة من م راحل املحاكمة وطوال مداوالتهم .وهليئة
الرئاسة أن تعني ،ىلع أساس لك حالة ىلع حدة ،قاضيا مناوبا أو أكرث ،حسبما تسمح الظروف،
حلضور لك مرحلة من م راحل املحاكمة ليك حيل حمل أي عضو من أعضاء ادلائرة االبتدائية إذا
تعذر ىلع هذا العضو مواصلة احلضور.

-2

يستند ق رار ادلائرة االبتدائية إىل تقييمها لألدلة ولاكمل اإلج راءات .وال يتجاوز الق رار الوقائع
والظروف املبينة يف اتلهم أو يف أية تعديالت للتهم .وال تستند املحكمة يف ق رارها إال ىلع األدلة
اليت قدمت هلا وجرت مناقشتها أمامها يف املحاكمة.

-3

حياول القضاة اتلوصل إىل ق رارهم باإلمجاع؛ فإن لم يتمكنوا ،يصدر الق رار بأغلبية القضاة.

-4

تبىق مداوالت ادلائرة االبتدائية رسية.

-5

يصدر الق رار كتابة ويتضمن بيانا اكمال ومعلال باحليثيات اليت تقررها ادلائرة االبتدائية بناء ىلع
األدلة وانلتائج .وتصدر ادلائرة االبتدائية ق رارا واحدا .وحيثما ال يكون هناك إمجاع ،يتضمن ق رار
ادلائرة االبتدائية آراء األغلبية وآراء األقلية ،ويكون انلطق بالق رار أو خبالصة الق رار يف جلسة
علنية.

املادة 75
جرب أرضار املجين عليهم
-1

-2

تضع املحكمة مبادئ فيما يتعلق جبرب األرضار اليت تلحق باملجين عليهم أو فيما خيصهم ،بما يف
ذلك رد احلقوق واتلعويض ورد االعتبار .وىلع هذا األساس ،جيوز للمحكمة أن حتدد يف حكمها،
عند الطلب أو بمبادرة منها يف الظروف االستثنائية ،نطاق ومدى أي رضر أو خسارة أو أذى يلحق
باملجين عليهم أو فيما خيصهم ،وأن تبني املبادئ اليت ترصفت ىلع أساسها.
للمحكمة أن تصدر أم را مبارشا ضد شخص ُم دان حتدد فيه أشاكال مالئمة من أشاكل جرب أرضار
املجين عليهم ،أو فيما خيصهم ،بما يف ذلك رد احلقوق واتلعويض ورد االعتبار ،وللمحكمة أن تأمر،
حيثما اكن مناسبا ،بتنفيذ ق رار اجلرب عن طريق الصندوق االستئماين املنصوص عليه يف املادة .79

-3

قبل إصدار أمر بموجب هذه املادة ،جيوز للمحكمة أن تدعو إىل تقديم بيانات حالة من الشخص
ُ
الم دان أو من املجين عليهم أو من سواهم من األشخاص املعنيني أو ادلول املعنية أو ممن ينوب
عنهم ،وتضع املحكمة هذه ابليانات يف اعتبارها.

-4

للمحكمة أن تقرر ،دلى ممارسة سلطتها بموجب هذه املادة وبعد إدانه شخص يف جريمة بمقتىض
هذا انلظام األسايس ،ما إذا اكن من الالزم تلنفيذ أمر تصدره بموجب هذه املادة طلب اختاذ تدابري
بموجب الفقرة  1من املادة .93

-5

تنفذ ادلولة الطرف الق رار الصادر بموجب هذه املادة كما لو اكنت أحاكم املادة  109تنطبق ىلع هذه
املادة.

-6

ليس يف هذه املادة ما يفرس ىلع أنه ينطوي ىلع مساس حبقوق املجين عليهم بمقتىض القانون
الوطين أو ادلويل.
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املادة 76
إصدار األحاكم

52

-1

يف حالة اإلدانة ،تنظر ادلائرة االبتدائية يف توقيع احلكم املناسب ،وتضع يف احلسبان األدلة وادلفوع
املقدمة يف أثناء املحاكمة وذات الصلة باحلكم.

-2

باستثناء احلاالت اليت تنطبق عليها املادة  65وقبل إتمام املحاكمة ،جيوز لدلائرة االبتدائية بمبادرة
منها ،وجيب عليها بناء ىلع طلب من املديع العام أو املتهم ،أن تعقد جلسة أخرى للنظر يف أية
أدلة أو دفوع إضافية ذات صلة باحلكم ،وفقا للقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات.

-3

حيثما تنطبق الفقرة  ،2جيري االستماع إىل أية مالحظات تقدم يف إطار املادة  75ويكون هذا
االستماع خالل اجللسة األخرى املشار إيلها يف الفقرة  2وكذلك ،عند الرضورة ،خالل أية جلسة
إضافية.

-4

يصدر احلكم علنا ويف حضور املتهم ،ما أمكن ذلك.
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ابلاب  7العقوبات
املادة 77
العقوبات ال واجبة اتلطبيق
-1

-2

رهنا بأحاكم املادة  ،110يكون للمحكمة أن توقع ىلع الشخص ُ
الم دان بارتكاب جريمة يف إطار
املادة  5من هذا انلظام األسايس إحدى العقوبات اتلايلة:
(أ)

السجن لعدد حمدد من السنوات لفرتة أقصاها  30سنة؛

(ب)

السجن املؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مربرة باخلطورة ابلالغة للجريمة وبالظروف
اخلاصة للشخص ُ
الم دان.

باإلضافة إىل السجن ،للمحكمة أن تأمر بما ييل:
(أ)

فرض غ رامة بموجب املعايري املنصوص عليها يف القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات؛

(ب)

مصادرة العائدات واملمتلاكت واألصول املتأتية بصورة مبارشة أو غري مبارشة من تلك
اجلريمة ،دون املساس حبقوق األط راف اثلاثلة احلسنة انلية.

املادة 78
تقرير العقوبة
-1
-2

-3

ت رايع املحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة اجلريمة والظروف اخلاصة للشخص
ُ
الم دان ،وذلك وفقا للقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات.
ُ
ختصم املحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي وقت ،إن وجد ،يكون قد ق يض سابقا يف االحتجاز
ُ
وفقا ألمر صادر من املحكمة .وللمحكمة أن ختصم أي وقت آخر ق يض يف االحتجاز فيما يتصل
بسلوك يكمن وراء اجلريمة.
عندما يدان شخص بأكرث من جريمة واحدة ،تصدر املحكمة حكما يف لك جريمة ،وحكما مش رتاك
حيدد مدة السجن اإلمجايلة .وال تقل هذه املدة عن مدة أقىص لك حكم ىلع حدة وال تتجاوز
السجن لفرتة  30سنة أو عقوبة السجن املؤبد وفقا للفقرة ( 1ب) من املادة .77

املادة 79
الصندوق االستئماين
-1

ينشأ صندوق استئماين بق رار من مجعية ادلول األط راف لصالح املجين عليهم يف اجل رائم اليت
تدخل يف اختصاص املحكمة ،ولصالح أرس املجين عليهم.

-2

للمحكمة أن تأمر بتحويل املال وغ ريه من املمتلاكت املحصلة يف صورة غ رامات وكذلك املال
واملمتلاكت املصادرة ،إىل الصندوق االستئماين.
يُدار الصندوق االستئماين وفقا ملعايري حتددها مجعية ادلول األط راف.

-3
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املادة 80
عدم املساس باتلطبيق الوطين للعقوبات والق وانني الوطنية
ليس يف هذا ابلاب من انلظام األسايس ما يمنع ادلول من توقيع العقوبات املنصوص عليها يف قوانينها
الوطنية أو حيول دون تطبيق قوانني ادلول اليت ال تنص ىلع العقوبات املحددة يف هذا ابلاب.
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ابلاب  8االستئناف وإاعدة انلظر
املادة 81
استئناف ق رار اتلربئة أو اإلدانة أو حكم العقوبة
-1

جيوز استئناف ق رار صادر بموجب املادة  ،74وفقا للقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات ىلع انلحو
اتلايل:
(أ)

(ب)

-2

-3

للمديع العام أن يتقدم باستئناف استنادا إىل أي من األسباب اتلايلة:
‘’1

الغلط اإلج رايئ؛

‘’2

الغلط يف الوقائع؛

‘’3

الغلط يف القانون؛

للشخص املدان ،أو املديع العام نيابة عن ذلك الشخص ،أن يتقدم باستئناف استنادا إىل
أي من األسباب اتلايلة:
‘’1

الغلط اإلج رايئ؛

‘’2

الغلط يف الوقائع؛

‘’3

الغلط يف القانون؛

‘’4

أي سبب آخر يمس ن زاهة أو موثوقية اإلج راءات أو الق رار.

(أ)

للمديع العام أو الشخص املدان أن يستأنف أي حكم بالعقوبة وفقا للقواعد اإلج رائية
وقواعد اإلثبات ،بسبب عدم اتلناسب بني اجلريمة والعقوبة؛

(ب)

إذا رأت املحكمة ،أثناء نظر استئناف حكم العقوبة أن هناك من األسباب ما يسوغ
نقض اإلدانة ،لكيا أو جزئيا ،جاز هلا أن تدعو املديع العام والشخص املدان إىل تقديم
األسباب بموجب الفقرة ( 1أ) أو (ب) من املادة  ،81وجاز هلا أن تصدر ق رارا بشأن اإلدانة
وفقا للمادة 83؛

(ج)

يرسي اإلج راء نفسه عندما ترى املحكمة ،أثناء نظر استئناف ضد إدانة فقط ،أن هناك
من األسباب ما يسوغ ختفيض العقوبة بموجب الفقرة ( 2أ).

(أ)

يظل الشخص املدان حتت اتلحفظ إىل حني ابلت يف االستئناف ،ما لم تأمر ادلائرة
االبتدائية بغري ذلك؛

(ب)

يفرج عن الشخص املدان إذا اكنت مدة اتلحفظ عليه تتجاوز مدة احلكم بالسجن
الصادر ضده ،غري أنه إذا تقدم املديع العام باستئناف من جانبه ،جاز أن خيضع اإلف راج
عن ذلك الشخص للرشوط الواردة يف الفقرة الفرعية (ج) أدناه؛

(ج)

يفرج عن املتهم فورا يف حالة تربئته ،رهنا بما ييل:
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‘’1

لدلائرة االبتدائية ،بناء ىلع طلب من املديع العام ،أن تقرر استم رار احتجاز
الشخص إىل حني ابلت يف االستئناف ،وذلك يف الظروف االستثنائية وبم رااعة
مجلة أمور ،ومنها وجود احتمال كبري لف رار الشخص ومدى خطورة اجلريمة
املنسوب إيله ارتكابها ومدى احتمال جناح االستئناف؛

‘’2

جيوز ،وفقا للقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات ،استئناف ق رار تصدره ادلائرة
االبتدائية بموجب الفقرة الفرعية (ج) ‘.’1

يعلق تنفيذ الق رار أو حكم العقوبة خالل الفرتة املسموح فيها باالستئناف وطيلة إج راءات
االستئناف ،رهنا بأحاكم الفقرة ( 3أ) و (ب).

املادة 82
استئناف الق رارات األخرى
-1

ألي من الطرفني القيام ،وفقا للقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات ،باستئناف أي من الق رارات
اتلايلة:
(أ)

ق رار يتعلق باالختصاص أو املقبويلة؛

(ب)

ق رار يمنح أو يرفض اإلف راج عن الشخص حمل اتلحقيق أو املقاضاة؛

(ج)

ق رار ادلائرة اتلمهيدية اتلرصف بمبادرة منها بموجب الفقرة  3من املادة 56؛

(د)

أي ق رار ينطوي ىلع مسألة من شأنها أن تؤثر تأث ريا كب ريا ىلع عدالة ورسعة اإلج راءات
أو ىلع نتيجة املحاكمة وترى ادلائرة االبتدائية أن اختاذ دائرة االستئناف ق رارا فوريا بشأنه
يمكن أن يؤدي إىل حتقيق تقدم كبري يف سري اإلج راءات.

-2

جيوز لدلولة املعنية أو املديع العام ،بإذن من ادلائرة اتلمهيدية ،استئناف ق رار صادر عن ادلائرة
اتلمهيدية بموجب الفقرة ( 3د) من املادة  .57وينظر يف هذا االستئناف ىلع أساس مستعجل.

-3

ال يرتتب ىلع االستئناف يف حد ذاته أثر إيقايف ،ما لم تأمر بذلك دائرة االستئناف ،بناء ىلع طلب
بالوقف ،وفقا للقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات.

-4

جيوز للممثل القانوين للمجين عليهم أو الشخص املدان أو املالك احلسن انلية اذلي تضار ممتلاكته
بأمر صادر بموجب املادة  73أن يقدم استئنافا لألمر بغرض احلصول ىلع تعويضات ،ىلع انلحو
املنصوص عليه يف القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات.

املادة 83
إج راءات االستئناف

56

-1

ألغ راض اإلج راءات املنصوص عليها يف املادة  81ويف هذه املادة ،تكون دلائرة االستئناف مجيع
سلطات ادلائرة االبتدائية.

-2

إذا تبني دلائرة االستئناف أن اإلج راءات املستأنفة اكنت جمحفة ىلع حنو يمس موثوقية الق رار أو
حكم العقوبة أو أن الق رار أو احلكم املستأنف اكن من انلاحية اجلوهرية مشوبا بغلط يف الوقائع
أو يف القانون أو بغلط إج رايئ جاز هلا:
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(أ)

أن تليغ أو تعدل الق رار أو احلكم؛ أو

(ب)

أن تأمر بإج راء حماكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية خمتلفة.

وهلذه األغ راض جيوز دلائرة االستئناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إىل ادلائرة االبتدائية األصلية
ليك تفصل يف املسألة وتبلغ دائرة االستئناف بانلتيجة ،وجيوز هلا أن تطلب يه نفسها أدلة للفصل
يف املسألة .وإذا اكن استئناف الق رار أو حكم العقوبة قد قدم من الشخص املدان أو من املديع
العام بانليابة عنه ،فال يمكن تعديله ىلع حنو يرض بمصلحته.
-3

إذا تبني دلائرة االستئناف أثناء نظر استئناف حكم عقوبة أن العقوبة املحكوم بها غري متناسبة
مع اجلريمة ،جاز هلا أن تعدل هذا احلكم وفقا للباب .7

-4

يصدر حكم دائرة االستئناف بأغلبية آراء القضاة ويكون انلطق به يف جلسة علنية .وجيب
أن يبني احلكم األسباب اليت يستند إيلها .وعندما ال يوجد إمجاع ،جيب أن يتضمن حكم دائرة
االستئناف آراء األغلبية واألقلية ،ولكن جيوز ألي قاض من القضاة أن يصدر رأيا منفصال أو
خمالفا بشأن املسائل القانونية.
جيوز دلائرة االستئناف أن تصدر حكمها يف غياب الشخص امل ربأ أو ُ
الم دان.

-5

املادة 84
إاعدة انلظر يف اإلدانة أو العقوبة
-1

جيوز للشخص املدان وجيوز ،بعد وفاته ،للزوج أو األوالد أو الوادلين ،أو أي شخص من األحياء
يكون وقت وفاة املتهم قد تلىق بذلك تعليمات خطية رصحية منه ،أو املديع العام نيابة عن
الشخص ،أن يقدم طلبا إىل دائرة االستئناف إلاعدة انلظر يف احلكم انلهايئ باإلدانة أو بالعقوبة
استنادا إىل األسباب اتلايلة:
(أ)

-2

أنه قد اكتشفت أدلة جديدة:
‘’1

لم تكن متاحة وقت املحاكمة ،وأن عدم إتاحة هذه األدلة ال يعزى لكيا أو جزئيا
إىل الطرف املقدم للطلب؛

‘’2

تكون ىلع قدر اكف من األهمية حبيث أنها لو اكنت قد أثبتت عند املحاكمة
لاكن من املرجح أن تسفر عن حكم خمتلف؛

(ب)

أنه قد تبني حديثا أن أدلة حاسمة ،وضعت يف االعتبار وقت املحاكمة واعتمدت عليها
اإلدانة ،اكنت مزيفة أو ملفقة أو مزورة؛

(ج)

أنه قد تبني أن واحدا أو أكرث من القضاة اذلين اشرتكوا يف تقرير اإلدانة أو يف اعتماد اتلهم،
قد ارتكبوا ،يف تلك ادلعوى ،سلواك سيئا جسيما أو أخلوا بواجباتهم إخالال جسيما ىلع
حنو يتسم بدرجة من اخلطورة تكيف تلربير عزل ذلك القايض أو أوئلك القضاة بموجب
املادة .46

ترفض دائرة االستئناف الطلب إذا رأت أنه بغري أساس .وإذا قررت أن الطلب جدير باالعتبار ،جاز
هلا ،حسبما يكون مناسبا:
(أ)

أن تدعو ادلائرة االبتدائية األصلية إىل االنعقاد من جديد؛ أو
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(ب)

أن تشلك دائرة ابتدائية جديدة؛ أو

(ج)

أن تبيق ىلع اختصاصها بشأن املسألة.

بهدف اتلوصل ،بعد سماع األط راف ىلع انلحو املنصوص عليه يف القواعد اإلج رائية وقواعد
اإلثبات ،إىل ق رار بشأن ما إذا اكن ينبيغ إاعدة انلظر يف احلكم.

املادة 85
تعويض الشخص املقبوض عليه أو املدان
-1
-2

-3

58

يكون ألي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو االحتجاز بشلك غري مرشوع حق واجب انلفاذ
يف احلصول ىلع تعويض.
ُ
عندما يدان شخص ،بق رار نهايئ ،بارتكاب جرم جنايئ ،وعندما تكون إدانته قد ن قضت فيما
بعد ىلع أساس أنه تبني بصورة قاطعة من واقعة جديدة أو مكتشفة حديثا حدوث قصور قضايئ،
ّ
حيصل الشخص اذلي وق عت عليه العقوبة نتيجة اإلدانة ،ىلع تعويض وفقا للقانون ،ما لم يثبت
أن عدم الكشف عن الواقعة املجهولة يف الوقت املناسب يعزى لكيا أو جزئيا إيله هو نفسه.
يف الظروف االستثنائية ،اليت تكتشف فيها املحكمة حقائق قطعية تبني حدوث قصور قضايئ
جسيم وواضح ،جيوز للمحكمة ،حبسب تقديرها ،أن تقرر تعويضا يتفق واملعايري املنصوص
عليها يف القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات ،وذلك للشخص اذلي يفرج عنه من االحتجاز بعد
صدور ق رار نهايئ بال رباءة أو إنهاء اإلج راءات للسبب املذكور.
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ابلاب  9اتلعاون ادلويل واملساعدة القضائية
املادة 86
االل زتام العام باتلعاون
تتعاون ادلول األط راف ،وفقا ألحاكم هذا انلظام األسايس ،تعاونــا تاما مع املحكمة فيما جتريه ،يف إطار
اختصاص املحكمة ،من حتقيقات يف اجل رائم واملقاضاة عليها.

املادة 87
طلبات اتلعاون :أحاكم اعمة
-1

(أ)

تكون للمحكمة سلطة تقديم طلبات تعاون إىل ادلول األط راف .وحتال الطلبات عن
طريق القناة ادلبلوماسية أو أية قناة أخرى مناسبة حتددها لك دولة طرف عند اتلصديق
أو القبول أو املوافقة أو االنضمام؛
ويكون ىلع لك دولة طرف أن جتري أية تغي ريات الحقة يف حتديد القنوات وفقا للقواعد
اإلج رائية وقواعد اإلثبات.

(ب)
-2

جيوز ،حسبما يكون مناسبا ودون اإلخالل بأحاكم الفقرة الفرعية (أ) ،إحالة الطلبات
أيضا عن طريق املنظمة ادلويلة للرشطة اجلنائية أو أي منظمة إقليمية مناسبة.

تقدم طلبات اتلعاون وأية مستندات مؤيدة للطلب إما بإحدى اللغات الرسمية لدلولة املوجه إيلها
الطلب أو مصحوبة برتمجة إىل إحدى هذه اللغات وإما بإحدى لغيت العمل باملحكمة ،وفقا ملا
ختتاره تلك ادلولة عند اتلصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام.
وجترى اتلغي ريات الالحقة هلذا االختيار وفقا للقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات.

-3

حتافظ ادلولة املوجه إيلها الطلب ىلع رسية أي طلب للتعاون ورسية أي مستندات مؤيدة للطلب،
إال بقدر ما يكون كشفها رضوريا تلنفيذ الطلب.

-4

فيما يتصل بأي طلب للمساعدة يقدم بموجب ابلاب  ،9جيوز للمحكمة أن تتخذ اتلدابري
الالزمة ،بما يف ذلك اتلدابري املتصلة حبماية املعلومات ،لكفالة أمان املجىن عليهم والشهود
املحتملني وأرسهم وسالمتهم ابلدنية وانلفسية .وللمحكمة أن تطلب أن يكون تقديم وتداول
أية معلومات تتاح بمقتىض ابلاب  9ىلع حنو حييم أمان املجىن عليهم والشهود املحتملني وأرسهم
وسالمتهم ابلدنية وانلفسية.

-5

للمحكمة أن تدعو أي دولة غري طرف يف هذا انلظام األسايس إىل تقديم املساعدة املنصوص
عليها يف هذا ابلاب ىلع أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه ادلولة أو ىلع أي أساس مناسب آخ ر.
يف حالة امتناع دولة غري طرف يف هذا انلظام األسايس ،عقدت ترتيبا خاصا أو اتفاقا مع املحكمة،
عن اتلعاون خبصوص الطلبات املقدمة بمقتىض ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل ،جيوز للمحكمة
أن ختطر بذلك مجعية ادلول األط راف أو جملس األمن إذا اكن جملس األمن قد أحال املسألة إىل
املحكمة.

-6

للمحكمة أن تطلب إىل أي منظمة حكومية دويلة تقديم معلومات أو مستندات .وللمحكمة
أيضا أن تطلب أشاكال أخرى من أشاكل اتلعاون واملساعدة يُتفق عليها مع املنظمة وتتوافق مع
اختصاصها أو واليتها.
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يف حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من املحكمة بما يتناىف وأحاكم هذا انلظـام
األسايس وحيول دون ممارسة املحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا انلظام .جيوز للمحكمـة
أن تتخذ ق رارا بهذا املعىن وأن حتيل املسألة إىل مجعية ادلول األط راف أو إىل جملس األمن إذا اكن
جملس األمن قد أحال املسألة إىل املحكمة.

املادة 88
إتاحة اإلج راءات بموجب الق وانني الوطنية
تكفل ادلول األط راف إتاحة إإلج راءات الالزمة بموجب قوانينها الوطنية تلحقيق مجيع أشاكل اتلعاون
املنصوص عليها يف هذا ابلاب.

املادة 89
تقديم األشخاص إىل املحكمة
-1

جيوز للمحكمة أن تقدم طلبا ،مشفواع باملواد املؤيدة للطلب املبينة يف املادة  ،91للقبض ىلع شخص
وتقديمه إىل أي دولة قد يكـون ذلك الشخص م وـجودا فــي إقليمهــا ،وعليها أن تطلب تعاون
تلك ادلولة يف القبض ىلع ذلك الشخص و تقديمه .وىلع ادلول األط راف أن تمتثل لطلبات إلقاء
القبض واتلقديم وفقا ألحاكم هذا ابلاب ولإلج راءات املنصوص عليها يف قوانينها الوطنية.

-2

إذا رفع الشخص املطلوب تقديمه طعنا أمام حمكمة وطنية ىلع أساس مبدأ عدم جواز املحاكمة
عن ذات اجلرم مرتني ىلع انلحو املنصوص عليه يف املادة  ،20تتشاور ادلولة املوجه إيلها الطلب ىلع
الفور مع املحكمة تلقرر ما إذا اكن هناك ق رار ذو صلة باملقبويلة .وإذا قبلت ادلعوى ،تقوم ادلولة
املوجه إيلها الطلب بتنفيذ الطلب .وإذا اكن ق رار املقبويلة معلقا ،جيوز لدلولة املوجه إيلها الطلب
تأجيل تنفيذ طلب تقديم الشخص إىل أن تتخذ املحكمة ق رارا بشأن املقبويلة.
تأذن ادلولة الطرف وفقا لقانون اإلج راءات الوطين دليها بأن يُنقل عرب إقليمها أي شخص
(أ)

-3

ي راد تقديمه من دولة أخرى إىل املحكمة ،باستثناء احلاالت اليت يؤدي فيها عبور الشخص
تلك ادلولة إىل إاعقة أو تأخري تقديمه؛

(ب)

60

تقدم املحكمة طلب العبور وفقا للمادة  .87ويتضمن طلب العبور ما ييل:
‘’1

بيان بأوصاف الشخص امل راد نقله؛

‘’2

بيان موجز بوقائع ادلعوى وتكييفها القانوين؛

‘’3

أمر القبض واتلقديم؛

(ج)

يبىق الشخص املنقول حتت اتلحفظ خالل فرتة العبور؛

(د)

ال يلزم احلصول ىلع إذن يف حالة نقل الشخص جوا ولم يكن من املقرر اهلبوط يف إقليم
دولة العبور؛

(ـه)

إذا حدث هبوط غري مقرر أصال يف إقليم دولة العبور ،جاز تللك ادلولة أن تطلب من
املحكمة تقديم طلب عبور وفقا ملا تنص عليه الفقرة الفرعية (ب) .وتقوم دولة العبور
باحتجاز الشخص اجلاري نقله إىل حني تلىق طلب العبور وتنفيذ العبور؛ رشيطة أال
جيري ألغ راض هذه الفقرة الفرعية تمديد فرتة االحتجاز ألكرث من  96ساعة من وقت
اهلبوط غري املقرر ما لم يرد الطلب يف غضون تلك الفرتة.
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إذا اكن ثمة إج راءات جارية يف ادلولة املوجه إيلها الطلب ضد الشخص املطلوب أو اكن هذا الشخص
ينفذ حكما يف تلك ادلولة عن جريمة غري اجلريمة اليت تطلب املحكمة تقديمه بسببها ،اكن ىلع
ادلولة املوجه إيلها الطلب أن تتشاور مع املحكمة بعد اختاذ ق رارها باملوافقة ىلع الطلب.

املادة 90
تعدد الطلبات
-1

-2

يف حالة تليق دولة طرف طلبا من املحكمة بتقديم شخص بموجب املادة  89وتلقيها أيضا طلبا
من أية دولة أخرى بتسليم الشخص نفسه بسبب السلوك ذاته اذلي يشلك أساس اجلريمة اليت
تطلب املحكمة من أجلها تقديم الشخص املعين ،يكون ىلع ادلولة الطرف أن ختطر املحكمة
وادلولة الطابلة بهذه الواقعة.
ّ
إذا اكنت ادلولة الطابلة دولة طرفا ،اكن ىلع ادلولة املوج ه إيلها الطلب أن تعطي األولوية للطلب
املقدم من املحكمة ،وذلك:

(أ)

إذا اكنت املحكمة قد قررت ،عمال باملادتني  18و  ،19مقبويلة ادلعوى اليت يطلب بشأنها
تقديم الشخص ،وروعيت يف ذلك الق رار أعمال اتلحقيق أو املقاضاة اليت قامت بها ادلولة
الطابلة فيما يتعلق بطلب التسليم املقدم منها؛ أو

(ب)

إذا اكنت املحكمة قد اختذت الق رار املبني يف الفقرة الفرعية (أ) استنادا إىل اإلخطار املقدم
من ادلولة ّ
املوج ه إيلها الطلب بموجب الفقرة .1

-3

يف حالة عدم صدور ق رار ىلع انلحو املنصوص عليه يف الفقرة ( 2أ) ،وريثما يصدر ق رار املحكمة
ّ
املوج ه إيلها الطلب ،حبسب تقديرها ،أن تتناول
املنصوص عليه يف الفقرة ( 2ب) ،جيوز لدلولة
طلب التسليم املقدم من ادلولة الطابلة ،ىلع أال تسلم الشخص قبل اختاذ املحكمة ق رارا بعدم
املقبويلة .ويصدر ق رار املحكمة يف هذا الشأن ىلع أساس مستعجل.

-4

إذا اكنت ادلولة الطابلة دولة غري طرف يف هذا انلظام األسايس ،اكن ىلع ادلولة املوجه إيلها الطلب
أن تعطي األولوية لطلب اتلقديم املوجه من املحكمة إذا اكنت املحكمة قد قررت مقبويلة ادلعوى
ّ
مقي دة بال زتام دويل بتسليم الشخص إىل ادلولة الطابلة.
ولم تكن هذه ادلولة

-5

يف حالة عدم صدور ق رار من املحكمة بموجب الفقرة  4بشأن مقبويلة ادلعوى ،جيوز لدلولة املوجه
إيلها الطلب ،حبسب تقديرها ،أن تتناول طلب التسليم املوجه إيلها من ادلولة الطابلة.

-6

يف احلاالت اليت تنطبق فيها الفقرة  4باستثناء أن يكون ىلع ادلولة املوجه إيلها الطلب ال زتام دويل
قائم بتسليم الشخص إىل ادلولة الطابلة غري الطرف يف هذا انلظام األسايس ،يكون ىلع ادلولة
املوجه إيلها الطلب أن تقرر ما إذا اكنت ستقدم الشخص إىل املحكمة أم ستسلمه إىل ادلولة
الطابلة .وىلع ادلولة املوجه إيلها الطلب أن تضع يف االعتبار ،عند اختاذ ق رارها ،مجيع العوامل ذات
الصلة ،بما يف ذلك دون ح رص:
(أ)

تاريخ لك طلب؛

(ب)

ُ
مصالح ادلولة الطابلة ،بما يف ذلك ،عند االقتضاء ،ما إذا اكنت اجلريمة قد ارت كبت يف
إقليمها ،وجنسية املجين عليهم وجنسية الشخص املطلوب؛

(ج)

إماكنية إج راء اتلقديم الحقا بني املحكمة وادلولة الطابلة.
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يف حالة تليق دولة طرف طلبا من املحكمة بتقديم شخص ،وتلقيها كذلك طلبا من أي دولة
بتسليم الشخص نفسه بسبب سلوك غري السلوك اذلي يشلك اجلريمة اليت من أجلها تطلب
املحكمة تقديم الشخص:
ّ
يكون ىلع ادلولة املوج ه إيلها الطلب أن تعطي األولوية للطلب املقدم من املحكمة إذا
(أ)
لم تكن مقيدة بال زتام دويل قائم بتسليم الشخص إىل ادلولة الطابلة؛

(ب)

-8

يكون ىلع ادلولة املوجه إيلها الطلب أن تقرر ،إذا اكن عليها ال زتام دويل قائم بتسليم
الشخص إىل ادلولة الطابلة ،ما إذا اكنت ستقدم الشخص إىل املحكمة أم ستسلمه إىل
ادلولة الطابلة .وىلع ادلولة املوجه إيلها الطلب أن ت رايع ،عند اختاذ ق رارها ،مجيع العوامل
ذات الصلة ،بما يف ذلك ،دون ح رص ،العوامل املنصوص عليها يف الفقرة  ،6ىلع أن تويل
اعتبارا خاصا إىل الطبيعة واخلطورة النسبيتني للسلوك املعين.

حيثما ترى املحكمة ،عمال بإخطار بموجب هذه املادة ،عدم مقبويلة ادلعوى ،ويتقرر فيما بعد
رفض تسليم الشخص إىل ادلولة الطابلة ،يكون ىلع ادلولة املوجه إيلها الطلب أن ختطر املحكمة
بهذا الق رار.

املادة 91
مضمون طلب القبض واتلقديم
-1

يُقدم طلب إلقاء القبض واتلقديم كتابة .وجيوز يف احلاالت العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة من
شأنها أن ّ
توص ل وثيقة مكتوبة ،رشيطة تأكيد الطلب عن طريق القناة املنصوص عليها يف الفقرة
( 1أ) من املادة .87

-2

يف حالة أي طلب بإلقاء القبض ىلع شخص ،وتقديمه ،يكون قد صدر أمر بالقبض عليه من
ادلائرة اتلمهيدية بمقتىض املادة  ،58جيب أن يتضمن الطلب أو أن ّ
يؤي د بما ييل:

-3
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(أ)

معلومات تصف الشخص املطلوب ،وتكون اكفية تلحديد هويته ،ومعلومات عن املاكن
ُ
اذلي ي تمل وجود الشخص فيه؛

(ب)

نسخة من أمر القبض؛

املستندات أو ابليانات أو املعلومات الالزمة للوفاء بمتطلبات عملية اتلقديم يف ادلولة
(ج)
املوجه إيلها الطلب ،فيما عدا أنه ال جيوز أن تكون تلك املتطلبات أثقل وطأة من
ُ
املتطلبات الواجبة اتلطبيق ىلع طلبات التسليم اليت ت قدم عمال باملعاهدات أو الرتتيبات
املعقودة بني ادلولة املوجه إيلها الطلب ودول أخرى .وينبيغ ،ما أمكن ،أن تكون أقل
وطأة ،مع م رااعة الطبيعة املتمزية للمحكمة.
ُ
يف حالة أي طلب بالقبض ىلع شخص وبتقديمه ،ويكون هذا الشخص قد ق يض بإدانته ،جيب أن
يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما ييل:
(أ)

نسخة من أي أمر بالقبض ىلع ذلك الشخص؛

(ب)

نسخة من حكم اإلدانة؛

(ج)

معلومات تثبت أن الشخص املطلوب هو نفس الشخص املشار إيله يف حكم اإلدانة؛
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(د)
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يف حالة صدور حكم بالعقوبة ىلع الشخص املطلوب ،نسخة من احلكم الصادر
بالعقوبة وكذلك ،يف حالة صدور حكم بالسجن ،بيان يوضح املدة اليت انقضت فعال
واملدة ابلاقية.

تتشاور ادلولة الطرف مع املحكمة ،بناء ىلع طلب املحكمة ،سواء بصورة اعمة أو خبصوص مسألة
حمددة ،فيما يتعلق بأية متطلبات يقيض بها قانونها الوطين وتكون واجبة اتلطبيق يف إطار الفقرة
( 2ج) .ويكون ىلع ادلولة الطرف أن توضح للمحكمة ،خالل هذه املشاورات ،املتطلبات املحددة
يف قانونها الوطين.

املادة 92
القبض االحتيايط
-1

جيوز للمحكمة ،يف احلاالت العاجلة ،أن تطلب إلقاء القبض احتياطيا ىلع الشخص املطلوب،
ريثما يتم إبالغ طلب اتلقديم واملستندات املؤيدة للطلب ىلع انلحو املحدد يف املادة .91

-2

حيال طلب القبض االحتيايط بأية واسطة قادرة ىلع توصيل وثيقة مكتوبة ،ويتضمن ما ييل:

(ب)

معلومات تصف الشخص املطلوب وتكون اكفية تلحديد هويته ،ومعلومات بشأن املاكن
اذلي حيتمل وجود الشخص فيه؛
ّ
بيان موجز باجل رائم اليت يُطلب من أجلها القبض ىلع الشخص وبالوقائع املدىع أنها

(أ)

(ج)

بيان بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص املطلوب؛

(د)

بيان بأن طلب تقديم الشخص املطلوب سوف يصل يف وقت الحق.

تشلك تلك اجل رائم ،بما يف ذلك زمان اجلريمة وماكنها ،إن أمكن؛

-3

جيوز اإلف راج عن الشخص املقبوض عليه احتياطيا إذا اكنت ادلولة املوجه إيلها الطلب لم تتلق
طلب اتلقديم واملستندات املؤيدة للطلب ىلع انلحو املحدد يف املادة  ،91يف غضون املهلة الزمنية
املحددة يف القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات .غري أنه جيوز للشخص أن يوافق ىلع تقديمه قبل
انقضاء هذه املدة إذا اكن قانون ادلولة املوجه إيلها الطلب يسمح بذلك .ويف هذه احلالة ،ترشع ادلولة
املوجه إيلها الطلب يف تقديم الشخص إىل املحكمة يف أقرب وقت ممكن.

-4

ال حيول اإلف راج عن الشخص املطلوب ،عمال بالفقرة  ،3دون القبض عليه يف وقت تال وتقديمه
إذا ورد يف تاريخ الحق طلب اتلقديم واملستندات املؤيدة للطلب.

املادة 93
أشاكل أخرى للتعاون
-1

تمتثل ادلول األط راف ،وفقا ألحاكم هذا ابلاب وبموجب إج راءات قوانينها الوطنية ،للطلبات
املوجهة من املحكمة تلقديم املساعدة اتلايلة فيما يتصل باتلحقيق أو املقاضاة:
(أ)

حتديد هوية وماكن وجود األشخاص أو موقع األشياء؛

(ب)

مجع األدلة ،بما فيها الشهادة بعد تأدية ايلمني ،وتقديم األدلة بما فيها آراء وتقارير اخل رباء
الالزمة للمحكمة؛

(ج)

استجواب الشخص حمل اتلحقيق أو املقاضاة؛
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(د)

إبالغ املستندات ،بما يف ذلك املستندات القضائية؛

(ـه)

تيسري مثول األشخاص طواعية كشهود أو كخ رباء أمام املحكمة؛

(و)

انلقل املؤقت لألشخاص ىلع انلحو املنصوص عليه يف الفقرة 3؛

(ز)

فحص األماكن أو املواقع ،بما يف ذلك إخ راج اجلثث وفحص مواقع القبور؛

(ح)

تنفيذ أوامر اتلفتيش واحلجز؛

(ط)

توفري السجالت واملستندات ،بما يف ذلك السجالت واملستندات الرسمية؛

(ي)

محاية املجين عليهم والشهود واملحافظة ىلع األدلة؛
ّ
حتديد وتعق ب وجتميد أو حجز العائدات واملمتلاكت واألدوات املتعلقة باجل رائم بغرض
مصادرتها يف انلهاية ،دون املساس حبقوق األط راف اثلاثلة احلسنة انلية؛
أي نوع آخر من املساعدة ال حيظره قانون ادلولة ّ
املوج ه إيلها الطلب ،بغرض تيسري أعمال

(ك)

-2
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(ل)
اتلحقيق واملقاضاة املتعلقة باجل رائم اليت تدخل يف اختصاص املحكمة.
ُ
تكون للمحكمة سلطة تقديم ضمانات للشاهد أو اخلبري اذلي يمث ل أمام املحكمة بأنه لن
خيضع للمقاضاة أو لالحتجاز أو ألي قيد ىلع حريته الشخصية من جانب املحكمة فيما يتعلق
بأي فعل أو امتناع سابق ملغادرته ادلولة املوجه إيلها الطلب.

-3

حيثما يكون تنفيذ أي تدبري خاص باملساعدة ،منصوص عليه يف طلب مقدم بموجب الفقرة
 ،1حمظورا يف ادلولة املوجه إيلها الطلب استنادا إىل مبدأ قانوين أسايس قائم ينطبق بصورة اعمة،
تتشاور ادلولة املوجه إيلها الطلب ىلع الفور مع املحكمة للعمل ىلع حل هذه املسألة .وينبيغ إيالء
االعتبار يف هذه املشاورات إىل ما إذا اكن يمكن تقديم املساعدة بطريقة أخرى أو رهنا برشوط.
ّ
وإذا تعذر حل املسألة بعد املشاورات ،اكن ىلع املحكمة أن تعدل الطلب حسب االقتضاء.

-4

ال جيوز لدلولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة ،لكيا أو جزئيا ،إال إذا اكن الطلب يتعلق بتقديم
أية وثائق أو كشف أية أدلة تتصل بأمنها الوطين وذلك وفقا للمادة .72

-5

ىلع ادلولة املوجه إيلها طلب املساعدة بموجب الفقرة ( 1ل) أن تنظر ،قبل رفض الطلب ،فيما إذا
اكن من املمكن تقديم املساعدة وفق رشوط حمددة أو تقديمها يف تاريخ الحق أو بأسلوب بديل،
ىلع أن تلزتم املحكمة أو يلزتم املديع العام بهذه الرشوط إذا قبلت حمكمة املديع العام تقديم
املساعدة وفقا هلا.

-6

ىلع ادلولة الطرف اليت ترفض طلب مساعدة موجها إيلها أن ختطر املحكمة أو املديع العام ىلع
الفور بأسباب رفضها.

-7

جيوز للمحكمة أن تطلب انلقل املؤقت لشخص متحفظ عليه ألغ راض حتديد اهلوية أو
لإلدالء بشهادة أو للحصول ىلع مساعدة أخرى .وجيوز نقل الشخص إذا استُ ويف الرشطان
اتلايلان:

(أ)

‘’1

أن يوافق الشخص ىلع انلقل بمحض إرادته وإدراكه؛

‘’2

أن توافق ادلولة املوجه إيلها الطلب ىلع نقل الشخص ،رهنا بم رااعة الرشوط اليت
قد تتفق عليها تلك ادلولة واملحكمة؛
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-9

- 10

(ب)

يظل الشخص اذلي جيري نقله متحفظا عليه .وعند حتقيق األغ راض املتوخاة من انلقل،
تقوم املحكمة بإاعدة الشخص دون تأخري إىل ادلولة ّ
املوج ه إيلها الطلب.

(أ)

تكفل املحكمة رسية املستندات واملعلومات باستثناء ما يلزم منها للتحقيقات
واإلج راءات املبينة يف الطلب؛

(ب)

لدلولة املوجه إيلها الطلب أن حتيل إىل املديع العام ،عند الرضورة ،مستندات أو معلومات
ما ىلع أساس الرسية .وال جيوز للمديع العام عندئذ استخدام هذه املستندات أو املعلومات
إال لغرض استقاء أدلة جديدة؛

(ج)

لدلولة املوجه إيلها الطلب أن توافق فيما بعد ،من تلقاء ذاتها أو بناء ىلع طلب من املديع
العام ،ىلع الكشف عن هذه املستندات أو املعلومات ،وجيوز عندئذ استخدامها كأدلة
عمال بأحاكم ابلابني  5و  6ووفقا للقواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات.

‘’1
(أ)
		
		
		

إذا تلقت دولة طرف طلبني ،غري طلب اتلقديم والتسليم ،من املحكمة ومن دولة
أخرى عمال بال زتام دويل ،تسىع ادلولة الطرف ،بالتشاور مع املحكمة وادلولة
األخرى ،إىل تلبية كال الطلبني ،بالقيام ،إذا اقتىض األمر ،بتأجيل أحد الطلبني ،أو
بتعليق رشوط ىلع أي منهما؛

‘’2

يف حالة عدم حصول ذلك ،يسوى األمر فيما يتعلق بالطلبني وفقا للمبادئ
املحددة يف املادة 90؛

(ب)

مع ذلك ،حيثما يتعلق الطلب املقدم من املحكمة بمعلومات أو ممتلاكت أو أشخاص
خيضعون لرقابة دولة ثاثلة أو منظمة دويلة ب موجب اتفاق دويل ،تقوم ادلولة املوجه إيلها
الطلب بإبالغ املحكمة بذلك وتوجه املحكمة طلبها إىل ادلولة اثلاثلة أو إىل املنظمة
ادلويلة.

(أ)

جيوز للمحكمة ،إذا طلب إيلها ذلك ،أن تتعاون مع أية دولة طرف وتقدم هلا املساعدة إذا
اكنت تلك ادلولة جتري حتقيقا أو حماكمة فيما يتعلق بسلوك يشلك جريمة تدخل يف
اختصاص املحكمة أو يشلك جريمة خطرية بموجب القانون الوطين لدلولة الطابلة؛

(ب)

تشمل املساعدة املقدمة يف إطار الفقرة الفرعية (أ) مجلة أمور ،ومنها ما ييل:

‘’1

()1
()2
‘’2

(ج)

إحالة أية بيانات أو مستندات أو أية أنواع أخرى من األدلة تم احلصول
عليها يف أثناء اتلحقيق أو املحاكمة الذلين أجرتهما املحكمة؛
استجواب أي شخص احتُ جز بأمر من املحكمة؛

يف حالة املساعدة املقدمة بموجب الفقرة الفرعية (ب) ‘ ،)1( ’1ي راىع ما ييل:
()1

إذا اكنت الوثائق أو األنواع األخرى من األدلة قد تم احلصول عليها
بمساعدة إحدى ادلول ،فإن اإلحالة تتطلب موافقة تلك ادلولة؛

()2

إذا اكنت ابليانات أو املستندات أو األنواع األخرى من األدلة قد قدمها
شاهد أو خب ري ،ختضع اإلحالة ألحاكم املادة 68؛

جيوز للمحكمة ،بالرشوط املبينة يف هذه الفقرة ،أن توافق ىلع طلب مساعدة تقوم دولة
غري طرف يف انلظام األسايس بتقديمه بموجب هذه الفقرة.
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املادة 94
تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضاة جارية
-1

إذا اكن من شأن اتلنفيذ الفوري لطلب ما أن يتدخل يف حتقيق جار أو مقاضاة جارية عن دعوى
ختتلف عن ادلعوى اليت يتعلق بها الطلب ،جاز لدلولة ّ
املوج ه إيلها الطلب أن تؤجل تنفيذه لفرتة
زمنية يتفق عليها مع املحكمة .غري أن اتلأجيل جيب أال يطول ألكرث مما يلزم الستكمال اتلحقيق
ذي الصلة أو املقاضاة ذات الصلة يف ادلولة ّ
املوج ه إيلها الطلب .وقبل اختاذ ق رار بشأن اتلأجيل،
ّ
ينبيغ لدلولة املوج ه إيلها الطلب أن تنظر فيما إذا اكن يمكن تقديم املساعدة فورا ،رهنا برشوط
معينة.

-2

إذا اختذ ق رار باتلأجيل عمال بالفقرة  ،1جاز للمديع العام ،مع ذلك ،أن يلتمس اختاذ تدابري
للمحافظة ىلع األدلة ،وفقا للفقرة ( 1ي) من املادة .93

املادة 95
تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالطعن يف مقبويلة ادلعوى
جيوز لدلولة املوجه إيلها الطلب ،دون املساس بالفقرة  2من املادة  ،53تأجيل تنفيذ طلب يف إطار هذا ابلاب
حيث يوجد طعن يف مقبويلة ادلعوى قيد انلظر أمام املحكمة عمال باملادة  18أو املادة  .19وذلك رهنا بق رار
من املحكمة ما لم تكن املحكمة قد أمرت حتديدا بأن للمديع العام أن يواصل مجع األدلة عمال باملادة
 18أو املادة .19

املادة 96
مضمون طلب األشاكل األخرى للمساعدة بمقتىض املادة 93
-1

يُقدم طلب األشاكل األخرى للمساعدة املشار إيلها يف املادة  93كتابة .وجيوز يف احلاالت العاجلة
تقديم الطلب بأية واسطة من شأنها أن ّ
توص ل وثيقة مكتوبة .رشيطة تأكيد الطلب عن طريق
القناة املنصوص عليها يف الفقرة ( 1أ) من املادة .87

-2

جيب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد ،حسب االقتضاء ،بما ييل:

-3
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(أ)

بيان موجز بالغرض من الطلب واملساعدة املطلوبة ،بما يف ذلك األساس القانوين للطلب
واألسباب ادلاعية هل؛

(ب)

أكرب قدر ممكن من املعلومات املفصلة عن موقع أو أوصاف أي شخص أو ماكن يتعني
العثور أو اتلعرف عليه ليك جيري تقديم املساعدة املطلوبة؛

(ج)

بيان موجز بالوقائع األساسية اليت يقوم عليها الطلب؛

(د)
(ـه)

أسباب وتفاصيل أية إج راءات أو متطلبات يتعني اتلقيد بها؛
أية معلومات قد يتطلبها قانون ادلولة ّ
املوج ه إيلها الطلب من أجل تنفيذ الطلب؛

(و)

أية معلومات أخرى ذات صلة ليك جيري تقديم املساعدة املطلوبة.

تتشاور ادلولة الطرف مع املحكمة ،بناء ىلع طلب املحكمة ،سواء بصورة اعمة أو خبصوص مسألة
حمددة ،فيما يتعلق بأية متطلبات يقيض بها قانونها الوطين وتكون واجبة اتلطبيق يف إطار الفقرة
( 2ـه) .ويكون ىلع ادلولة الطرف أن توضح للمحكمة ،خالل هذه املشاورات ،املتطلبات املحددة
يف قانونها الوطين.
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تنطبق أحاكم هذه املادة أيضا ،حسب االقتضاء ،فيما يتعلق بأي طلب مساعدة يقدم إىل املحكمة.

املادة 97
املشاورات

ُ
عندما تتلىق دولة طرف طلبا بموجب هذا ابلاب وت دد فيما يتصل به مشالك قد تعوق الطلب أو تمنع
تنفيذه ،تتشاور تلك ادلولة مع املحكمة ،دون تأخ ري ،من أجل تسوية املسألة .وقد تشمل هذه املشالك ،يف
مجلة أمور ،ما ييل:
(أ)

عدم كفاية املعلومات الالزمة تلنفيذ الطلب؛

(ب)

رغم بذل قصارى اجلهود ،حتديد ماكن وجود
يف حالة طلب بتقديم الشخص ،يتعذرُ ،
الشخص املطلوب ،أو يكون اتلحقيق اذلي أجري قد أكد بوضوح أن الشخص املوجود يف
ادلولة املتحفظة ليس الشخص املسىم يف األمر؛
أن تنفيذ الطلب يف شلكه احلايل يتطلب أن ختل ادلولة ّ
املوج ه إيلها الطلب بال زتام تعاهدي

(ج)

سابق قائم من جانبها إزاء دولة أخرى.

املادة 98
اتلعاون فيما يتعلق باتلنازل عن احلصانة وامل وافقة ىلع اتلقديم
-1

-2

ال جيوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتيض من ادلولة املوجه إيلها الطلب أن
تترصف ىلع حنو يتناىف مع ال زتاماتها بموجب القانون ادلويل فيما يتعلق حبصانات ادلولة أو
احلصانة ادلبلوماسية لشخص أو ممتلاكت تابعة دلولة ثاثلة ،ما لم تستطع املحكمة أن حتصل أوال
ىلع تعاون تلك ادلولة اثلاثلة من أجل اتلنازل عن احلصانة.
ّ
ال جيوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من ادلولة املوج ه إيلها الطلب أن تترصف ىلع حنو

املرس لة كرشط تلقديم شخص
ال يتفق مع ال زتاماتها بموجب اتفاقات دويلة تقتيض موافقة ادلولة ِ
املرس لة
تابع تللك ادلولة إىل املحكمة ،ما لم يكن بوسع املحكمة أن حتصل أوال ىلع تعاون ادلولة ِ
إلعطاء موافقتها ىلع اتلقديم.

املادة 99
تنفيذ الطلبات املقدمة بموجب املادتني  93و 96
-1

-2
-3

تُنفذ طلبات املساعدة وفق اإلج راء ذي الصلة بموجب قانون ادلولة ّ
املوج ه إيلها الطلب ،وبالطريقة
املحددة يف الطلب ما لم يكن ذلك حمظورا بموجب القانون املذكور؛ ويتضمن ذلك اتباع أي إج راء
مبني يف الطلب أو السماح لألشخاص املحددين يف الطلب حبضور عملية اتلنفيذ أو املساعدة
فيها.
ُ
َ
يف حالة الطلبات العاجلة ،ت رس ل ىلع وجه االستعجال ،بناء ىلع طلب املحكمة ،املستندات أو
األدلة املقدمة تلبية هلذه الطلبات.
ترسل الردود الواردة من ادلولة املوجه إيلها الطلب بلغتها وشلكها األصليني.
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دون اإلخالل باملواد األخرى يف هذا ابلاب وعندما يكون األمر رضوريا للتنفيذ انلاجح لطلب
يمكن تنفيذه دون أية تدابري إل زامية ،بما يف ذلك ىلع وجه اتلحديد عقد مقابلة مع شخص أو
أخذ أدلة منه ىلع أساس طويع ،مع القيام بذلك دون حضور سلطات ادلولة الطرف املوجه إيلها
الطلب إذا اكن ذلك رضوريا تلنفيذ الطلب ،وإج راء معاينة ملوقع اعم أو أي ماكن اعم آخر دون
تعديل ،جيوز للمديع العام تنفيذ هذا الطلب يف إقليم ادلولة مبارشة ،وذلك ىلع انلحو اتلايل:
(أ)

عندما تكون ادلولة الطرف املوجه إيلها الطلب يه دولة اديع ارتكاب اجلريمة يف
إقليمها ،واكن هناك ق رار بشأن املقبويلة بموجب املادة  18أو املادة  ،19جيوز للمديع العام
تنفيذ هذا الطلب مبارشة بعد إج راء اكفة املشاورات املمكنة مع ادلولة الطرف املوجه
إيلها الطلب؛

(ب)

جيوز للمديع العام ،يف احلاالت األخرى ،تنفيذ مثل هذا الطلب بعد إج راء مشاورات مع ادلولة
الطرف املوجه إيلها الطلب وم رااعة أية رشوط معقولة أو شواغل تثريها تلك ادلولة الطرف.
وعندما تبني ادلولة الطرف املوجه إيلها الطلب وجود مشالك تتعلق بتنفيذ الطلب بموجب
هذه الفقرة الفرعية ،تتشاور مع املحكمة دون تأخري من أجل حل هذه املسألة.

تنطبق أيضا ىلع تنفيذ طلبات املساعدة ،املقدمة وفقا هلذه املادة ،األحاكم اليت تبيح للشخص،
اذلي تستمع إيله املحكمة أو تستجوبه بموجب املادة  ،72االحتجاج بالقيود ال رامية إىل منع إفشاء
معلومات رسية متصلة بادلفاع الوطين أو األمن الوطين.

املادة 100
اتلاكيلف
-1

-2

68

تتحمل ادلولة املوجه إيلها الطلب اتلاكيلف العادية تلنفيذ الطلبات يف إقليمها ،باستثناء
اتلاكيلف اتلايلة اليت تتحملها املحكمة:
(أ)

اتلاكيلف املرتبطة بسفر الشهود واخل رباء وأمنهم أو بالقيام ،يف إطار املادة  ،93بنقل
األشخاص قيد اتلحفظ؛

(ب)

تكايلف الرتمجة اتلحريرية والرتمجة الشفوية والنسخ؛

(ج)

تكايلف السفر وبدالت اإلقامة للقضاة واملديع العام ونواب املديع العام واملسجل
ونائب املسجل وموظيف أي جهاز من أجهزة املحكمة؛

(د)

تكايلف احلصول ىلع أي رأي أو تقرير للخ رباء تطلبه املحكمة؛

(ـه)

اتلاكيلف املرتبطة بنقل أي شخص جيري تقديمه إىل املحكمة من جانب ادلولة املتحفظة؛

(و)

أية تكايلف استثنائية قد ترتتب ىلع تنفيذ الطلب ،بعد إج راء مشاورات بهذا الشأن.

تنطبق أحاكم الفقرة  ،1حسبما يكون مناسبا ،ىلع الطلبات املوجهة من ادلول األط راف إىل
املحكمة .ويف هذه احلالة ،تتحمل املحكمة تكايلف اتلنفيذ العادية.
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املادة 101
قاعدة اتلخصيص
-1

-2

ُ
ال ت تخذ إج راءات ضد الشخص اذلي يقدم إىل املحكمة بموجب هذا انلظام األسايس وال يعاقب
هذا الشخص أو حيتجز بسبب أي سلوك ارتكبه قبل تقديمه خيالف السلوك أو انلهج السلويك
اذلي يشلك أساس اجل رائم اليت تم بسببها تقديمه.
جيوز للمحكمة أن تطلب من ادلولة اليت قدمت الشخص إىل املحكمة أن تتنازل عن املتطلبات
املنصوص عليها يف الفقرة  ،1ويكون ىلع املحكمة تقديم ما يقتضيه األمر من معلومات إضافية
وفقا للمادة  .91وتكون لدلول األط راف صالحية تقديم تنازل إىل املحكمة ،وينبيغ هلا أن تسىع إىل
ذلك.

املادة 102
استخدام املصطلحات
ألغ راض هذا انلظام األسايس:
(أ)

يعين “اتلقديم” نقل دولة ما شخصا إىل املحكمة عمال بهذا انلظام األسايس؛

(ب)

يعين “التسليم” نقل دولة ما شخصا إىل دولة أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقية أو ترشيع وطين.
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ابلاب  10اتلنفيذ
املادة 103
دور ادلول يف تنفيذ أحاكم السجن
-1

-2

-3

-4

(أ)

ينفذ حكم السجن يف دولة تعينها املحكمة من قائمة ادلول اليت تكون قد أبدت
للمحكمة استعدادها لقبول األشخاص املحكوم عليهم؛

(ب)

جيوز لدلولة ،دلى إعالن استعدادها الستقبال األشخاص املحكوم عليهم ،أن تقرنه
برشوط لقبوهلم توافق عليها املحكمة وتتفق مع أحاكم هذا ابلاب؛

(ج)

تقوم ادلولة املعينة يف أية حالة بذاتها بإبالغ املحكمة فورا بما إذا اكنت تقبل الطلب.
تقوم دولة اتلنفيذ بإخطار املحكمة بأية ظروف ،بما يف ذلك تطبيق أية رشوط يُتفق

(ب)

حيثما ال تستطيع املحكمة أن توافق ىلع الظروف املشار إيلها يف الفقرة الفرعية (أ) ،تقوم
املحكمة بإخطار دولة اتلنفيذ بذلك وتترصف وفقا للفقرة  1من املادة .104

(أ)

عليها بموجب الفقـرة  ،1يمكن أن تؤثر بصورة كبرية يف رشوط السجن أو مدته .ويتعني
إعطاء املحكمة مهلة ال تقل عن  45يوما من موعد إبالغها بأية ظروف معروفة أو
منظورة من هذا انلوع .وخالل تلك الفرتة ،ال جيوز دلولة اتلنفيذ أن تتخذ أي إج راء خيل
بال زتاماتها بموجب املادة 110؛

دلى ممارسة املحكمة تقديرها اخلاص إلج راء أي تعيني بموجب الفقرة  ،1تأخذ يف اعتبارها ما ييل:
(أ)

مبدأ وجوب تقاسم ادلول األط راف مسؤويلة تنفيذ أحاكم السجن ،وفقا ملبادئ اتلوزيع
العادل ،ىلع انلحو املنصوص عليه يف القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات؛

(ب)

تطبيق املعايري السارية ىلع معاملة السجناء واملقررة بمعاهدات دويلة مقبولة ىلع نطاق
واسع؛

(ج)

آراء الشخص املحكوم عليه؛

(د)

جنسية الشخص املحكوم عليه؛

أية عوامل أخرى تتعلق بظروف اجلريمة أو الشخص املحكوم عليه أو اتلنفيذ الفعيل
(ـه)
للحكم ،حيثما يكون مناسبا دلى تعيني دولة اتلنفيذ.
ّ
يف حالة عدم تعيني أي دولة بموجب الفقرة  ،1ينف ذ حكم السجن يف السجن اذلي توفره ادلولة
املضيفة ،وفقا للرشوط املنصوص عليها يف اتفاق املقر املشار إيله يف الفقرة  2من املادة  .3ويف هذه
احلالة ،تتحمل املحكمة اتلاكيلف انلاشئة عن تنفيذ حكم السجن.

املادة 104
تغيري دولة اتلنفيذ املعينة
-1
-2
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ّ
جيوز للشخص املحكوم عليه أن يقدم إىل املحكمة ،يف أي وقت ،طلبا بنقله من دولة اتلنفيذ.
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املادة 105
تنفيذ حكم السجن
-1

رهنا بالرشوط اليت تكون ادلولة قد حددتها وفقا للفقرة ( 1ب) من املادة  ،103يكون حكم
السجن ملزما لدلول األط راف وال جيوز هلذه ادلول تعديله بأي حال من األحوال.

-2

يكون للمحكمة وحدها احلق يف ابلت يف أي طلب استئناف وإاعدة نظ ر .وال جيوز دلولة اتلنفيذ
أن تعوق الشخص املحكوم عليه عن تقديم أي طلب من هذا القبيل.

املادة 106
اإلرشاف ىلع تنفيذ احلكم وأوضاع السجن
-1

يكون تنفيذ حكم السجن خاضعا إلرشاف املحكمة ومتفقا مع املعايري اليت تنظم معاملة
السجناء واملقررة بمعاهدات دويلة مقبولة ىلع نطاق واسع.

-2

حيكم أوضاع السجن قانون دولة اتلنفيذ وجيب أن تكون هذه األوضاع متفقة مع املعايري اليت
ّ
تنظ م معاملة السجناء واملقررة بمعاهدات دويلة مقبولة ىلع نطاق واسع .وال جيوز بأي حال من
ُ
األحوال أن تكون هذه األوضاع أكرث أو أقل ي رسا من األوضاع املتاحة للسجناء املدانني جب رائم
مماثلة يف دولة اتلنفيذ.

-3

جترى االتصاالت بني الشخص املحكوم عليه واملحكمة دون قيود ويف جو من الرسية.

املادة 107
نقل الشخص عند إتمام مدة احلكم
-1

عقب إتمام مدة احلكم جيوز ،وفقا لقانون دولة اتلنفيذ ،نقل الشخص اذلي ال يكون من راعيا
دولة اتلنفيذ ،إىل دولة يكون عليها استقباهل أو إىل دولة أخرى توافق ىلع استقباهل ،مع م رااعة
رغبات الشخص امل راد نقله إىل تلك ادلولة ،ما لم تأذن دولة اتلنفيذ للشخص بابلقاء يف إقليمها.

-2

تتحمل املحكمة اتلاكيلف انلاشئة عن نقل الشخص إىل دولة أخرى عمال بالفقرة  ،1إذا لم
تتحمل أية دولة تلك اتلاكيلف.

-3

رهنا بأحاكم املادة  ،108جيوز أيضا دلولة اتلنفيذ أن تقوم ،وفقا لقانونها الوطين ،بتسليم الشخص
أو تقديمه إىل ادلولة اليت طلبت تسليمه أو تقديمه بغرض حماكمته أو تنفيذ حكم صادر حبقه.

املادة 108
القيود ىلع املقاضاة أو العقوبة ىلع ج رائم أخرى
-1

الشخص املحكوم عليه املوضوع حتت اتلحفظ دلى دولة اتلنفيذ ال خيضع للمقاضاة أو العقوبة
أو التسليم إىل دولة ثاثلة عن أي سلوك ارتكبه قبل نقله إىل دولة اتلنفيذ ،ما لم تكن املحكمة
قد وافقت ىلع تلك املقاضاة أو العقوبة أو التسليم بناء ىلع طلب دولة اتلنفيذ.

-2

تبت املحكمة يف املسألة بعد االستماع إىل آراء الشخص املحكوم عليه.

-3

يتوقف انطباق الفقرة  1إذا بيق الشخص املحكوم عليه أكرث من  30يوما بإرادته يف إقليم دولة
اتلنفيذ بعد قضاء لك مدة احلكم اذلي حكمت به املحكمة ،أو اعد إىل إقليم تلك ادلولة بعد
مغادرته هل.
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املادة 109
تنفيذ تدابري اتلغريم واملصادرة
-1

تقوم ادلول األط راف بتنفيذ تدابري اتلغريم أو املصادرة اليت تأمر بها املحكمة بموجب ابلاب ،7
وذلك دون املساس حبقوق األط راف اثلاثلة احلسنة انلية ووفقا إلج راءات قانونها الوطين.

-2

إذا اكنت ادلولة الطرف غري قادرة ىلع إنفاذ أمر مصادرة ،اكن عليها أن تتخذ تدابري السرتداد
قيمة العائدات أو املمتلاكت أو األصول اليت تأمر املحكمة بمصادرتها ،وذلك دون املساس حبقوق
األط راف اثلاثلة احلسنة انلية.
ّ
حتول إىل املحكمة املمتلاكت ،أو اعئدات بيع العقارات أو ،حيثما يكون مناسبا ،اعئدات بيع

-3

املمتلاكت األخرى اليت حتصل عليها دولة طرف نتيجة تلنفيذها حكما أصدرته املحكمة.

املادة 110
قيام املحكمة بإاعدة انلظر يف شأن ختفيض العقوبة
-1

ال جيوز دلولة اتلنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة اليت قضت بها املحكمة.

-2

للمحكمة وحدها حق ابلت يف أي ختفيف للعقوبة ،وتبت يف األمر بعد االستماع إىل الشخص.

-3

تعيد املحكمة انلظر يف حكم العقوبة تلقرير ما إذا اكن ينبيغ ختفيفه ،وذلك عندما يكون
الشخص قد قىض ثليث مدة العقوبة ،أو مخسا وعرشين سنة يف حالة السجن املؤبد .وجيب أال تعيد
املحكمة انلظر يف احلكم قبل انقضاء املدد املذكورة.

-4

جيوز للمحكمة ،دلى إاعدة انلظر بموجب الفقرة  ،3أن ختفف حكم العقوبة ،إذا ما ثبت دليها
توافر اعمل أو أكرث من العوامل اتلايلة:

-5

(أ)

االستعداد املبكر واملستمر من جانب الشخص للتعاون مع املحكمة فيما تقوم به من
أعمال اتلحقيق واملقاضاة؛

(ب)

قيام الشخص طواع باملساعدة ىلع إنفاذ األحاكم واألوامر الصادرة عن املحكمة يف قضايا
أخرى ،وباألخص املساعدة يف حتديد ماكن األصول اخلاضعة ألوامر بالغ رامة أو املصادرة
أو اتلعويض اليت يمكن استخدامها لصالح املجين عليهم؛ أو

(ج)

أية عوامل أخرى تثبت حدوث تغيري واضح وهام يف الظروف يكيف تلربير ختفيف
العقوبة ،ىلع انلحو املنصوص عليه يف القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات.

إذا قررت املحكمة ،دلى إاعدة انلظر ألول مرة بموجب الفقرة  ،3أنه ليس من املناسب ختفيف
حكم العقوبة ،اكن عليها فيما بعد أن تعيد انلظر يف موضوع اتلخفيف حسب املواعيد ووفقا
للمعايري اليت حتددها القواعد اإلج رائية وقواعد اإلثبات.

املادة 111
الف رار
إذا فر شخص مدان اكن موضواع حتت اتلحفظ وهرب من دولة اتلنفيذ ،جاز هلذه ادلولة ،بعد التشاور
مع املحكمة ،أن تطلب من ادلولة املوجود فيها الشخص ،تقديمه بموجب الرتتيبات اثلنائية أو املتعددة
األط راف القائمة .وجيوز هلا أن تطلب من املحكمة أن تعمل ىلع تقديم ذلك الشخص .وللمحكمة أن توعز
بنقل الشخص إىل ادلولة اليت اكن يقيض فيها مدة العقوبة أو إىل دولة أخرى تعينها املحكمة.

72

نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية ادلويلة

ابلاب  11مجعية ادلول األطراف
املادة 112
مجعية ادلول األط راف
-1

تنشأ بهذا مجعية لدلول األط راف يف هذا انلظام األسايس .ويكون للك دولة طرف ممثل واحد يف
اجلمعية جيوز أن ي رافقه مناوبون ومستشارون .وجيوز أن تكون لدلول األخرى املوقعة ىلع انلظام
األسايس أو ىلع الوثيقة اخلتامية صفة امل راقب يف اجلمعية.

-2

تقوم اجلمعية بما ييل:

-3

(أ)

نظر واعتماد توصيات اللجنة اتلحضريية ،حسبما يكون مناسبا؛

(ب)

توفري الرقابة اإلدارية ىلع هيئة الرئاسة واملديع العام واملسجل فيما يتعلق بإدارة املحكمة؛

(ج)

انلظر يف تقارير وأنشطة املكتب املنشأ بموجب الفقرة  ،3واختاذ اإلج راءات املناسبة فيما
يتعلق بهذه اتلقارير واألنشطة؛

(د)

انلظر يف م زيانية املحكمة وابلت فيها؛

(ـه)

تقرير ما إذا اكن ينبيغ تعديل عدد القضاة وفقا للمادة 36؛

(و)

انلظر ،عمال بالفقرتني  5و  7من املادة  ،87يف أية مسألة تتعلق بعدم اتلعاون؛

(ز)

أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا انلظام األسايس ومع القواعد اإلج رائية وقواعد
اإلثبات.

(أ)

يكون للجمعية مكتب يتألف من رئيس ونائبني للرئيس و  18عضوا تنتخبهم
اجلمعية ملدة ثالث سنوات؛

(ب)

تكون للمكتب صفة تمثيلية ،ىلع أن ي راىع بصفة خاصة اتلوزيع اجلغ رايف العادل
واتلمثيل املناسب للنظم القانونية الرئيسية يف العالم؛

(ج)

جيتمع املكتب لكما اكن ذلك رضوريا ،ىلع أال يقل عدد االجتمااعت عن مرة واحدة يف
السنة .ويقوم املكتب بمساعدة اجلمعية يف االضطالع بمسؤويلاتها.

-4

جيوز للجمعية أن تنشئ أية هيئات فرعية تقتضيها احلاجة ،بما يف ذلك إنشاء آيلة رقابة مستقلة
ألغ راض اتلفتيش واتلقييم واتلحقيق يف شؤون املحكمة ،وذلك تلعزيز كفاءة املحكمة واالقتصاد
يف نفقاتها.

-5

جيوز لرئيس املحكمة واملديع العام واملسجل أو ملمثليهم أن يشاركوا ،حسبما يكون مناسبا ،يف
اجتمااعت اجلمعية واملكتب.

-6

تعقد اجلمعية اجتمااعتها يف مقر املحكمة أو يف مقر األمم املتحدة مرة يف السنة ،وتعقد دورات
استثنائية إذا اقتضت الظروف ذلك .ويدىع إىل عقد ادلورات االستثنائية بمبادرة من املكتب أو
بناء ىلع طلب ثلث ادلول األط راف ،ما لم ينص هذا انلظام األسايس ىلع غري ذلك.
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يكون للك دولة طرف صوت واحدُ .
وي بذل لك جهد للتوصل إىل الق رارات بتوافق اآلراء يف اجلمعية
ويف املكتب .فإذا تعذر اتلوصل إىل توافق يف اآلراء ،وجب القيام بما ييل ،ما لم ينص انلظام األسايس
ىلع غري ذلك:
(أ)

تتخذ الق رارات املتعلقة باملسائل املوضوعية بأغلبية ثليث احلارضين املصوتني ىلع أن
يشلك وجود أغلبية مطلقة لدلول األط راف انلصاب القانوين للتصويت؛

(ب)

تتخذ الق رارات املتعلقة باملسائل اإلج رائية باألغلبية البسيطة لدلول األط راف احلارضة
املصوتة.

-8

ال يكون لدلولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اش رتااكتها املايلة يف تكايلف املحكمة حق
اتلصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا اكن املتأخر عليها مساويا لقيمة االش رتااكت املستحقة عليها
يف السنتني الاكملتني السابقتني أو زائدة عنها .وللجمعية ،مع ذلك ،أن تسمح هلذه ادلولة الطرف
باتلصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت بأن عدم ادلفع ناشئ عن أسباب ال قبل لدلول
الطرف بها.

-9

تعتمد اجلمعية نظامها ادلاخيل.

- 10

تكون اللغات الرسمية ولغات العمل باجلمعية يه اللغات الرسمية ولغات العمل باجلمعية
العامة لألمم املتحدة.
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ابلاب  12اتلمويل
املادة 113
انلظام املايل
ما لم ينص حتديدا ىلع غري ذلك ،ختضع مجيع املسائل املايلة املتصلة باملحكمة ،واجتمااعت مجعية ادلول
األط راف ،بما يف ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية ،هلذا انلظام األسايس وللنظام املايل والقواعد املايلة اليت
تعتمدها مجعية ادلول األط راف.

املادة 114
دفع انلفقات

ُ
ت دفع نفقات املحكمة ومجعية ادلول األط راف ،بما يف ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية ،من أموال املحكمة.

املادة 115
أم وال املحكمة ومجعية ادلول األط راف

ّ
تغطى نفقات املحكمة ومجعية ادلول األط راف ،بما يف ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية ،املحددة يف امل زيانية
اليت تقررها مجعية ادلول األط راف ،من املصادر اتلايلة:
(أ)

االش رتااكت املقررة لدلول األط راف؛

(ب)

األموال املقدمة من األمم املتحدة ،رهنا بموافقة اجلمعية العامة ،وخباصة فيما يتصل
بانلفقات املتكبدة نتيجة لإلحاالت من جملس األمن.

املادة 116
اتلرباعت
مع عدم اإلخالل بأحاكم املادة  ،115للمحكمة أن تتلىق وأن تستخدم اتلرباعت املقدمة من احلكومات
واملنظمات ادلويلة واألف راد وال رشاكت والكيانات األخرى ،كأموال إضافية ،وفقا للمعايري ذات الصلة اليت
تعتمدها مجعية ادلول األط راف.

املادة 117
تقرير االش رتااكت

ّ
تقرر اش رتااكت ادلول األط راف وفقا جلدول متفق عليه لألنصبة املقررة ،يستند إىل اجلدول اذلي تعتمده
ّ
األمم املتحدة مل زيانيتها العادية ويعدل وفقا للمبادئ اليت يستند إيلها ذلك اجلدول.

املادة 118
امل راجعة السنوية للحسابات
ت راجع سنويا سجالت املحكمة ودفاترها وحساباتها ،بما يف ذلك بياناتها املايلة السنوية ،من قِ بل م راجع
حسابات مستقل.
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ابلاب  13األحاكم اخلتامية
املادة 119
تسوية املنازاعت
-1

يُ ّ
سوى أي ن زاع يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بق رار من املحكمة.

-2

حيال إىل مجعية ادلول األط راف أي ن زاع آخر بني دوتلني أو أكرث من ادلول األط راف بشأن تفسري أو
تطبيق هذا انلظام األسايس ال ي ُ ّ
سوى عن طريق املفاوضات يف غضون ثالثة أشهر من بدايته .وجيوز
للجمعية أن تسىع يه ذاتها إىل تسوية ال زناع أو أن تتخذ توصيات بشأن أية وسائل أخرى لتسوية
ال زناع ،بما يف ذلك إحاتله إىل حمكمة العدل ادلويلة وفقا للنظام األسايس تللك املحكمة.

املادة 120
اتلحفظات
ال جيوز إبداء أية حتفظات ىلع هذا انلظام األسايس.

املادة 121
اتلعديالت
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بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا انلظام األسايس ،جيوز ألية دولة طرف أن تقرتح تعديالت
عليه ،ويقدم نص أي تعديل مقرتح إىل األمني العام لألمم املتحدة يلقوم ىلع الفور بتعميمه ىلع
مجيع ادلول األط راف.

-2

تقرر اجلمعية اتلايلة لدلول األط راف ما إذا اكنت ستتناول االق رتاح أم ال ،وذلك بأغلبية احلارضين
املصوتني ويف موعد ال يسبق انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ اإلخطار .وللجمعية أن تتناول االق رتاح
مبارشة وهلا أن تعقد مؤتم را استع راضيا خاصا إذا اقتىض األمر ذلك.

-3

يلزم توافر أغلبية ثليث ادلول األط راف العتماد أي تعديل يتعذر بصدده اتلوصل إىل توافق آراء يف
اجتماع جلمعية ادلول األط راف أو يف مؤتمر استع رايض.

-4

باستثناء احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة  ،5يبدأ نفاذ اتلعديل بالنسبة إىل مجيع ادلول األط راف
بعد سنة واحدة من إيداع صكوك اتلصديق أو القبول دلى األمني العام لألمم املتحدة من قبل
سبعة أثمانها.

-5

يصبح أي تعديل ىلع املادة  5من هذا انلظام األسايس نافذا بالنسبة إىل ادلول األط راف اليت تقبل اتلعديل،
وذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك اتلصديق أو القبول اخلاصة بها .ويف حالة ادلولة الطرف اليت
ال تقبل اتلعديل ،يكون ىلع املحكمة أال تمارس اختصاصها فيما يتعلق جبريمة مشمولة باتلعديل
عندما يرتكب هذه اجلريمة مواطنون من تلك ادلولة أو ترتكب اجلريمة يف إقليمها.

-6

إذا قبل تعديال ما سبعة أثمان ادلول األط راف وفقا للفقرة  ،4جاز ألية دولة طرف لم تقبل اتلعديل
أن تنسحب من انلظام األسايس انسحابا نافذا يف احلال ،بالرغم من الفقرة  1من املادة  127ولكن
رهنا بالفقرة  2من املادة  ،127وذلك بتقديم إشعار يف موعد ال يتجاوز سنة واحدة من بدء نفـاذ
اتلعديل.

-7

يعمم األمني العام لألمم املتحدة ىلع مجيع ادلول األط راف أي تعديل يعتمد يف اجتماع جلمعية
ادلول األط راف أو يف مؤتمر استع رايض.
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املادة 122
اتلعديالت ىلع األحاكم ذات الطابع املؤسيس
-1

جيوز ألية دولة طرف أن تقرتح يف أي وقت من األوقات ،بالرغم من الفقرة  1من املادة  ، 121تعديالت
ىلع أحاكم انلظام األسايس ذات الطابع املؤسيس ابلحت ،ويه املادة  35والفقرتان  8و  9من املادة
 36واملادتان  37و  38والفق رات ( 1اجلملتان األويلان) و  2و  4من املادة  ،39والفق رات  4إىل  9من
املادة  ،42والفقرتان  2و  3من املادة  ،43واملواد  44و  46و  47و  .49ويقدم نص أي تعديل مقرتح إىل
األمني العام لألمم املتحدة أو أي شخص آخر تعينه مجعية ادلول األط راف يلقوم فورا بتعميمه ىلع
مجيع ادلول األط راف وىلع غريها ممن يشاركون يف اجلمعية.

-2

تعتمد مجعية ادلول األط راف أو مؤتمر استع رايض ،بأغلبية ثليث ادلول األط راف ،أية تعديالت مقدمة
بموجب هذه املادة يتعذر اتلوصل إىل توافق آراء بشأنها .ويبدأ نفاذ هذه اتلعديالت بالنسبة إىل مجيع
ادلول األط راف بعد انقضاء ستة أشهر من اعتمادها من قبل اجلمعية أو من قبل املؤتم ر ،حسب احلالة.

املادة 123
استع راض انلظام األسايس
-1

بعد انقضاء سبع سنوات ىلع بدء نفاذ هذا انلظام األسايس ،يعقد األمني العام لألمم املتحدة
مؤتم را استع راضيا لدلول األط راف للنظر يف أية تعديالت ىلع هذا انلظام األسايس .وجيوز أن يشمل
االستع راض قائمة اجل رائم الواردة يف املادة  ،5دون أن يقترص عليها .ويكون هذا املؤتمر مفتوحا
للمشاركني يف مجعية ادلول األط راف وبنفس الرشوط.

-2

يكون ىلع األمني العام لألمم املتحدة ،يف أي وقت تال ،أن يعقد مؤتم را استع راضيا ،بموافقة
أغلبية ادلول األط راف ،وذلك بناء ىلع طلب أي دولة طرف ولألغ راض املحددة يف الفقرة .1

-3

ترسي أحاكم الفق رات  3إىل  7من املادة  121ىلع اعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للنظام األسايس ينظر
فيه خالل مؤتمر استع رايض.

املادة 124
حكم انتقايل
بالرغم من أحاكم الفقرة  1من املادة  ،12جيوز لدلولة ،عندما تصبح طرفا يف هذا انلظام األسايس ،أن تعلن
عدم قبوهلا اختصاص املحكمة ملدة سبع سنوات من بدء رسيان هذا انلظام األسايس عليها ،وذلك فيما
يتعلق بفئة اجل رائم املشار إيلها يف املادة  8دلى حصول اداعء بأن مواطنني من تلك ادلولة قد ارتكبوا
جريمة من تلك اجل رائم أو أن اجلريمة قد ارتكبت يف إقليمها .ويمكن يف أي وقت سحب اإلعالن الصادر
بموجب هذه املادة .ويعاد انلظر يف أحاكم هذه املادة يف املؤتمر االستع رايض اذلي يعقد وفقا للفقرة  1من
املادة .123

املادة 125
اتلوقيع أو اتلصديق أو القبول أو امل وافقة أو االنضمام
-1

يُفتح باب اتلوقيع ىلع هذا انلظام األسايس أمام مجيع ادلول يف روما ،بمقر منظمة األمم املتحدة
لألغذية والزراعة ،يف  17تموز/يويله  .1998ويظل باب اتلوقيع ىلع انلظام األسايس مفتوحا بعد ذلك
يف روما ،بوزارة اخلارجية اإليطايلة ،حىت  17ترشين األول/أكتوبر  .1998وبعد هذا اتلاريخ ،يظل باب
اتلوقيع ىلع انلظام األسايس مفتوحا يف نيويورك ،بمقر األمم املتحدة ،حىت  31اكنون األول /ديسمرب .2000

77

نظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية ادلويلة

-2
-3

خيضع هذا انلظام األسايس للتصديق أو القبول أو املوافقة من جانب ادلول املوقعة .وتودع صكوك
اتلصديق أو القبول أو املوافقة دلى األمني العام لألمم املتحدة.
يُفتح باب االنضمام إىل هذا انلظام األسايس أمام مجيع ادلول ،وتودع صكوك االنضمام دلى األمني
العام لألمم املتحدة.

املادة 126
بدء انلفاذ
-1

يبدأ نفاذ هذا انلظام األسايس يف ايلوم األول من الشهر اذلي يعقب ايلوم الستني من تاريخ إيداع
الصك الستني للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام دلى األمني العام لألمم املتحدة.

-2

بالنسبة للك دولة تصدق ىلع انلظام األسايس أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إيله بعد إيداع
الصك الستني للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام ،يبدأ نفاذ انلظام األسايس يف ايلوم
األول من الشهر اذلي يعقب ايلوم الستني من تاريخ إيداع تلك ادلولة صك تصديقها أو قبوهلا أو
موافقتها أو انضمامها.

املادة 127
االنسحاب
-1

-2

ألية دولة طرف أن تنسحب من هذا انلظام األسايس بموجب إخطار كتايب يُ ّ
وج ه إىل األمني العام
لألمم املتحدة .ويصبح هذا االنسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم اإلخطار ،ما لم حيدد
اإلخطار تارخيا الحقا ذللك.
ُ
ال ت عىف ادلولة ،بسبب انسحابها ،من االل زتامات اليت نشأت عن هذا انلظام األسايس أثناء كونها
طرفا فيه ،بما يف ذلك أي ال زتامات مايلة قد تكون مستحقة عليها .وال يؤثر انسحاب ادلولة ىلع
أي تعاون مع املحكمة فيما يتصل باتلحقيقات واإلج راءات اجلنائية اليت اكن ىلع ادلولة املنسحبة
واجب اتلعاون بشأنها واليت اكنت قد بدأت قبل اتلاريخ اذلي أصبح فيه االنسحاب نافذا ،وال يمس
ىلع أي حنو مواصلة انلظر يف أي مسألة اكنت قيد نظر املحكمة بالفعل قبل اتلاريخ اذلي أصبح
فيه االنسحاب نافذا.

املادة 128
حجية انلصوص
يودع أصل هذا انلظام األسايس ،اذلي تتساوى يف احلجية نصوصه اإلسبانية واإلنكلزيية والروسية والصينية
والعربية والف رنسية ،دلى األمني العام لألمم املتحدة ،ويرسل األمني العام نسخا معتمدة منه إىل مجيع ادلول.
وإثباتا ذللك ،قام املوقعون أدناه ،املفوضون بذلك حسب األصول من حكوماتهم ،باتلوقيع ىلع هذا انلظام
األسايس.
حرر يف روما ،يف ايلوم السابع عرش من تموز/يويله .1998
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