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رأي القاضي سانغ-هيون سونغ المنفصل
 – 1أتفق مع رأي أغلبية قضاة دائرة االستئناف يف أنه جيدر يف هذه القضية تأييد القرار املطعون فيه ورفض دعوى
االستئناف .بيد أنين أختلف بكل االحرتام مع ما خلصت إليه األغلبية فيما يلي:

وبالنظر إىل القضية اليت بني يدينا ،تالحظ دائرة االستئناف أن الدائرة التمهيدية أشارت إشارة صحيحة إىل أن السلوك قيد
التحقيق على الصعيد الوطين وأمام احملكمة جيب أن يكون واحداً يف جوهره وإىل أن السلوك املدعى بصدوره يف هذه
مبني يف أمر القبض ،مقرتناً بالقرار الصادر مبوجب املادة  ،85وأن حتديد ”جوهر السلوك ذاته“ جيب أن جيري
القضية ن
باالستناد إىل الوقائع احملددة للقضية .إال أن دائرة االستئناف حتيط علماً بأن الدائرة التمهيدية خلصت إىل أنه ”ال تلزم
لتحديد السلوك املنسوب إىل السيد السنوسي يف اإلجراءات أمام احملكمة وتضييق نطاقه اإلشارة إىل ’احلوادث‘ املذكورة يف
القرار الصادر مبوجب املادة ( “85أُغفلت احلاشية هنا) .وأفادت بأهنا رأت أنه ال يلزم ”أن جيري التحقيق يف كل
’حادثة‘ من احلوادث املعنية على الصعيد الوطين لكي ختلص أن ليبيا حتقق يف جوهر السلوك ذاته“ .فخالصة القول إن
الدائرة التمهيدية استنتجت أن احلوادث احملددة املنسوبة إىل السيد السنوسي ال تش نكل ،قانوناً ،أساساً للمقارنة عند البت
فيما إذا كانت ليبيا حت نقق يف نفس القضية .وتذ نكر دائرة االستئناف بأن هذا ال يتماشى مع السابقة القضائية لدائرة
االستئناف اليت ذُكِرت للتو واليت تؤدي مبوجبها هذه احلوادث دوراً مركزياً يف إجراء هذه املقارنة(.)1

 – 2والرأي عندي هو أن الدائرة التمهيدية كانت حمقة يف اخللوص إىل أن احلوادث احملدَّدة املدعى بتورط السيد
البت فيما إذا
السنوسي فيها ال متثِّل بالضرورة وجهاً للمقارنة يُضاف إىل السلوك املنسوب إىل السيد السنوسي نفسه عند ِّ

كانت ليبيا حتقَّق يف نفس الدعوى .فكما سبق يل القول يف قضية القذايف ،فإنين أرى ”أن من الواضح أن التداخل بني

احلوادث ليس عامالً سديداً يف حتديد ما إذا كان التحقيق يشمل السلوك نفسه الذي تدعي به املدعية العامة [ ]...يف

القضايا ،كالقضية اليت بني يدينا ،اليت تنطوي على مئات احلوادث اليت ميكن التحقيق فيها“( .)2وكون الدائرة التمهيدية

قد خلصت أيضاً إىل أن ”اإلجراءات الوطنية تشمل كل ’احلوادث‘ أو ’األحداث‘ املبيَّنة يف القرار الصادر مبوجب

املادة  85أو بعضها“( ،)3وإىل أن ”األدلة اليت ق ندمتها ليبيا تشري إىل أن اإلجراءات الوطنية تشمل ،على األقل،
( )1حكم األغلبية ،الفقرة .101
( )2رأي القاضي سانغ-هيون سونغ املنفصل ،الوثيقة  21 ،ICC-01/11-01/11-547-Anx1-tARBأيار/مايو  ،2012الفقرة .6
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األحداث اليت ُوصفت يف القرار الصادر مبوجب املادة  85بأهنا بالغة العنف أو اليت يبدو أهنا متثنل إىل ح ند بعيد السلوك
املنسوب إىل السيد السنوسي“( )2ال يغري من األمر يف شيء.
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