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الرأي المنفصل للقاضي بيتر كوفاتش

 – 1إنين أتفق مع قاضيي األغلبية يف النتيجة النهائية اليت خلصا إليها وهي أنه بناءً على اجللسة اليت ُع ِقدت واألدلة
اليت قُدِّمت ،فإنه مثة أسباباً جوهرية تدعو إىل االعتقاد بأن أمحد الفقي املهدي مسؤول جنائياً عن ارتكاب جرمية
احلرب اليت اهتمته هبا املدعية العامة مبوجب املادة ( )2( 8ه) ( )4من نظام روما األساسي (”النظام األساسي“).
إال أنين ال أزال غري ر ٍ
اض عن النهج العمدي الذي اتبعه قاضيا األغلبية يف التقليل من شأن الدور اهلام الذي
تضطلع به الدائرة التمهيدية يف فرز القضايا .وال أوافق على هنج قاضيي األغلبية يف تناول قرارات هذه الدائرة وبيان
أسباهبا وال سيما القرارات الشديدة األثر سواء ملا هلا من طابع حساس أو ألهنا تدخل يف صميم اإلجراءات
التمهيدية.
 – 2وأخص يف هذا السياق ما يصدر مبوجب املادة  15من النظام األساسي من قرارات ذات طابع حساس فعلً
بالنظر إىل ما قد يكون هلا من تبعات سياسية على مصداقية احملكمة وعملها يف املستقبل .كما أخص بالذكر
القرارات املتعلقة باعتماد التهم اليت تُتخذ وفقاً للمادة  )7( 61من النظام اليت ال ريب يف أن هلا وزناً خاصاً إذ أهنا
تقرر الدائرة التمهيدية
حت ّدد مصري القضايا اليت ستنظر فيها احملكمة اجلنائية الدولية يف املستقبل وحتدد معاملها عندما ّ
املختصة إحالة املشتبه به إىل احملاكمة .وإن كان ينبغي يل من حيث املبدأ أن أعىن يف رأيي املنفصل هذا بقضية
املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي (احلالة يف مايل) ،فإن ما أرى أنه سوء فهم لدور الدائرة التمهيدية جيربين على
اإلعراب يف بضعة أسطر عن عدم رضائي عن جممل النهج الذي اعتمده قاضيا األغلبية يف معاملة هذه القرارات
أوجه نظري إىل موضوع هذا الرأي املنفصل.
اهلامة قبل أن ّ
 – 3وفيما يتعلّق بقرار اعتماد التهم يف قضية املهدي (”قرار األغلبية“) ،تدور شواغلي حول عدد من املسائل
املتعلقة باجلوهر وبالشكل .وسأمتنع هنا عن التعليق على املسائل الشكلية مؤثراً الرتكيز على جوهر القرار ذاته.
أود أن أشري إىل أن اختليف يف الرأي مع األغلبية يتعلّق يف املقام األول مبا قيل يف أمور
 – 4ويف هذا الصددّ ،
أتطرق يف رأيي هذا إىل حتليل وقائع الدعوى واألدلة املقدَّمة.
تدخل يف أساس القانون وال يتعلق بالوقائع؛ ولذا ،فلن ّ
وحسيب أن أشدد يف هذا السياق على أن أحد شواغلي ينبع من افتقار قرار األغلبية إىل إشارات ملموسة إىل بنود
األدلة املعنية الداعمة للدعاءات اليت ساقتها املدعية العامة .ففي كافة االستنتاجات الوقائعية الواردة يف القرار ،مل

ترمجة رمسية صادرة عن احملكمة

8/1

ICC-01/12-01/15-84-Anx-tARB 01-06-2017 2/8 EC PT

تُ ِشر األغلبية إال ثلث مرات وبني قوسني معقوفني إىل رموز ستة من الشهود دون أن تتوخى حىت حتديد أو بيان
املوضع الذي يرد فيه يف اإلفادة ما يدعم مزاعم املدعية العامة(.)1
 – 5ويف مواضع أخرى من القرار ،تورد األغلبية إشارة إىل ”األدلة اليت ق ّدمتها املدعية العامة“( )2و”تقارير األمم
املتحدة وتقارير صحفية“( )3وكلها تثبت وجود نزاع مسلّح غري ذي طابع دويل( )4أو الدور األساسي الذي أداه
املشتبه به يف ”إثناء األهايل عن ممارسة طقوسهم املعتادة فيما خيص األضرحة[ ]...[ ،واختاذ] قرار تدمريها“( .)5وال
يتضمن بيان األسباب الذي أوردته مثقال ذرة من إشارة إىل مصدر األدلة اليت استند إليها قاضيا األغلبية يف
ّ
اخللوص إىل معايناهتما واستنتاجاهتما .كما أن القرار ال يشمل أي وصف لفحوى تقارير األمم املتحدة أو التقارير
جمرد ختمينات بسبب عدم اإلشارة إىل سند حمدَّد
الصحفية املـُشار إليها .ولذا يبدو بيان األسباب وكأنه يقوم على ّ
أقر ببعض الوقائع اليت قُدِّمت على حنو
من األدلة املقدَّمة إىل الدائرة .إضافةً إىل ذلك ،فإنه حىت إن كان املتهم قد ّ
صِّرح به ،فإن بيان األسباب من الناحية القضائية يقتضي أن يشمل القرار سرداً مناسباً لألحداث واألدلة.
ما ُ
قلت يف رأي منفصل سابق وإن كان ذلك يف سياق إجراءات أُقيمت عملً باملادة  ،)6(15فإن دور
 – 6وكما ُ
نص عليه النظام األساسي وأ ّكدته األعمال التحضريية) ليس إجراء ”تقييم حمدود“( )7بل
الدائرة التمهيدية (كما ّ
() 1
املوجهة إىل أمحد الفقي املهدي 24 ،آذار/مارس  ،2016الوثيقة
الدائرة التمهيدية األوىل ،احلالة يف مايل ،قرار بشأن اعتماد التهم َّ

 ،ICC-01/12-01/15-84-Red-tARBالفقرات  31و 33و.45
املوجهة إىل أمحد الفقي املهدي 24 ،آذار/مارس  ،2016الوثيقة
( )2الدائرة التمهيدية األوىل ،احلالة يف مايل ،قرار بشأن اعتماد التهم َّ
 ،ICC-01/12-01/15-84-Red-tARBالفقرة .30

املوجهة إىل أمحد الفقي املهدي 24 ،آذار/مارس  ،2016الوثيقة
( )3الدائرة التمهيدية األوىل ،احلالة يف مايل ،قرار بشأن اعتماد التهم َّ
 ،ICC-01/12-01/15-84-Red-tARBالفقرة .30
املوجهة إىل أمحد الفقي املهدي 24 ،آذار/مارس  ،2016الوثيقة
( )4الدائرة التمهيدية األوىل ،احلالة يف مايل ،قرار بشأن اعتماد التهم َّ
 ،ICC-01/12-01/15-84-Red-tARBالفقرة .30
()5
املوجهة إىل أمحد الفقي املهدي 24 ،آذار/مارس  ،2016الوثيقة
الدائرة التمهيدية األوىل ،احلالة يف مايل ،قرار بشأن اعتماد التهم َّ
 ،ICC-01/12-01/15-84-Red-tARBالفقرتان  48و.49

( )6الدائرة التمهيدية األوىل ،احلالة يف جورجيا ،الرأي املنفصل للقاضي بيرت كوفاتش [باإلنكليزية] 27 ،كانون الثاين/يناير ،2016
الوثيقة .ICC-01/15-12-Anx-Corr
( )7الدائرة التمهيدية األوىل ،احلالة يف جورجيا ،الرأي املنفصل للقاضي بيرت كوفاتش [باإلنكليزية] 27 ،كانون الثاين/يناير ،2016
الوثيقة  ،ICC-01/15-12-Anx-Corrالفقرة .11
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يتمثّل يف أمور أحدها ”إصدار قرار واضح وحمكم بيان أسبابه ويتضمن سرداً وافياً للوقائع والقانون السديدين يظهر
شفافية اإلجراء القضائي ويكفل القدرة على اإلقناع“( .)8وأخشى أن قرار األغلبية يف هذا الصدد ال يفي هبذه
الشروط.
 – 7وينبغي أال يتوقّف مدى جدية الدراسة اليت رجريها الدائرة على املرحلة اليت بلغتها اإلجراءات القضائية ،متهيدية
أكانت أم ابتدائية ،خلفاً ملا يذهب إليه قاضيا األغلبية يف بيان منطق األسباب .فكون اإلجراءات يف مرحلتها
يربر تقييم الوقائع تقييماً سطحياً أو النكوص عن تقدمي األدلة وفقاً لألصول .بل يعين ببساطة أنه
التمهيدية ال ّ
ينبغي إجراء التقييم وفقاً للمعيار اإلثبايت الذي ينطبق على هذه املرحلة من مراحل اإلجراءات ،متشدداً أكان أم
متخففاً .ومع ذلك ،حىت لو كان معيار اإلثبات متخففاً نسبياً ،فإنه ينبغي إجراء التقييم بدقة وينبغي أن تتجلى يف

القرار دقة التقييم الذي اضطلعت به الدائرة .وأي تفسري آخر يقلّص بل ريب من الدور املنتظر من الدائرة التمهيدية
الذي رمسه هلا واضعو النظام األساسي .وتلك حال مؤسفة للمحكمة برمتها.
 - 8وينسحب األمر ذاته أيضاً على املسألة املثرية للجدل املتعلقة بتقييم األدلة يف املرحلة التمهيدية قياساً بتقييمها
البني أن قاضيي األغلبية قد ميّزا متييزاً واضحاً بني رزن األدلة يف املرحلة التمهيدية ورزهنا يف
يف املرحلة االبتدائية .ومن ّ
مرحلة احملاكمة ،آخذين فقط بالثانية.
 – 9ويتجلى من قراءة الفقرتني  19و 20من القرار اللتني توحيان بأن األغلبية ال تعتقد أنه ينبغي للدائرة التمهيدية
()9
تبت بتاً قاطعاً يف املسائل املتعلقة بالقيمة اإلثباتية لألدلة ،ومنها املسائل املتعلّقة مبصداقية الشهود“  .فضلً
أن ” ّ
تتضمنه األدلة يف ظاهرها
عن ذلك ،ترى األغلبية أنه جيدر بالدائرة التمهيدية أن ”متتنع عن السعي إىل الفصل فيما ّ
( )8الدائرة التمهيدية األوىل ،احلالة يف جورجيا ،الرأي املنفصل للقاضي بيرت كوفاتش [باإلنكليزية] 27 ،كانون الثاين/يناير ،2016
الوثيقة  ،ICC-01/15-12-Anx-Corrالفقرة 12؛ انظر أيضاً وثائق أخرى منها :دائرة االستئناف ،حكم بشأن استئناف السيد
لوران كودو باغبو قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف  13متوز/يوليو  2012املعنون ”قرار بشأن ’طلب الدفاع اإلفراج عن الرئيس
باغبو مؤقتاً‘“ 26 ،تشرين األول/أكتوبر  ،2012الوثيقة ) ،ICC-02/11-01/11-278-Red-tARB (OAالفقرة 49؛ دائرة
االستئناف ،حكم يف استئناف السيد توماس لوبانغا دييلو احلكم الصادر عن الدائرة التمهيدية األوىل بشأن طلب اإلفراج املؤقت عن
توماس لوبانغا دييلو 13 ،شباط/فرباير  ،2007الوثيقة ) ،ICC-01/04-01/06-824-tARB (OA7الفقرة .124
() 9
املوجهة إىل أمحد الفقي املهدي 24 ،آذار/مارس  ،2016الوثيقة
الدائرة التمهيدية األوىل ،احلالة يف مايل ،قرار بشأن اعتماد التهم َّ
 ،ICC-01/12-01/15-84-Red-tARBالفقرة .19
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من أوجه تناقض“( .)10ومن الواضح أن هذا الرأي قد ح ّدد معامل النهج الذي اتبعته األغلبية يف تقييم األدلة يف
القرار بأكمله مبعىن أن األغلبية ”[مل] تتناول [ ]...يف [ ]...القرار جميع المسائل املتعلّقة مبصداقية الشهود أو
القيمة اإلثباتية لألدلة ،إال إذا كان اجلواب عن هذه املسائل بيّناً“(.)11
يبني أوجه عدم االتساق اليت ال تظهرها إفاداهتم الكتابية ،فإن هذا ال
 – 10ومع أن مثول الشهود يف احملاكمة قد ِّ

بت بتاً قاطعاً يف املسائل املتعلقة بالقيمة اإلثباتية لألدلة،
يقدح يف أن األمر قد يقتضي من الدائرة التمهيدية أن ت ّ
ومنها تقييم مصداقية الشهود ،أو الفصل فيما يظهر من أوجه عدم اتساق أو تضارب باالستناد إىل إفادات الشهود

الكتابية وحدها .ومن مثّ ،فإنين أختلف مع رأي األغلبية اليت مل ختطئ فحسب فهم األجزاء ذات الصلة من حكم
االستئناف الصادر يف هذا الشأن( )12بل خالفت أيضاً النص الواضح للمادتني  )9( 64و )4( 69من النظام
األساسي مقرتنتني بالقاعدة  )1( 63و( )2من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.

 – 11وفقاً للمادة ( )9( 64أ) من النظام األساسي” ،يكون للدائرة االبتدائية ،ضمن أمور أخرى ،سلطة القيام
[ ]...مبا يلي( :أ) الفصل يف قبول األدلة أو صلتها [ .“]...فضلً عن ذلك ،تنص اجلملة األوىل من
املادة  )4( 69من النظام على أن ”للمحكمة أن تفصل يف صلة أو مقبولية أية أدلة آخذة يف اعتبارها مجلة أمور،
ومنها القيمة اإلثباتية لألدلة [ .“]...وتأيت القاعدة  )1( 63و( )2من القواعد لتأكيد أن ”قواعد األدلة [تطبق]

[ ]...إىل جانب املادة  69من النظام األساسي في اإلجراءات أمام جميع الدوائر“ وأن الدائرة ،متهيدية أكانت
أم ابتدائية” ،يكون [هلا] السلطة [مبوجب املادة  ])4( 69يف أن تقيِّم بحرية مجيع األدلة املقدمة إليها لتقرر مدى
صلتها باملوضوع أو مقبوليتها“ [التشديد ُمضاف] .ولذا ،ال مييز النظام األساسي وال القواعد اإلجرائية وقواعد
اإلثبات ،من حيث املبدأ ،بني الدوائر ،متهيدية أكانت أم ابتدائية ،يف شأن تقييم األدلة.

()10
املوجهة إىل أمحد الفقي املهدي 24 ،آذار/مارس ،2016
الدائرة التمهيدية األوىل ،احلالة يف مايل ،قرار بشأن اعتماد التهم َّ
الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-84-Red-tARBالفقرة .19
()11
املوجهة إىل أمحد الفقي املهدي 24 ،آذار/مارس ،2016
الدائرة التمهيدية األوىل ،احلالة يف مايل ،قرار بشأن اعتماد التهم َّ

الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-84-Red-tARBالفقرة .19
( )12دائرة االستئناف ،حكم بشأن دعوى استئناف املدعي العام قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف  16كانون األول/ديسمرب
 2011املعنون ”قرار بشأن اعتماد التهم“ 30 ،أيار/مايو  ،2012الوثيقة ”( ICC-01/04-01/10-514-tARBحكم االستئناف يف
قضية مباروشيمانا“).
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 – 12وآية ذلك االستنتاج هي قضاء دائرة االستئناف السابق الذي خلصت فيه إىل أن األحكام اآلنفة الذكر

”تظهر [ ]...كلها الصلحية العامة اليت تتمتّع هبا الدائرة التمهيدية لتقييم األدلة“( ،)13وأن سلطة الدائرة التمهيدية
يف ”تقييـم [األدلة] حبرية“ حبسب ما تقتضيه املادة  )7( 61من النظام ليست مقيدة حبدود( .)14ويف احلكم ذاته،
أعربت دائرة االستئناف عن اختلفها مع املدعي العام يف قوله إنه ”ال ميكن للدائرة التمهيدية تقييم مصداقية
الشهود دون االستماع إليهم شخصياً“( .)15ومن الواضح أن قاضيي األغلبية قد ناقضا هذه اخللصة يف الفقرة 19
من القرار إذ أفادا بأنه ”ال ميكن النظر يف مسألة مصداقية الشهود نظراً سليماً إال يف احملاكمة ،إذ يستَدعى فيها

الشهود لإلدالء بشهادتهم وُمت َّحص فيها أقواهلم متحيصاً وافياً“( .)16كما ناقض قاضيا األغلبية استنتاجاً آخر
خلصت إليه دائرة االستئناف بقوهلما إنه ”نظراً إىل عدم استعراض األدلة استعراضاً كاملً ،جيدر بالدائرة أن متتنع
()17
تتضمنه األدلة يف ظاهرها من أوجه تناقض“  .ويتضارب استنتاج األغلبية تضارباً بيِّناً
عن السعي إىل الفصل فيما ّ
مع ما قالته دائرة االستئناف وهو إهنا ”مل تقتنع [ ]...حبجة املدعي العام القائلة إنه ال ميكن للدائرة التمهيدية أن
تقيم األدلة تقييماً صحيحاً ألهنا مل تطلع عليها بأكملها“( .)18فضلً عن ذلك ،فإنين ال أرى كيف ميكن للدائرة
التمهيدية أن ”[متيز] القضايا والتهم الصاحلة لإلحالة إىل احملاكمة“ دون أن رجري تقييماً سليماً لألدلة اليت ق ّدمها
( )13دائرة االستئناف ،حكم بشأن دعوى استئناف املدعي العام قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف  16كانون األول/ديسمرب
 2011املعنون ”قرار بشأن اعتماد التهم“ 30 ،أيار/مايو  ،2012الوثيقة ”( ICC-01/04-01/10-514-tARBحكم االستئناف يف
قضية مباروشيمانا“) ،الفقرة [ 41التشديد ُمضاف].
( )14دائرة االستئناف ،حكم بشأن دعوى استئناف املدعي العام قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف  16كانون األول/ديسمرب
 2011املعنون ”قرار بشأن اعتماد التهم“ 30 ،أيار/مايو  ،2012الوثيقة ”( ICC-01/04-01/10-514-tARBحكم االستئناف يف
قضية مباروشيمانا“) ،الفقرة .42
( )15دائرة االستئناف ،حكم بشأن دعوى استئناف املدعي العام قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف  16كانون األول/ديسمرب
 2011املعنون ”قرار بشأن اعتماد التهم“ 30 ،أيار/مايو  ،2012الوثيقة ”( ICC-01/04-01/10-514-tARBحكم االستئناف يف
قضية مباروشيمانا“) ،الفقرة .45
()16
املوجهة إىل أمحد الفقي املهدي 24 ،آذار/مارس ،2016
الدائرة التمهيدية األوىل ،احلالة يف مايل ،قرار بشأن اعتماد التهم َّ
الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-84-Red-tARBالفقرة .19
()17
املوجهة إىل أمحد الفقي املهدي 24 ،آذار/مارس ،2016
الدائرة التمهيدية األوىل ،احلالة يف مايل ،قرار بشأن اعتماد التهم َّ
الوثيقة  ،ICC-01/12-01/15-84-Red-tARBالفقرة .19
( )18دائرة االستئناف ،حكم بشأن دعوى استئناف املدعي العام قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف  16كانون األول/ديسمرب
 2011املعنون ”قرار بشأن اعتماد التهم“ 30 ،أيار/مايو  ،2012الوثيقة ”( ICC-01/04-01/10-514-tARBحكم االستئناف يف
قضية مباروشيمانا“) ،الفقرة .44
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املدعي العام( .)19فهذا دور أساسي جيب أن تضطلع به الدائرة التمهيدية ال توخياً للقتصاد القضائي فحسب بل،
وهو األهم من ذلك ،صوناً ملصداقية هذه احملكمة.
 – 13وإن النهج الذي اعتمدته األغلبية يف تناول أمور شىت منها تقييم األدلة مستوحى إىل حد كبري مما ورد يف
”دليل املمارسة العملية اخلاص بدوائر احملكمة“( )20وهو يقيناً وثيقة غري ملزمة قانوناً إذ وضعنا نصب أعيننا القانون
الواجب التطبيق الذي ح ّدده واضعو النظام األساسي .فموجب املادة  21من النظام األساسي ،تطبق احملكمة:
(أ) يف املقام األول ]...[ ،النظام األساسي وأركان اجلرائم والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اخلاصة باحملكمة؛
(ب) يف املقام الثاين ،حيثما يكون ذلك مناسبا ،املعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدويل وقواعده ،مبا
يف ذلك املبادئ املقررة يف القانون الدويل للمنازعات املسلحة؛ (ج) وإال ،فاملبادئ العامة للقانون اليت
تستخلصها احملكمة من القوانني الوطنية للنظم القانونية يف العامل ،مبا يف ذلك ،حسبما يكون مناسبا ،القوانني
الوطنية للدول اليت من عادهتا أن متارس واليتها على اجلرمية ،شريطة أال تتعارض هذه املبادئ مع [ ]...النظام
األساسي وال مع القانون الدويل وال مع القواعد واملعايري املعرتف هبا دولياً(.)21

علي أن أدرج ”دليل املمارسة العملية اخلاص بدوائر احملكمة“ ضمن مصادر القانون املطبق يف
 – 14ولذا ،يصعب ّ
هذه احملكمة .فالدليل املذكور وسيلة تربوية أو إخبارية وليس يف حد ذاته صكاً قانونياً حقيقياً .ومن مث ،فمن
األصعب بل من املستحيل توقع أن يوىل لـ”دليل املمارسة العملية اخلاص بدوائر احملكمة“ األسبقية على النظام
تبني النصوص النظامية بوضوح أن مسألة رزن األدلة وقيمتها
والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات (”القواعد“) .و ّ
اإلثباتية والفصل يف أوجه عدم االتساق” ،طفيفة“ كانت أم ”بيِّنة“ ،تندرج أيضاً ضمن صلحية الدائرة
التمهيدية.
 – 15وهلذا املوقف من مكانة ”دليل املمارسة العملية اخلاص بدوائر احملكمة“ سند يف أحد األحكام األخرية اليت
أصدرهتا دائرة االستئناف يف قضية املدعي العام ضد لوران باغبو وشارل بليه غوديه .فعندما حاج السيد باغبو بأن
( )19دائرة االستئناف ،حكم بشأن دعوى استئناف املدعي العام قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف  16كانون األول/ديسمرب
 2011املعنون ”قرار بشأن اعتماد التهم“ 30 ،أيار/مايو  ،2012الوثيقة ”( ICC-01/04-01/10-514-tARBحكم االستئناف يف
قضية مباروشيمانا“) ،الفقرة .39
( )20دليل املمارسة العملية اخلاص بدوائر احملكمة ،شباط/فرباير  ،2016الصفحة .17
( )21املادة ( )1( 21أ)( ،ب) و(ج).
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قرار الدائرة االبتدائية األوىل اللجوء إىل البند  55من الئحة احملكمة ”يتعارض مع ما أوصي به يف دليل املمارسة
العملية اخلاص بدوائر احملكمة“( ،)22رأت دائرة االستئناف أن هذه احلجة ”غري سديدة“( .)23وبغية وضع األمور
يف نصاهبا ،خلصت دائرة االستئناف إىل ما يلي:
تتضمن توصيات وتوجيهات عامة بشأن السنن
إن دليل املمارسة العملية يف املرحلة التمهيدية وثيقة تفسريية ّ
بصك ملزم يراد له أن يكون مساوياً للنظام والقواعد اإلجرائية وقواعد
احلميدة يف احملكمة [ .]...إال أنه ليس ّ

اإلثبات والئحة احملكمة من حيث املفعول واألثر.

()24

ولذا ،فمن غري السديد أيضاً االستناد إىل بعض ما ورد بشأن تقييم األدلة يف املرحلة التمهيدية يف ”دليل املمارسة
العملية اخلاص بدوائر احملكمة“ مبا يتضارب تضارباً بيناً مع األحكام الصرحية اليت تسري على األدلة ،املنصوص
عليها يف املادتني  )9( 64و )4( 69مقرتنتني بالقاعدة  )1( 63و( )2من القواعد.
 – 16وحىت لو افرتضنا جدالً أنه كان على الدائرة أن تتبع ”دليل املمارسة العملية اخلاص بدوائر احملكمة“ ،فإن
من الواضح من بيان أسباب قرار األغلبية أن القسم املتعلّق باالستنتاجات الوقائعية ال يلتزم مبا يوصى به يف الدليل.
ويف هذا السياق ،يشري الدليل ذاته إىل أن ”الدائرة التمهيدية تنظر ،لغرض اختاذ قرار بشأن اعتماد التهم ،يف كل
األدلة املـُدرجة يف قوائم أدلة الطرفني ،و[ ]...يف أي أدلة أخرى يُكشف عنها بني الطرفني شريطة إتاحة الفرصة هلما
لإلعراب عن آرائهما بشأهنا“( .)25وورد يف الدليل أيضاً أنه ”[تـ]نبغي اإلشارة إىل األدلة (مبا فيها الوقائع الفرعية)
بالقدر اللزم والكايف لدعم االستنتاجات الوقائعية املتعلقة بالوقائع األساسية“( .)26إال أن احلال ليست كذلك وكما
قلت فيما سبق ،فإن القرار يفتقر إىل إشارات ملموسة إىل األدلة الداعمة للدعاءات الوقائعية اليت ساقتها املدعية
ُ
العامة .وبذلك ،فإن األغلبية مل تتبع هنجاً انتقائياً فحسب بل هنج غري متسق يف ظاهره بسعيها إىل تطبيق ”دليل
( )22دائرة االستئناف ،حكم بشأن استئناف السيد لوران باغبو قرار الدائرة االبتدائية األوىل املعنون ”قرار باإلخطار عملً بالبند 55

من الئحة احملكمة“ [باإلنكليزية] 18 ،كانون األول/ديسمرب  ،2015الوثيقة  ،ICC-02/11-01/15-369الفقرة .54

( )23دائرة االستئناف ،حكم بشأن استئناف السيد لوران باغبو قرار الدائرة االبتدائية األوىل املعنون ”قرار باإلخطار عملً بالبند 55

من الئحة احملكمة“ [باإلنكليزية] 18 ،كانون األول/ديسمرب  ،2015الوثيقة  ،ICC-02/11-01/15-369الفقرة .54

( )24دائرة االستئناف ،حكم بشأن استئناف السيد لوران باغبو قرار الدائرة االبتدائية األوىل املعنون ”قرار باإلخطار عملً بالبند 55

من الئحة احملكمة“ [باإلنكليزية] 18 ،كانون األول/ديسمرب  ،2015الوثيقة  ،ICC-02/11-01/15-369الفقرة .54
( )25دليل املمارسة العملية اخلاص بدوائر احملكمة ،شباط/فرباير  ،2016الصفحة .15
( )26دليل املمارسة العملية اخلاص بدوائر احملكمة ،شباط/فرباير  ،2016الصفحة .18
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املمارسة العملية اخلاص بدوائر احملكمة“ .والرأي عندي هو أن ذلك قد يكون له آثار سلبية يف املستقبل .وإن
خطورة هذا الضرر احملتمل هي ما دفـعين إىل اإلعراب عن هذا الرأي املنفصل.
ُحِّرر باإلنكليزية وبالفرنسية ،علماً بأن النسخة اإلنكليزية هي النسخة ذات احلجية.
/توقيع/
_____________
أ ُِّرخ بتاريخ االثنني  9أيار/مايو 2016
يف الهاي هبولندا
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