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 ملخص

 اختصاص المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية

حكًت انجُائٛت انًنذٖ  نٗ بٛاٌ طبٛعت عًم انًذعٙ انعاواست إج ْذِ انذرخهص 

، حٛث حبٍٛ أٌ صالحٛاث انًذعٙ انعاو انذٔنٙ يقٛذة ببعض األيٕر نى َجذْا  انذٔنٛت

ضًٍ صالحٛاث انًذعٙ انعاو انٕطُٙ. فًٍ خالل ْذِ انذراست ٔانخٙ حى حقسًٛٓا إنٗ 

نذٖ انًحكًت انجُائٛت انذٔنٛت  ذعٙ انعاو انًنب حُأنج طبٛعت عًم عذة يباحث ٔيطا

ححزٚك انذعٕٖ انعًٕيٛت ٔجًع  نحظتٔكٛفٛت اإلجزاءاث انخٙ ٚجب عهّٛ إحباعٓا يٍ 

األدنت ٔانبزاٍْٛ ٔاسخقصاء انًعهٕياث ، ٔيٍ ثى يخابعخٓا بعذ إحانخٓا إنٗ انًحكًت  

انذ٘  عٙ انعاوانًذانجُائٛت انذٔنٛت، ٔكذنك يعزفت انصفاث انخٙ ٚجب أٌ ٚخحهٗ بٓا 

ٚكٌٕ عضٕ فٙ انُٛابت انعايت انذٔنٛت ألٌ انجزائى انخٙ سٛحقق بٓا حخخهف اخخالف 

إنٗ انًحكًت  انذعٕٖعٍ انجزائى انٕطُٛت. ٔكذنك حبٍٛ ْذِ انذراست كٛفٛت رفع  ا  حاي

أثُاء سٛز انذعٕٖ ٔكٛفٛت حقذٚى انبُٛاث ٔكذنك انطعٍ باألحكاو  انًذعٙ انعاؤدٔر 

 انًحكًت . انخٙ حصذر عٍ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 بدم هللا الرحسن الرحيم
 

 مقدمه
قزائيو عادلو ومدتقمو شخط الـز الرساء العجالو بيغ الشاس في السجتسع  جياتاف اقامة   

عمى  عسميو لمقانػف العادؿ ما لع تديخ والجولو , الف السشصق الفمدفي والقانػني يؤكج باف ال ؾيسة
عادلو ما لع تتستع  جياتج يترػر أف تكػف الوق ،دتقموقزائيو عادلو وم جيات وتصبيق
 جياتي العرخ الحجيث نجحت ىحه ال, وال نشكخ أنو فتقالؿ الحؼ يشأػ بيا عغ أؼ تاثيخباالس

و عادلو في اقامة العجؿ داخل السجتسعات النيا تصسح لتجعل ىشاؾ مؤسدات قزائيو دولي
الفخاد في ارتكاب الجخائع في حق االندانيو ػضع حج لصػياف الجوؿ والومدتقمو لتسارس القزاء 

السدؤولية الجدائيو  جفع السجتسع الجولي لتقشيغب يجهفداىست عػامل تاريخيو عج ،في الدمع والحخب
في  خاميو خارج الحجود وانتذار الخؽ وتترل ىحه العػامل في االفعاؿ االج ،عمى الرعيج الجولي

 بيا.الندانيو السترمو الجوؿ واالثخ الػاسع لمحخب والسسارسات ال
الى  ماسو التي عانت مشيا الذعػب في العرخ الحجيث اصبحت الحاجو ونتيجة الػيالت  

قزاء جشائي دولي يختكد عمى السقػمات الذخعيو الجشائيو لمحج مغ ىحه الػيالت , فقج كاف 
في  تقخر انذاؤىا التيانذاء السحكسو الجشائيو الجوليو تحػال" جحريا" في القانػف الجولي الجشائي 

بيا والعقػبات التي الشطاـ فييا عمى الجخائع وىي االفعاؿ السحـخ ارتكا فشز، 1998عاـ روما 
اف الشطاـ االساسي لمسحكسو مغ عمى الخغع ع حجد االجخاءات الجوليو , تفخض عمى مختكبييا ث

ء شخرا" عاديا" أخح بقاعجة السداواه في تحجيج السدؤولية بغس الشطخ عغ مختكب الجخيسو سػا
اـ مدػال" عدكخيا" او سياسيا" وسػاء كاف يتستع بالحرانو القزائيو , شبقا" لمقانػف الجولي او 

 كسو الجشائيو الجوليو.ماـ السحا سػاءجاخمي اـ ال يتستع فالجسيع ال
الجعػػ العسػميو لمجخائع  مىر عغ دور السجعي العاـ وواليتو عف محػر البحث يجو إوبالتالي ف  

حيث األشخاص بػالية السحكسو عمى  ف واليتو تكػف مشػشةإاالشخاص, فلتي تختكب مغ قبل ا
يستج سخياف قانػف العقػبات عمى السػاشغ الحؼ يختكب جخيسو خارج مػششو , وىحا ما يدسى 
بالذخريو االيجابيو حيث يعمل ىحا السبجأ بزساف حدغ سمػؾ مػاششي الجولو ايشسا كانػا ذلظ 

 غ جخيسو يديىء الى سسعة الجولو.سػاشأف ارتكاب ال
حيث تختز  سو مدتقمو غيخ خاضعو لجيو معيشو،فالسحكسو الجشائيو الجوليو ىي محك  

ومحاكستيع تعج مغ  ،جسيع االفخاد بغس الشطخ عغ الرفو التي يتستعػف بيا ةبسحاكس
نطاـ في السػضػعات الحجيثو في القانػف الجولي فتحاكع جسيع االشخاص الخاضعيغ لمجوؿ 

فأشارة في نطاميا  ،السحكسو ىي أوؿ محكسة دوليو تختز بسحاكسة االشخاصو روما االساسي 
)السادة 1اختراص عمى االشخاص الصبيعيغ عسال" بيحا الشطاـ االساسي  ةحكسسعمى اف لم

اواه بيغ عمى االفخاد عمى مبجأ السد ختراصياوقج أقامت ا االولى مغ نطاـ روما االساسي(
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 مغ نطاـ روما االساسي(. 27)السادة 2او حكػمات او وزراء ؤساء دوؿسػاء كاف ر االشخاص 
ومغ خالؿ ذلظ يجب اف يكػف ىشاؾ واليو عامو لمقانػف الجشائي وىػ ما يدسى بسبجأ االقميسيو 
وىحا السبجأ في القانػف الجشائي الجولي يعج مطيخ مغ مطاىخ سيادة الجولو , فيل لمسحكسة 

واليو عمى اساس الػضع االقميسي؟ فسغ السؤسف انو لع يكغ ىشاؾ وضػح كافي  الجوليو ةالجشائي
وبالتالي وقبل الػصػؿ الى اختراصات السحكسو الجشائيو ،  لمسحكسو سيةلسعالجة الػاليو االقمي

الجوليو , أؼ قبل اجخاء محاكسو أؼ شخز مغ جخاء ارتكابو جخيسو فسغ البجييي أف تكػف ىشاؾ 
والجيات السخترو  مغ نطاـ روما االساسي( 17مغ السادة 1)الفقخةا/3لسحاكسو اجخاءات ما قبل ا

بسباشخة تمظ االجخاءات وتحجيج جيات التحقيق وجسع االدلو والبخاىيغ والتحخؼ واالستجالؿ 
مغ السادة  1)الفقخة ب/4واالتياـ، ؼيأتي دور الشيابة العامو لجسيع تمظ االجخاءت وتقجيع البيشات 

الشيابو العامو بسػجب  ا معخفة الرالحيات السسشػحوفيبجب عميش روما االساسي(مغ نطاـ  17
نطاـ روما االساسي وما ىي حجود صالحياتيع وكيؽية اجخاء التحقيق سػاء ما يتعمق بالجوؿ 
السػقعو عمى الشطاـ والجوؿ غيخ االشخاؼ , وكحلظ ما ىػ دور الشيابو العامو في بمج تع ارتكاب 

ا في حاؿ مسارسة الشيابو العامو الػششيو اختراصيا في تحخيظ دعػػ الحق جخيسو عمى ارضي
العاـ؟ وىل ىحا االختراص االصيل يكفي في نطخ السجتسع الجولي اذا كانت الجولو قادره عمى 

لمشطاـ االساسي لمسحكسو الجشائيو الجولية اـ  ا  محاكسو مختكب الجخيسو عمى ارضيا اـ يعتبخ خخق
مغ نطاـ  17مغ السادة  2)الفقخة .5لجوليوا ور الشيابو العامو لمسحكسو الجشائيةىػ دور تكسيمي لج

 روما االساسي(
 

 السبحث األول

القانهنية لمشيابة العامة في السحكسة الجشائية الدولية . طبيعةال   

بعج احتجاـ الحخوب الستعاؾبة بيغ الجوؿ وانتذار الجخائع عمى البذخ في جسيع بقاع االرض ،  
دور السجتسع الجولي ليتصػر ويزع قػاعج قانػنية دولية مغ اجل الحخوب البخية والبحخية  جاء

والجػية ، وتحـخ ارتكاب الجخائع ضج السجنييغ وتسشع استخجاـ االسمحة السحخمة دولية . وبالتالي 
تيغ كل ما يفعمو السجتسع الجولي ىػ اف الجوؿ السشترخة في الحخب العالسية الثانية أنذأت محكس

دوليتيغ االولى محكسة نػرمبخغ لسحاكسة مجخميغ الحخب االلساف ، والثانية محكسة شػكيػ 
)الذاذلي، . 6مغ قبل الجوؿ السشترخة  ؤىساليابانية، والسحكستاف تع انذالسحاكسة مجخمي الحخب ا

2002 :33 )  
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محكسة جشائية  فت جيػد االمع الستحجة لتقشيغ الجخائع الجولية وانذاءثومغ اجل تجشب ذلظ ك
غيخ اف تمظ الجيػد كانت مذتتة ومشفرمة بدبب العخاقيل الدياسية التي  1946دولية مشح عاـ 

اقتخحت االمع الستحجة بزخورة انذاء محكسة دولية لسحاكسة  1946شيجىا العالع ، ففي عاـ 
 مختكبي االعساؿ االجخامية ضج االندانية .

تع حيث  1998ة سشػات شػيمة الى اف وصمشا الى عاـ استسخت مديخة انذاء محكسة جشائية دولي
 في الجوؿ السذاركة ػانجاز الشز الشيائي السقتخح بالمغات الخسسية الدت ، حيث وقع مشجوب

 Amedeo )90:0102،). 7مؤتسخ روما ولع يتع تػؾيع الػاليات الستحجة االمخيكية واسخائيل والريغ 
 ى عجة مصالبومغ ىشا سأعسل عمى تقديع ىحا السبحث ال

 
 السطمب األول

 في السحكسة الجشائية الدولية  مكتب السدعي العام 
العامة في السحكسة الجشائية الجولية مدتقمة ومشفرمة عغ االجيدة القزائية في  شيابةتعتبخ ال

بسا  شخزالسحكسة ، فال يجػز التجخل في اعساؿ االدعاء العاـ مغ أؼ جية وال يجػز ألؼ 
( مغ 42( مغ السادة )1لفقخة )ا )،8تمقى أؼ تعميسات مغ أؼ جية خارج ادارة السكتب فييع االدارييغ 

حيث يتػلى السجعي العاـ رئاسة السكتب ويسارس ليحا الغخض سمصات ادارة  (.نطاـ روما االساسي
السكتب وتشطيع عسمو وتػزيع السياـ بيغ مػضؽيو حيث يداعجه في اداء ميستو في مخحمتي 

العاـ او اكثخ ؼيسا يتػلى السػضفيغ االداريػف بأمخه واشخافو  السجعيكسة ، نائب التحقيق والسحا
 اعساؿ االدراة االعتيادية في السكتب .

( مغ الشطاـ االساسي والتي بيشت الذخوط 42( مغ السادة ) 4.  3ومغ خالؿ احكاـ الفقختيغ )  
 الذخوط ىي :ىحه و الػاجب تػافخىا في انتخاب وتعييغ السجعي العاـ ونػابو 

 اف يكػنػا مغ جشديات مختمفة . .1 
اف يكػنػا مغ ذوؼ االخالؽ الخؼيعة والكفاءة العالية والخبخة الػاسعة في اعساؿ  .2 

 االدعاء العاـ والقزاء الجشائي .
اف يجيج احجػ المغات السصمػبة لمعسل في السحكسة وىي المغة االنجميدية او  .3 

 الفخندية .
ػا أؼ نذاط يحتسل اف يتعارض مع مياـ االدعاء العاـ او يسذ اف ال يسارس .4 

 (80: 2008)يػسف،.9بالثقة السفػضة بيع مغ حيث االستقالؿ والخبخة والشداىة 
وفي رأؼ الباحث فأنو يجب اف تكػف المغة العخبية احجػ المغات السعسػؿ بيا بالسحكسة الجشائية 

عزاء في السحكسة السساء عمى قجر كافي لمؿياـ الجولية وكحلظ العسل عمى تشديب مغ الجوؿ اال
وبالتالي فالسجعي العاـ في السحكسة الجشائية الجولية يعسل برفة مدتقمة بػصفو بيحه السيسة، 
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جيازا  مشفرال  عغ اجيدة السحكسة ، ىحا العسل يقػـ بو السجعي العاـ بعج انتخابو مغ السحكسة 
قتخاع الدخؼ وباالغمبية السصمقة العزاء جسعية الجوؿ الجشائية الجولية والتي تتع بصخيقة اال

االشخاؼ ، وبشفذ الصخيقة يتع انتخاب نػابو مغ ضسغ قائسة السخشحيغ التي يقػـ بتقجيسيا بشفدو 
وتكػف مجة مياميع لسجة تدع سشػات ما لع  (،258: 2001،)القيػجي10لجسعية الجوؿ االشخاؼ

 مسحكسة مجة اقرخ .( مغ الشطاـ االساسي ل42/2تقخر السادة )
وبعج االستقالؿ الحؼ يتستع بو مكتب السجعي العاـ عغ السحكسة الجولية ، فانو يكػف مدؤوال    

عغ تمقي االحاالت او أؼ معمػمات مػثقة عغ جخائع تجخل ضسغ اختراص السحكسة ، وذلظ 
الؼ عزػ  اماـ السحكسة ، حيث ال يجػز خافعض االضصالع بسياـ التحقيق والتلجراستيا ولفخ 

مغ اعزاء السكتب الخاص بالسجعي العاـ اف يتمقى أؼ تعميسات مغ أؼ مرجر خارجي وال 
يجػز لو اف يعسل بسػجب أؼ مغ ىحه التعميسات ، الف السجعي العاـ يعتبخ رئيدا  لسكتب 
االدعاء العاـ في السحكسة ويتستع بالدمصة الكاممة في تشطيع وادارة السكتب ومخافقو ومػارده 

 خخػ .اال
يذاركػه في أؼ قزية يكػف  فـ السػكمة اليو ال يجػز لشػابو أوعشج ؾياـ السجعي العاـ بالسيا  

حيادىع فييا مػضع شظ ، ولكغ يجػز لو شمب آرائيع في مػضػع معيغ ىع والسدتذاروف عشجه 
 . (( مغ نطاـ روما االساسي 6( فقخة)42السادة ) .)11مغ ذوؼ الخبخة والسحققيغ 

اسة السحكسة اف تعفي السجعي العاـ او احج نػاب السجعي العاـ بشاءا  عمى شمبو مغ ولييئة رئ
العسل في قزية معيشة، حيث ال يذتخؾ السجعي العاـ وال نػابو في أؼ قزية يسكغ اف يكػف 
حيادىع فييا مػضع شظ معقػؿ ألؼ سبب كاف ، ويجب تشحييع عغ أؼ قزية اذا كاف قج سبق 

شتخاؾ بأؼ صفة في تمظ القزية اثشاء عخضيا عمى السحكسة او في ليع ضسغ امػر اخخػ اال
أؼ قزية جشائية مترمة بيا عمى الرعيج الػششي يتعمق بالذخز محل التحقيق او السقاضاة 

وعشجما يقػـ السجعي العاـ بالسياـ السػكمة اليو ، فاف الجوؿ االشخاؼ ( ،22: 2008) يذػؼ،12
 46)الفقخة االولى مغ السادة .13ا  باالغمبية يعدؿ السجعي العاـ تتخح قخارىا باالقتخاع الدخؼ قخار 

 مغ الشطاـ االساسي(
 

 
 

 السطمب الثاني 
 دور السدعي العام لدى السحكسة الجشائية . 

ء ىشاؾ ججؿ كبيخ حػؿ دور السجعي العاـ في السحكسة حيث وصل ىحا الججؿ الى وجػد آرا  
الت بأف لمسجعي العاـ مباشخة التحقيق مغ تمقاء نفدو الجور فيشاؾ دوؿ غخبية ق حػؿ ىحاكثيخة 

لخأؼ ا اما ،كاف ىحا الخأؼ االوؿو وبحكع مشربو عمى اساس معمػمات يدتقبميا مغ أؼ مرجر 
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الحؼ يقع الثاني الحؼ تبشتو االرجشتيغ والحؼ يحج مغ االستقاللية السصمقة لجور السجعي العاـ 
لو اذا كاف ىشاؾ اسذ معقػلة لمذخوع في اجخاء  يؤذفشمب االذف بأجخاء تحقيق بحيث عميو 

التحقيق ، اما الخأؼ الثالث الحؼ تبشتو الػاليات الستحجة االمخيكية وروسيا واسخائيل ىػ الغاء دور 
السجعي العاـ وححؼ السػاد ذات الرمة النيع يخذػف تعخض السجعي العاـ لتأثيخات سياسية ، 

لعخبية فانو ال يسكغ استبعاد دور السجعي العاـ ولكغ يجب اما الخأؼ الخابع الحؼ تبيشو الجوؿ ا
الحج مغ سمصاتو ، وال يجػز اف يباشخ التحقيق مغ تمقاء نفدو او بحكع مشربو وانسا بشاءا  عمى 

الجوؿ التي تباشخ التحقيق فييا واف  مغ الجائخة التسييجية ومػافقةشكػػ مقجمة مغ دولة واذف 
وسػؼ اقػـ بتقديع ىحا السصمب  .14وؿ او أجيدة األمع الستحجة يقترخ مرجر معمػماتو عمى الج
 الى عجة فخوع عمى الشحػ التالي

 
 الفرع االول 

 تحريك دعهى الحق العام 
كل دولة مغ الجوؿ ليا قػانيشيا الخاصة والتي تحجد دور الشيابة العامة في تحخيظ دعػػ الحق   

ػز ليا ذلظ ، اما بالشدبة لمقزاء الجشائي العاـ باالضافة الى السؤسدات الحكػمية التي يج
الجولي فأف لو محكسة تعسل لمجوؿ االعزاء وال يجػز لغيخ االعزاء حق االستفادة مغ ىحه 
السحكسة النيا عبارة عغ مشطسة تعسل لسرمحة الجوؿ االعزاء عمى اف يكػف لمجوؿ االعزاء 

التي ارتكبت مغ قبل مػاششييا او اف تصمب مغ السحكسة اجخاء التحقيق والسحاكسة عغ الجخائع 
الجخائع التي ارتكبت عمى اقميسيا وكحلظ يجػز لمسجعي العاـ اف يصمب مغ تمقاء نفدو مغ 

 (( مغ الشطاـ االساسي15السادة ) ).15السحكسة تخػيمو بالتحقيق في قزايا وصمت الى مكتبو 
العاـ لمسحكسة  سجعييغ اللجشائية الجولية اف يدتعوقج اجاز نطاـ روما االساسي لمسحكسة ا  

بالسشطسات الحكػمية وغيخ الحكػمية لمكذف عغ ىحه الجخائع ، ولكغ ليذ ليحه السشطسات اف 
تصمب مغ السحكسة اجخاء التحقيق والسحاكسة في قزية ميسا  كانت جدامتيا ، ويجػز لسجمذ 

المغ جمذ ااالمغ اف يصمب مغ السحكسة اجخاء التحقيق والسحاكسة في قزية معخوضة عمى م
 االمع الستحجة ، أؼ الجخائع التي تيجد الدمع واالمغ الجولييغ . ميثاؽشبقا  لمفرل الدابع مغ 

في السحكسة  لحق العاـوبالتالي فانو يجب اف نبيغ مغ ىي الجيات السخترة بتحخيظ دعػػ ا  
 الجشائية الجولية .

 
 البشد االول : السدعي العام .

انو استشتج  امقاء نفدو بتقجيع شمب الى الجائخة التسييجية شالبا  مشييقػـ السجعي العاـ مغ ت   
بأجخاء تحقيق بشاءا  عمى السعمػمات الستعمقة بجخائع تجخل ضسغ اختراص  واسبابا  معقػل

السحكسة الجشائية الجولية، اذ يقػـ السجعي العاـ بالتاكج مغ ججية السعمػمات التي تمقاىا، ويجػز 
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اؼية مغ الجوؿ او اجيدة االمع الستحجة وكحلظ السشطسات الحكػمية وغيخ لو شمب معمػمات اض
الحكػمية او أؼ مرادر اخخػ مػثػؽ بيا يخاىا مالئسة ، ويجػز لو تمقي الذيادة التحخيخية او 

فاذا تبيغ لمجائخة  (،الشطاـ االساسي ( مغ15( مغ السادة )5الفقخة ) .)16الذفػية في مقخ السحكسة
مذخوعا  في اجخاء التحقيق او اف تحخيظ الجعػػ ىػ مغ اختراص  ساسا  أشاؾ التسييجية اف ى

 السجعي العاـ التابع لمسحكسة الجشائية الجولية فانيا تأذف لمسجعي العاـ بتحخيظ الجعػػ .
لمسجعي العاـ ورفزت ذلظ بعجـ الجشائية الجولية فإذا لع تأذف الجائخة التسييجية في السحكسة    

فانو يجػز لمسجعي العاـ بشاء عمى ادلة ووقائع ججيجة تقجيع شمب الحق يبيغ ؼيو  تحخيظ الجعػػ،
الدبب في اعادة تقجيع شمبة، اما اذا لع يقتشع السجعي العاـ بالسعمػمات السقجمة لو او انيا ال 

ابالغ االشخاص الحيغ  ذأف قزية ما فانو مغ الػاجب عميوتذكل اساسا  معقػال لبجء التحقيق ب
السعمػمات ويجػز لو الصب مشيع تقجيع ادلو ومعمػمات ججيجة وإدخاليا مغ اجل تحخيظ قجمػا 

 الجعػػ. 
 

فاذا تع احالة معمػمات الى السجعي العاـ لجػ السحكسة الجشائية الجولية مغ قبل دولة مغ الجوؿ 
ت وىي االشخاؼ السػقعة عمى الشطاـ االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية بأف ىشاؾ جخيسة ارتكب

فالسجعي العاـ قبل ما يقػـ بتقجيع شمب لمجائخة  ة الجشائية الجوليةمغ ضسغ اختراص السحكس
التسييجية لمسحكسة اف يصمب اؼ معمػمات تتعمق بالجخيسة الف ىشاؾ خصػات اجخائية يقػـ بيا 

لفقختيغ ا ). 17السجعي العاـ ولع يتع تحجيج مجة مغ قبل الجائخة التسييجية في الصمب السقجمة ليا
 (( مغ الشطاـ االساسي18( مغ السادة )3،2)

 
 البشد الثاني : الدول االعزاء . 

غ يقػـ باشعار مالجولية ىشاؾ مغ الجوؿ االعزاء فقط في الشطاـ االساسي لمسحكسة الجشائية   
لذخز معيغ او اكثخ بأرتكاب جخيسة مغ الجخائع االتياـ  السجعي العاـ اف ىشاؾ ضخورة تػجيو

مة في اختراص السحكسة ، وليذ لكل الجوؿ الحق في ىحا الصمب بتحخيظ الجعػػ اما الجاخ
( مغ الشطاـ االساسي 14الجوؿ غيخ االعزاء فال يجػز ليا ذلظ ، جاء ذلظ في السادة )

 )ديباجة نطاـ روما االساسي(. 18الجولية  جشائيةللمسحكسة ا
رتكبت جخيسة ضج شعب معيغ واف ىحه الجولة وفي الػاقع اف ىحا الحق يتشافى مع العجالة فاذا ا  

يتع استغالؿ ىحا االمخ  وليدت مسغ انطسػا الى الجوؿ السػقعو عمى الشطاـ االساسي لمسحكسة فان
مغ قبل االشخاؼ مغ الػاجب اف يكػف ىشاؾ حساية لمذعػب  لحاب الرتكاب جخائع ضج ىحا الذع

لسا اف اليجؼ مغ انذاء السحكسة حساية الجولية ، شا الجشائية الشطاـ االساسي لمسحكسة في
يسشو القػؼ عمى الزعيف  فالجوؿ االشخاؼ  (50: 2010.)عثساف،19البذخية مغ الحخوب ـو
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يحق ليا اقامة الجعػػ امامة قزائيا الػششي او اماـ السحكسة الجشائية الجولية ؼبسجخد ترجيقيا 
 لجولية. عمى الشطاـ االساسي فانيا قبمت اختراص السحكسة الجشائية ا

 
 البشد الثالث: مجمس االمن 

اف يحيل  لوييغ فسغ الجائد عشجما يخػ مجمذ االمغ باف ىشاؾ جخيسة تيجد الدمع واالمغ الجول  
مغ ميثاؽ االمع الستحجة،  دسالدا لسحكسة ,ىحا بسػجب الفرلفي اقزية الى السجعي العاـ اؼ 

مغ نطاـ  13في لفقخة ب مغ السادة  سي لمسحكسة الجشائية الجوليةفقج نز نطاـ روما االسا
)  اذا احاؿ مجمذ االمغ مترخفا  بسػجب الفرل لخوما االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية 

اف جخيسة اواكثخ مغ ىحه الى السجعي العاـ يبجو فييا  ة  الدابع مغ ميثاؽ االمع الستحجة , حال
لسجعي العاـ اف يتخح االجخاءات جخائع قج ارتكبت وبالتالي جاز لسجمذ االمغ الصمب مغ اال

الكفيمة بالتحقيق واالحالة الى السحكسة , فسغ خالؿ مشاقذات السجمذ بامخ ما فاف تبيغ اف ىشاؾ 
جخيسة او اكثخ ارتكبت مسغ ييجد االمغ والدمع الجولييغ وىي مغ اختراص السحكسة الجشائية 

 1721/2006خار رقع قخارات مجمذ االمغ الق ).20(الجولية فسغ حقة تحخيظ الجعػػ 
 (1721/2006والقخار

فاعصاء مجمذ االمغ ىحه الرالحية يتعارض مع مبجأ التكامل وسمب القزاء الػششي   
, وىػ بحلظ يعصى لمسجمذ الحق  بالتجخل في اختراص  21اختراصو بالشطخ الى تمظ الجعػػ 

( 16السادة ) واعصتئية ومدتقمة , خرػصا  بسا السحكسة الجشائية الجولية والتي ىي ىيئة قزا
مغ الشطاـ االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية يعصل نذاط السحكسة , فمو اف يسشع البجء في 

لفرل الثالث ا ).22التحقيق اواالستسخار ؼيو او اف يسشع البجء في السحاكسة لسجة سشة واحجة كاممة 
 (مغ ميثاؽ االمع الستحجة

 
 البشد الرابع : االفراد 

اماـ  تقجيع شكػػ في  شطاـ االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية أؼ حق لالفخادلع يخد في ال  
كسة، فالشطاـ اجاز ليع فقط استجعائيع كذيػد او خبخاء او محاميغ اماـ السحكسة , فمع يجد حالس

بالشدبة لمجخائع السختكبة   ػ الجعػ الشطاـ لالفخاد اف يقجمػا لمسجعي العاـ او السحكسة شمب تحخيظ 
فعالقتيع تقترخ عمى االدالء بالذيادة الف ىجفيع التعػيس عغ تمظ الجخائع أؼ حساية  ضجىع،

.  وىحا االمخ يتشافى مع مبجأ 23حقػقيع بستابعة ومعاؾبة السدؤوؿ عغ ىحا الفعل االجخامي 
ع ػ العجالو, النو قج يكػف ىشاؾ افخاد يسمكػف االدلة الكاؼية والبخاىيغ التي مغ شأنيا اف تثبت وق

تقجيسيا لمسجعي  مغ الزخورؼ لجولي والجخائع ضج االندانية و عاؿ جخمية خصيخة تيجد الدمع ااف
خاص  نزفسا ىػ الدبب في في عجـ افخاد  العاـ لجػ السحكسة واقتشاع السجعي العاـ بيا ,
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مسجعي العاـ بصمب تحخيظ باالفخاد في الشطاـ االساسي لمسحكسة يجػز ليع بسػجبو اف يتقجمػا ل
 . الجعػػ 

 لفرع الثانيا
 اجراءات التحقيق

استسجت السحكسة الجشائية الجولية القػاعج الخاصو باجخاءات التحقيق مغ القػاعج الخاصو   
بالتحقيق مغ القػانيغ الجاخمية لمجوؿ , فيشاؾ صالحيات مقخره لمسجعي العاـ ضسغ الشطاـ 

مغ السعمػمات التي حرل عمييا  االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية ويقػـ بيا بشفدة بعج تاكجة
باف ىشاؾ جخائع حرمت ويجػز لو الحرػؿ عمى أؼ معمػمات اضاؼية مغ أؼ جية يخػ انو 
ستدوده بسعمػمات تداعجه في التحقيق سػاء مغ الجوؿ او اجيدة االمع الستحجة اواؼ اجيدة 

ؼ قزية أ فيفالسحكسة اليسكغ اف تشطخ  (Laborde،2006 :1103 .)24ومرادر مػثػؽ بيا 
تصمب البحث عغ االدلة الجخمية ي, حيث اف عسل التحقيق اف لع يجخؼ فييا تحقيق كامل

وتحميميا . فشطع الباب التاسع مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية التعاوف الجولي 
 داعجة القزائية ، وتمتـد الجوؿ بالتعاوف التاـ مع السحكسة في اشار اختراصيا في جػانبسوال

 (( مغ الشطاـ االساسي87الفقخة االولى مغ السادة ) ).25التحقيق في الجخائع
فالتعاوف الجولي بيغ الجوؿ يكػف عغ شخيق السحكسة بدبل دبمػماسية تحجدىا كل دولة شخؼ   
الترجيق عمى القبػؿ والسػافقة لالنطساـ ، ولكل دولة اجخاء أؼ تغيخات عمى الدبل كسا تخاه  جعش

, ويجػز تقجيع الصمبات مغ اجل التعاوف عمى شخيق السشطسة الجولية لمذخشة  الجولة مشاسبا  
الجشائية واؼ مشطسة اقميسية مشاسبة , ويتصمب اف تكػف تمظ الصمبات باحجػ المغات الخسسية 

وبشاءا  عمى ذلظ سشعخض  لمجولة السػجو الييا الصمب ومتخجسة باحجػ لغات العسل في السحكسة.
 البشػد التالية : بعس االجخاءات في

 
 جسع االدلة والقبض عمى الستهم  :األولبشد ال
يقػـ السجعي العاـ لجػ السحكسة الجشائية بجسيع ما يخاه مشاسبا  مغ االدلة والبخاىيغ التي   

مػضػع القزية , وحدب الشطاـ االساسي لمسحكسة فانو تبشى القاعجة  اتياـ الذخز جتداعجة عش
الجشائية القاضية بافتخاض البخاءة حتى ؾياـ الجليل الثابت عمى الجخيسة االساسية في السحاكسات 

عبء االثبات , فال دور لمسحكسة الجولية بجسع ىحه االدلة  عمى السجعي العاـ علحا يقواالدانة ، 
والبخاىيغ فيي مغ واجبات السجعي العاـ بل ىي مخترة بػزف البيشة واف الذظ يؤوؿ لسرمحة 

تياـ إفقط يجسع االدلة التي تؤدؼ الى  مخترا   افة الى اف السجعي العاـ ليذباالض .)26الزشيغ 
الجولية اعصتو  جشائية (./ب(3( مغ الشطاـ االساسي في فقختة )54السادة ) لذخز , بل السحكسة اؿا

حق جسع االدلة التي مغ شائشيا اثبات بخاءة الذخز, فعشجما يتع العثػر عمى ادلة تكذف بخاءة 
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مغ الشزاـ  (67/2) السادة ). 27او مغ شأنيا اف تفيج ذلظ فعمية اف يقخ بيحه البيشات الستيع , 
 (االساسي

اما ؼيسا يتعمق بالؿبس عمى الذخز السصمػب لمسجعى العاـ ىشاؾ اجخاءات يجب اتباعيا   
فالسحكسة تقجـ شمبا  الى أؼ دولة لمؿبس عل شخز مػجػد عمى اقميسيا وتدميسو لمسحكسة شبقا  

اـ السحكسة ولالجخاءات الستبعة في القػانييغ الػششية لتمظ الجولة وشبقا  لقػاعج تدميع لشط
فالسجعي العاـ عشجما يتخح  (.( مغ الشطاـ االساسي58/1السادة ) .)28السجخميغ في القانػف الجولي 

ئخة االجخاءات مغ اجل التحقيق في أؼ دولة والتي تكػف بشْاءا  عمى االذف السعصى مغ قبل الجا
التسييجية لو, حيث ذلظ مغ اجل جسع االدلة والبخاىيغ التي تثبت الجعػػ داخل اقميع دولة شخؼ 
في الشطاـ االساسي، فاذا لع يجج أؼ مداعجة مغ تمظ الجولة جازلو اف يمتسذ مغ الجائخة 

عغ  لصخؼالجولة ا سؤاؿوعمى الجائخة  والتسييجية إف يتخح   االجخاءات السشاسبة في اقميع الجولة ,
 (( مغ الشطاـ االساسي54السادة ) ).29التعاوف مع السجعي العاـ وسساع اراء تمظ الجولوسبب رفس 

فعشجما يتأكج السجعي مغ السعمػمات التي قجمت وبعج اجخاء التحخؼ واالستجالؿ يقػـ السجعي   
لذخز السصمػب العاـ بابالغ الجائخة التسييجية في السحكسة حتى يتع اصجار امخا  بالؿبس عمى ا

وحزػرة الى السحكسة , كل ىحا بعج اف تقتشع الجائخة التسييجية بالسعمػمات التي قجمت ليا مغ 
قبل السجعي العاـ، وتكػف اسبابا  مقشعة ومعقػلة  تػفخ االعتقاد باف الذخز ارتكب جخيسة تجخل 

  (250: 2006.)حسػدة،30ضسغ اختراصيا واف تقتشع بزخورة القاء الؿبس عمى الذخز
حيث يبقى امخ الؿبس سارؼ السفعػؿ حتى تأمخ السحكسة بػقف تشفيحه او الغائو , وبشاء  عمى 

سحكسة شمب السداعجة الجولية لتشفيح امخ الؿبس, لمالؿبس احتياشيا  , و امخ الؿبس يجػز الغاء 
 ويجػز لمجائخة التسييجية تعجيل امخ الؿبس بشاءا  عمى شمب السجعي العاـ.

 
 االستجهاب:يالثان بشدال
مخحمة االستجػاب مغ السخاحل السيسو والخصخه في مخحمة التحقيق االبتجائي وىي ميسو ايزا"   

اولت التذخيعات الػششيو  ، فقججوليو ونطخا" لخصػرة السخحمواثشاء التحقيق اماـ السحكسو الجشائيو ال
ػب في ىحه السخحمو اىسية كبيخه ليحه السخحمو حيث يكػف ىشاؾ ضسانات متعجده لمذخز السصم

ووفقا" لمشطاـ االساسي لمسحكسو الجشائيو الجوليو فقج اعصي ىحا الشطاـ  (.250: 2013.)نسػر،31
لمسجعي العاـ سمصة استجػاب الستيع في مخحمة التحقيق االبتجائي ولكغ الشطاـ لع يحكخ الصخيقو 

ي مخحمة االستجػاب التي يجػز لمسجعي العاـ استجػاب الستيع ولكغ يبيغ انو يجب حزػره ف
 : 2006)نجع،.32ويجب اف يكػف ىحا الذخز الستيع متستعا" بكافة الزسانات السقخره لو 

270) 
 

 انيالسبحث الث
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 صدور الحكمبعد و  ةواجبات السدعي العام اثشاء مرحمة السحاكس
عتساد يتع ا  تخجح االدانةاالدلو  وجػدذخز لمجخائع السحخمو دوليا" و بعج التأكج مغ ارتكاب ال  

( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسو الجشائيو 60التيع السشدػبو لمذخز الستيع وقج حجدت الساده )
الجوليو التاكج مغ التيع قبل اجخاء السحاكسو ؼبعج اكتساؿ اجخاءات التحقيق وتقخيخ احالة الذخز 

اف تقتشع بأف الى السحكسة او مثػلو شػعا  او بشاء عمى امخ حزػر ويكػف عمى الجائخه التسييجيو 
الذخز قج بمغ بالجخائع مغ السجعي العاـ وحقػقو ايزا  بسا في ذلظ حقو في التساس افخاج 

وبعج ذلظ تعقج الجائخه التسييجيو في  (Nicolas،2002  :76 .)33مؤقت انتطارا" لمسحاكسو 
 السحكسو في خالؿ فتخة معقػلو مغ تقجيع الذخز الى السحكسة او حزػره الى السحكسو جمدو

بحزػر يتع العتساد التيع التي يعتـد السجعي العاـ شمب السحاكسو عمى اساسيا وعقج الجمدو 
 مغ الشطاـ االساسي(. (1( فقخه )42لساده )ا .)34ومحاميو  التيعالسجعي العاـ والذخز السشدػب اليو 

ويجػز كحذلظ لمجائخه التسييجيو بشاءا" عمى شمب السجعي العاـ عقج جمدو بػياب الذخز 
السشدػب لو التيسو , مغ اجل اعتساد التيع التي يعتـد السجعي العاـ شمب السحاكسو عمى اساسيا 

0  
و لمستيع فعميو تبميغ الجائخه التسييجيو والستيع بدػ سشوعشجما يشػؼ السجعي العاـ تعجيل التيع ال  

ججيجه يقـػ  ( يػما" وكحلظ بالشدبو الضافة ادلو15) قمياو بسجه ابالتعجيل قبل مػعج الجمد
السجعي العاـ بيحه االضافو ألية ادلو ججيجه يجعع فييا التيع في الجمدو وىحه االجخاءات نفديا 

( يػـ قبل 15تعصى لمستيع في حاؿ تقجيع ادلو مشو لمجائخه التسييجيو يقجميا بسجه ال تقل عغ )
تيع و لمخد عمى تعجيل الى الستيع ميموكحلظ يعص (( مغ الشطاـ االساسي61الساده ) .)35مػعج الجمدو 

بعج تبميغو مغ الجائخه التسييجيو ويحق لكل مغ الصخفيغ حق في تأجيل مػعج جمدو اقخار التيع 
  (( مغ الشطاـ االساسي4-61الساده))0  36ويحق لمجائخه تأجيميا مغ تمقاء نفديا 

 السطمب االول 
 محاكسة الستهم  

السحكسة اف يكػف ىشاؾ محاكسو عادلو مغ الػضائف االساسيو لمجائخه االبتجائيو في  
وسخيعو واف يكػف ىشاؾ جػ مغ االحتخاـ التاـ لحقػؽ الستيع والسخاعاه الػاجبو لحساية السجشي 

وعشجما يتع احالة القزيو اف  (وقػاعج االثبات ئية( مغ القػاعج االجخا77لمساده ) ),37عمييع والذيػد 
ويكػف لمجائخه االبتجائيو السشػشو  ةاالساسي لمسحكس ( مغ الشطاـ63اده )السحكسو  وذلظ وفقا" لمس

قػـ بتجاوؿ مع االشخاؼ واف تتخح التجابيخ الالزمو لتدييل سيخ االجخاءات تو اف في نطخ القزي
عمى نحػ عادؿ وسخيع و اف تحجد المغو او المغات لػاجب استخجاميا في السحاكسو , وتقـػ 

لع يدبق الكذف عشيا وذلظ قبل بجء السحاكسو بػقت  كحلظ بالترخيح بالسعمػمات والػثائق التي
 (( مغ قػاعج االثبات78لمقاعجه ) .)38كافي الجخاء التحزيخ السشاسب لمسحاكسو 
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أف تكػف  في السحكسةاال اذا رأت الجائخه التسيجيو  وفي بجاية الجمدات والتي تكػف عمشية  
مغ اجل حساية السعمػمات الدخيو دتجعي الى ذلظ يالسحاكسو سخيو اذا كاف ىشاؾ ضخؼ جمدات 

التيع عمى الستيع التي سبق اعتسادىا مغ قبل  تالوةتعيغ تقجيسيا كادلو , فيتع و التي يياو الحداس
الجائخه التسييجيو ويجب عمى الجائخه اف تتأكج مغ أف الستيع يفيع شبيعة ىحه التيع , ويجب 

ليا ويجػز لمقاضي اف يرجر اثشاء السحاكسو  رهانكااو اعصائو الفتخه الكاؼيو لالعتخاؼ بيحه التيع 
امػرا" تتعمق بديخ اجخاءات السحاكسو ضسانا  لديخىا بالعجالو والشداىو واف يتع اعصاء االشخاؼ 

 (( مغ الشطاـ االساسي64( مغ الساده)6لمفقخه ) .) 39الفخصو الكاؼيو لتقجيع ادلتيع 
 

 الفرع األول
 اعتراف الستهم

تيع بسا ندب اليو مغ تيع فاف الجائخه االبتجائيو في حاؿ اقتشعت بثبػت في حاؿ اعتخاؼ الس  
بالحنب مع أية ادلو اضاؼيو جخػ تقجيسيا تقخيخا" لجسع الػقائع االساسيو الالزمو  والسدائل واعتخاف

 ة،الستيع بارتكابو تمظ الجخيس الثبات الجخيسو الستعمق بيا االعتخاؼ بالحنب جاز ليا اف تجيغ ىحا
تقجيع عخض اوفى لػقائع الجعػػ فانيا تحؿيقا  لسرمحة  شمبتخه االبتجائيو في حاؿ اف الجائأما 

الستيع والعجالة، جاز ليا أف تصمب مغ السجعي العاـ تقجيع أدلة اضاؼية يجػز ليا اف تحيل 
 جعي العاـالقزيو الى دائخة ابتجائيو ثانيو وال تكػف السحكسو ممدمو باؼ مشاقذات تجخؼ بيغ الس

( مغ الساده 1الفقخه))0 40تيع او االعتخاؼ بالحنب او العقػبو الػاجب تصبيقيا والجفاع بذاف تعجيل ال
(65)) 

ويعتبخ الستيع بخػء حتى تثبت ادانتو مغ قبل السحكسو ويقع عمى عاتق السجعي العاـ اثبات   
اـ قبل اف ترجر اف الستيع محنب ويجب اف تقتشع السحكسو باالدلو السقجمو مغ قبل السجعي الع

السحكسو حكسيا باالدانو , ؼيجب اف يتع محاكستو محاكسو عمشيو وندييو ولو حقػؽ بأف يتاح لو 
الػقت الكافي لتحزيخ دفاعو والتذاور مع محاميو وال يجػز تأخيخ محاكستو ويكػف لو حخية 

الفقخه ) ,41سحكسومشاقذة الذيػد بشفدو ولو اف يصمب تخجسة اقػاؿ الذيػد بػاسصة متخجع تختاره ال
وال يجػز اجبار الستيع عمى الذياده ضج نفدو ولو حق ايزا  بالتداـ  (( 67( مغ الساده )1)

, وعمى السجعي العاـ اف يكذف في اقخب وقت مسكغ  وعجـ اعتبار صستو اقخار بالحنب  الرست
ستيع بخاءة ال االدلو التي في حػزتو او تحت الديصخه التي يعتقج انيا تطيخ او تحسل الى اضيار

ف مغ ذنبو او التي قج تؤثخ عمى مرجاؾية ادلو االدعاء وعشج الذظ في تصبيق ىحه الفقخه او تخف
  .خ تفرل السحكسو في االم

وتقػـ السحكسو بسعاؾبة االشخاص الساثميغ اماميا في حاؿ ارتكابيع سمػكا  مخالفا  لمقانػف   
تػجييات السحكسو حيث تقػـ السحكسو بأبعاده يعصل ؼيو اجخاءات السحاكسة او في حاؿ الخفس ل

ل باعساؿ خو اثشاء ؾياـ السحكسو بعسميا تيعغ غخفة السحكسة او بالغخامو , وىشاؾ افعاؿ اجخام
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السحكسو وكل دولو شخؼ في السحاكسو يجب اف يشطع قانػنيا الجاخمي التعاوف الجولي في حاؿ 
ي حاؿ االدانو باالخالؿ بسجة الدجغ مجه اخالؿ اؼ شخز باجخاءات السحكسو وتػقع العقػبو ف

ال تتجاوز خسذ سشػات او بغخامو وفقا" لمقػاعج االجخائيو وقػاعج االثبات او بالعقػبتيغ معا ، 
وتػسع كل دولو نصاؽ تصبيق قػانيشيا الجشائيو التي تعاقب عمى االفعاؿ االجخاميو السخمو بدالمة 

 فقخةال)0 42لتذسل االفعاؿ االجخاميو السخمو بأقامة العجؿ عسمية التحقيق او العسميو القزائيو فييا 
  (( مغ الشطاـ االساسي70( مغ الساده )2)
كػف لمسحكسو سمصة شمب تقجيسيا جسيعا" يلو السقجمو والتي تترل بالجعػػ ؼوؼيسا يتعمق باالد 

بالدخيو وال والتي تخػ ضخورة في تػضيح الجعػػ , وعمى السحكسة اف تخاعي االمتيازات الستعمقو 
تصمب اثبات وقائع معخوفو لمجسيع ولكغ يجػز ليا اف تحيط بيا عمسا  مغ الشاحيو القزائيو وال 
تقبل االدلو التي يتع الحرػؿ عمييا نتيجة انتياؾ الشطاـ االساسي او لحقػؽ االنداف السعتخؼ 

( مغ 69( مغ الساده)2قخه )الف)0 43بيا دوليا" اذا كاف االنتياؾ يثيخ شكا" كبيخا" في مرجاؾية االدلو 
  (الشطاـ االساسي

وفي نياية السحاكسة وبعج اف تدتسع السحكسو لبيشات السجعي العاـ واالدلو والتي قجميا وما   
قجمو الستيع مغ ادلو دفاعيو سػاء بػاسصتو او بػاسصة وكالء الجفاع تقخر السحكسو انياء 

في حاؿ االدانو تقػـ الجائخه االبتجائيو في  تػصمت اليو الجمدات واصجار القخار السشاسب الحؼ
اصجار الحكع السشاسب حدب البيانات السقجمو ليا وتزع في حدبانيا الجفػع السقجمو اثشاء 
السحاكسو وذات الرمو بالحكع، ويجػز لمجائخه االبتجائيو مشيا بشاء عمى شمب مغ السجعي العاـ او 

( 1الفقخه) ).44ع او ادلة اضاؼيو ذات صمة بالحكع ىشاؾ دفػ  اذا كافالستيع اف تعقج جمدو اخخػ 
االستساع الى اؼ  وخالؿ الجمدات االضاؼي وال يسشع  (( مغ الشطاـ االساسي74مغ الساده )

مالحطات، ويكػف االستساع أيزا لمذيػد خالؿ الجمدات عشج الزخوره، ويكػف اصجار الحكع 
سو تحجيج يػـ معيغ الضاؼيو تقخر السحكعمشا  وفي حزػر الستيع وعشج االنتياء مغ الجمدات ا

  0الصجار القخار
السحكسو واذا قامت السحكسو بأصجار قخار في قزية ال يتشاسب مع القزيو أؼ لع تمتـد   

عمييا نطاـ السحكسو الجشائيو الجوليو فأنو ليذ لمسحكػـ عميو  بستصمبات القخار التي نز
االستئشاؼ، وعمى محكسو االستئشاؼ  دائخةخار لجػ الحق في استئشاؼ القاالعتخاض عميو وانسا لو 

ستئشاؼ بالفدخ يتع اال دائخةذا صجر قخار مغ االبتجائيو او فدخو، وا جائخةخار الاف تقخر صحة ق
 (( مغ الشطاـ االساسي74( مغ الساده)3الفقخه))0 45االبتجائيو العادة الشطخ ؼيو  جائخةاعادتو الى ال

 
 

 الفرع الثاني
 العقهبة
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السحكسة حكسيا اما بالبخاءة او بعقػبة مشاسبو بحق الستيع، وتكػف الجائخة االبتجائية ب ترجر
( سشة او الدجغ السؤبج، 15الدجغ لسجة ال تديج عمى ) جائخة االبتجائيةالتي ترجرىا ال العقػبة

كبة حيثسا اذا كانت الجخيسة مغ الخصػرة البالغة،  وتخاعي السحكسة في حالة تعجد الجخائع السخت
مغ قبل الجاني اذا صجر مغ السحكسة في ىحه الحالة نػعيغ مغ العقػبات االوؿ لكل جخيسة 

ذتخط اف ال تديج عمى بلػحجىا والثاني حكع مذتخكا لجسيع الجخائع تحجد الحج االعمى لمعقػبات 
( سشة او الدجغ السؤبج ويتع خرع مجة التػؾيف مغ السجة التي حكع فييا 30الدجغ لسجة )

وقج يتبع العقػبة االصمية الدابقة عقػبة  (مغ الشطاـ االساسي(103( مغ السادة )2الفقخة) ).46زالذخ
تبعية مشيا فخض غخامات مالية او مرادرة العائجات او السستمكات برػرة مباشخة او غيخ مباشخة 

 . 
ي تمتـد بو ويتع تشفيح العقػبة حدب ما فخضة الشطاـ االساسي لمسحكسة  الجشائية الجولية والت  

الجوؿ السػقعو عمى الشطاـ بأف تتقاسع الجوؿ مدؤولية تشفيح احكاـ الدجغ بذكل عادؿ حيث ال 
يجػز الؼ دولة اف تقخر زيادة او انقاص العقػبة الؼ ضخؼ مغ الطخوؼ وتحكع قػاعج الدجغ 

عمييع جػز أف تكػف ضخوؼ الدجشاء السحكػـ يالسعاييخ الجولية الخاصة في جسيع األحػاؿ، وال 
مغ قبل السحكسة أقل مغ ضخوؼ الدجشاء السحكػـ عمييع مغ قبل محاكع الجولة وفي حاؿ عجـ 

( مغ 103( مغ السادة )3الفقخة ) ).47قبػؿ الجولة لمدجشاء تشفح العقػبة في الجولة السزيفة لمسحكسة 
 (الشطاـ االساسي

   
 السطمب الثاني 

 سة مهقف السدعي العام اثشاء الطعن بقرار السحك 
عشجما تقػـ السحكسة باصجار قخارىا السشاسب في القزية السعخوضة عمييا فاف ميسة الجائخة   

االبتجائية تشتيي ويأتي دور دائخة اخخػ ىي الجائخة االستئشاؼية الف قخار السحكسة بيحا الذاف ليذ 
مقػاعج االجخائية قخار قصعيا . اذ يجػز استئشاؼ قخار صادر مغ السحكسة الجشائية الجولية وفقا  ل

في وقػاعج االثبات النو يحق لمسجعي العاـ اف يتقجـ باستئشاؼ استشادا الى الغمط االجدائي والغمط 
 /81/2السادة ) ). 48الػقائع او الغمط في القانػف او اؼ سبب اخخ يسذ نداىة االجخاءات او القخار

 (أ( مغ الشطاـ االساسي
وكحلظ لمسجعي العاـ استشئاؼ الحكع بالعقػبة وفقا  وكحلظ يحق لمذخز السجاف في القزية   

ويحق لجائخة االستشئاؼ  والجخيسة، العقػبة ت ، بدبب عجـ التشاسب بيغلقػاعج االجخاء واالثبا
شقس االدانة جديئا  او كميا  ، جاز ليا اف تجعػ لىشاؾ سببا   استجعاء السجعي العاـ اذا رات اف

بيحه االدانة، ويدخؼ  ا  سباب في ذلظ واف ترجر قخار قجـ االسجاف اف ي السجعي العاـ والذخز
االجخاء نفدة عشجما تخػ السحكسة اثشاء نطخ االستئشاؼ ضج ادانة فقط واف ىشاؾ مغ االسباب ما 
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يدػغ تخؽيس العقػبة. ويبقى الذخز تحت التحفع اثشاء تمظ االجخاءات ما لع تأمخ الجائخة 
 (( مغ الشطاـ االساسي82)مغ السادة  (1الفقخة ) ).49االبتجائية بغيخ ذلظ 

أما بالشدبة الجخاءات االستئشاؼ، فاف حكع الجائخة فييا يكػف باغمبية اراء القزاة ويكػف في 
جمدة عمشية ويجب اف يبيغ الحكع السباب التي يدتشج الييا، وفي حاؿ عجـ وجػد اجساع بالشدبة 

ألغمبية، ولكغ يحق ألؼ مغ قزاة الجائخة اف لمقخار الرادر في الجائخة االستئشاؼية فانو يرجربا
يرجر رأيا  مشفرال  بذاف السدائل القانػنية ويجػز لجائخة االستئشاؼ اف ترجر حكسيا في غياب 

فاذا تبيغ لمجائخة اف االجخاءات السدتأنفة  (( مغ الشطاـ االساسي1/ج/81السادة ) )،50الذخز السجاف 
 بالغمط مذػبا   حكع السدتانف كافالعقػبة، واف ال القخار او يخل بى نحػ كانت مجحفة عم

في الػقائع او في القانػف او بغمط اجخائي ؼيجػز ليا اف تمغي او تعجؿ العقػبة او اف  الجػىخؼ 
تامخ باجخاء محاكسة ججيجة اماـ الجائخة االبتجائية االصمية لكي تفرل في السدالة ويتع تبميغ دائخة 

ا اف تصمب بشفديا ادلة ججيجة لمفرل في السدالة فاذا كاف االستشئاؼ بالشتيجة، ويجػز لي
فال  ،استئشاؼ القخار او حكع العقػبة قج قجـ مغ الذخز السجاف او السجعي العاـ بالشيابة عشو

 .   51يسكغ تعجيمة عمى نحػ يزخ بسرمحتو 
وججت اسباب تتيح وعشجما ترجر الجائخة االستئشاؼية قخارىا فاف ذلظ القخار ال يقبل الصعغ اال اذا  

فخصة اعادة الشطخ في تمظ الحكع الرادر، ويقرج باعادة الشطخ  باإلدانة او العقػبة ؾياـ 
السحكسة بعج اف اصبح الحكع قصعيا  اف تعيج الشطخ بالقخار الحؼ اصجرتو بشاء عمى حجوث 

ال يػجج  مدتججات ججيجة تؤثخ في سيخ العجالة ويحق لجائخة االستئشاؼ رفس لصمب اذا رات انو
اساس لو واذا قخرت اف الصمب ججيخ باالعتبار جاز ليا اف تجعػ الجائخة االبتجائية االصمية 
لالنعقاد مغ ججيج او تذكل دائخة ابتجائية ججيجة او تبقى عمى اختراصيا بذأف السدألة، بيجؼ 

الثبات التػصل بعج سساع األشخاؼ عمى الشحػ السشرػص عميو في القػاعج االجخائية وقػاعج ا
  .52الى قخار بذأف ما اذا كاف يشبغي اعادة الشطخ في الحكع 

 
 الخاتسة

يػجج ىشاؾ صالحيات مسشػحة لمسجعي العاـ لجػ السحكسة الجشائية الجولية، ىحه الرالحيات   
سحكسة الجشائية الجولية في مجاؿ اليات السجعي العاـ الػششي، حيث أف عسمو تختمف عغ صالح

الجخائع تكػف خاصة بالجخائع الجولية وتتعمق بالتجخل بديادة دوؿ،  خرػصا أف ،قيػد عمييايػجج 
وكحلظ صعػبة السػقف بالشدبة لتحخيظ الجعػػ العسػمية مغ قبمو بالشدبة لمجوؿ التي لع تػقع 

عمى الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية، حيث يكػف اتجاه بعس الجوؿ بالخغبة مغ 
السجعي العاـ ىػ دافع سياسي ولكغ يتع استخجاـ نفػذه في ىحه السخحمة  تحخيظ الجعػػ مغ قبل

 ويتخح غصاء الذخعية القانػنية.
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ء محاكسة الستيع فاالجخاءات الخاصة بعسل السجعي العاـ في السحكسة الجشائية الجولية أثشا   
دورا لمتػؾيف  مظنيا ال تسمظ أجيدة خاصة بالؿبس عمى الستيسيغ، وكحلظ ال تسالاماـ السحكسة، 

كسة. ومغ بالجوؿ األعزاء لمؿبس عمى الستيسيغ وتدميسيع لمسح لحا فأنيا تدتعيغأو معتقالت، 
 تػصمشا الى عجة نتائج و:ذلظ تػصيات نػردىا عمى الشحػ التالي: خالؿ ىحه الجراسة فقج

 الشتائج -
جعػػ اعصاء السجاؿ لسجمذ األمغ الجولي صالحية التػصية لمسجعي العاـ بتحخيظ ال (1

 العسػمية عمى دوؿ وأشخاصيا لع تػقع عمى الشطاـ االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية.
في السحكسة الجشائية الجولية ىي صاحبة اصجار أمخ الؿبس عمى  التسييجيةالجائخة  (2

 الستيسيغ وليذ مغ صالحيات السجعي العاـ.
بل شخز، وإنسا أخح لع يحجد الشطاـ األساسي لمسحكسة عقػبة لكل جخيسة مختكبة مغ ق (3

 بالجخائع السختكبة بسجسميا عمى الخغع مغ أنيا تكػف مختمفة بصبيعاتيا.
في الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية ؼيسا يخز العقػبة باخترارىا في  جاء (4

 بأكثخ مغ مادة وبذكل مفرل وواضح. تفشيجىامادة واحجة فقط، والتي كاف مغ الػاجب 
في مدخح الجخيسة خرػصا  ا  الحؼ يكػف متػاججيتع تحجيج عقػبة الفاعل األصمي و لع  (5

 عشجما يكػف ىشاؾ شخيظ لع يداىع مباشخة بحجوث الجخيسة.
لع يتع تحجيج الحج األعمى لمعقػبة عشجما يقـػ شخز بإرتكاب أكثخ مغ فعل اجخامي،  (6

( سشة، فإذا 30اوز )السحكسة عشجما يرجر القاضي حكسا واحجا ال يتجحجدت ىحا وقج 
أو في حالة الدجغ السذتخؾ، كسا لػ قاـ شخز بارتكاب جخائع  وكانت العقػبة مذتخك

 ( سشة.30) ( سشة فانيا تخفس العقػبة لتربح60مجسػع عقػبتيا )

 
 التهصيات

دعػتو اعصاء السجعي العاـ صالحية مباشخة بجعػة أؼ شخز يخػ السجعي العاـ أف  (1
لحؿيقة خاصة عشجما يكػف ىحا الذخز مغ الجوؿ غيخ األعزاء حزػره ضخوريا في كذف او 

 في السحكسة.
أف يكػف لمسجعي العاـ رأؼ في أف عسمو يكػف خارج السحكسة أؼ باالنتقاؿ الى الجولة  (2

أقػاليع تداعجه في البحث عغ مختكب  اذا كانت شخؼ في الشداع ألخح أقػاؿ أؼ أشخاص
 الجخيسة.
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كسة الجشائية الجولية، مغ اختراص السحيكػف اجخامي تحجيج عقػبة مشاسبة لكل فعل  (3
 .عقػباتغ مادة في الشطاـ األساسي لمأكثخ م وافخاد

أف يكػف ىشاؾ تفخيج لمعقػبة السخكبة خاصة عشجما يختكب عجة أشخاص جخيسة أو عجة  (4
 جخائع خاضعة الختراص السحكسة.

خاص لع تػقع دوليع صالحيات لمسجعي العاـ في تحخيظ الجعػػ العسػمية عمى اش مشح (5
 داف والحج مغ صالحيات مجمذ األمغعمى الشطاـ األساسي، أو عمى دوؿ تشتيظ حقػؽ االن

 بالتجخل في ىحا الذأف.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

 

This study concluded the statement of the nature of the work of the 

public prosecutor at the International Criminal Court, where it was 

found that the powers of the prosecutor's restricted to certain things 

not found within the purview of the National Prosecutor. Through 

this study, which has been divided into several sections and demands 

addressed the nature of the work of the Prosecutor at the 

International Criminal Court and how the procedures that must be 

followed from the first what is the trigger sheet and collect the 

evidence and intelligence, and then follow-up after referral to the 
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International Criminal Court, as well as knowledge of the qualities 

that must be displayed by a person who is a member of the 

international public prosecution because the offenses for which it 

would differ completely different from the national crimes. As well as 

this study shows how to take the case to the court and the role of the 

public prosecutor in the proceedings and how to provide evidence as 

well as the appeal of judgments issued by the Court.. 
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1
الساده االولى مغ نطاـ روما االساسي لمسحكسو الجشائيو الجوليو عمى ) تشذأ بيحا محكسو جشائيو دوليو )  نرت 

السحكسو ( وتكػف السحكسو ىيئة دائسا ليا الدمصو لسسارستو اختراصيا عمى االشخاص ازاء أشج الجخائع خصػره 
لجولي , وذلظ عمى الشحػ السذار اليو في ىحا الشطاـ االساسي وتكػف السحكسو مكسمو لمػاليات مػضع االىتساـ ا

 0القزائيو الجشائيو الػششيو ويخزع اختراص السحكسو واسمػب عسميا الحكاـ ىحا الشطاـ االساسي 
2
 الشطاـ ىحا صبقي. 1 ) يأتي ما عمى الجوليو الجشائيو لمسحكسة االساسي روما نطاـ مغ( 27) الساده نرت 

 فأف,  خاص وبػجو الخسسيو الربغو بدبب تسييد اؼ دوف  متداويو برػره االشخاص جسيع عمى االساسي
 او" مشتخبا" مسثال او بخلساف او حكػمو في عزػ او حكػمو او لجولو" رئيدا أكاف سػاء لمذخز الخسسيو والرف

 ال انيا كسا االساسي الشطاـ ىحا بسػجب الجشائيو والسدؤولي مغ االحػاؿ مغ حاؿ باؼ تعؽيو ال" حكػميا" مػضفا
. ال ححٕل انحصاَاث أٔ انقٕاعذ االجزائٛت انخٙ قذ حزحبظ بانصفت 2 0العقػبو لتخؽيف" سببا ذاتيا حج في تذكل

انزسًٛت نهشخص، سٕاء كاَج فٙ اطار انقإٌَ انٕطُٙ أٔ انذٔنٙ، دٌٔ يًارست انًحكًت اخخصاصٓا عهٗ ْذا 

 انشخص(.

مع )الجشائيو الجوليو عمى ما يأتي  ( مغ نطاـ روما االساسي لمسحكسو17( مغ الساده ) 1الفقخه )أ / تنر 3
سو اف الجعػػ غيخ مقبػلو في حالة ما )أ( اذا كانت ( تقخر السحك1الجيباجو والساده )( مغ 10مخاعاة الفقخه )

 تكغ الجولو حقا" راغبو في االضصالع بالتحقيق يا واليو عمييا ما لعلقيق او السقاضاه في الجعػػ دولو تجخؼ التح
 0والسقاضاه او غيخ قادره عمى ذلظ

( مغ نطاـ روما االساسي لمسحكسو الجشائيو الجوليو عمى ما يأتي )أ( 17( مغ الساده )1الفقخه ) ب/ نرت 4
و ما )ب( اذا كانت قج اف الجعػػ غيخ مقبػلو في حال ة( تقخر السحكس1( مغ الجيباجو والساده )10مخاعاة الفقخه )

لع يكغ القخار  اولة عجـ مقاضاة الذخز السعشي ، ماجخت التحقيق في الجعػػ دولو ليا والية عمييا وقخرت الج
 ناتجا  عغ عجـ رغبة الجولة او عجـ قجرتيا عمى السقاضاة .

 
 مى ما يمي :( مغ نطاـ روما االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية ع17( مغ السادة )2الفقخة ) نرت 5
لتحجيج عجـ الخغبة في دعػػ معشية ، تشطخ السحكسة في مجػ تػافخ واحج او اكثخ مغ االمػر التالية ، حدب )

اءات أو يجخؼ بيا القانػف الجولي : )أ( جخػ االضصالع باالجخ  يعتخؼمخاعاة اصػؿ السحاكسات التي الحالة مع 
غ جخائع ساية الذخز السعشي مغ السدؤولية الجشائية عالػششي بفخض ح االضصالع بيا او جخػ اتخاذ القخار

. )ب( حجث تأخيخ ال مبخر لو في االجخاءات بسا يتعارض في ىحه الطخوؼ مع داخمة في اختراص السحكسة
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. )جػ( لع يباشخ االجخاءات او ال يجخؼ مباشختيا بذكل مدتقل او نديو او نية تقجيع الذخز السعشي لمعجالة 
 . (شختيا عمى نحػ ال يتفق في ىحه الطخوؼ مع نية تقجـ الذخز السعشي لمعجالةبػشخت او تجخؼ مبا

 

ػاعج ىحه االتفاؾية لع تخػ قي الجشائي ، خاصة وأف ؼ والتي كانت البحرة االولى لمقانػف الجولأتت اتفاؾية الىا 6
االتفاؾية ، فأصبحت ػر مغ التصبيق العسمي ، بدبب عجـ وجػد مؤسدة دولية تفخض عمى الجوؿ تصبيق ىحه شال

مخالفتو لقػاعج قانػف الحخب  حبخا  عمى ورؽ ، فالسشترخ ىػ الحؼ يشتقع مغ خرسو ويفخض عميو العقاب بحريعة
 .ويعاقب مغ يخاه محال  لمعقاب يشةعدكخييغ ويقخر العقاب حدب قػانمغ افخاد دولتو مغ الالسحاكع  الحؼ يشذأ فيػ

 . 33، ص2002ي الجشائي ، دار السصبػعات الجامعية ، االسكشجرية ،د . فتػح الذاذلي . القانػف الجول -
 

7
النذاء السحكسة الجشائية الجولية تحػال  جحريا  في القانػف الجولي الجشائي ، فقج جسع قانػف العقػبات وقانػف  .1

مػى مختكبييػا ع االجخاءات الجدائية ، فشز السذخوع عمى الجخائع وىي السحـخ ارتكابيا ، والعقػبات التي تفػخض
ة العامػػة فػػي عقػػاب السجػػخميغ ، وبػػحلظ فػػاف نطػػاـ رومػػا االساسػػي لمسحكسػػة الجشائيػػة بػػايش، ثػػع حػػجد اجػػخاءات ال

 الجولية يعج نطاما  جشائيا  متكامال  لكػنو يتزسغ الجخائع والعقػبات واالجخاءات الجشائية .

 - Arena, Amedeo, The Sources of Law of the Police and Judicial Cooperation in 

Criminal Matters and their Effects in National Legal Orders Before and After the 

Lisbon Treaty (January 25, 2010).p59.  

 
 

8
 ( مغ نطاـ روما االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية .42( مغ السادة )1لفقخة )ا 
بيغ المغات الخسسية لمسحكسة وىي المغات التي تشذخ بػاسصتيا االحكاـ ( مغ الشطاـ االساسي 50تسيد السادة ) 9

الرادرة مغ السحكسة وبعس السدائل االساسية التي تقخرىا ىيئة الخئاسة بسػجب قػاعج االجخاءات 
واالثبات ، وىحه المغات ىي العخبية واالسبانية واالنجميدية والخوسية والريشية والفخندية ، وبيغ لغات 

 =في السحكسة أؼ لغة االجخاءات والتػثيق وىي المغة الفخندية واالنجميدية ، عمى اف يجػز افالعسل 
ذا كاف تأذف السحكسة باستخجاـ لغة اخخػ بشاءا  عمى شمب االشخاؼ في الجعػػ ويدسح ليا بالتجخل ا=

الشطاـ ( مغ 50( مغ السادة )2االجخاءات واالثبات بسقتزى الفقخة ) قػاعجضخورؼ ، حيث اجازة 
االساسي لييئة الخئاسة االذف باستخجاـ احجػ المغات الخسسية السحكػرة في حالة ما اذا كانت اغمبية 
اشخاؼ الجعػػ تفيع وتتكمع المغة او شمب ذلظ السجعي العاـ او الجفاع او اذا كاف استخجاـ ىحه المغة 

لجشائية الجولية ، مشذأة السعارؼ ، د. باسل يػسف : السحكسة ا عيديج مغ فاعميتو التجابيخ. لمسديج راج
 . 80، ص 2008االسكشجية 

 

مغ اىع ما يالحع عمى الصبيعة القانػنية لسياـ واختراص االدعاء العاـ في السحكسة ىػ اف احكاـ الشطاـ  10
االساسي جعمت مشو يجسع بغ سمصتي التحقيق واالتياـ عمى غخار سمصات الشيابة العامة السشحجر مغ نطاـ 

 ب والتحخؼ الحؼ ىػ التيشي الشذأة كسا في فخندا واالنطسة القانػنية الستأثخة بو كغالبية الجوؿ العخبية .التعقي
 251، ص 2001ية ، بيخوت ،حقػؾي ، مشذػرات الحمبي الئد . عبجالقادر القيػجي : القانػف الجولي الجشا -
 . 83، ص : السحكسة الجشائية الجولية ، مخجع سابقد . باسل يػسف  -
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يجػز لمسجعي العاـ والسدجل بتعييغ السػضفيغ السؤىميغ حدبسا تدتمدمو الحاجة في مكتب السجعي العاـ بسا  11

فييع السحققيغ ، حيث يجػز لمسجعي العاـ االستعانة بخبخات مػضفيغ تقجميع مغ دوف مؿياس الجوؿ االشخاؼ او 
انجاز اعساؿ أؼ مغ اجيدة السحكسة بسا فييع مكتب السشزسات الحكػمية الجولية او غيخ الحكػمية لمسداعجة في 

السجعي العاـ ، حيث يجػز لمسجعي العاـ او نائبو أف يأذف لسػضفي مكتب السجعي العاـ غيخ السذار الييع في 
( مغ الشطاـ االساسي اف يسثمػىع في اداء بعس مياميع التي يخػلػ عشيع الؿياـ بيا ما 4( الفقخة )44السادة )

 السياـ السختبصة بذخز السجعي العاـ . عجا السياـ
 ( مغ نطاـ روما االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية .6( فقخة)42السادة ) -
 ساسي لمسحكسة الجشائية الجولية .( مغ نطاـ روما اال5( فقخة)42السادة ) -
او احج نػابو ، حيث  لخئاسة السحكسة الجشائية الجولية اف تفرل بالشدبة لتشحي السجعي العاـ او عدلو ىػ 12

يجػز لمذخز الحؼ يكػف محل التحقيق او السقاضاه اف يصمب في أؼ وقت عجـ صالحية السجعي العاـ او احج 
نػاب السجعي العاـ السباب تخاىا السحكسة مشاسبة لحلظ التشحي ، بالسقابل يجػز لمسجعي العاـ او احج الشػاب 

لشجة معسخ يذػؼ : السحكسة الجشائية  –لمسديج انطخ  . دألةفي اف يعمق عمى السمشاسبا الحق حدبسا يكػف 
 . 22، ص 2008،  عساف، الجولية واختراصيا ، دار الثقافة 

ى العاـ اذا ثبت انو ع( مغ الشطاـ األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية يتع عدؿ السج46/1حدب نز السادة ) 13
و بسقتزى الشطاـ االساسي ، وعمى الشحػ السشرػص عميو قج ارتكب سمػؾ جديع او اخل اخالال  جديسا  بػاجبات

و بسػجب ر عمى مسارسة السياـ السصمػبة مشفي القػاعج االجخائية وقػاعج االثبات او اف يكػف الذخز غيخ قاد
 الشطاـ االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية .

 الجولية . ( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسة الجشائية46( مغ السادة )  1الفقخة )  -

- Clampi, "Other forms of cooperation" in CASSESE GATA – JONES (Eds). The 

Rome statute of the international court, Oxford, 2002.p.55.  

مدتقال  بسباشخة التحقيق مغ تمقاء  اء السجعي العاـ دورا  صاسي لمسحكسة الجشائية الجولية اعجاء في الشطاـ االس  14
الدمصة القزائية لمسحكسة او التساس  اشار دو وعمى اساس السعمػمات التي يحرل عمييا مغ الجخائع فينف

الفقخة الثالثة مغ السادة  تجاء هشار الحج مغ الدمصة السصمقة لجور معمػمات اضاؼية مغ أؼ مرجر كاف ، وفي ا
 قيق بشاءا  عمى شمبو .( عمى انذاء دائخة تسييجية تسشح االذف لمسجعي العاـ بإجخاء التح15)
 ساسي لمسحكسة الجشائية الجولية .( مغ الشطاـ اال15السادة ) -
15
جاء في نطاـ روما االساسي انو لع يسشح الجوؿ غيخ االعزاء في نطاميا شمب تحخيظ الجعػػ ، كحلظ لع   

ػنية في جخيسة وصمت ات القانحؿيقؼ قاضي اف يصمب اجخاء التيسشع الشطاـ الييئة القزائية في السحكسة او ال
 الى عمسيع ، ذلظ اف القزاة ال يصمبػف تحخيظ الجعػػ بشاءا  عمى عمسيع الذخري .

حق لو ي الفشمب االذف لتحخيظ دعػػ العامة  السجعي العاـ في امخ صالحيةالجولية  جشائيةقيجت السحكسة ال  16
قة عمى ذلظ حيث يتبيغ اف شمب االذف في مباشخة التحقيق اال بعج صجور االذف مغ الجائخة التسييجية والسػاف

ية ىػ االصل وليذ االستتثشاء مسا يثبت لشا انو سمصة السجعي العاـ لجػ لبة الجو ئاشجال ةحكسسنطاـ روما لم
 السحكسة الجشاية الجولية ليدت مصمقة وانسا اجخاء التحقيق مقيج بصمب االذف والسػافقة عميو مغ الجائخة التسييجية . 

الجولية والتي جاء فييا ) رفس  جشائيةالشطاـ االساسي لمسحكسة ال ( مغ15مغ السادة ) (5الفقخة ) -
الجائخة التسييجية االذف باجخاء والتحقيق ال يحػؿ دوف ؾياـ السجعي العاـ بتقجيع شمب الحق يدتشج الى 

  .(وقائع وادلة ججيجة متعمقة بالحالة ذاتيا 
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ىا شيخ فقط حيث تتمقى اشعار مغ الجولة او السجعي العاـ ىحا االشعار يقـػ الجائخة التسييجية في مجة اقرا  17

يتع ابالغ السحكسة بانيا ستجخؼ او اجخت التحققات السصمػبة مع رعاياىا او غيخىع ويحجد الػالية القزائية فييا ، 
جمة ليا يقـػ السجعي العاـ فاذا لع تأذف الجائخة التسييجية في السحكسة الشيابية الجولية لمسجعي العاـ بالصمب الحؼ ق

بالتشازؿ لمجولة عغ التحقيق ولو واف يصمب مشيا وبرفة مدتسخة عغ مجػ تقجميا بالتحؿيقات التي اجختيا ويجب 
 =عمييا اف تخد دوف تاخيخ عمى تمظ الصمبات ويجب لو بسػجب ىحا التشازؿ اف يعيج الشطخ في تشازلة عغ التحقيق

التشازؿ او في اؼ وقت يصخأ مشو تغييخ والحجس في الطخوؼ التي عميو اف  لمجولة بعج ستة اشيخ مغ تاريخ=
يدتبجؿ مشيا اف الجولة اصبحت غيخ قادرة او راغبة في الؿياـ بالتحقيق ولمسجعي العاـ عغ اجخاء التحقيق ويجػز 

زمة بحفع االدلة اذا بػضع استثشائي اف يقـػ السجعي العاـ بااللتساس مغ الجائخة التسييجية باجخاء التحؿيقات الال
 وججت ادلة ىامة تتعمق بالقزية السخاد التحقيق فييا . 

 ( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية . 18( مغ السادة )3،2الفقختيغ ) -
 

اذا تجرؾ اف ثسو روابط مذتخكة تػجج جسيع الذعػب  01دياجة نطاـ روما االساسي لمسحكسة الجولية  جاء في 18
واذا تقع في  02افة الذعػب تذكل معاتخاثا مذتخكا اذا يقمقيا اف ىحا الشديج يسكغ اف يتسدؽ في اؼ وقت واف ثق

اعتبارىا اف مالييغ االشفاؿ والشداء قج وقعػا خالؿ القخف الحالي ضحايا لفطائع ال يسكغ ترػرىا ىػت ضسيخ 
واذا تؤكج اف اخصخ الجخائع التي  04مغ في العالع اذا تدمع باف ىحه الجخائع الخصيخة تيجد الدمع واال 03االندانية 

تثيخ قمق السجتسع الجولي بأسخه يحب اف ال تسخ دوف عقاب وانو يجب ضساف مفاجئاة مختكبييا عمى نحػ مقاؿ 
وقج عدمت عمى وضع  05مغ خالؿ تجابيخ تتخح عمى الرعيج الػششي وكحلظ مغ خالؿ تعديد التعاوف الجولي 

 ه الجخائع مع العقاب وعمى االسياـ بالتالي في فتح ىحه الجخائع.حج الفالت مختكبي ىح
خاصة  االعزاء ة ليحه الجوؿيالشطاـ االساسي لمسحكسة والقػانيغ الجاخم بيغنذيخ بانو ىشاؾ تشازع يسكغ اف  19

بػجػد مرمحة مباشخة لمجوؿ االشخاؼ في الشطاـ االساسي وذلظ مغ خالؿ وجػد نقز في دساتيخ الجوؿ 
اؼ يسشع تدميع مػاششييا مثل السكديظ وكحلظ مبجا الذخرية يسثل رابصة قػية وسامتو الغخاض االنتساء االشخ 

،  لمػشغ بعكذ مبجا االقميسية وكحلظ مغ السحتسل اف تثار مدالة اعتقاؿ مجـخ يحسل جشدية معيشة دولة شخؼ
 لجػء سياسي ليا .  االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية عمى ـووافقت دولة غيخ شخؼ في الشطا

لة ماجدتيخ ، جامعة آؿ رسا ، يةلعثساف : اقامة الجعػػ اماـ السحكسة الجشائية الجو  عبجخالج  - 
 .50ص ، 2001 ،البيت

اكثخ مغ  وعػػ فقج حرل ججؿ كبيخ ضيخ بسػجببخرػص تجخل السجمذ في صالحية السحكسة وتحخيظ الج 20
ف يكػف لسجمذ االمغ دور في اختراص السحكسة الجشائية اتجاه بيحا الخرػص , فاالتجاه األوؿ رفس ا

القزايا السعخوضة عمييا واخخاجيا عغ االشار القانػني الدميع  ييذعشي اف يؤدؼ الى تدالجولية الف ربصيا معا  ي
ث حكسة اما االتجاه الثال, اما االتجاه الثاني الحؼ ىػ اعصاء السجمذ دورا  كبيخا  في كل ما يتع عخضو عمى الس

 ه تػؾيفي يعصي السجمذ بعس الرالحيات فقط .افيػ اتج
 . 1721/2006والقخار 1721/2006قع يخاجع قخارات مجمذ االمغ القخار ر  -
21
 ياف قخار التعميق يجب اف يكػف باالستشاد الى الفرل الدابع مغ ميثاؽ االمع الستحجة , وليذ لمجخائع الت  

ية , أؼ يجب اف يكػف في نطخ ىحه السحكسة لتمظ الجخائع ما جخل ضسغ اختراص السحكسة الجشائية الجولت
يعكخ صفػ االمغ والدمع العالسي , وكحلظ اف يكػف التعميق في صػرة قخار يرجر عغ مجمذ االمغ وليذ في 

لسجمذ يقمل مغ احتساؿ التعميق صػرة ترخيح يرجر عغ رئيذ السجمذ , ويذتخط ضخورة اصجار قخار مغ ا
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اال نياية النو يجب اف يرجر باإلجساع  لمجوؿ الجائسة العزػية في السجمذ , وقج تكػف الى م اومبخر  دوف 
  استخجاـ حق االعتخاض )الفيتػ( مغ قبل األعزاء اليحػؿ دوف اصجار مثل ىحا القخار . 

 . 344ص , 2001,بيخوت  ،ات الحمبيػر شذيػجي: القانػف الجولي الجشائي مد.عبج القادر الق -
 
1
 :ذ االمغ يتحخيظ الجعػػ عجة شخوط اـ مجملؿييذتخط  

 اف تكػف القزية معخوضة عمى مجمذ االمغ , واف السجمذ قج ناقر ىحه القزية . (1)
 اف تخزع القزية لمفرل الدادس مغ السيثاؽ , أؼ تكػف مسا تيجد االمغ والدمع الجولييغ . (2)
ماتبيغ مغ التحقيق وارتكاب  اذلمسحكسة التحقيق بالقزية , وااف يصمب مجمذ االمغ مغ السجعي العاـ  (3)

 جخائع , فاف السجعي العاـ ىػ الحؼ يقخر احالتيا عمى السحكسة
عمييا في نطاـ روما االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية الػاردة عمى  شرػصف تكػف الجخيسة مغ الجخائع السا

ر مجمذ اميا الى السحكسة , فقخ سبل الحرخ , اما اذا كانت خارج نصاؽ السحكسة فال يجػز لمسجعي العاـ اف يحي
 . تع احالة القزية الى السحكسةحمغ ال ياال
 لفرل الثالث مغ ميثاؽ االمع الستحجة .ا-
 
اضافة بشج  اف مشطسة العفػ الجولية جاء في تقخيخييا عغ السحاكع الجشائية الجولية مغ حيث انذائيا ضخورة 2 

تخفػا افعاال  اجخامية تجخل ضسغ اختراص قاشخاص ا غ رفع شكػػ ضج أؼ شخز اويتعمق بامكانية الفخد م
باية  .يومى اساس البيشات التى تقجـ التحخيظ الجعػػ العسػمية عبسجعي العاـ اف يباشخ السحكسة الجولية  وعمى ال

 2003, ، الجدائخدار ىسػمو لمشذخ’ ي: العجالة الجشائية الجولية ودورىا في حسايو حقػؽ االنداف كشسكا
 . 101ص
 

24
, او قزاه  حققيغمغ دولة األخخػ .ؼبعس الجوؿ تأخح بالتحقيق عغ شخيق م ييختمف الشطاـ ألتحؿيقي الػشش  

مغ قبل جية يصمق عمييا الشيابة العامة , وقج اخحت السحكسة بالتحقيق متخرريغ بالتحقيق , ودوؿ أخخػ تأخح 
سة يصمق عمييا الشيابة العامة تتػلى التحقيق في الجشائية الجولية بيحا الشػع , اذا تػجج مؤسدة مدتمقة في السحك

 بعج ثبػت االدلة ضجىع . ةحكسسال الىيل السجخمػف حالجخائع التي تختكب وىي التي ي

-Laborde, Jean-Paul and DeFeo, Michael L, Problems and Prospects of 

Implementing Un Action Against Terrorism (November 2006). Journal of 

International Criminal Justice, Vol. 4, Issue 5, pp. 1087-1103, 2006.  

اف تكػف لمسحكسة سمصة تقجيع ) ( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسة عمى 87الفقخة االولى مغ السادة ) نرت  25
تحجدىا كل  مشاسبو اهشاو أؼ ق واه الجبمػماسيششمبات التعاوف الى الجوؿ االشخاؼ , وتحاؿ الصمبات عغ شخيق الق

كل دولة اف تجخؼ أؼ تغيخات الحقو في  ىمع الترجيق والقبػؿ او السػافقة او االنطساـ ويكػف  جدولة شخؼ عش
لة احدبسا يكػف مشاسبا  ودف االخالؿ بأحكاـ الفقخة )أ( اح زػ جتحجيج القشػات وفقا لمقػاعج االجخامية الثبات وي

مغ  (2) الفقخة نرتاؼ مشصقة اقميسية مشاسبة  وكحلظ  واشة الجشائية ة الجولية لمذخ سالصمبات عغ شخيق السشص
بات التعاوف واية مدتشجات مؤيجة لمصمب اما باحجػ المغات الخسسية لمجولة السػجو الييا م( تقجـ ش87السادة )

لجولة عشج الصمب او مرحػبة بتخجسة احجػ ىحه المغات او باحجػ لغات العسل بالسحكسة , وفقا لسا تختاره تمظ ا
ية وقػاعج ئيحا االختيار وفقا  لمقػاعج االجخالالتغيخات الالحقة  جخؼ وت ،الترجيق او القبػؿ او السػافقة او االنطساـ

 .(االثبات 
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26
عي جع االدلة ووفحريا مغ واجبات السجس) /ب( اف 3( مغ الشطاـ االساسي في فقختة )54جاء في السادة )  

دولة او مشطسة حكػمية  اتخاذ كافة التجابيخ لجسع االدلة , ولو الحق في اف  العاـ ويجػز لو اف يصمب مغ أؼ
يحافع عمى سخية  حتى يصمب أؼ اجخاءات اف , ولو الحقويكذف عغ أؼ مدتشجات او معمػات ترل الي

 .(السعمػمات التي بحػزتة 
 

27
ضافة الى اية حاالت اخخػ باال)مغ الشزاـ االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية  (67/2) السادةفي جاء   

مسكغ  تاقخب وقفي خاصو بالكذف مشرػص عمييا في ىحا الشطاـ االساسي , يكذف السجعي العاـ لمجفاع 
والتي يعتقج انيا تطيخ او تسيل الى اضيار بخاءة الستيع او تخؽيف مغ ’ االدلة التي في حػزتة او تحت الديصخة 

لفقخة تفرل السحكسة في ىحا الدعاء , وعشج الذظ في تصبيق ىحه اذنبة او التي قج تؤثخ عمى مرجاؾية ادلة ا
 .(االمخ

 
28
في الحاالت  ( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسة اف يرجر امخ الؿبس عمى الستيع 58/1جاء في السادة )   

    الذخز لمسحاكسة .                                  زػر.ضساف ح1    التالية 
 .او السحاكسات او تعخيزيا لمخصخ ىحا الذخز بعخقمة التحؿيقات.لزساف عجـ الؿياـ 2
 . لسشع الذخز مغ االستسخار في ارتكاب الجخائع . 3

29
نو يتصمب عجة واجبات عمى السجعي  ) ( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية54جاء في السادة )  

ا مغ خالؿ جسع االدلة وتػسيع التحقيق لتذسل كل االدلة العاـ اثشاء التحقيق ومشيا اثبات الحؿيقة والػصػؿ اليي
والػقائع وكحلظ اتخاذ كافة التجابيخ التي تزسغ فعالية التحقيق وكحلظ عمى السجعي العاـ احتخاـ حقػؽ 

يجػز  يخ عسمو فيياتديخىع ولمسجعي العاـ سمصات اخخػ لاالشخاص سػاء كانػا متيسيغ او مذتبو فييع او غي
 =, ولكغ بعج اف ياخح االذف مغ الجائخة فياقميع او دولة شخؼ في ىحا الشطاـاف يجخؼ التحقيق في لمسجعي العاـ 

وف الجولي مع السحكسة وذلظ بسػجب االسحكسة  او في اقميع او دولة اخخػ غيخ شخؼ اذا وافقت عمى التع=
 .(اتفاؽ مكتػب وكحلظ جسع االدلة وفحريا بدخية تامة

 
30
 :طسشيا امخ الؿبس وىحه الذخوط ىي اف يت ىشاؾ شخوط شكمية يجب  
 التعخؼ عمى شخريتة . ييلكافة السعمػمات ذات الرمة لتدسع الذخز و .ا1
 .اشارة محجودة لمجخائع التي ارتكبيا الذخز وتختز السحكسة بشطخىا .2
 .بياف مػجد الػقائع التي تذكل الجخائع الستيع فييا الذخز .3
 . حزػرر امخ الؿبس او امخ الاـ اصجا.اسباب شمب السجعي الع4
 ػجد باالدلة السػجػدة ضج الذخز .م.5
 . 250ص،  2006 ،ار الجامعة الججيج لمشذخ: السحكسة الجشائية الجولية ,د هحسػدمشترخ سعيج  - 
 

و ػر االستجػاب ) مجابية الستيع بالجخيسو السشدػبو اليو وباالدلو القائسو ضجه ومشاقذتنسدمحم سعيج  0خؼ دع  31
( اصػؿ االجخاءات الجدائية،دار 0يعتخؼ بارتكابو لمجخيسو أو نكخ التيسو أ إفتفريميو كي يفشج ىحه االدلو 

  .360،ص2013الثقافة،
االستجػاب ) تػجيو االتياـ لمستيع عغ شخيق محاسبتو ومشاقذتو تفريال" في التيسو  نجع دمحم صبحي 0وعخؼ د

الػجيد في شخح اصػؿ السحاكسات الجدائية، دار الثقافة جىا او يشفييا( السدشجه اليو وباالدلو السختمفو ضجه ليؤك
 .270،ص2006لمشذخ،
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 ( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسو الجشائيو الجوليو حقػؽ لمذخز الستيع وضسانات ىي:55جاء في الساده )  32
 جخائعالمغ ارتكب عتقاد بانو ابالغ الستيع قبل الذخوع في استجػابو انو ىشاؾ اسبابا" تجعػ لال 0أ 

  0التي تجخل ضسغ اختراص السحكسو 
يػجج وأذا لع ىا بشفدو وعسل عمى ذلظ ر استعانو بسداعجة قانػنيو اذا اختحق الذخز باال 0ب 

  0يجب تػفيخىا لو دوف اف يتحسل اؼ تكمفو 
جب دوف اف يكػف ىحا الرست عامال" في تقخيخ الحنب او البخاءه و كحلظ ي 0التداـ الرست  0جػ 

 عشج االستجػاب مخاعاة عجة امػر لزساف حق الذخز ىي:
يتع ابالغ الذخز السدتجػب بالمغو التي يفيسيا وانو سيتع تدجيل االستجػاب صػتيا"  (1)

ولو االعتخاض عمى ذلظ , ويتع تجويغ االستجػاب ويحق لو قبل الخد مشاقذة محاميو 
  0عمى انفخاد 

ي االستجػاب بحزػر محاـ ويسكغ تدجيمو يتع تجويغ تشازؿ الذخز كتابيا" عغ حقو ف (2)
  0بالفيجيػ والرػت 

لتدجيل اثشاء االستجػاب يتع تدجيل واقعو وقت التػقف أوقف افي حاؿ حجوث خمل و  (3)
  0قبل انتياء التدجيل الرػتي او الفيجويػ ويدجل وقت استئشاؼ االستجػاب 

ة شيء او عشج اختتاـ االستجػاب تعصى فخصو لمذخز السدتجػب اذا اراد اضاف (4)
 0تػضيحو 

33
اف يحرل االفخاج السؤقت مغ خالؿ الديخ باجخاءات  ةجاء في الشطاـ االساسي لمسحاكسو الجشائيو الجولي  

تقجيسو  يغعشو ح جعميو شمب االفخا حفطةدمصات السخترو في الجولو الستمحجده بحيث يتع تقجيع شمب مشو لم
 اؾ خصػره بالجخائع السجعي وقػعياطخ ؼيسا اذا كاف ىشلمسحاكسو ويكػف لمدمصو السخترو في الجوؿ ىاف تش

ئخه تقـػ ىحه الجائخه وبعجىا تقجـ شمبا" لمجائخه التسييجيو تصمب ؼيو االفخاج السؤقت وقبل صجور القخار مغ الجا
 وبعج السػافقوحفاظ عمى الستيع ومشعو مغ اليخوب,تػصياتيا لمدمصو السخترو في الجولو لبحؿ جيػدىا بالبتقجيع 

الصمب يحق لمجائخه شمب تقاريخ مغ الجولو عغ الستيع ويحق لمجائخه الغاء ىحا القخار واصجار امخ ؾبس  عمى
  0محكسو ب( مغ الشطاـ االساسي  /81/1السادة ) ججيج لزساف شسػلو اماـ اؿ

-Nicolas Strapatsas-Unevesal Jurisdiction and the International Criminal Court 

Manitoba Law Journal- VOL 29 -NO 1-2002.p.76.  

 
34
( يتػلى السجعي العاـ في السحكسو الجشائيو الجوليو دور في مخحمة السحاكسو فيتػلى 1( فقخه )42وفقا" لمساده )  

سمصة االتياـ اذ يقـػ بتالوة وثيقو التيع ويحق لو تػجيو االسئمو في السحاكسو ويقـػ ببياف االدلو التي تجيغ الستيع 
يحق لو تقجيع شمباتو بذأف العقػبو التي يجب انداليا بحق الستيسييغ يقـػ السجعي العاـ استشادا" لشز الساده و 
( يػما" 30( مغ الشطاـ االساسي بتقجيع بياف مفرل لمتيع باالضافو الى قائسة االدلو في مجه اقراىا)61-3)

ع عمى مداعجه عغ شخيق محامي يختاره او وكذف االدلو بيغ السجعي العاـ والستيع يجػز بيا حرػؿ الستي
محامي يجخؼ تعييشو لو وتقـػ الجائخه التسييجيو بعقج جمدات تحزيخيو حتى تتأكج مغ اف الكذف عغ االدلو 
يدخؼ في ضخوؼ مشاسبو ويتع في كل قزيو تعييغ قاضي لالجخاءات التسييجيو حتى يقـػ بتشطيع الجمدات 

 0ي العاـ التحزيخيو ويكػف بسبادرة مغ السجع
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( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسو الجشائيو الجوليو ؼيحقق اف تعقج جمدو العتساد 61وفقا" لشز  الساده )   35

التيع التي يعتـد السجعي العاـ شمب السحاكسو عمى اساسيا وتعقج ىحه الجمدو بحزػر السجعي العاـ او بسبادرة 
مغ اجل اعتساد التيع التي يعتـد السجعي العاـ شمب  مشيا عقج جمدو في غياب الذخز السشدػب اليو التيع ,

 ( مغ الشطاـ وىي:2-61السحاكسو عمى اساسيا وذلظ لمحالتيغ االستثشائييغ حدب ما جاء في الساده )
 0 في الحزػر عشجما يكػف الذخز قج تشازؿ عغ حقو 0أ 
لخصػات السعقػلو عشجما يكػف الذخز قج فخ او لع يتع العثػر عميو وتكػف قج اتخحت كل ا 0ب 

لزساف حزػر الذخز اماـ السحكسو البالغو بالتيع وباف الجمدو ستعقج العتساد تمظ التيع وفي ىحه 
  0الحالو يتع مثػؿ الذخز بػاسصة السحامي وذلظ تحؿيقا" لمعجالو 

36
دو اف يكػف ( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسو الجشائيو الجوليو انو لمستيع اثشاء الجم4-61وفقا" لشز الساده)  

تيع او الصعغ في ال مىعخض بجليل كافي ويحق لمستيع اف يعت التيع السشدػبو اليو مجعػمو مغ قبل السجعي العاـ
االدلو السقجمو مغ السجعي العاـ واف يقجـ ادلو مغ جانبو وبعج ذلظ يتع مغ الجائخه التسييجيو بعج تأكجىا مغ االدلو 

تيا بعج وجػد ادلو كاؼيو واف تحيل الذخز الى دائخة ابتجائيو لسحاكستو عمى السقجمو ليا اف تعتسج التيع التي اقخ 
التيع السعتسجه , اما في حاؿ عجـ التيع مغ قبل الجائخه التسييجيو ورفزيا فأنو ال يحاؿ دوف ؾياـ السجعي العاـ 

 0في وقت الحق يصمب اعتساد التيع اذا كاف ىحا الصمب مجعػما" بأدلو اضاؼيو
37
ـ السجعي العاـ جالجوليو يق الجشائية خاصو بالسحكسولاوقػاعج االثبات  ئية( مغ القػاعج االجخا77مساده )لوفقا"   

ندخو مغ بيانات  الجفاعػز لمسجعي العاـ استجعاء شيػد آخخيغ ويقـػ بأعصاء قائسو بأسساء الذيػد لمجفاع ويج
السحاكسو بفتخه كاؼيو ليتسكغ الجفاع مغ الخد  التي ادلى بيا الذيػد سابقا" ويكػف ذلظ قبل مػعج الجمدو لبجء

 0ويكػف بالمغو السفيػمو لمتفاىع 
38
يدسح لمصخفيغ السجعي العاـ والجفاع اف يقـػ بفحز اؼ كتب او )( مغ قػاعج االثبات 78وفقا" لمقاعجه )  

جاميا كادلو الصخفيغ ويكػف قج اعتدما تقجيسيسا او استخ حػزةصػر او اشياء ماديو تكػف في  مدتشجات او
 0 (او قج يكػف حرػال" ع لييع مغ الذخز او كانت تخرو ةالغخاض جمدة االقخار وعشج السحاكس

( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسو فأنو يجب اتخاذ الحسايو الالزمو لمسعمػمات 64( مغ الساده)6وفقا" لمفقخه )  39
او التي عخضتيا االشخاؼ اثشاء ة ا قبل السحاكسي يتع بالفعل جسعيالدخيو واالمخ بتقجيع ادلو بخالؼ االدلو الت

  0عمييع  جشيـز حساية الستيع والذيػد والسالسحاكسو واتخاذ الال
( اذا كاف الستيع يفيع شبيعة ونتائج االعتخاؼ بالحنب وكاف االعتخاؼ قج صجر 65( مغ الساده )1الفقخه)   40

ف االعتخاؼ بالحنب اف تؤكج اف الػقائع اف االعتخاؼ شػعا" عغ الستيع بعج تذاور كافي مع السحامي اما اذا كا
ـ السجعي العاـ ما يؤكج جيقكاف صحيحا" وىشاؾ ما يكسل االعتخاؼ فال يؤخح االعتخاؼ اذا كانت الػقائع تكحبو و 

 0صحة االعتخاؼ بالحنب بأدلو اخخػ مثل شيادة الذيػد 
41
خجسات التحخيخيو الستيفاء كفء وبسا يمـد مغ التبستخجع شفػؼ  ( يدتعيغ مجانا  67( مغ الساده )1)الفقخه   
لمغو التي او مدتشجات معخوضو عمييا بمغة غيخ ا ةاالنراؼ اذا كاف ثسة اجخاءات اماـ السحكس تزياتمق

 0ولو اف يجلي ببياف شفػؼ او مكتػب دوف اف يحمف اليسيغ دفاعا" عغ نفدو  كمسيايفيسيا تساما" ويت
( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسو : االفعاؿ التي تعج اخالال" بعسل 70ساده )( مغ ال2) فقخةجاء في ال   42

  0السحكسو 
  0االدالء بذيادة زور بعج التعيجات بالتداـ الرجؽ  0أ 
  0 مدورةقجيع ادلو يعخؼ الصخؼ انيا ت 0ب 
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ـ مشو لتاثيخ عميو او االنتقابذيادتو او ا ءالالدثيخ عمى الذاىج او تعصيمو او امسارسة تأ 0جػ 
  0خ االدلو او العبث بيا ميوتج

ض اجباره عمى عجـ الؿياـ ة تأثيخ مفدج عميو بغخ سمسار و ة ب احج مدؤولي السحكسىيتخ  0د
  .بػاجبو

  0االنتقاـ مغ احج مدؤولي السحكسو بدبب الػاجب الحؼ يقـػ بو  0ىػ 
  0ؾياـ ا حج مدؤولي السحكسو بصمب رشػه  0و 

 

43
االدالء بالذياده قبل )( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسو الجشائيو الجوليو انو 69لساده)( مغ ا2جاء في الفقخه )  

يو وقػاعج االثبات ئالسحكسو ووفقا" لمقػاعج االجخا يو السعخوضو عمىقزيتعيج كل شخز يكػف شاىج في ال
اف تدسح ة ز لمسحكسحكسو شيادتو شخريا" ويجػ بااللتداـ بالرجؽ في تقجيع االدلو لمسحكسو ويجلي الذاىج في الس

 0(باالدالء بالذياده شفػيا" او تدجيال" مغ الذاىج بػاسصة التكشػلػجيا والعخض السخئي
اف القزاه يحزخوف )( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسو الجشائيو الجوليو جاء فييا 74( مغ الساده )1الفقخه)  44

او اكثخ حدبسا  وبا  عمى حجه قاضيا" مشا اس كل حالواف تعيغ عمى اسة ع مخاحل السحاكسو ولييئة السحكسجسي
تعحر عمى تدسح الطخوؼ لكل مخحمو مغ مخاحل السحاكع لكي يحل محل عزػ مغ اعزاء الجائخه االبتجائيو اذا 

ات وال تدتشج السحكسو في لو كامل االجخاءدالجائخه االبتجائيو التي تقييع األ ويدتشج قخار حزػرالعزػ مػاصمة ال
  0يا وجخت مشاقذتيا في السحاكسو دلو التي قجمت لعمى اال الإقخارىا 

45
تبقى مجاوالت الجائخه االبتجائيو سخيو ) ( مغ الشطاـ االساسي لمسحاكسو الجوليو فانو 74( مغ الساده)3الفقخه)  

حيث يحاوؿ القزاه التػصيل الى قخاررىع باالجساع فأف لع يتسكشػا , يرجر القخار باالغمبيو حيث يرجر القخار 
بالحيثيات التي تقخرىا الجائخه االبتجائيو بشاء عمى االدلو والشتائج وترجر الجائخه  ال  متابة ويزسغ بيانا" كامال" ومعك

ر بالقخا شصقغمبيو واراء الفقياء ويكػف الاالبتجائيو قخارا" واحجا" حيث اذا لع تكغ ىشاؾ اجساع يتزسغ القخار اال
 0 شية(وبخالصة القخار في الجمدو عم

46
مغ الشطاـ االساسي لمسحكسة اف تقـػ الجولة بتشفيح اخصار السحكسة بايو (103( مغ السادة )2ء في الفقخة)جا  

 =تؤثخ برػرة كبيخة في شخوط أف يسكغحيث (1خوط يتفق عمييا بسػجب الفقخة)ضخوؼ بسا في ذلظ تصبيق اؼ ش
مغ مػعج ابالغيا بايو ضخوؼ ما  ( يػ 45اعصاء السحكسة ميمة ال تقل  عغ ) ويتعييغ الدجغ او مجتو ،=
ل بالتداماتيا خلة التشفيح اف تتخح اؼ اجخاءات تمغ ىحا الشػع ، وخالؿ تمظ الفتخة ال يجػز لجو  شطػرةاو م عخوفةم

حيث ال تدتصيع السحكسة اف تػافق عمى الطخوؼ السذار الييا في الفخة الفخعية )أ( ، تقجـ السحكسة باخصار 
 (  .104( مغ السادة )1خؼ وفقا  لمفقخة )دولة التشفيح بحلظ وتتر

لجػ مسارسة السحكسة ) ( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية 103( مغ السادة )3جاء في الفقخة )  47
تقاسع الجوؿ االشخاؼ مدؤولية  باعتبارىا )أ( وجػ  في ( تأخح1تقجيخىا الخاص الجخاء اؼ تعييغ بسػجب الفقخة )

 وقػاعج االثبات . ءخاجعميو في قػاعج االشرػص لتػزيع العادؿ عمى الشحػ السوفقا  لسبادغ ا تشفيح حكع الدجغ
( اراء جات دولية مقبػلة عمى نصاؽ واسع )( تشصبق السعاييخ الدخيو عمى معاممة الدجشاء والسقخر بسعاىجب)

بطخوؼ الجخيسة او ػ تتعمق ( جشدية الذخز السحكـػ عميو او ايو عػامل اخخ دالذخز السحكـػ عميو )
ً  لجػ تعييغ دولة التشفيح . الذخز السحكـػ عميو او التشفيح الفعمي لمحكع حيثسا يكػف مشا  سبَا

لمسجعي العاـ والذخز السجاف )أ( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية  /81/2جاء في السادة )  48
الثبات بدبب عجـ التشاسب بيغ الجخيسة والجداء وضخورة خائية وقػاعج اجؼ حكع العقػبة وفقا  لمقػاعج االاستشئا

اتباع عجة اجخاءات اخخػ عشج الؿياـ باالستشئاؼ بسا فييا تعميق تشفيح القخار او حكع العقػبة وفقا  الحكاـ الشطاـ 
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 وبالتالي لمسحكسة اذا ما رات في اثشاء نطخىا الستئشاؼ حكع العقػبة بأف ىشاؾ ما يدػغ ليا نقس ،االساسي
ف لتقجيع االسباب وفقا  االدانة برػرة كمية او جدئية جاز ليا ذلظ مغ خالؿ دعػة السجعي العاـ والذخز السجا

  . (لشطاـ االساسيفي السا ورد 
الجعػػ الؼ مغ اشخاؼ ) يةلالجشائية الجو ( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسة 82)( مغ السادة 1جاء في الفقخة )  49

قخار يتعمق باالختراص او  01خائية وقػاعج االثبات باستشئاؼ اؼ مغ القخارات التالية : جالؿياـ وفقا  لمقػاعج اال
قخار الجائخة التسييجية  03التحقيق او السقاضاه  حلغ الذخز مقخار يسشع او يخفس االفخاج ع 02السقبػلية 

الة مغ شانيا اف تػثخ اؼ قخار يشصػؼ عمى مد 04( 56( مغ السادة )3بسػجب الفقخة )مشيا الترخؼ بسبادرة 
وتخػ الجائخة االبتجائية اف اتخاذ دائخة  اكسةة االجخاءات او عمى نتيجة السحتأثيخا  كبيخا  عمى العجالة وسخع

 . (كبيخ في سيخ االجخاءات تقجـ االستئشاؼ قخار فػريا  بذانو يسكغ اف يؤدؼ الى تحقيق
50
انو يجػز لمجائخة التسييجية بشاءا   ) ة الجشائية الجولية( مغ الشطاـ االساسي لمسحكس1/ج/81جاء في السادة )  

البت في الجائخة االستئشاؼية ، ويكػف  غر استسخارية احزار الستيع الى حيعمى شمب مغ السجعي العاـ اف تقخ 
ذلظ في ضخوؼ استثشائية مشيا احتساؿ ىخوب الستيع ومجػ خصػرة الجخيسة  السشدػبة اليو ومجػ احتساؿ نجاح 

( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية استئشاؼ القخارات 82ويجػز ايزا  بسػجب السادة ) ،شئاؼاالست
لتحقيق او السحاكسة والقخار يسشع او رفس االفخاج عغ الذخز محل ا والسقبػلية، التي تتعمق باالختراص

( بذأف الحفاظ عمى االدلة التي تخاىا الزمة 56/3لترخؼ بسبادرة مشيا وفقا  لشز السادة )اجية يالتسي ائخةوقخار الج
 واساسية لمجفاع اثشاء السحاكسة .

 

 

ب( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية انو يحق لمذخز السجاف او  /81/1جاء في السادة )  51
 سباب التالية : لال شادا  قخار الجائخة االبتجائية است السجعي العاـ نيابة عغ ىحا الذخز اف يتقجـ باستئشاؼ

 الغمط االجدائي .  01 
 الغمط في الػقائع .  02 
 الغمط في القانػف. 03 
 اؼ سب يسذ نداىة او مػثػؾية االجخاءات او القخار .  04 

 

يجػز لمذخز )الجولية انو  جشائيةالشطاـ االساسي لمسحكسة ال ( مغ84جاء في الفقخة االولى مغ السادة )  52
دوجة او الػالجيغ او االوالد او السجعي العاـ اف يقجـ شمبا  الى دائخة االستئشاؼ العادة الشطخ السجاف بعج وفاتو لم

 في الحكع الشيائي باالدانو استشادا  الى االسباب التالية:
قي في كاىحه االدلة ليا القجر ال ،ػجػدة وقت السحاكسةة ججيجة لع تكغ ملدأاف تع اكتذاؼ  01

 السؤكج اف تؤدؼ الى صجور حكع مخالف لسا اصجرتو الجائخة االستئشاؼية .  تغييخ مجخؼ السحاكسة ومغ
وجػد تدويخ في البيانات التي قجمت الى السحكسة وتع اثبات ىحا التدويخ بعج صجور الحكع  02

 مغ السحكسة . 
خيخ لتباالخالؿ بجرجة مغ الخصػرة تكفي  ارتكاب احج قزاة الجائخة سمػكا  سيئا  تع مغ خاللو    03

 ( مغ الشطاـ االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية .46عدؿ ذلظ لقاضي وذلظ بسػجب السادة )


