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        """"الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتالذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتالذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتالذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات    يرفع اهللايرفع اهللايرفع اهللايرفع اهللا

        صدق اهللا العظيمصدق اهللا العظيمصدق اهللا العظيمصدق اهللا العظيم    

   دعاء

  يا رب ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت وال باليأس إذا فشلت 

  وذكرني دائما أن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح 

  يا رب إذا أعطيتني نجاحا ال تفقدني تواضعي، وإذا أعطيتني تواضعا 

  بكرامتي  ال تفقدني اعتزازي

  واجعلني من الذين إذا أعطيت شكروا وإذا أوذوا فيك صبروا 

  وإذا أذنبوا استغفروا وإذا تقلبت بهم 

  

  



 

 

        
                                                                                    جل تربيتي وتعليميجل تربيتي وتعليميجل تربيتي وتعليميجل تربيتي وتعليمي

        رعاهرعاهرعاهرعاهإلى أمي الحبيبة التي أحسنت تربيتي حفظهم اهللا وإلى أمي الحبيبة التي أحسنت تربيتي حفظهم اهللا وإلى أمي الحبيبة التي أحسنت تربيتي حفظهم اهللا وإلى أمي الحبيبة التي أحسنت تربيتي حفظهم اهللا و

    سارة وأمينةسارة وأمينةسارة وأمينةسارة وأمينة

        إلى األهل واألقارب واألصدقاء كل باسمه إلى األهل واألقارب واألصدقاء كل باسمه إلى األهل واألقارب واألصدقاء كل باسمه إلى األهل واألقارب واألصدقاء كل باسمه 

        

  ....وإلى أساتذتي على مر األطوار وإلى جميع طلبة العلموإلى أساتذتي على مر األطوار وإلى جميع طلبة العلموإلى أساتذتي على مر األطوار وإلى جميع طلبة العلموإلى أساتذتي على مر األطوار وإلى جميع طلبة العلم

        

        اإلهداءاإلهداءاإلهداءاإلهداء
جل تربيتي وتعليميجل تربيتي وتعليميجل تربيتي وتعليميجل تربيتي وتعليميأأأأالذي سهر من الذي سهر من الذي سهر من الذي سهر من 

        غ أعلى المراتبغ أعلى المراتبغ أعلى المراتبغ أعلى المراتبــــــــــــألبلألبلألبلألبل

إلى أمي الحبيبة التي أحسنت تربيتي حفظهم اهللا وإلى أمي الحبيبة التي أحسنت تربيتي حفظهم اهللا وإلى أمي الحبيبة التي أحسنت تربيتي حفظهم اهللا وإلى أمي الحبيبة التي أحسنت تربيتي حفظهم اهللا و

سارة وأمينةسارة وأمينةسارة وأمينةسارة وأمينةاة اة اة اة ــــــــــــــــــــــــوتي سندي في الحيوتي سندي في الحيوتي سندي في الحيوتي سندي في الحي

إلى األهل واألقارب واألصدقاء كل باسمه إلى األهل واألقارب واألصدقاء كل باسمه إلى األهل واألقارب واألصدقاء كل باسمه إلى األهل واألقارب واألصدقاء كل باسمه 

                            وخصوصا عبدي محمد رياضوخصوصا عبدي محمد رياضوخصوصا عبدي محمد رياضوخصوصا عبدي محمد رياض

وإلى أساتذتي على مر األطوار وإلى جميع طلبة العلموإلى أساتذتي على مر األطوار وإلى جميع طلبة العلموإلى أساتذتي على مر األطوار وإلى جميع طلبة العلموإلى أساتذتي على مر األطوار وإلى جميع طلبة العلم

الذي سهر من الذي سهر من الذي سهر من الذي سهر من     إلى أبيإلى أبيإلى أبيإلى أبي

ألبلألبلألبلألبل                                                    

إلى أمي الحبيبة التي أحسنت تربيتي حفظهم اهللا وإلى أمي الحبيبة التي أحسنت تربيتي حفظهم اهللا وإلى أمي الحبيبة التي أحسنت تربيتي حفظهم اهللا وإلى أمي الحبيبة التي أحسنت تربيتي حفظهم اهللا و            

وتي سندي في الحيوتي سندي في الحيوتي سندي في الحيوتي سندي في الحيــــــــإلى إخإلى إخإلى إخإلى إخ

إلى األهل واألقارب واألصدقاء كل باسمه إلى األهل واألقارب واألصدقاء كل باسمه إلى األهل واألقارب واألصدقاء كل باسمه إلى األهل واألقارب واألصدقاء كل باسمه                                                 

وخصوصا عبدي محمد رياضوخصوصا عبدي محمد رياضوخصوصا عبدي محمد رياضوخصوصا عبدي محمد رياض                                                                    

وإلى أساتذتي على مر األطوار وإلى جميع طلبة العلموإلى أساتذتي على مر األطوار وإلى جميع طلبة العلموإلى أساتذتي على مر األطوار وإلى جميع طلبة العلموإلى أساتذتي على مر األطوار وإلى جميع طلبة العلم                            

 

 

 



 

 

   

  

  شكر وعرفان

  على نعمه التي انعم عليأتقدم بشكري إلى اهللا عز وجل واحمده 

وكما جرت العادة أن يكون وراء كل إعداد بحث أشخاص منهم من 

يساهم بالنصح والبعض بالتوجيه، ومن باب الجميل أتقدم بتشكراتي 

الخالصة إلى من لم يبخل علي بنصائحه القيمة وإرشاداته الوجيهة، إلى 

  األستاذ المشرف فؤاد شريف

كر الخالص والتقدير الكبير إلى كل موظفي كما ال يفوتني أن أتقدم بالش

كلية الحقوق والعلوم السياسية كل باسمه وعلى رأسهم عميد الكلية 

ورئيس قسم الحقوق وأقدم تشكراتي إلى كل موظفي مكتبة الكلية وإلى 

  .كل من ساعدني من قريب أو بعيد على انجاز هذا العمل

.وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين



 

 

  

 
 

 

 

قدمةم



 مقدمة

 

 أ 
 

إن نشأة القضاء الدويل اجلنائي كان شيئا البد منه وذلك بعدما ظهر ما يسمى بالقانون الدويل اجلنائي الذي هو وليد      

عرف دويل يرتبط به، ويستمد منه مفهومه ووجوده ومضمونه ، الذي هو بدوره مثرة العالقات الدولية املتطورة واملتكررة، 

ت تفتقر هلذه العالقات الودية فإا مل توفر لنفسها عادات وتقاليد ميكن أن تساهم يف خلق عوامل غري أن اتمعات القدمية كان

  .وأعراف وقوانني دولية من شأا أن تساعد على إنشاء قضاء دويل جنائي 

حماكمات احلرب وقد عرف القضاء الدويل اجلنائي تطورا هائال بدأ مع حماوالت احملاكمة يف احلرب العاملية األوىل ،و     

هذه األخرية ورغم ما .العاملية الثانية مرورا مبحاكمات يوغسالفيا ورواندا واحملاكم املختلطة وصوال إىل احملكمة اجلنائية الدولية 

. تعرفه  من تطورات باعتبارها  أعلى مراحل العدالة اجلنائية الدولية من أجل محاية حقوق اإلنسان وترقية حرياته األساسية 

علق هذا كله بإبراز دور القضاء الدويل اجلنائي يف محاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية عن طريق اآلليات اليت عرفها ، ويت

وحتديد النقائص اليت تعتريه والعقبات اليت تعترضه ومن مث العمل على تداركها واإلسهام يف تفعيل وبناء عدالة دولية تساهم 

لى عوامل البؤس وانتهاك حقوق اإلنسان خاصة مع إنشاء احملكمة اجلنائية بعد اعتماد بشكل فعال وأساسي يف القضاء ع

مما يبني أمهية تفعيل القضاء الدويل اجلنائي يف هذه اآلونة من أجل املسامهة يف إقرار  2002جويلية  01نظامها األساسي يف 

لة اجلنائية الدولية أصبحت من أهم املواضيع املطروحة وخاصة إذا ما عرفنا أن العدا. عوامل محاية حقوق اإلنسان األساسية 

اليت تثري اإلهتمام اتمع الدويل من جانب سيادته ولو بصفة عامة ، مما جيعل أمهية املوضوع تزداد بفتح الطريق ملعرفة املمارسة 

بادئ القضاء الدويل اجلنائي هي من أهم وتعترب م العملية للعدالة اجلنائية الدولية من خالل آلياا الدولية والدور الذي لعبته

دعائمه اليت يقوم عليها وذلك من خالل مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات والذي يعد من بني أبرز املبادئ على اإلطالق من أجل 

وعدم  محاية وصون حقوق وحريات األفراد ، كما أنه من بني تلك املبادئ ، مبدأ عدم رجعية أحكام القانون الدويل اجلنائي

رجعية أحكام وقواعد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، كما سهر القضاء الدويل اجلنائي على تكريس عدة مبادئ 

  .أخرى منها مبدأ تطبيق القانون األصلح للمتهم ، ومبدأ املسؤولية اجلنائية الفردية 

  : إشكالية الدراسة

لقانون الدويل اجلنائي وتتركز فيها البحث حول نقطة رئيسية وهي مدى معاقبة تتناول هذه الرسالة موضوع العقوبة يف ا    

إن اإلجابة عن هذه ؟  مرتكيب اجلرائم الدولية فهل كفل القانون الدويل اجلنائي لضحايا اجلرائم الدولية استفاء حقوقهم

 . انون الدويل اجلنائياإلشكالية تقتضي بيان اجلهود الدولية اليت بذلت من خالل النصوص و األحكام الق

 

  

 



 مقدمة

 

 ب 

 

 :أمهية الدراسة 

إن األسباب الرئيسية اليت دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع تتمثل أساسا يف الرغبة يف توضيح ما يشهده الواقع الدويل من     

 شهدت ارتكاب عجز القضاء اجلنائي الدويل عن متكني ضحايا اجلرائم  الدولية  من استفاء حقوقهم يف غريها من املناطق اليت

  . أبشع اجلرائم الدولية مما يؤكد وجود نقائص وقصور وثغرات تشريعية يف نصوص وأحكام القانون الدويل اجلنائي

  :هدف الدراسة 

إن اهلدف من هذه الدراسة هو بيان اجلهود الدولية اليت بذلت لتمكني ضحايا اجلرائم الدولية من استفاء حقوقهم واليت     

عة الضمانات اليت جسدها وأقرها القانون الدويل اجلنائي لصاحلهم سوء على مستوى اإلختصاص أو جتسدت يف جممو

اإلجراءات وكذلك بيان اجلهود اليت بذلت إلزالة العوائق والعقبات اليت تعترض هذا املسعى فضال عن بيان اجلهود اليت جيب 

 من الدولية اجلرائم ضحايا متكن دون حائال تقف اليتالتشريعية أن تبذل مستقبال لتذليل هذه العقبات وسد النقائص والثغرات 

  . حقوقهم استيفاء

  :منهجية الدراسة 

  : مناهج قد مت اإلعتماد على ثالث

 املنهجية الوصفية  •

 املنهجية التحليلية  •

 املنهجية التارخيية  •

عراض اإلتفاقيات األنظمة األساسية فغرض املنهجية الوصفية بيان احلقائق وتقدمي املعلومات ويكون ذلك من خالل إست

  .للمحاكم العسكرية الدولية واحملاكم اجلنائية الدولية  وما تضمنته من أحكام وقواعد 

أما املنهجية التحليلية فالغرض منها بني األسباب واملربرات اليت أدت إىل عدم الفعالية والقصور يف متكني ضحايا اجلرائم الدولية 

  .من استفاء حقوقهم 

ما املنهجية التارخيية فالغرض منها تتبع املستجدات يف مسرية العدالة اجلنائية والتطورات اليت عرفها القانون الدويل اجلنائي أ

  .والقضاء اجلنائي الدويل

  : اإلطار الزمين للدراسة

ون بضحايا اجلرائم الدولية صفة إن املرحلة األكثر إسهاما يف تطور القانون الدويل اجلنائي بصفة عامة يف تطور املركز القان   

أي منذ مخسينيات القرن املاضي إىل غاية إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية "  طوكيو " و " نورمبورغ "خاصة ابتدأ مبحاكمات 



 مقدمة

 

 ج 

 

ق وشروعها  يف عملها حيث ميكن اجلزم بعدم وجود أي وثيقة أو سابقة قضائية تعود لفترة سابقة احلرب العاملية الثانية تتطر

  .إىل دور ضحايا اجلرائم الدولية يف احملاكمات اجلنائية الدولية 

  :نطاق الدراسة 

يتحدد نطاق حبثنا هذا باإلتفاقيات الدولية واللوائح واألنظمة األساسية للمحاكم العسكرية الدولية واحملاكم اجلنائية الدولية     

تلك احملاكم باعتبارها تتضمن تعريف إجراءات احملاكمة والعقوبة وال املؤقتة والدائمة وقواعد اإلثباث وقواعد األدلة اخلاصة ب

يقتصر نطاق حبثنا على اللوائح واألنظمة احملاكم العسكرية واحملاكم اجلنائية الدولية بل يشمل أيضا اتفاقيات الدولية اخلاصة يف 

  .ن املبادئ والقواعد ذا الشأن تقرير احملاكمة والعقاب ملرتكيب اجلرائم الدولية من خالل إقرارها للعديد م

 :طرح اإلشكالية 

وانطالقا من تركيز الدراسة على القضاء الدويل اجلنائي وباألخص العقوبة يف القانون الدويل اجلنائي والتطورات اليت مرت     

مرتكيب اجلرائم الدولية ؟  ما مدى فعالية تطبيق العقوبة على: ا فأن اإلشكالية الرئيسية للموضوع تتمثل يف التساؤل التايل

  :ويتفرع عن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية 

كيف انطلقت نواة إنشاء آلية قضائية دولية جنائية وصوال العتماد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ؟ وما مدى -

  فعالية وقدرة احملكمة اجلنائية ؟ 

وإلجابة على اإلشكالية التالية سوف نعتمد على اخلطة اآلتية   لقضاء الدويل اجلنائي ؟ما هي املصادر املتضمنة آلليات ا -

شرعية اجلرائم والعقوبات يف  أعلى تطبيق مبد) الفصل األول(املكونة من فصلني لكل فصل ثالث مباحث حيث اعتمدنا يف 

املبحث الثاين ( ر التجرمي يف القانون الدويل اجلنائيمصاد) املبحث األول (القانون الدويل اجلنائي مث قسمناه إىل ثالث مباحث 

النتائج املترتبة على تطبيق مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات ) املبحث الثالث (مبدأ شرعية العقوبات يف القانون الدويل اجلنائي ) 

قانون الدويل اجلنائي واعتمدنا على التقسيم تناولنا األحكام العامة للعقوبة يف ال) الفصل الثاين( يف القانون الدويل اجلنائي أما يف

تفسري النص اجلزائي الدويل ) املبحث الثاين (نطاق سريان النص اجلزائي الدويل من حيث الزمان ) املبحث األول(التايل 

ائج والتوصيات طبيعة العقوبة وأنواعها يف القانون الدويل اجلنائي  مث يف األخري اخلامتة وذلك من خالل النت) املبحث الثالث(

  . املتوصل إليها 



 

 

 

  ا���� 

  

  .تطبيق مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات يف القانون الدويل اجلنائي: الفصل األول

 .مصادر التجرمي يف القانون الدويل اجلنائي: املبحث األول

 .مبدأ شرعية العقوبات يف القانون الدويل اجلنائي: املبحث الثاين

  ملترتبة على مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات يف القانون الدويل اجلنائيالنتائج ا:املبحث الثالث 

  األحكام العامة للعقوبة يف القانون الدويل اجلنائي: الفصل الثاين

 .نطاق سريان النص اجلزائي الدويل من حيث الزمان: املبحث األول

  .تفسري النص اجلزائي الدويل: املبحث الثاين

 قوبة وأنواعها يف القانون الدويل اجلنائيطبيعة الع: املبحث الثالث
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  مقدمة الفصل

             أجله  يعين مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات، أن الفعل الذي يأيت به الفرد أو ميتنع عن إتيانه، ال ميكن أن يعد جرمية أو توقع من   

أي أن مصادر . عقوبة، إال إذا وجد نص تشريعي حيظر مثل هذا الفعل أو يلزم القيام به وأن يضع جزاء على خمالفة ذلك

املبادئ  دون غريه من مصادر القانون األخرى من عرف )1(والعقاب حمصورة يف نصوص القانون ـ مبفهومه الضيق ـ    التجرمي 

  )2(.العامة للقانون

ال يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو " : العاملي حلقوق اإلنسان على أنه من اإلعالن 02الفقرة  11بينما نصت املادة 

االمتناع عن أداء عمل إال إذا كان ذلك يعترب جرما وفقا للقانون الوطين أو الدويل وقت االرتكاب، كذلك ال توقع عليه أي 

يستخلص من هذا النص أن جترمي فعل أو امتناع معني قد يكون " ا وقت ارتكاب اجلرمية عقوبة أشد من تلك اليت جيوز توقيعه

، من خالل ماسبق سوف نتطرق إىل تقسيم الفصل باالستناد إىل القانون الداخلي للدول كما قد يكون وفقا للقانون الدويل

 العقوبات يف القانون الدويل اجلنائي مبدأ شرعية) لاملبحث األو(  يف القانون الدويل اجلنائي مصادر التجرمي إىل ثالث مباحث،

  ).املبحث الثالث(والنتائج املترتبة عن تطبيق  مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات يف القانون الدويل اجلنائي ) املبحث الثاين( 

                                                           

 .109، ص 1998منشورات احلليب احلقوقية، بريوت الطبعة الثالثة، حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات اللبناين، القسم العام، الد األول،  )1(

مبادئ الشريعة اإلسالمية فإذا مل يوجد فمقتضى العرف  فإذا مل يوجد فمقتضى املبادئ مبقتضى إذا مل يوجد نص تشريعي حكم القاضي أو يف فحواها وعلى مجيع املسائل اليت تتناوهلا نصوصه يف لفظها يسري القانون "املادة األوىل ) 2(

  . 4صاملعدل واملتمم املتضمن قانون مدين  2007مايو سنة  13املؤرخ يف 05- 07من القانون رقم" القانون الطبيعي وقواعد العدالة
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 مصادر التجريم والعقاب في القانون الدولي الجنائي :المبحث األول

أي ال " Nullumcrimen, nullapoena sine lege"والعقوبات، املعرب عنه بالعبارة الالتينية تطبيقا ملبدأ شرعية اجلرائم 

جرمية وال عقوبة إال بنص، تنحصر مصادر التجرمي والعقاب يف النظم القانونية املعاصرة يف النصوص املكتوبة، الصادرة عن 

  .بإصدار القوانني السلطة املخولة قانونا

 فإن اجلرمية الدولية تستمد مصادرها ـ أساسا ـ من القانون الدويل العام، باعتبار أن القانون الدويل أما على املستوى الدويل

اجلنائي فرع من القانون الدويل العام، لذلك سوف تتم دراسة مصادر اجلرمية الدولية على ضوء ما جاء به النظام األساسي 

العامة للقانون الدويل اجلنائي بشقيه املوضوعي واإلجرائي، باملقارنة بني  للمحكمة اجلنائية الدولية، ألنه أصبح ميثل الشريعة

املصادر الكالسيكية للقانون الدويل العام، دون إغفال ـ بطبيعة احلال ـ دراسة نفس املصادر على ضوء التجارب القضائية 

  .الفيا السابقة وروانداوطوكيو، و احلالية لكل من حمكميت يوغس غية السابقة لكل من حمكميت نورمربالدول

  .ومبا أن فقهاء القانون الدويل يقسمون مصادره إىل مصادر أصلية ومصادر احتياطية أو ثانوية فسوف نتبع نفس التقسيم

 املصادر األصلية : املطلب األول 

 : من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية على أنه 38نصت املادة 

  :زعات اليت ترفع إليها وفقا ألحكام القانون الدويل وهي تطبق يف هذا الشأنوظيفة احملكمة أن تفصل يف املنا

  .االتفاقيات الدولية العامة واخلاصة اليت تضع قواعد معترف ا صراحة من جانب الدول املتنازعة

 .العادات الدولية املرعية املعتربة مبثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال

  )1(. أقرا األمم املتمدنةمبادئ القانون العامة اليت

  .أحكام احملاكم ومذاهب كبار املؤلفني يف القانون العام يف خمتلف األمم

                                                           

)1( Simma (B), Paulus (A), Le rôle relatif des différents sources du droit international pénal – dont les principes 

généraux de droit – in .Ascensio (H), Decaux (E), Pellet (A), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, p 
55. 
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  . 59ويعترب هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقاعدة القانون وذلك مع مراعاة أحكام املادة 

ا ملبادئ العدل واإلنصاف مىت وافق ال يترتب على النص املتقدم ذكره أي إخالل مبا للمحكمة من سلطة الفصل يف القضية وفق

 ".أطراف الدعوى على ذلك 

      : من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، اليت جاءت حتت عنوان القانون الواجب التطبيق، على أنه 21بينما نصت املادة 

  :تطبق احملكمة - 1"  

  اعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اخلاصة باحملكمة؛األساسي وأركان اجلرائم والقو يف املقام األول، هذا النظام

يف املقام الثاين، حيثما يكون ذلك مناسبا، املعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدويل وقواعده، مبا يف ذلك املبادئ  -ب

  املقررة يف القانون الدويل للمنازعات املسلحة؛

ا احملكمة من القوانني الوطنية للنظم القانونية يف العامل، مبا يف ذلك، حسبما وإال، فاملبادئ العامة للقانون اليت تستخلصه - ج

يكون مناسبا، القوانني الوطنية للدول اليت من عادا أن متارس واليتها على اجلرمية، شريطة أال تتعارض هذه املبادئ مع هذا 

  .عترف ا دولياالنظام األساسي وال مع القانون الدويل وال مع القواعد واملعايري امل

  .جيوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة يف قراراا السابقة -2

جيب أن يكون تطبيق أو تفسري القانون عمال هلذه املادة متسقني مع حقوق اإلنسان املعترف ا دوليا، وأن يكونا خاليني  -3

، أو السن أو العرق أو 07من املادة  03على النحو املعرف يف الفقرة  من أي متييز ضار يستند إىل أسباب مثل نوع اجلنس،

اللون أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي أو الثروة أو 

الدولية أخذت، مبدئيا بنفس  )1(ة اجلنائية من النظام األساسي للمحكم 21وما يالحظ أن املادة ".  املولد أو أي وضع آخر 

من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية إذ أكدت أن احملكمة تطبق بصفة  38مصادر القانون الدويل العام الواردة باملادة 

                                                           
نشأا ونظامها األساسي دراسة لتاريخ جلان التحقيق الدولية واحملاكم اجلنائية الدولية السابقة، مطابع روز : حممود شريف بسيوين، احملكمة اجلنائية الدولية )1(

 .88ص ،2001اليوسف اجلديدة، 
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اعد اإلجرائية أصلية املعاهدات الدولية ويأيت يف مقدمتها، النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، أركان اجلرائم والق

  ).الفرع الثاين(مبادئ القانون الدويل وقواعده ) الفرع األول(  وقواعد اإلثبات اخلاصة باحملكمة مث اإلتفاقيات الدولية األخرى

 املعاهدات الدولية: الفرع األول

أركان ( ملحقاته من نظام روما، من حيث أولوية التطبيق، بني النظام نفسه و 21كما سبق وأن ذكرنا فقد ميزت املادة 

  .من جهة وغريهم من املعاهدات الدولية الواجبة التطبيق) اجلرائم وقواعد اإلجراءات واإلثبات 

  محكمة اجلنائية الدولية وملحقاتهالنظام األساسي لل: أوال

  :النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية -1

ء حمكمة جنائية دولية دائمة وذلك من خالل مؤمتر األمم املتحدة بعد حوايل مخسني سنة من االنتظار، مت جتسيد مشروع إنشا

للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية، الذي عقد مبقر منظمة األمم املتحدة للزراعة والتغذية بروما بإيطاليا خالل الفترة 

، الذي دخل حيز 1998جويلية  17خ جويلية أين مت اعتماد النظام األساسي للمحكمة بتاري 17جوان إىل  15املمتدة من 

بعد مضي شهرين من إيداع صك تصديق الدولة الستون عليه كما تنص على ذلك املادة  2001جويلية  01النفاد بتاريخ 

  . منه 126

ويف هذا الصدد، فإننا ال دف إىل دراسة مجيع األحكام اليت جاء ا النظام ألن ذلك خيرج عن إطار دراستنا، لذلك سوف 

  .نكتفي بإعطاء صورة موجزة عن مضمونه مع التركيز على األحكام املتعلقة مببدأ الشرعية

ديباجة، حددت الغاية من إنشاء احملكمة وأن اختصاصها ال يتعارض وال : فقد تضمن نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية

ام املبادئ األساسية السائدة يف اتمع الدويل ينافس اختصاص احملاكم الوطنية للدول وإمنا يكمله، كما أكدت على احتر

  .والعالقات الدولية وخاصة مبدأ سيادة الدول

قسمت إىل ثالثة عشر بابا تناولت، بشيء من التفصيل األحكام املوضوعية واإلجرائية  )1(مادة  128كما تضمن النظام أيضا 

اختصاص احملكمة والقانون الواجب التطبيق، املبادئ العامة للقانون إنشاء احملكمة، : للقانون الدويل اجلنائي، وهي على الترتيب

                                                           

)1(  Bourdon(W) et Duverger (E),La cour pénale internationale: le Statut de Rome, Edition du Seuil, 2000. 
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اجلنائي، نظام تكوين احملكمة وإدارا، اإلجراءات السابقة على احملاكمة، إجراءات احملاكمة، العقوبات الواجبة التطبيق 

 والعوامل اليت تراعى عند تقدير العقوبة،

ملساعدة القضائية، قواعد تنفيذ األحكام الصادرة عن احملكمة، األحكام اخلاصة قواعد الطعن يف األحكام، التعاون الدويل وا

جبمعية الدول األطراف، النظام املايل للمحكمة وكيفية متويلها ومراجعة حماسبتها ويف األخري األحكام اخلتامية، وبالتايل ميكن 

  . الوقت احلاضراعتبار هذا النظام ميثل الشريعة العامة للقانون الدويل اجلنائي يف 

  :أركان اجلرائم -2

تستعني احملكمة بأركان اجلرائم يف تفسري  -1:" نصت املادة التاسعة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه

  .، وتعتمد هذه األركان بأغلبية ثلثي أعضاء مجعية الدول األطراف 8و 7و 6وتطبيق املواد 

  :ركان اجلرائم من جانبجيوز اقتراح تعديالت على أ .1

  أية دولة طرف؛) أ(

  القضاة، بأغلبية مطلقة؛) ب(

  .املدعي العام) ج(

  وتعتمد هذه التعديالت بأغلبية ثلثي أعضاء مجعية الدول األطراف

املذكورة  21كما نصت املادة ". تكون أركان اجلرائم والتعديالت املدخلة عليها متسقة مع هذا النظام األساسي .2

  . فقرا األوىل أن أركان اجلرائم واجبة التطبيق بعد النظام األساسي للمحكمةأعاله يف

بعد   2000ديسمرب  01الذي اعتمد من طرف مجعية الدول األطراف بتاريخ  )1(مت وضع النص اخلاص بأركان اجلرائم 

ذه الوثيقة تعدادا مفصال لألفعال اليت السالفة الذكر، تضمنت ه 09موافقة ثلثي أعضاء اجلمعية عليه كما تنص على ذك املادة 

 .تشكل الركن املادي لكل جرمية من اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمة

                                                           

 .577، ص 2004شريف عتلم، احملكمة اجلنائية الدولية، الطبعة الثانية، إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر،  )1(
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  :القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات -3

ها من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أن تقوم مجعية الدول األطراف بتبين بأغلبية ثلثي أعضائ 51نصت املادة 

القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ، وجيوز تعديلها فيما بعد بنفس األسلوب، غري أنه واستثناء من ذلك جيوز للقضاة، يف حالة 

االستعجال عندما ال يوجد نص حيكم مسألة معينة ضمن القواعد السالفة الذكر، أن يضعوا بأغلبية الثلثني قواعد مؤقتة تطبق 

  .عية الدول األطراف أو تعديلها أو رفضها يف الدورة العادية أو االستثنائية هلاحلني اعتمادها من قبل مج

متسقة مع النظام األساسي للمحكمة، وأن  )1(كما اشترطت املادة السالفة الذكر أن تكون القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

ة املتهم، وانه يف حالة وجود نزاع بني هذه القواعد التعديالت املدخلة عليها ال ميكن تطبيقها بأثر رجعي على حنو يضر مبصلح

  .والنظام األساسي يرجح األخري

اعتمدت مجعية الدول األطراف النص اخلاص بالقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات والذي  2000وبتاريخ الفاتح من ديسمرب  

 .حملكمةقاعدة تناولت بالتفصيل مجيع اإلجراءات اليت جيب إتباعها أمام ا 225تضمن 

وحسب املذكرة التفسريية الصادرة مع نص القواعد فإن هذه األخرية تستعني ا احملكمة يف تطبيق النظام األساسي هلا وهو ما 

 .   يؤكد إلزامية أن تكون متسقة مع أحكامه

   املعاهدات الدولية األخرى: ثانيا

داخلية للدول مصادر التجرمي والعقاب يف النصوص القانونية تطبيقا ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات، حتصر معظم القوانني ال

وبالتايل تستبعد غريه من املصادر غري املكتوبة كالعرف واملبادئ ) السلطة التشريعية( املكتوبة الصادرة عن السلطة املختصة 

  .ام اجلزائيةبينما تقوم السلطة القضائية مبعاقبة األشخاص الذين خيالفون هذه األحك. )2(العامة للقانون

  أما على املستوى الدويل فإنه ال توجد سلطة تشريعية، باملفهوم الفين، تتوىل إصدار القوانني

                                                           
 .405املرجع السابق ، ص شريف عتلم،  )1(

 .124، ص مرجع سابق مود جنيب حسين ،حم )2(
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وذلك يرجع إىل طبيعة اتمع الدويل الذي يتألف من جمموعة دول متساوية السيادة فال توجد يف هذا اال سلطة تعلو سلطة 

أو ) أي عن طريق االتفاقيات الدولية( أ بطريقة اتفاقية سواء أكان ذلك صراحة الدولة، لذلك فإن أحكام القانون الدويل تنش

 ). عن طريق قواعد عرفية(ضمنيا 

كذلك فإن حمكميت يوغسالفيا السابقة ورواندا، اللتان تعتربان يف الوقت احلاضر املصدر الوحيد لالجتهاد القضائي الدويل 

ألما أنشئتا خصيصا لقمع ) الدولية وغري الدولية(لك املتعلقة بالرتاعات املسلحة اجلزائي، تطبقان املعاهدات الدولية خاصة ت

والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني ا لسنة  1949املخالفات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين  أي اتفاقيات جنيف لسنة 

1977  .  

  ) العرف( مبادئ القانون الدويل وقواعده : الفرع الثاين

من نظام حمكمة العدل الدولية على مبادئ القانون الدويل وقواعده السيما تلك املقررة يف القانون الدويل  21ملادة نصت ا

مع ) 2الفقرة(للرتاعات املسلحة باعتبارها مصدر أساسي للقانون الواجب التطبيق من طرف احملكمة، ويف نفس الفقرة 

د تكون يف شكل اتفاقيات و بدون شك فهي ليست مقصوده ألنه مت ذكرها يف املعاهدات الدولية  ومبادئ القانون الدويل ،وق

نفس الفقرة ، كما قد تكون غري مدونة ونعين هنا القواعد العرفية واملبادئ العامة للقانون هذه األخرية قد مت ذكرها ضمن 

   .املصادر االحتياطية

، فال يبقى  21ب من املادة  1رةواعده املنصوص عليها يف الفق وقوبالتايل خترج هي األخرى من مفهوم مبادئ القانون الدويل

  )1(.أمامنا سوى العرف الدويل

إن دراسة العرف الدويل كمصدر للقانون الدويل اجلنائي تقتضي منا التفرقة بني حالتني ، تتعلق األوىل بالقانون الدويل اجلنائي 

تتعلق الثانية بالعرف يف ظل نظام احملكمة ،وقبل ذلك ال بد من التطرق خارج النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،بينما  

من النظام األساسي حملكمة العدل  38حسب النص العريب من املادة .لتحديد مفهوم العرف الدويل وعناصره بصوره وجيزة

  ".ه تواتر االستعمال العادات الدولية املرعية املعتربة مبثابة قانون دل علي:" اليت عرفت العرف بأنه الدولية

                                                           
، دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية ) النظرية العامة للجرمية الدولية (قانون الدويل اجلنائي ، أولويات القانون الدويل اجلنائي عبد اهللا الشاذيل ال فتوح )1(

 .190ص  ،2002
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 coutumeوالذي يعين العادات كما يعين العرف، بينما املصطلح الفرنسي هو األدق custumمتت ترمجة املصطلح االجنليزي 

عنصر : والذي يعين العرف مبفهومه القانوين من خالل النص السابق يتضح أن القاعدة العرفية الدولية تشترط توافر عنصريني 

بسيكولوجي يتمثل يف االعتقاد أن هذه املمارسة مطلوبة أو يا أو معنو وعنصر ususاملمارسة العامة للدولة مادي يتمثل يف 

 .حمظورة أو مسموح ا تبعا لطبيعة 

 opinionjurissivenicessitatis.القاعدة العرفية 

  الدولية ساسي للمحكمة اجلنائيةالعرف كمصدر للقانون الدويل اجلنائي خارج النظام األ: أوال 

كما سبق وأن ذكرنا فان القانون الدويل اجلنائي ذو أصل عريف، أي أن العرف لعب دورا كبريا يف حتديد االفعال ارمة على 

، لذلك ثار خالف كبري على مستوى الفقه و القضاء الدويل حول إمكانية تطبيق مبدأ شرعية )اجلرائم الدولية(املستوى الدويل 

يف هذا القانون العريف  فذهب رأي أول إىل القول  بأن الطبيعة العرفية هلذا القانون متنع تطبيق هذا املبدأ، اجلرائم و العقوبات 

  )1(يف حني ذهب رأي أخر إىل القول بوجوب تطبيقه لكن بطريقة تتناسب و الطبيعة العرفية لقواعده

  :عدم تطبيق مبدأ الشرعية يف القانون الدويل اجلنائي .1

ا االجتاه يف قوهلم بعدم تطبيق مبدأ الشرعية على القانون الدويل اجلنائي ألن ذلك سوف يؤدي إىل جتميد يستند أنصار هذ

وتعطيل تطور قواعد هذا القانون احلديث النشأة، ألن تطبيق مبدأ الشرعية املكتوبة كما هو عليه احلال يف القوانني الداخلية 

م الدولية يف شكل اتفاقيات مكتوبة، وأن أي تقنني هلا سيؤدي إىل جتميدها سوف يؤدي إىل تقنني القواعد املتعلقة باجلرائ

  .موازاة مع تطور القواعد األخرى للقانون الدويل

كما يستند أنصار هذا الرأي يف عدم تطبيق مبدأ الشرعية يف القانون الدويل اجلنائي إىل أن مبدأ الشرعية مل يتم تبنيه على 

إال كتتويج لتطور التشريعات الداخلية الذي مر مبراحل طويلة، بينما القانون الدويل اجلنائي ال  ديثةالقوانني الداخلية احل مستوى

 )2(. يزال يف مرحلة أوىل من تطوره و بالتايل فان تطبيق هذا املبدأ سوف يقف أمام تطور أحكامه

                                                           

)1(  Lombois (C) ,Droit pénal international ,Paris ,précis,Dalloz ,1971,pp47-5 

)2( Lombois (C), op.cit, p48 
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الدول يصعب وضع تقنني هلا كما هو احلال  كما أن بعض اجلرائم الدولية بطبيعتها و نظرا لوجود اختالف حول مفهومها بني

بالنسبة جلرمية العدوان ، فحىت نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية   والذي أعترب مبثابة تقنني شامل ألحكام القانون الدويل 

ل األطراف اجلنائي مل ينص على اختصاص احملكمة ذه اجلرمية لكنه علق ذلك على اعتماد تعريف هلا من قبل مجعية الدو

 . )من النظام 5املادة(

كما أن تقنني أحكام القانون الدويل اجلنائي سوف يؤدي إىل إفالت الكثري من املمارسات اإلجرامية الدولية من العقاب الن 

 هذه األخرية تبقى يف تطور دائم باملقارنة مع استقرار القواعد املكتوبة على حاهلا، و هذا الوضع سوف يؤدي بالضرورة إىل

 .اإلخالل باتمع الدويل بالنظر للخطورة اليت ينطوي عليها هذا النوع من اإلجرام

و مبا أن مبدأ الشرعية يتعلق بالقوانني املكتوبة وأن معظم قواعد القانون الدويل اجلنائي هي قواعد غري مكتوبة، و بالتايل فان 

  . تالءم مع طبيعته العرفيةتطبيق هذا  املبدأ يف ظل هذا الوضع يقتضي أن يكون بطريقة ت

  : خصوصية الشرعية العرفية .2

يرى أنصار هذا االجتاه أن مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات يعترب من بني املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان يف الوقت احلاضر، 

ة حقوق اإلنسان، فإذا كان لذلك فمن غري املنطقي استبعاد تطبيقه يف جمال القانون الدويل إذ هذا األخري نفسه يهتم حبماي

القانون الداخلي حيصر مصادر التجرمي والعقاب يف النصوص املكتوبة، فان القانون الدويل اجلنائي إضافة إىل القواعد االتفاقية 

هذا . كبيهافان العرف يلعب دورا أساسيا يف جمال حتديد األفعال ارمة دوليا واليت ميكن أن تثري املسؤولية الدولية اجلزائية ملرت

وحىت بالنسبة للقواعد االتفاقية هلذا القانون فان أغلبها نشأت عرفية مث مت تقنينها فيما بعد بواسطة اتفاقيات دولية، فهذه 

األخرية تعترب كاشفة عن نصوص قانونية كانت قائمة من قبل و ليست منشأة هلا وبالتايل فان تطبيق مبدأ الشرعية يف هذا 

نفس املعىن املعروف يف القوانني الداخلية، فبدال من عبارة ال جرمية وال عقوبة بدون قانون املعروفة على  القانون لن يكون له

مستوى هذه القوانني الداخلية،تكون الصياغة يف القانون الدويل اجلنائي ال جرمية وال عقوبة بدون نص، و ال يهم أن يكون 

القاضي عندما يبحث عن طبيعة الفعل الذي أتى به الفرد عليه أن يتأكد من  هذا النص مكتوبا أو غري مكتوب أي نصا عرفيا، ف

  )1(. جترمي الفعل يف اتفاقيات دولية ذا الشأن أو فيما إذا كانت هناك قاعدة عرفية تعاقب عليه

                                                           
 29،ص 2004اإلسكندرية،  تاح بيومي حجازي، احملكمة اجلنائية الدولية، دار الفكر العريب،عبد الف )1(
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أ الشرعية لكن الوصول إىل حتديد وجود قاعدة عرفية تعاقب على تصرف معني أمر يف غاية الصعوبة، لكن حىت يتحقق مبد

الدولية على النحو السالف بيانه ال تكفي خمالفة قاعدة دولية، و إمنا يشترط أن تكون هذه القاعدة قاعدة جترمي، ألن هذه 

  )1(.األخرية من أهم قواعد القانون الدويل أي مبعىن آخر أن تكون من القواعد اليت حتمي النظام العام الدويل

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إذ  22هو نص الفقرة الثانية من املادة  ولعل أهم ما يؤكد صحة هذا الرأي 

ال تؤثر هذه املادة على تكييف أي سلوك على انه سلوك إجرامي مبوجب القانون الدويل خارج إطار هذا النظام :" ...قررت

ري الضيق و منع القياس و تفسري النص الغامض لصاحل بعدما نصت يف فقرا األوىل على مبدأ شرعية اجلرمية و التفس" األساسي

  .املتهم 

  من طرف احملكمة اجلنائية الدوليةالعرف كمصدر للقانون واجب التطبيق : ثانيا

مل يذكر مصطلح العرف صراحة، و لكن استعمل مصطلح مبادئ القانون الدويل  21كما سبق و أن أشرنا إليه فان نص املادة 

صنا إىل أا ال ميكن إال أن تكون سوى القواعد العرفية للقانون الدويل، كما أن املادة السالفة أضافت و قواعده، و اليت خل

و ترجع اإلشارة لألحكام املقررة يف القانون " مبا يف ذلك املبادئ املقررة يف القانون الدويل للمنازعات احلربية :" ...عبارة

الن معظم اجلرائم الدولية ترتكب أثناء الرتاعات املسلحة  ،)2(نون الدويل اإلنساينالدويل للمنازعات املسلحة أو ما يسمى بالقا

  .سواء أكانت دولية أو داخلية،  و أن القواعد العرفية يف هذا اال كثرية

ني و الربوتوكولني اإلضافي  1949رغم حماوالت تقنينه من خالل العديد من االتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف لسنة 

و العرف الدويل على النحو السابق بيانه ال ميكن أن يكون مصدرا للتجرمي والعقاب يف إطار احملكمة اجلنائية . امللحقني ا

و إمنا ميكنها أن تستند عليه يف . الدولية نظرا الن هذا األخري حرص على احترام مبدأ الشرعية املكتوبة والنتائج املترتبة عليه

  .لغامضةتفسري بعض النصوص ا

  

                                                           
  . 8،صمرجع سابق فتوح عبد اهللا الشاذيل،  )1(

)2( David  (E),droit des conflits armes,bruyant, bruxelles,2000 
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  )االحتياطية( املصادر الثانوية : املطلب الثاين

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على املصادر االحتياطية أو الثانوية اليت ميكن للمحكمة أن  21نصت املادة 

كما نصت يف الفقرة األخرية على ) اينالفرع الث( ، قضاء احملكمة ) الفرع األول( املبادئ العامة للقانون : تطبقها و املتمثلة يف 

و بالتايل يطرح ) و يفهم من ذلك(أن تطبيق وتفسري القانون من طرف احملكمة جيب أن يكون منسجما مع حقوق اإلنسان 

  .التساؤل حول إمكانية اعتماد هذه األخرية كمصدر للقانون املطبق من طرف احملكمة

  املبادئ العامة للقانون: الفرع األول

على مبادئ القانون العامة اليت أقرا املدن املتقدمة، كما نصت ) ج(من نظام حمكمة العدل الدولية يف فقرا  38املادة نصت 

املبادئ العامة للقانون اليت تستخلصها احملكمة من القوانني الوطنية :" من نظام احملكمة اجلنائية الدولية) ج( 1فقرة  21املادة 

ذلك، حسبما يكون مناسبا، القوانني الوطنية للدول اليت من عادا أن متارس واليتها على اجلرمية شريطة  مبا يف,للنظم القانونية

نالحظ ". أن ال تتعارض هذه املبادئ مع هذا النظام األساسي وال مع القانون الدويل و ال مع القواعد واملعايري املعترف ا دوليا

  .قانون مصدرا احتياطيا أو ثانويا للقانون الدويل، والقانون الدويل اجلنائيأن املادتني اعتربتا املبادئ العامة لل

  .وقبل حتديد مكانة املبادئ العامة للقانون بني مصادر القانون الدويل اجلنائي جيب أن حندد مفهومها أوال

  :حتديد مفهوم املبادئ العامة للقانون: أوال

ة بتعريف مبادئ القانون العامة و إمنا اكتفت باعتبار أن هذه املبادئ أقرا من نظام حمكمة العدل الدولي 38مل تقم املادة 

لقانون الدويل أم و هو األمر الذي أدى إىل إثارة خالف بني الفقهاء حول حتديد مفهومها، هل هي مبادئ ا )1(الدول املتمدنة

  .  القانون الداخل

وفقا للمعىن العادي أللفاظه ويف سياقه و أهدافه نصل إىل أا تشمل من نظام حمكمة العدل الدولية  38إن بتفسري نص املادة 

املبادئ العامة للقانون الداخلي والقانون الدويل معا، ألن كلمة القانون تشمل كال النوعني، لكن بالرجوع إىل املبادئ العامة 

بالنتيجة فهي تستمد قوا اإللزامية من املصادر للقانون الدويل فهي تلك املبادئ املستمدة من االتفاقيات واألعراف الدولية، و 

                                                           
 . 69ص  ، 1994 ،طبعة، د م ج 1مبادئ القانون الدويل العام ، جحممد بو سلطان ،  )1(
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، و بالتايل فان املبادئ املنصوص عليها يف )ج ( 1و ليس من الفقرة   38من املادة) ب(و ) أ( 1املنصوص عليها يف الفقرتني 

إىل أن هذه  38هذه الفقرة األخرية  ال ميكن أن تكون سوى مبادئ عامة للقوانني الداخلية للدول، لذلك أشارت املادة 

  . املبادئ أقرا الدول املتمدنة

وال ميكنه أن يستمر بدوا و هلذا ,يف أول األمر ميكن القول أن هذه املبادئ العامة متثل األساس الذي يقوم عليه أي نظام قانوين

تخلصة من القوانني الوطنية من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تنص على املبادئ العامة  للقانون مس 21جند املادة 

  )1(.للدول ، السيما تلك اليت ميكن هلا أن متارس اختصاصها على اجلرمية بشرط أال تتعارض مع النظام والقانون الدوليني

  :مكانة املبادئ العامة للقانون بني مصادر القانون الدويل اجلنائي: ثانيا

من  38لقانون الدويل العام أو القانون الدويل اجلنائي، جند أن كال من املادة بالنسبة ملكانة املبادئ العامة للقانون بني مصادر ا

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية اعتربا مصدرا ثانويا، و يتبني ذلك من خالل  21نظام حمكمة العدل الدولية واملادة 

..."        و إال: " و عبارة )  38بالنسبة للمادة ..." ( يا ويعترب هذا وذاك مصدرا احتياط:" العبارتني املستعملتني يف كال املادتني

حيكم القضية املعروضة على  أي أن احملكمة اجلنائية الدولية تلجأ إىل تطبيقها يف حالة غياب نص)  21بالنسبة للمادة ( 

  .كتوبة كما سبق أن ذكرناهاحملكمة، بشرط أال يتعلق مبسألة التجرمي و العقاب ، نظرا لتبين احملكمة ملبدأ الشرعية امل

اعترب بعض الفقهاء أن هلذه املبادئ دور , و بالتايل يطرح التساؤل حول جمال تطبيق هذا املصدر للقانون الدويل اجلنائي

ألا تعرب عن القيم األساسية اليت ينبغي إن تسود  يف إطار تنظيم العالقات الداخلية والدولية، لكن يف إطار نظام  )2(توجيهي

كمة اجلنائية الدولية فان اللجوء إىل املبادئ العامة للقانون سوف يكون نادرا ألن النظام نص على أغلب املبادئ العامة سواء احمل

مبدأ الشرعية، املسؤولية اجلزائية الفردية، عدم اختصاص احملكمة بالنسبة لألشخاص الذين تقل : املتعلقة بالقانون اجلنائي مثل 

عشر سنة، عدم االعتداد بالصفة الرمسية، مسؤولية القادة والرؤساء اآلخرين ، عدم سقوط اجلرائم بالتقادم، أعمارهم عن مثانية 

الركن املعنوي، أسباب امتناع املسؤولية اجلزائية ، الغلط يف الوقائع ويف القانون، أوامر الرؤساء و مقتضيات القانون أو غري 

  .املتعلقة بالقانون اجلنائي

                                                           
)1( RAIMONDO (F), op.cit,p 77. 

 .112الشاذيل، ، مرجع السابق، ص عبد اهللا فتوح  )2(
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تفعيل لدور احملكمة اجلنائية فان دراسة تطبيق هذا املصدر جندها يف االجتهاد القضائي حملكمة يوغسالفيا  و يف ظل غياب

  .السابقة و رواندا

  : املبادئ العامة للقانون أمام حمكميت يوغسالفيا السابقة و رواندا -1

بارها مصدرا للقانون الدويل حسب نص املادة تطبق كل من حمكميت يوغسالفيا السابقة و رواندا املبادئ العامة للقانون باعت

من نظام احملكمة الدولية، أي أا تطبقها بصفة احتياطية يف حالة عدم وجود نصوص اتفاقية وعرفية حتكم الرتاع، لكن  38

و , مة للقانونقبل النظر يف جمال تطبيقها طرحت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة مسألة إثبات وجود املبادئ العا

 :حسبها مير مسار حتديد وجود هذه املبادئ بثالث مراحل

  .استبعاد كل األحكام االتفاقية والعرفية وأي قاعدة قانونية نشأت وفقا إلجراء قانوين معني، مثل قرارات املنظمات الدولية/ 1

  :املبدأ العام للقانون ميكن حتديده عن طريق تواجد ثالثة خصائص أساسية/ 2

  .املبدأ عبارة عن جتريد لقاعدة قانونية للقوانني الداخلية للدول/ أ

  .املبدأ املتعارف عليه لدى أغلب األنظمة القانونية املعروفة دوليا/ ب

  ).أال تتعارض مع أحكام القانون الدويل(املبدأ قابل الستقباله على املستوى الدويل/ ج

السالف ذكره جيب على القضاة إجراء دراسة مقارنة ملختلف األنظمة إذن للتأكد من وجود مبدأ عام للقانون على النحو 

لكن حمكمة العدل الدولية ذهبت إىل أن قضاة احملكمة ال يقومون . القانونية ملختلف الدول، أو على األقل األنظمة األساسية

قضاة احملكمة يتم اختيارهم بشكل مبثل هذه الدراسة ألن هذه املبادئ العامة تكون معروفة على مستوى القانون الدويل ألن 

  )1(.يضمن متثيل مجيع األنظمة القانونية املعروفة على املستوى الدويل

ومبا أن النظامني األساسني حملكميت يوغسالفيا ورواندا ال يتضمنان حكما خاصا بالقانون الواجب التطبيق وكذلك احلال 

  .بالنسبة لتنظيم قواعد اإلجراءات واإلثبات

                                                           
  .113فتوح عبد الشاديل، مرجع سابق، ص  )1(
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بعض املواد يف النصوص األساسية للمحكمتني أشارت صراحة إىل املبادئ العامة للقانون باعتبارها، مصدرا للدفاع  لكن هناك

  .ضد أي مة، تنظيم أدلة اإلثبات، إجراءات العفو وختفيف العقوبة

قة، نص على إمكانية تطبيق وأن تقرير األمني العام لألمم املتحدة الذي رافق مشروع النظام األساسي حملكمة يوغسالفيا الساب

خنلص يف األخري إىل أن املبادئ العامة للقانون تعترب مصدرا . القواعد العامة للقانون عند عرض أوجه الدفاع ضد مة معينة

 .للقانون املطبق من طرف حمكميت يوغسالفيا السابقة ورواندا، لكنها تطبق بصفة احتياطية

  :تهاد حمكميت يوغسالفيا ورواندااملبادئ العامة للقانون يف ظل اج -2

كم بعد عرضنا ملكانة املبادئ العامة للقانون يف ظل القانون الدويل اجلنائي سواء أمام احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة أو أمام احملا

واندا وذلك من الدولية اخلاصة، نستعرض تطبيق هذه املبادئ يف ظل اجتهاد القضاء الدويل حملكميت يوغسالفيا السابقة ور

خالل دراسة وحتليل بعض األحكام الصادرة عنهما، أين يتبني لنا أن املبادئ العامة كانت هلا عدة وظائف تكميلية، تفسريية 

  )1( وتوكيدية

جلأت غرف االستئناف حملكميت يوغسالفيا السابقة ورواندا إىل تطبيق املبادئ العامة نظرا لعدم وجود  :الوظيفة التكميلية - أ

يف حالتني، تتعلق األوىل بإمكانية اعتبار اإلكراه كسبب إلعفاء املتهم من ) أحكام اتفاقية أو عرفية( انون واجب التطبيق ق

، بينما تتعلق الثانية بفقد التمييز ومدى إمكانية االعتماد - يف ظل القانون الدويل -املسؤولية اجلزائية بعد أن قام بقتل أبرياء 

  .عليه كوسيلة دفاع

  ا لإلعفاء من املسؤولية اجلزائيةاإلكراه باعتباره سبب -

توبع املتهم الرتكابه جرمية ضد اإلنسانية وانتهاك قوانني وأعراف احلرب، أين أدين بالتهمة   ERDE MOVICيف قضية 

 مستندا إىل األوىل ونتيجة لذلك سلطت عليه عقوبة عشر سنوات سجنا، عندها قام املتهم باستئناف حكم غرفة الدرجة األوىل

، أن اإلكراه ال ميكن أن يكون وسيلة )2ضد  3(أنه كان حتت تأثري اإلكراه، عندها قررت غرفة االستئناف بأغلبية اآلراء 

  .دفاع لدحض ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية

                                                           

)1( Raimondo (F) op.cit , pp 83-93  
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ن الدويل أين توصلوا إىل بعدها قام قضاة الغرف بالبحث عن القانون الواجب التطبيق يف إطار القواعد العرفية واالتفاقية للقانو

عدم وجود حكم ذا الشأن، وبالتايل جلؤوا إىل املبادئ العامة للقانون بعد إجراء دراسة مقارنة ملختلف األنظمة القانونية 

الدولية، أين توصلوا إىل أنه يوجد مبدأ عام للقانون مبقتضاه يستفيد الشخص الذي ارتكب اجلرمية حتت اإلكراه من ختفيض 

  :فقد التمييز باعتباره سببا لإلعفاء من املسؤولية اجلزائية -. ة املقررة هلا ألن املسؤولية تكون أقل يف حالة اإلكراهالعقوب

اعتبار فقد التمييز كسبب لإلعفاء ) غرفة الدرجة األوىل( M.landzoقبل القاضي  Célebec iطرحت هذه املسألة يف قضية 

من قواعد اإلجراءات واإلثبات للمحكمة، بينما نظام احملكمة ) A)(2( 67ادا إىل املادة من املسؤولية يف القانون الدويل استن

لذلك صرحت غرفة االستئناف أن املادة السالفة الذكر ال , مل ينص على فقد التمييز كسبب لإلعفاء من املسؤولية اجلزائية

ان متواجدا فإنه جيب أن يكون يف أحد مصادر تكفي العتبار فقد التمييز كسبب معفي للمسؤولية، وأن هذا السبب إن ك

القانون الدويل، ويف غياب أحكام اتفاقية وعرفية يف هذا الشأن، جيب البحث يف املبادئ العامة للقانون، وبعد دراسة االجتهاد 

توصل قضاة  القضائي اإلجنليزي،األسكتلندي واألسترايل يف هذا الشأن وكذلك النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 الغرفة إىل وجود مبدأ عام للقانون مبقتضاه يكون فقد التمييز سببا لإلعفاء اجلزئي من املسؤولية، ومبفهوم آخر ظرفا لتخفيف 

  )1(. العقوبة

  الوظيفة التفسريية  - ب

و قواعد اإلجراءات و  جلأت احملكمتان الدوليتان إىل املبادئ العامة للقانون من اجل تفسري و تطبيق أحكام النظام األساسي

   .اإلثبات و باخلصوص األحكام العرفية

و ذا الصدد ميكن ,وألول وهلة يبدوا أن الوظيفة التفسريية للمبادئ العامة للقانون هي األكثر استعماال يف اجتهاد احملكمتني

  :ذكر بعض األمثلة

  competenceتفسري مصطلح االختصاص  -

ناف مسالة شرعية إنشاء احملكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة من طرف جملس األمن فحصت غرفة االستئ Tadicيف قضية 

فقررت يف بادئ األمر حتديد مفهوم كلمة اختصاص و ذلك ,لألمم املتحدة، بعد أن اعترض املتهم على شرعية احملكمة 

                                                           

)1(    Le procureur C/ Celebeci, ch. D’appel, IT-96-21, 20Fevrier 2001, para 585-587.  
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األنظمة القانونية فان مصطلح  وقررت انه بالرجوع إىل كل,لتحديد فيما إذا كانت للمحكمة سلطة فحص شرعية تأسيسها 

 اختصاص يعين سلطة قانونية للنطق بالقانون يف هذا اال بصفة ائية و قطعية

"…un pouvoir légitime de dire le droit dans ce domaine de manière définitive et faisant 

autorité…   " الضيق الذي أعطته له غرفة الدرجة األوىل اليت و بتطبيق هذا التفسري استبعدت غرفة االستئناف التفسري

ألا ال تدخل ال يف االختصاص الزمين ,اعتربت أن مسالة شرعية احملكمة ليست يف احلقيقة مسالة متعلقة باالختصاص 

rationetemporis  وال االختصاص احملليratione loci   و ال االختصاص النوعي rationemateriae  وال االختصاص

بينما ذهبت غرفة االستئناف إىل أن مثل هذا التفسري الضيق ملصطلح اختصاص ال يتالءم مع   ratione personaeي الشخص

القانون الدويل و جلأت إىل تفسري هذا املصطلح على ضوء مجيع األنظمة القانونية مع األخذ بعني االعتبار طبيعة القانون 

   non bis in idemص عن نفس الفعل مرتني تفسري مبدأ عدم جواز حماكمة الشخ )1(.الدويل

بعد قيام املدعي العام لدى حمكمة يوغسالفيا السابقة بالطعن باالستئناف يف احلكم الصادر عن غرفة الدرجة األوىل للمحكمة 

لرباءة يعد خرقا من بعض التهم املنسوبة إليه مث الدفع أمامها بأن استئناف املدعي  العام حلكم ا Tadicو القاضي برباءة املتهم 

 .   للمبدأ املذكور، لكن غرفة االستئناف خلصت إىل انه ال يوجد يف املبادئ العامة للقانون ما يساند هذا الرأي

  :الوظيفة التوكيدية - ج

الدويل لكن  عادة ما تفصل احملكم الدولية اخلاصة يف املسائل القانونية املعروضة أمامها وفقا للقواعد العرفية أو االتفاقية للقانون

 celebiciو ميكن يف هذا اال ذكر قضية .قد حيدث أن تلجا إىل املبادئ العامة للقانون من اجل تعزيز القواعد السالفة الذكر

املشتركة بني  3بناء على اجتهاد احملكمة بان املادة –حيث اعترض الدفاع على النتيجة اليت توصلت إليها غرفة الدرجة األوىل 

وحسب الدفاع فان هذا التفسري املعطى للمادة خيالف مبدأ ,تثري املسئولية اجلزائية الفردية  1949يف لسنة  اتفاقيات جن

املشتركة بني اتفاقيات جنيف بعد  3بعد التذكري بالطبيعة العرفية للمادة ,حينها خلصت غرفة االستئناف ,شرعية اجلرمية 

                                                           

 )1(  Le droit international. Du fait de l’absence d’une structure décentralisée .n’offre pas un système judiciaire 

intègre assurant une répartition ordonnée du travail entre un certain nombre de tribunaux ou 
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خلصت غرفة االستئناف إىل إن األفعال احملددة , قوق املدنية و السياسية من العهد الدويل املتعلق باحل 15اإلشارة للمادة 

 .املذكورة أعاله تكون جمرمة وفقا للمبادئ العامة للقانون املعترف ا لدى جمموعة الدول 3باملادة 

  قضاء احملاكم الدولية: الفرع الثاين

احة على إمكانية احملكمة تطبيق قواعد القانون كما هي مفسرة من نظام احملكمة اجلنائية الدولية نصت صر 21إذا كانت املادة 

يف قراراا السابقة بينما احملكمتني الدوليتني اخلاصتني بيوغسالفيا سابقا و رواندا مل تتطرقا هلذه املسالة أصال لذلك سوف 

  .حناول معاجلتها كل على حدى

  قضاء احملكمة اجلنائية الدولية: أوال

يفهم من ذلك أن اللجوء إىل القرارات السابقة للمحكمة ." …جيوز للمحكمة " من نظام احملكمة عبارة  21استعملت املادة 

يكون بصفة جوازية أي أن هذا املصدر يلجا إليه بصفة قانونية من قبل قضاة احملكمة، واجلدير باملالحظة فان واضعي نظام 

ام حمكميت يوغسالفيا السابقة و رواندا عند تفسري القانون الواجب روما مل ينصوا على إمكانية جلوء احملكمة لالستعانة بأحك

التطبيق رغم إن هاتني األخريتني هلما من االجتهاد القضائي ما ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية عند تفعيل دورها مستقبال أن 

  ))1تدي به

  و السوابق القضائية ad-hoc احملاكم الدولية اخلاصة: ثانيا 

بصفة جوازية  –نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية ينص صراحة على إمكانية جلوء احملكمة إىل اجتهادها السابق إذا كان 

فان نظامي احملكمتني الدوليتني اخلاصتني بكل من يوغسالفيا السابقة وروندا وكذا قواعد االجراءات واإلثبات  –وليس الزامية 

  .و تركا األمر لالجتهاد القضائي لكال احملكمتني ليقول كلمته يف هذا االاخلاصني ما مل يتطرقا هلذه املسالة 

إن دراسة حتليلية الجتهاد احملكمتني متكننا من مالحظة أن هذه املسالة تتطلب دراسة مدى تأثر غرف الدرجة األوىل فيما 

  )2(.هامث مدى تأثرها باجتهاد غرف االستئناف وكذا تأثر هذه األخرية فيما بين ,بينها

                                                           
 .194الشاذيل املرجع السابق ص فتوح عبداهللا  )1(

)2(
 Della Morte (G), Les tribunaux  pénaux internationaux et les références a leur propre jurisprudence, dans 
Dalmas – Marty (M), Fronza (E) Lambert – Abdelgawad (E) op.cit .pp211-222. 
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اعترب قضاة احملكمة أن قاعدة السابقة القضائية , بالنسبة ملدى إلزامية الفرارات و األحكام الصادرة عن غرف الدرجة األوىل

لكن و رغم هذا و يف غياب أي , تتطلب وجود هرمية يف النظام القضائي و هو األمر الذي ينعدم يف جمال القانون الدويل 

ة للسوابق القضائية فان قضاة احملكمتني من تلقاء أنفسهم اعترفوا بنوع من اإللزامية هلا  ما بالنسبة حكم يف النظام يعطي إلزامي

الن عدم ,لتأثر غرف الدرجة األوىل باألحكام السابقة لغرف االستئناف فان ذلك أمر طبيعي نظرا لوجود هرمية بني النوعني 

سوف يعرض حكمها لإللغاء يف حالة , شان مسالة قانونية معينة احترام غرف الدرجة األوىل الجتهاد غرف االستئناف ب

ويرجع , أما بالنسبة ملدى إلزامية االجتهاد السابق لغرف االستئناف هلذه األخرية فينطبق عليه نفس احلكم اخلاص ,استئنافه 

عارض بني أحكامها بشان نفس موقف احملكمتني يف االخد بالسوابق القضائية من اجل توحيد اجتهادها القضائي و لتفادي الت

  .املسائل القانونية

  مبدأ ال عقوبة إال بنص: المبحث الثاني

يشترط يف النص اجلزائي أن حيدد اجلرمية حتديدا دقيقا ال يقبل أي تأويل لذلك فإن النص املكتوب وحده الذي اعتمد كمصدر 

غري أن ذلك ال يكفي لوحده إذ  –قانون مبعناه الضيق  –ون للتجرمي يف القوانني الداخلية اليت تأخذ مببدأ ال جرمية بدون قان

فإذا , وبنفس الطريقة أي مبوجب قاعدة قانونية مكتوبة, يشترط أيضا حتديد العقوبة املقررة هلذا الفعل ارم وفقا ملا سبق

)1(بدأ شرعية اجلرائم والعقوباتحدث وأن مت جترمي الفعل دون حتديد العقوبة تعني على القاضي احلكم برباءة املتهم استنادا مل

القرين الذي ال غىن عنه بالنسبة ملبدأ شرعية اجلرمية  nullapoena sine legeوبالتايل يعترب مبدأ شرعية العقوبة 

nullumcrimen sine lege  .  

أ شرعية اجلرمية، سواء غري أنه على مستوى القانون الدويل اجلنائي، فقد توصلنا خالل املبحث السابق إىل إمكانية اعتماد مبد

كما هو عليه احلال (، أو شرعية خاصة )كما هو عليه احلال بالنسبة لنظام احملكمة اجلنائية الدولية(كانت شرعية مكتوبة 

، فإن األمر بالنسبة لشرعية العقوبات يكون أكثر )بالنسبة للقانون الدويل اجلنائي خارج إطار نظام احملكمة اجلنائية الدولية

إن كانت حتدد األفعال ارمة فإا ال حتدد ) العرفية أو االتفاقية( نظرا لكون مجيع مصادر القانون الدويل اجلنائي  تعقيدا

  .العقوبات املقررة هلا

                                                           
 28، ص1984لطبعة األوىل، مؤسسة نوفل، بريوت لبنان ، ا1مصطفى العوجي القانون اجلنائي العام ،النظرية العامة للجرمية ، ج )1(
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وخروجا عن هذه القاعدة حاول واضعوا نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية تفادي هذا النقص من خالل، النص صراحة 

من النظام األساسي هلا، العقوبات الواجبة التطبيق من طرف احملكمة والعوامل الواجب  23العقوبة باملادة مبدأ شرعية : على

  .من النظام 78و  77مراعاا عند تقدير العقوبة باملادتني 

 اجلنائي خارج إطار لذلك فإن دراسة مبدأ شرعية العقوبة يف القانون الدويل اجلنائي تستلزم منا التفرقة بني حالة القانون الدويل

  .)املطلب الثاين(ويف إطار هذا النظام ) املطلب األول(احملكمة اجلنائية الدولية 

  مبدأ شرعية العقوبة خارج إطار احملكمة اجلنائية الدولية: املطلب األول

, لتطبيق على األفعال ارمةال تنص على العقوبات الواجبة ا, إن مصادر القانون الدويل اجلنائي سواء أكانت عرفية أو اتفاقية

هنا جند أمامنا  )1(وبالتايل فإن دراسة تطبيق مبدأ الشرعية يقتضي منا الرجوع إىل السوابق القضائية الدولية يف هذا اال، 

  :سابقتني ال غري

لكل من  Ad-hocة اخلاصة ، بينما ختص الثانية احملاكم الدولي)الفرع األول(تتعلق األوىل مبحاكمات احلرب العاملية الثانية 

  ).الفرع الثاين(يوغسالفيا السابقة ورواندا 

  )حماكمات نورمبورغ وطوكيو(حماكمات احلرب العاملية الثانية : الفرع األول

  :بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، قام احللفاء بإنشاء حمكمتني دوليتني حملاكمة جمرمي احلرب من النازيني واليابانيني

 )2(1945أوت    08مة العسكرية الدولية لنورمبورغ املنشأة مبوجب اتفاق لندن املؤرخ يف احملك

احملكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى بطوكيو، املنشأة مبوجب إعالن القائد العام لقوات احللفاء بالشرق األقصى، اجلنرال 

نشري يف هذا الصدد إىل  )3(1946جانفي  19رائي هلا يف ومت التصديق على الئحة التنظيم اإلج 1945ماك آرثر يف سبتمرب 

  .أن دراستنا هلذه احملاكمات تنحصر يف جمال اجلزاءات املطبقة احملكمتني ومدى احترامها ملبدأ شرعية العقوبة

                                                           

 .77، ص 1977تارخيه، تطبيقاته، مشروعاته، دار النهضة العربية، القاهرة، : حسني ابراهيم صاحل عبيد، القضاء الدويل اجلنائي )1( 

 .102، ص 1996قاهرة، عبد الواحد حممد الفار، اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، ال )2(

 .90حسني ابراهيم صاحل عبيد، املرجع السابق، ص  )3(
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فاذ كافة من الئحة نورمبورغ اليت أحلقت باتفاق لندن السالف الذكر على أن احملكمة تصدر حكمها بعد استن 27تنص املادة 

  .الدعوى إما بالرباءة أو اإلدانةعناصر 

  مبدأ شرعية العقوبة أمام حمكميت يوغسالفيا السابقة ورواندا: الفرع الثاين

تطرق العديد من الفقهاء يف جمال القانون الدويل إىل احترام مبدأ شرعية اجلرمية من قبل احملاكم الدولية اخلاصة لكن مل نعاين 

إذ ال يوجد يف  )1(ملبدأ شرعية اجلرمية ال ميكن للمبدأ األول أن يكون له معىن أو فائدة إذا مل يكمل باألخرينفس املوقف بالنسبة 

اال الدويل أي سلم للعقوبات بالرغم من أن مبدأ شرعية العقوبة معترف به على املستوى الدويل على غرار القوانني الداخلية 

  .للدول

كثريا يف تعريف مبدأ شرعية العقوبة الذي اعتمدته العديد من االتفاقيات الدولية حلقوق ويف هذا اال ال ميكن اخلوض 

و بالنتيجة فان احترام  doitinderogeablesrواليت وضعته ضمن مصاف احلقوق األساسية غري القابلة لالنتهاك . اإلنسان

  . هذا املبدأ يعد شرطا أساسيا ألي نظام قانوين سواء أكان داخلي أو دويل

وبالتايل من اجل حتديد مدى احترام احملاكم الدولية اخلاصة حناول البحث عن املعايري اليت اعتمدت عليها يف حتديد العقوبات 

  اليت نطقت ا 

  مبدأ شرعية العقوبة يف النصوص األساسية حملكميت يوغسالفيا سابقا و رواندا: أوال

ة الحترام مبدأ شرعية العقوبة فمن جهة أشار تقرير األمني العام لألمم منذ إنشاء احملكمتني الدوليتني وجدت هنالك إراد

املتحدة صراحة إىل العهد الدويل املتعلق باحلقوق السياسية و املدنية واىل وجوب احترام حقوق اإلنسان و من جهة أخرى فان 

يف نظام حمكمة  23النظامني املادتني ضمن  درجواة أالفراغ املتعلق بشرعية العقوب حمرري نظامي احملكمتني و من اجل سد

  يف نظام حمكمة يوغسالفيا السابقة 24,رواندا 

                                                           

)1(  Manzini (P), Le rôle du principe de la légalité dans la détermination des sources du droit international pénal, 

in, Delmas-Marty (M), Fronza (E), Lambert-Abdelgawad (E), op.cit, p264.  
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"…la chambre de première instance a recours a la grille générale des peines 

d’emprisonnement appliqué par les tribunaux de l’ex Yougoslavie…"  

احترام مبدأ شرعية العقوبة، ولكن و لألسف فان قضاة حمكمة يوغسالفيا السابقة،  يف حقيقة األمر دف هذه اإلحالة إىل

عكس ما هو مقرر يف النظامني، اعتربوها ذات طبيعة استداللية أو استرشادية وهذا االجتهاد القضائي أكدته قرارات أخرى 

  .ة العقوبةصادرة عن غرفة االستئناف بنفس احملكمة   وكل هذا يبني بوضوح خرق مبدأ شرعي

ذلك أن القانون الوضعي املتعلق بتنظيم إجراءات متابعة مرتكيب جرائم اإلبادة ,أما فيما خيص حمكمة رواندا فالوضع أحسن 

قد صنف األشخاص املتابعني إىل أربع جمموعات , 1990أكتوبر   01اجلماعية و اجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة ابتداء من 

  :حسب مشاركتهم يف اجلرائم

، األشخاص الذين )خمططون، منظمون(اموعة األوىل تضم األشخاص الذين تصرفوا باعتبارهم مسؤولني عن هذه اجلرائم 

اقترفوا أفعاهلم انطالقا من مركزهم يف السلطة وهم األشخاص الذين عرفوا بالوحشية الظاهرة اليت مبوجبها ارتكبوا ونفذوا 

  )1(ألشخاص تطبق عليهم عقوبة اإلعدامعمليات قتل التعذيب اجلنسية، هؤالء ا

 .تضم الفاعلني األصليني والفاعلني املساعدين وشركائهم يف جرائم القتل العمد، وتطبق عليهم عقوبة السجن املؤبد: اموعة الثانية

اعتداء  -) د اإلنسانيةجرمية اإلبادة واجلرائم ض(إضافة إىل اجلرائم األصلية  –تشمل األشخاص الذين ارتكبوا : اموعة الثالثة

 .على السالمة اجلسدية لألشخاص، هؤالء تطبق عليهم عقوبة سجن قصرية املدة

 . تضم األشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد امللكيات: اموعة الرابعة

باألخص (ا  وبصفة إجيابية متكن قضاة حمكمة رواندا  بعدما اعتربوا اإلحالة على سبيل االستدالل من احترام النظام اخلاص

من جهة، وعدم تطبيق عقوبة اإلعدام اليت كان من املمكن أن تطبق من قبل احملاكم الرواندية، لكن هذا ال يضفي ) 23املادة 

  .الشرعية على العقوبات اليت نطقت ا حمكمة رواندا

                                                           
-158، ص 2006على ضوء جدلية القانون الدويل العام والقانون الدويل اجلنائي، دار اهلدى: بلخريي حسينة، املسؤولية الدولية اجلنائية لرئيس الدولة )1(

164. 
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ميكن أن حتكم ا حمكمة يوغسالفيا ونفس األمر بالنسبة حملكمة يوغسالفيا سابقا وبصفة أكثر حدة، العقوبات القصوى اليت 

ال ميكن ) يف معظم املقاطعات املستقلة  1977عدى عقوبة اإلعدام اليت مت إلغاؤها مبوجب التعديل الدستوري لسنة (السابقة 

ا بعدما صرحوا بالطابع االستداليل لإلحالة على شبكة العقوبات املطبقة يف إقليم يوغسالفي سنة، فإن القضاة 20أن تتعدى 

  .سنة 20من نظام احملكمة ميكنهم أن يصدروا أحكاما بالسجن ملدة تفوق  24السابقة املقرر باملادة 

 .هذا النقص يف مشروعية العقوبة أدى إىل عدم التنافس يف األخذ مبعايري لتحديد مدة العقوبة

  كميت يوغسالفيا السابقة ورواندامعايري تقدير العقوبة يف ظل اجتهاد حم: ثانيا

  :عيار األول املعتمد يتعلق خبطورة اجلرمية ، والذي يواجه بدوره مشكلني أساسينيامل

 . وال يف االجتهاد القضائي للمحكمتني  عدم وجود أي سلم للعقوبات بني اجلرائم الواردة يف نظامي احملكمتني/ 1

). بادة، جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانيةجرمية اإل(عدم وجود أي تدرج بني اجلرائم الثالثة اليت ختتص ا احملكمتني /   2

  .وهذا ما أدى إىل غياب االنسجام يف االجتهاد القضائي للمحكمتني خبصوص العقوبات املقررة لكل جرمية

إن وجود هرمية بني اجلرائم ميكن من حتديد مقدار العقوبة، فبالنسبة جلرمية اإلبادة اجلماعية، أو كما يطلق عليها 

، نظرا لدرجة خطورا والضرر الذي تلحقه باألفراد واتمع الدويل كافة ، إذ أا "Crime des Crimes"م، جرمية اجلرائ

ثنية، عرفية أو دينية بصفتها تلك ، فإا تستحق أن متنح ملرتكبيها آطنية ترتكب دف القضاء كليا أو جزئيا على جمموعة و

بالرغم من وجود إرادة من اجل وضع تدرج بني جرمية . رائم ضد اإلنسانية العقوبة األشد باملقارنة مع جرائم احلرب واجل

اإلبادة اجلماعية باملقارنة مع جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية ، فإن بعض مرتكيب هاتني اجلرميتني قد عوقبوا بعقوبات أشد 

وغسالفيا السابقة يف الدرجة األوىل املتهم فقد أدانت حمكمة يمن تلك اليت طبقت على مرتكيب جرمية اإلبادة اجلماعية؛ 

Metar VALILJEVIC   وجبرمية انتهاك قوانني ( سنة سجنا     20جبرمية ضد االنسانية وعقابا له حكمت عليه بـ

 15جبرمية اإلبادة اجلماعية حكمت عليه بـ  Omar SERUCHAGOبينما أدانت حمكمة رواندا املتهم   )وأعراف  احلرب

أمام  Le plaidoyer de culpabilitéيف حتديد العقوبة هو مرافعة االام  املعيار الثاين الذي مت اعتماده .)1(سنة سجنا

                                                           
)1( Le procureur C/ Vasiljevic, IT-98-32 , jugement du 20/11/2002. 
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من نظام حمكمة يوغسالفيا السابقة  2فقرة  24فاملادة : املعيار الثالث هو ظروف التخفيف وظروف التشديد. احملاكم الدولية

      .ة األخذ بعني االعتبار احلالة الشخصية لكل متهمتنص على أنه عند تقدير العقوبة جيب على القضا

  مبدأ شرعية اجلرائم يف نظام احملكمة اجلنائية الدولية: املطلب الثاين

من نظام احملكمة اجلنائية الدولية على مبدأ شرعية العقوبة، بعدما نصت على شرعية اجلرائم وهو يبني إرادة  23نصت املادة 

م مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات الذي ظل لوقت طويل يطرح عدة إشكاالت يف جمال القانون واضعي نظام روما، من احترا

الدويل اجلنائي ومل يكتف نظام روما بالنص على مبدأ شرعية العقوبة بل أيضا حدد العقوبة الواجبة التطبيق من طرف احملكمة 

اخلصوص يف قواعد اإلجراءات واإلثبات، لذلك سوف من نظام ، إضافة إىل بعض األحكام ذا  80إىل  77يف املواد من 

  )الفرع الثاين(مث مدى احترامها ملبدأ شرعية العقوبة ) الفرع األول( نتطرق للجزاءات اليت جاء ا نظام روما 

  اجلزاءات املنصوص عليها يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية: الفرع األول

منه )1( 75رير اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية املتضمن مشروع نظام احملكمة املادة جاء تق: طبيعة العقوبات: أوال

  :أن احملكمة ميكنها أن حتكم بالعقوبات التالية

  السجن املؤبد أو املؤقت؛/ 1

  اإلعدام؛ / 2

  املنع من ممارسة الوظائف العمومية؛/ 3

  مصادرة األموال املتحصلة من اجلرمية، / 4

  .لغراماتا/ 5

من نفس املشروع على العقوبات على العقوبات الواجبة التطبيق على األشخاص املعنوية ، واملتمثلة يف  76بينما نصت املادة 

  .الغرامة ، حل الشخص املعنوي، املنع ملدة حتددها احملكمة من ممارسة النشاط الذي ساعد على ارتكاب األفعال ارمة

                                                           

)1( Kovacs (P), Le pronance de la peine,dans Ascencio (H) ,Decaux(E), Pellet (A),Op cit, P 847  
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  :وماسي أختذ قرارين هامني بشأن العقوباتلكن أثناء املؤمتر الدبل

  .مت التخلي عن عقوبة اإلعدام بعد أن واجهت معارضة العديد من مندويب الدول/ 1

من نظام احملكمة اجلنائية الدولية على اختصاص احملكمة  25استبعاد املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي إذ نصت املادة / 2

 ، ويف النهاية مت التوصل إىل اعتماد نص  )2(قطباحلكم على األشخاص الطبيعيني ف

  :اليت حددت العقوبات اليت تطبقها احملكمة وهي  77املادة 

  .السجن ملدة حمددة لفترة أقصاها ثالثني سنة/ 1

  .السجن املؤبد حينما تكون هذه العقوبة مربرة باخلطورة البالغة للجرمية، وبالظروف اخلاصة للشخص املدان/ 2

 :ة إىل السجن جيوز للمحكمة أن تأمر مبا يلي باإلضاف/ 3

لدى قيام :" على أنه  146فرض غرامات مبوجب املعايري املنصوص عليها يف القواعد اإلجرائية، وذا الشأن نصت املادة  

مة املفروضة ، وعند حتديدها قيمة الغرا77من املادة ) أ(الفقرة الثانية احملكمة بتحديدها إذا كانت تأمر بفرض غرامة مبوجب

تقرر احملكمة ما إذا كانت عقوبة السجن كافية أم ال مع إيالء االعتبار على النحو الواجب للقدرة املالية للشخص املدان، مبا يف 

حسب االقتضاء،  75ي أوامر بالتعويض وفقا للمادة ، وأ77من املادة ) ب(ذلك أي أوامر للتعويض وفقا للفقرة الثانية 

ما إذا كان الدافع إىل اجلرمية هو  الكسب املايل  145اعتبارها باإلضافة إىل العوامل املشار إليها يف القاعدة وتأخذ احملكمة يف 

 .الشخصي وإىل أي مدى كان ارتكاا ذا الدافع

كمة بصفة خاصة، ، وحتقيقا هلذه الغاية ، تويل احمل77من املادة )أ(حتدد القيمة املناسبة للغرامة املوقعة مبوجب الفقرة الثانية  

عالوة على العوامل املشار إليها أعاله، ملا ينجم عن اجلرمية من ضرر وإصابات، فضال عن املكاسب النسبية اليت تعود على 

باملائة من قيمة ما مكن حتديده من أصول،  75اجلاين من ارتكاا  وال تتجاوز القيمة االمجالية حبال من األحوال ما نسبته 

ة للتصريف، وأموال ميلكها الشخص املدان بعد خصم مبلغ مناسب يفي باالحتياجات املالية للشخص املدان ومن سائلة أو قابل

 )1(.يعوهلم 

                                                           

 .115- 110حممود شريف بسيوين ، املرجع السابق، ص  )2(

 .116 حممود شريف بسيوين ، املرجع السابق، ص )1(
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وجيوز أن تسمح له بتسديدها يف . لدى القيام بفرض الغرامة تعطي احملكمة للشخص املدان مهلة معقولة يدفع خالهلا الغرامة

 .ت خالل تلك الفترةمبلغ إمجايل دفعة واحدة أو على دفعا

ويف هذه احلالة ال تقل املدة عن ثالثني . حتسبها وفقا لنظام الغرامات اليومية أنولدى فرض الغرامة يكون للمحكمة خيار  

وتقرر احملكمة املبلغ اإلمجايل وفقا للقاعدتني الفرعيتني السابقتني، وتقوم  أقصىيوما كحد أدىن وتتجاوز مخس سنوات كحد 

 .الدفعات اليومية يف ضوء الظروف الشخصية للشخص املدان مبا يف ذلك االحتياجات املالية ملن يعوهلم بتحديد قيمة

ويف حالة عدم تسديد الشخص املدان للغرامة املفروضة عليه وفقا لشروط املبينة أعاله جيوز للمحكمة اختاذ التدابري املناسبة  

، ويف احلاالت اليت يستمر فيها عدم التسديد املتعمد  جيوز هليئة 109وفقا ألحكام املادة  228إىل  217عمال بالقواعد 

احملكمة بناء على طلب منها أو بناء على طلب من املدعي العام ، ونتيجة اقتناعها باستنفاذ مجيع تدابري اإلنفاذ املتاحة، وكمالذ 

وتراعي هيئة الرئاسة يف حتديد فترة . أقل أخري، متديد مدة السجن لفترة ال تتجاوز ربع تلك املدة أو مخس سنوات أيهما

وال ينطبق التمديد على حاالت السجن مدى احلاالت وال جيوز أن يؤدي . التمديد هذه قيمة الغرامة املوقعة، واملسدد منها

 .التمديد إىل أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة ثالثني عاما

ت ستأمر بتمديد وحتديد طول الفترة اليت ستأمر ا، بعقد جلسة مغلقة تقوم هيئة رئاسة احملكمة من اجل البت فيما إذا كان

 . لغرض احلصول على آراء الشخص املدان وآراء املدعي العام، وحيق للشخص املدان أن يطلب مساعدة حمام

يؤدي إىل متديد  ولدى فرض الغرامة تنبه احملكمة الشخص املدان إىل أن عدم تسديد الغرامة وفقا للشروط احملددة أعاله قد 

 .مدة السجن على النحو املبني يف هذه القاعدة

مصادرة العائدات واملمتلكات واألصول النامجة بصورة مباشرة أو غري مباشرة من تلك اجلرمية دون املساس حبقوق / ب

  . األطراف حسين النية

 5ام رغم أن اجلرائم املنصوص عليها باملادة ما ميكن مالحظته بشأن هذه العقوبات أن مؤسسي النظام استبعدوا عقوبة اإلعد

هي من أشد اجلرائم خطورة إذ أا دد ) جرمية اإلبادة اجلماعية ، اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم احلرب(من نظام احملكمة 

ناسبة واألكثر ردعا سالمة وأمن البشرية مجعاء ، فإن الدول قد استبعدوا تطبيق هذه العقوبة،وبالتايل فإن عقوبة اإلعدام هي امل

 :ملثل هذا النوع من اجلرائم، إال أن إدراج مثل هذه العقوبة يرجع إىل 
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املعارضة الشديدة من قبل العديد من دول العامل خاصة الدول الغربية ودول أمريكا اجلنوبية خاصة أن هذه الدول من بني 

  )1(.ة و اإلسالمية بتطبيقهاالدول اليت تريد إلغاء عقوبة اإلعدام بينما متسكت الدول العربي

أثناء املؤمتر واليت ظلت تناضل من أجل إلغاء هذه  اإلنسانالدور اهلام الذي لعبته املنظمات غري احلكومية املتخصصة يف حقق 

  .العقوبة القاسية

ملتعلقتني باألفعال من النظام األساسي للمحكمة وا 71و  70كما أن احملكمة عند نظرها يف اجلرائم املنصوص عليها باملادتني 

اجلرمية املخلة بالعدل والسلوك أمام احملكمة ميكنها أن توقع عليه عقوبة السجن ملدة مخس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتني معا 

  ). 70من املادة  3فقرة (

ة للدول يف حالة قيامها من النظام  نصت على أن العقوبات املنصوص عليها ذا النظام غري ملزم 80جتدر املالحظة أن املادة 

  .مبحاكمة مرتكيب اجلرائم املنصوص ذا النظام أمام حماكمها الوطنية

  تقدير العقوبة: ثانيا

  "من النظام األساسي للمحكمة  78نصت املادة  

اعد تراعي احملكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة اجلرمية والظروف اخلاصة للشخص املدان ، وذلك وفقا للقو/ 1

  .اإلجرائية وقواعد اإلثبات

ختصم احملكمة عند توقيع عقوبة السجن أي وقت إن وجد يكون قد قضي سابقا يف االحتجاز وفقا ألمر صادر من / 2

  .احملكمة، وللمحكمة أن ختصم أس وقت آلخر قضي يف االحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن وراء اجلرمية 

دة تصدر احملكمة يف كل جرمية، وحكم مشترك حيدد مدة السجن اإلمجالية، وال عندما يدان شخص بأكثر من جرمية واح/ 3

 1تقل هذه املدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة وال تتجاوز السجن لفترة ثالثني سنة أو عقوبة السجن املؤبد وفقا للفقرة 

 .77من املادة ) ب(

                                                           

 
 224اجلزاءات الدولية، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ص : الطاهر منصور،القانون الدويل اجلنائي )1(
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راعي خطورة اجلرمية والظروف اخلاصة بالشخص املدان ووفقا من نظام روما فإن احملكمة عند تقدير القوبة ت 78حسب املادة 

  )1(.ظروف موضوعية وظروف شخصية  :لقواعد اإلجراءات واإلثبات، أي أن هذه الظروف تنقسم إىل قسمني

نصت املادة السالفة الذكر على أن هذه الظروف تتعلق خبطورة اجلرمية لكن يطرح التساؤل عن : الظروف املوضوعية/ 1

حتديد خطورة اجلرمية بالنسبة للجرائم ضد اإلنسانية، جرائم احلرب وجرمية اإلبادة، فأي هذه اجلرائم هو األخطر؟ معيار 

وبالتايل جيب أن تسلط على مرتكبها عقوبة أشد، وعلى العكس من ذلك أي من هذه اجلرائم أقل خطورة ؟ وبالتايل تطبق 

كمتني الدوليتني اخلاصتني لكل من رواندا ويوغسالفيا السابقة جند أن على مرتكبها عقوبة أخف، وبالرجوع إىل اجتهاد احمل

لكن مل يترتب على ذلك آثار بالنسبة للعقوبة املطبقة على ) جرمية اجلرائم(جرمية اإلبادة اجلماعية هي األكثر خطورة من بينهم 

 . مرتكبيها

عد قواعد اإلثبات للمحكمة على بعض الظروف من القواعد اإلجرائية وقوا 145نصت القاعدة  :الظروف الشخصية/ 2

  :املتعلقة بشخص مرتكب اجلرمية إما لتخفيف أو تشديد العقوبة، نذكر منها على سبيل املثال

اعترب كظرف خمفف كل من قصور القدرة العقلية، اإلكراه، سلوك احملكوم عليه بعد ارتكاب اجلرم مبا يف : ظروف التخفيف

  .تعويض الضحايا والتعاون الذي أبداه مع احملكمة ذلك أي جهود بدهلا من أجل

إذا كان الشخص سبق احلكم عليه الرتكابه اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة أو جرائم متاثلها، إساءة : ظروف التشديد

  )1(.استعمال السلطة أو الصفة الرمسية

  كمة اجلنائية الدوليةتقييم مبدأ شرعية العقوبة يف النظام األساسي للمح: الفرع الثاين

ال يعاقب أي الشخص أدانته احملكمة إال وفقا هلذا : " من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أن 23نصت املادة 

جيسد هذا النص التبين الصريح ملبدأ شرعية العقوبات، الذي يعين أن الشخص الذي تتم إدانته من طرف ". النظام األساسي

من النظام األساسي على النحو السابق بيانه يف  77كن أن تطبق عليه إال إحدى العقوبات املنصوص عنها باملادة احملكمة ال مي

  .الفرع األول من هذا املطلب

                                                           

 .434مود شريف بسيوين املرجع السابق، ص حم )1(
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لكن ما ميكن قوله ذا الشأن، أن العقوبات مت النص عليها بصورة عامة بالنسبة لكل اجلرائم، فلم يتم حتديد العقوبة املقررة 

على حدة  وهو األمر الذي يصعب من التمييز بني هذه اجلرائم من حيث اخلطورة لكون العقوبات احملتملة التطبيق  لكل جرمية

  .   على مجيع اجلرائم اليت ختتص ا احملكمة وفقا للمادة اخلامسة من نظامها األساسي

لمحكمة اجلنائية الدولية لكن ليس بنفس الطريقة يف األخري خنلص إىل أن مبدأ شرعية العقوبة مت اعتماده صراحة يف نظام روما ل

p) اليت يوجد عليها يف التشريعات العقابية للدول ورمبا يرجع ذلك إىل طبيعة القانون الدويل الذي تنشأ قواعده عن طريق

  )1(.األعراف الدولية أو يف شكل اتفاقيات دولية

جرائم والعقوبات في القانون النتائج المترتبة على تطبيق مبدأ شرعية ال:المبحث الثالث 

  الدولي الجنائي

لقد مت تقنني وتدوين غالبية اجلرائم الدولية مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إذا فال حمل إلنكار مبدأ 

بادئ العامة للقانون الشرعية يف جمال القانون الدويل اجلنائي ، بل جيب إعماله يف حدود ما ورد من تقنني للجرائم الدولية وامل

  :النتائج اآلتية  )2(اجلنائي اليت وردت يف النظام  األساسي فإنه يترتب على مبدأ الشرعية يف جمال القانون الدويل اجلنائي

  قاعدة عدم الرجعية : املطلب األول

ص عن فعل مل يكن معتربا جرمية نظرا لعدالة مبدأ الشرعية ، فإنه جيب أن يعترف به بالنسبة للجرائم الدولية وإال عوقب الشخ

وقت ارتكابه وبناء على ذلك ال جيوز  أن تكون القاعدة التجرميية الدولية ذات أثر رجعي حبيث حتكم وقائع سابقة على العمل 

القواعد اجلديدة للتجرمي والعقاب بأثر فوري ومباشر على الوقائع الالحقة إلصدارها ونفاذها ، أما الوقائع السابقة  ا ، تسري

إذ العربة بتحديد . على ذلك فإا تظل خاضعة للقانون القدمي حىت ولو استمرت احملاكمة بشأا بعد صدور القانون اجلديد 

. إمنا تكون بالوقت الذي ارتكب فيه ال بالوقت الذي حياكم فيه من صدر عنه هذا الفعل القانون الواجب التطبيق على فعل ما 

فقد متر فترة طويلة بني إرتكاب الفعل وحماكمة مرتكبيه ، وقد يصدر خالل تلك الفترة قانون جديد يشدد مثال عقوبة ذلك 

                                                           

 29مصطفى العوجي ،املرجع السابق ، ص  )1(

اإلسكندرية زراطية ري األحممد عبد املنعم عبد الغين ، القانون الدويل اجلنائي دراسة يف النظرية العامة للجرمية الدولية ، دط، دار اجلامعة اجلديدة شارع سوت )2(

 .71ص  2008
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ه مل يكن نافذا وقت ارتكاب الفعل وإمنا جيب عليه الفعل ، ومع ذلك ال ميلك القاضي تطبيق القانون اجلديد على املتهم ألن

أما األفعال اليت ترتكب بعد نفاذ القانون اجلديد فإا . تطبيق القانون الساري وقت إرتكاب هذا الفعل وهو القانون القدمي 

عقاب ، وهو يف عبارة ختضع ألحكام هذا القانون دون القانون القدمي ، وهذا هو األثر الفوري واملباشر لقواعد التجرمي وال

   1.إىل املاضي) أو القواعد املوضوعية (أخرى عدم رجعية قواعد التجرمي والعقاب 

  مبدأ إلتزام التفسري الضيق وعدم اللجوء إىل القياس : املطلب الثاين 

انون الدويل اجلنائي وذلك يذهب بعض الفقه إىل أنه ال ميكن إقرار تطبيق مبدأ التزام التفسري الضيق وعدم األخذ بالقياس يف الق

بسبب طبيعته العرفية ، وألن الفكرة األساسية يف القانون املسنون هي أن املشرع عند سنه ميكن أن حيدد بصفة واضحة كل 

األفعال اليت يعتربها إىل حد ما ضارة باملصاحل اليت حيميها القانون ويضع اجلزاء اجلنائي ليهدد به من يتهددها ، فاملشرع 

  . ي لديه مكنة حصر مجيع األفعال اليت يعتربها جنائية الداخل

ويستطرد هذا الرأي موضحا أن فكرة اجلرمية الدولية أقل حتديد ووضوحا من فكرة اجلرمية الوطنية ، وذلك ألن الطرق 

ية الثانية استخدم ووسائل إرتكاا متعددة ومتغرية ، وبالتايل من الصعب النص عليها وتعريفها ، فمثال يف خالل احلرب العامل

احملاربون طرقا جديدة يف التعذيب النفسي واملعنوي أو وسائل جديدة قائمة على أساليب علمية يف إرتكام أفعال القسوة ال 

  .ميكن حىت ملشرع أن ينص عليها 

ام روما األساسي ، فإنه ولذلك فإنه بعد تقنني غالبية اجلرائم الدولية وكذلك تقنني قواعد القانون الدويل اجلنائي مبوجب نظ

وإنه إذ ما عن .. وذلك حفاظا على حقوق املتهمني .. يتعني واألمر كذلك عدم جواز األخذ بتفسري الواسع أو القياس 

احملكمة اللجوء إىل القياس بعد ما أعيتها طرق البحث يف مصادر القانون الدويل اجلنائي الواجبة التطبيق طبقا لنظام روما 

ضمانة أساسية  -حبق –وما ذلك إال إعماال ملبدأ الشرعية الذي يعد ...ميكن وقتئذ اللجوء إىل التفسري الضيق األساسي فإنه 

   .كربى حلقوق األفراد
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  مقدمة الفصل

ت يف القانون اجلنائي الوطين أحكام ال تقل أمهيتها عن املبدأ نفسه، وتتمثل يف يترتب على تطبيق مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبا

عدم سريان النص اجلزائي على املاضي أو ما يعرف مببدأ عدم الرجعية، التفسري الضيق لنصوص التجرمي والعقاب وما يترتب 

  )1(.مي والعقابعنه من تفسري الشك ملصلحة املتهم واستبعاد القياس كمصدر لتفسري نصوص التجر

 انطالقا مما سبق سوف حناول دراسة نفس املسائل لكن يف جمال القانون الدويل اجلنائي لذلك نتطرق إىل سريان النص اجلزائي   

يف القانون  طبيعة العقوبة وأنواعها )املبحث الثاين( اجلزائي الدويل وتفسري هذا النص) املبحث األول(الدويل من حيث الزمان   

  .)املبحث الثالث( اجلنائيالدويل 

                                                           
   . 222ص  2000، دار املستقبل العريب،  الطبعة األوىل مفيد شهاب، دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، إعداد خنبة من املختصني واخلرباء ، )1(
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  سريان النص الجزائي من حيث الزمان: المبحث األول

يقتضي مبدأ شرعية اجلرائم و العقوبات أن يوجد نص مكتوب حيدد األفعال ارمة حتديدا دقيقا ميكن من خالله استخالص 

يقه يكون على اجلرائم املرتكبة بعد بدء و أن يكون هذا النص قد دخل حيز النفاذ قبل ارتكاب اجلرائم أي أن تطب, أركاا

سريان مفعوله، بينما األفعال املرتكبة قبل ذلك تبقى خاضعة للقانون الساري املفعول عند ذلك، هذا ما يعرف بعدم رجعية 

ص بينما النصوص اإلجرائية فهي تسري بأثر فوري، ويستثىن من قاعدة عدم رجعية النصوص العقابية النصو)1( نصوص التجرمي

  .اليت تكون يف مصلحة املتهم

فإن تطبيق هذا ) اجلرائم الدولية(أما بالنسبة للقانون الدويل اجلنائي، وباعتباره يتضمن نصوصا عقابية عن األفعال ارمة دوليا 

أمام حمكميت  املبدأ قد مر بعدة مراحل، إذ طرح ألول مرة أثناء حماكمات جمرمي احلرب العاملية الثانية بنورمربغ و طوكيو، مث

وصوال اعتماد املبدأ يف ظل نظام احملكمة ) املطلب األول(يوغوسالفيا السابقة ورواندا أو ما يسمى باحملاكمات الدولية املؤقتة 

  ). املطلب الثاين( اجلنائية الدولية 

  مبدأ عدم الرجعية يف ظل حماكمات الدولية املؤقتة: املطلب األول

اكمات احلرب العاملية الثانية انتقاد على أساس أن كل من ميثاق حمكمة نورمربغ و نظام حمكمة كما سبق و أن ذكرنا وجه حمل

و أن كال النصني السالفي الذكر قد أنشئا بعد ايتها و ذلك , طوكيو قد طبقا بأثر رجعي على أفعال ارتكبت أثناء احلرب

إلعالن قائد قوات احللفاء بالشرق األقصى الذي  بالنسبة, 16/01/1946، بالنسبة التفاق لندن 08/08/1945بتاريخ 

أرفق به الئحة احملكمة و اليت متت املصادقة عليها بالتاريخ املذكور أعاله، وميكن توجيه نفس االنتقادات حملكمتني الدوليتني 

 .لكل من يوغسالفيا ورواندا

 

  

                                                           

يونيو سنة 8املوافق يف 1386صفر عام 18املؤرخ يف  156-66من األمر رقم " ى املاضي إال ما كان منه أقل شدة اليسري قانون العقوبات عل"  2ملادة ا )1(

  .2املتضمن قانون عقوبات املعدل واملتمم ص 1966
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    جعية يف حماكمات نورمربغ وطوكيورمبدأ عدم ال :الفرع األول

بيق مبدأ يف ظل حماكمات احلرب العاملية الثانية انقسم الفقهاء إىل مخس آراء أو أنظمة لكل منهم وجهة نظر حول بشأن تط

  يف القانون الدويل اجلزائي)1(تطبيق هذا املبدأ 

  :االجتاهات السائدة بشأن تطبيق مبدأ عدم الرجعية: أوال

القانون الداخلي والدويل على السواء، فال ميكن إذن أن يعاقب جمرمو يعترب أن هذه القاعدة واجبة التطبيق يف : االجتاه األول

  .و حججهم يف ذلك هي نفسها املعروفة يف القوانني اجلنائية الداخلية. احلرب إال إذا وجد نص معلن سلفا جيرم أفعاهلم

إن كانت هلا يف أول األمر قيمة  يقول أنه ال جيوز التمسك بفرض هذه القاعدة على القانون الدويل ألا و :االجتاه الثاين

و للتقليل من . مطلقة يف القوانني الداخلية فقد أخذت تفقد الكثري من معناها يف الدول املعاصرة ملا وجه إليها من انتقادات

 إطالقها، فقد ذهبت بعض التشريعات اليت تأخذ ا بطريقة القياس يف جمال التجرمي و العقاب، حيث تسمح للقاضي مبعاقبة

و عدم . و هذا يعين معاقبة أفعال غري منصوص عليها صراحة سلفا يف القانون, أفعال مماثلة لألفعال اليت ينص عليها القانون

و إذا كانت هذه اجلرائم ال خترج . وجود قانون دويل حيكم مثل هذه اجلرائم ال ينبغي أن يقود إىل إفالت مرتكبيها من العقاب

إال أن اجلزاءات املقررة  -...كالقتل و اجلرح و النهب و التدمري -ة جلرائم القانون الداخلييف جوهرها عن أن تكون مماثل

و ال يسوغ أن يتذرع , و هذا محاية للمجتمع, لتلك األخرية ليست كافية لردع مرتكبيها أثناء احلروب مما يوجب تشديدها

و إال كان معىن هذا أن الفعل الذي يكون مؤمثا يف , جمرمو احلرب بعدم وجود قانون دويل جنائي للخالص من مسؤوليتهم

  .و هو قول ال ميكن التسليم به, وقت السلم يعد مباحا يف وقت احلرب

خاصة يف نطاق اجلرائم املوجهة ضد سالمتها، و هذه ظاهرة , مث إن احلكومات أخذت ختتار تعريفات واسعة جدا و غامضة

  .من شأا أن در من قيمة قاعدة الشرعية

مث إن العقوبة ما هي إال سالح حلماية اتمع، و ال جيوز إخضاعها لقواعد صارمة، كقاعدة الشرعية حني يتعارض إعماهلا مع 

  .مقتضيات هذه احلماية

                                                           
 .61، ص 1999أشرف توفيق مشس الدين، مبادئ القانون اجلنائي الدويل، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية،  )1(
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و هي حماكم ال تتوافر فيها الضمانات , وهناك دول تقيم حماكم استثنائية للمحاكمة على بعض اجلرائم اخلطرية اليت دد كياا

  .جرائية املعمول ا يف احملاكم العاديةاإل

أما اآلن، فاألمر . يرى أن قاعدة الشرعية جيب أن تطبق يف نطاق القانون الدويل اجلنائي و لكن يف املستقبل:االجتاه الثالث

هذا رأي  و... الدويل اجلنائي قانون حديث مل ترسخ جذوره بعد و هو ال يزال قانونا عرفيا )1(مبكر، و السبب أن القانون

و إذن فهذه . األستاذين البراديل و الرنود، الذين شرحاه يف مذكرما االستشارية بشأن مسألة اإلمرباطور غليوم الثاين األملاين

  .القاعدة ميكن االستغناء عنها يف القانون الدويل اجلنائي بصورة مؤقتة

فإذا , جيب أن تكون هناك حياة عادية و طبيعية يف الدولة, تلكي تطبق قاعدة شرعية اجلرائم و العقوبا, يقول: االجتاه الرابع

أي , و إذن فالتشدد يف تطبيقها ينتهي إىل عدم معاقبة أفعال فظيعة. كانت الدولة تعيش ظروفا استثنائية فإنه ال ميكن احترامها

ال يتضمن حقائق مطلقة؛ ألنه يتطور  والواقع أن القانون. كما يقول شيشرون, أن اإلفراط يف العدالة قد يصبح إفراطا يف الظلم

و مما يلفت النظر أن الثورة الفرنسية اليت أعلنت دستور . و يتشكل بتأثري املصاحل املتطورة و اآلراء املنبثقة عن ضمائر املواطنني

يني، فإذا ما لبثت أن احنرفت يف تطبيقه و مل حتترمه، و خاصة يف حماكمة اجلريوند, و نصت فيه على مبدأ الشرعية 1791

  )2(.كان الوضع واردا يف القانون الوطين؛ فإنه من باب أوىل يكون أكثر قبوال  يف القانون الدويل

يقول إنه جيب االعتماد على قانون احلرب و ليس على القانون الدويل أو القانون الداخلي؛ ألن جرائم  :االجتاه اخلامس

فقاعدة الشرعية ال لزوم هلا    و يكون عندئذ احلق للحلفاء يف تطبيق قانون و إذن . املتهمني تدخل يف إطار هذا القانون وحده

احلرب على جمرمي احلرب الذين وقعوا يف قبضتهم    و يكونوا أصحاب اختصاص يف حماكمتهم و جيب عليهم أن يبحثوا عما 

لكن حق األمري هذا وهو نتيجة من نتائج  و. إذا كانت أعراف احلرب  وقوانينها تقر أو ال تقر األفعال املنسوبة إىل املتهمني

النصر، خيتلف يف احلياة الدولية عن قانون القوة، ألن حرية املنتصر ليست مطلقة ولو استسلم العدو بال قيد أو شرط كما 

مو فعلت أملانيا و اليابان، و هلذا فإن نظامي حمكميت نورمربغ وطوكيو يتضمنان القانون الذي جيب أن حباكم مبوجبه جمر

 .احلرب

                                                           
 .31عبيد، املرجع السابق، ص صاحل ني إبراهيم حس )1(

   69حممود شريف بسيوين ،املرجع السابق ،ص )2(
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  عية نظام حمكميت نورمربج و طوكيواخلالف الفقهي حول رج: ثانيا

إن الغالبية العظمى من : " فقد ذهب رأي إىل القول, مثة خالف بني الفقهاء احملدثني حول رجعية القانون اجلنائي الدويل

و لو أنه ال جيوز أن تكون  -و معىن هذا أنه. قاألفعال اليت وصفتها االتفاقيات الدولية بأا جرائم دولية تستند إىل عرف ساب

إال أن الدور الكاشف للنصوص الدولية سيفرض  -للقاعدة التجرميية الدولية أثرا رجعيا حبيث حتكم وقائع سابقة على العمل ا

و .  هذه األفعال علينا وجوب تطبيقها على األفعال اليت ارتكبتها فبل سرياا ما دامت هذه النصوص مسبوقة بعرف دويل يؤمث

و . ليس يف هذا التطبيق إهدار لقاعدة عدم الرجعية، إذ إنه من املسلم به أن العرف مصدر من املصادر األساسية للقانون الدويل

لعل هذا هو األساس الذي يفسر لنا القواعد اليت سارت عليها حماكمات نورمربج و طوكيو عقب احلرب العاملية الثانية يف 

هذه احلرب عن األفعال اليت ارتكبوها و اليت تشكل عدوانا على السالم و إهدارا لإلنسانية يف وقت مل تكن فيه  معاقبة جمرمي

  .هذه األفعال قد أخذت مكاا يف املواثيق الدولية

ئل بأال جرمية و هو املبدأ القا. و إعمال الرجعية هنا ليس معناه إباحة إهدار مبدأ الشرعية:" و يضيف هذا الرأي إىل ذلك قوله

. ذ وقت ارتكابه جرمية بنص صريحو مؤداه عدم جواز حماكمة شخص عن فعل ال يعتربه القانون الناف. ال عقوبة إال بقانونو

فمراعاة للطبيعة . النص الصريح يف اجلرمية الدولية قد يكون نصا يف معاهدة أو اتفاقية دولية و قد يكون عرفا مستقراو

ويل اجلنائي يستوي أن يكون الفعل منصوص على صفته اآلمثة يف معاهدة أو أن يكون الفعل مؤمثا بواسطة للقانون الد )1(العرفية

يف حكم هذين  -و على ذلك ال جيوز حماكمة أي شخص عن فعل ال يعتربه القانون الدويل اجلنائي جرمية. العرف مباشرة

  :ذا الرأي جلملة من األسبابو احلقيقة أنه ال ميكن حبال إقرار ه. وقت ارتكابه -املصدرين

ذلك أن املصادر األخرى غري التشريع ليس , أن مشكلة سريان النص يف الزمان ال تثور إال بالنسبة للنصوص التشريعية :أوال

حيث يكون لصدوره و بدء نفاذه و سريانه و كذلك انتهاء قوته , لبدء نفاذها و انتهائها وقت حمدد على عكس التشريع

و تنحصر أسباب انقضاء السلطان الزمين للنص اجلنائي يف اإللغاء بنص آخر، و تبدو أمهية ذلك يف أن هذا . حمددامللزمة وقت 

السلطان ال يزول باستقرار عرف متضمن اجتاها حمالفا لذلك النص، و من باب أوىل فإن امتناع السلطات العامة عن تطبيق 

  . يلغي نصا جنائيافالعرف ال, النص ال ينقص شيئا من قوته اإللزامية

                                                           

  
)1(

  Herzog (J-B), Nurembeg: Un echec fructueux?, librairie generale de droit et de jurisprudence, Paris 1975, p 82   
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أن حماكمات طوكيو و نورمربغ هي حماكم عسكرية خاصة أهدرت فيها كثري من املبادئ القانونية الراسخة يف العلم  :ثانيا

و على فرض االستناد إىل , اجلنائي التقليدي و احلديث على حد سواء، فلم تطبق شرعية اجلرائم و العقوبات على املتهمني

فإن احملكمة أعملت تطبيق النصوص العقابية بأثر رجعي خالفا ملا يقضي به إعالن حقوق اإلنسان  1945نصوص اتفاقية لندن 

  .و من مث تفقد حجة هذا الرأي أساسها الذي استندت إليه. و املواطن فضال عن الدساتري احلديثة

احللفاء اخلصوم يف احلرب أن يطبقوا  تطبيق قوانني و أعراف احلرب يف حماكمات نورمربغ و طوكيو استند إىل حق أن: ثالثا

قوانني احلرب على جمرمي احلرب الذين وقعوا يف قبضتهم، و يكونوا أصحاب االختصاص يف حماكمتهم، إذ من املسلم به يف 

القانون الدويل أن قوانني احلرب و أعرافها تسمح للقائد احملارب أن حياكم عن طريق حماكم عسكرية كل من يثبت ارتكابه 

                                .لى أساس الشرعية اجلنائيةى جرائم احلرب أيا كان املكان الذي وقعت فيه وبناء عليه فهذه احملاكمات مل تتم عإحد

وأا متت على أساس أا حماكم عسكرية خاصة فقدت صفة القضاء اجلنائي  -بل أهدرت فيها هذه الشرعية باتفاق الفقهاء

  )1(، الذي يعد أحد الضمانات األساسية للشرعية اجلنائيةالدويل الدائم

  مبدأ عدم الرجعية يف ظل حمكميت يوغسالفيا السابقة ورواندا :الفرع الثاين

أما بالنسبة للمحاكم الدولية املؤقتة لكل من يوغسالفيا السابقة ورواندا فإنه ميكن توجيه نفس االنتقادات اليت وهت حملاكمات 

الثانية، لكن ذلك يكون بأقل حدة خاصة مع التطور الذي عرفه القانون الدويل اإلنساين بعد احلرب العاملية  احلرب العاملية

الثانية إذ مت تدوين معظم األعراف الدولية اليت كانت حتكم الرتاعات الدولية منها على وجه اخلصوص مبوجب اتفاقيات جنيف 

وبالتايل يتحدد مضمون عدم رجعية قاعدة التجرمي يف ظل  .1977ا لسنة والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان  1949لسنة 

القانون الدويل اجلنائي العريف وفقا لذات الضوابط اليت حتدد مضمون مبدأ الشرعية ، على أساس أن عدم الرجعية يعد نتيجة 

ون قاعدة التجرمي العرفية ذات أثر رجعي، منطقية إلعمال مبدأ الشرعية يف مبناه أو يف معناه، ويف هذا اإلطار ال جيوز أن تك

أي تسري على وقائع سابقة على العمل ا ويبدأ العمل بالقاعدة الدولية ارمة إذا كان العرف قد استقر عليها، سواء كان 

لقاعدة هذا العرف قد نص عليه يف معاهدة دولية شارعة، أو كان ال يزال عند ارتكاب الفعل قاعدة عرفية، آلن النص على ا

 .العرفية ليس هو الذي حيدد بداية العمل، بل يقتصر دوره على جمرد الكشف عن وجودها

                                                           
  98ص ،املرجع السابق  ،اهللا الشاذيل فتوح عبد )1(
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وبناء على ذلك إذا ورد النص يف معاهد أو اتفاق دويل على جترمي فعل معني، فأن تطبيق هذا النص على األفعال اليت ارتكبت 

  .  قبل صدوره، ال يعين أن النص مت تطبيقه بأثر رجعي

تني احملكمتني متيزتا أيضا بدور استثنائي لقضاما إذ عد إليهم وضع القواعد املتعلقة باإلجراءات واإلثبات اخلاصة لكن ها

باحملكمتني، أي أصبح لقضاة احملكمتني دور تشريعي إضافة إىل دورهم القضائي، أي أم قاموا خبلق قواعد قانونية وطبقوها 

   .ام واضعوا نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية بإسناد هذه املهمة جلمعية الدول األطرافوتفاديا هلذا العيب ق )1( بأثر رجعي

  مبدأ عدم رجعية القوانني يف نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية :املطلب الثاين

هذا النظام عن  ال يسأل الشخص جنائيا مبوجب:" من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أن 24نصت املادة 

سلوك سابق لبدء نفاذ النظام، ويف حالة حدوث تغيري يف القانون املعمول به يف قضية معينة قبل صدور حكم ائي، يطبق 

  ."القانون األصلح للمتهم، يطبق القانون األصلح للشخص حمل التحقيق أو املقاضاة أو اإلدانة

بعد تنبيهه ملبدأ شرعية اجلرمية والعقوبة، أكد إصراره على اإلحترام الصارم نستنتج من نص املادة سالفة الذكر أن نظام روما 

للشرعية اجلزائية وذلك بنصه على النتائج املترتبة عنه ومن بينها مبدأ عدم تطبيق النظام بأثر رجعي على األفعال اليت متت قبل 

  )الفرع الثاين(ون األصلح للشخص حمل املتابعة واستثناءا عن ذلك إمكانية التطبيق الرجعي للقان) الفرع األول( نفاذه

  انعدام األثر الرجعي لنظام احملكمة: الفرع األول

يعين هذا املبدأ أنه ال يطبق إال من تاريخ دخوله حيز النفاذ، بالنسبة للدول املصادقة على النظام، ومن التاريخ احملدد لذلك 

  )2(.ملسألة تاريخ بدء سريان النص العقايب أي دخوله حيز التنفيذبالنسبة للدول املنضمة و هذا يقتضي منا التطرق 

  ة يتاريخ نفاذ نظام احملكمة اجلنائية الدول:أوال 

نظام احملكمة هو عبارة عن معاهدة دولية وبالتايل خيضع بالنسبة ملسألة النفاذ لنفس القواعد املطبقة على اإلتفاقيات واملعاهدات 

خيضع للتصديق أو القبول أو املوافقة لدى األمني " من نظامها األساسي  2 فقرة 125نصت املادة الدولية، ويف هذا اال 
                                                           

)1( Lollini (A), L’expansion, interne et externe, du rôle du juge dans le processus de création du droit 
international pénal, in, Dalmas-Marty (M), Fronza (E), Lambert-Abdelgawad(E), op.cit, pp 223-241.     

 .44ص  ،املرجع السابق ،مصطفى العوجي )2(
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العام لألمم املتحدة، ونصت الفقرة الثالثة على أنه يفتح باب االنضمام إىل هذا النظام األساسي أمام مجيع الدول، وتودع 

  ".صكوك االنضمام لدى األمني العام

على أنه يبدأ نفاذ هذا النظام األساسي يف اليوم األول من الشهر الذي  126النظام فقد نصت املادة  أما بالنسبة لبدء نفاذ

  ". يعقب اليوم الستني من تاريخ إيداع الصك الستني للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة

 01دولة على األقل، وبالفعل دخل حيز التنفيذ يف ) 60(فيذ أن تصادق عليه ستون وهذا يعين أنه يلزم لدخول النظام حيز التن

  .بعد مصادقة الدولة الستني عليه 2001جويلية 

أما بالنسبة للدول اليت تصادق على النظام بعد دخوله حيز التنفيذ أو ما يسمى بالدول املنضمة، فإن النظام يبدأ يف السريان 

ها يف اليوم األول من الشهر الذي يعقب اليوم الستني من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو بالنسبة هلذه الدول وحد

  .قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها

من النظام على حق كل دولة يف االنسحاب من النظام و ذلك بإرسال إخطار بذلك إىل األمني العام  127كما أجازت املادة 

  .               ذا بعد مضي سنة من ذلك، ما مل ينص اإلخطار على تاريخ آخرلألمم املتحدة، ويصبح ناف

لكن هذا االنسحاب ال يسري بالنسبة لألفعال اليت ارتكبت عندما كانت الدولة طرفاً يف النظام أي أن االنسحاب ليس له أثر 

  متت أثناء كون الدولة طرفا يف النظام وذلك ملنع استعمال االنسحاب من اجل التهرب من املسؤولية عن أفعال )1( رجعي

  إنعدام األثر الرجعي: ثانيا 

يعين هذا املبدأ أن قاعدة التجرمي تسري بأثر فوري وال متتد إىل املاضي، فكل األفعال اليت ارتكبت قبل نفاذ النظام األساسي 

اليت ينتمي إىل جنسيتها مرتكب اجلرمية قد للمحكمة اجلنائية الدولية ال ميتد إليها اختصاص احملكمة حىت لو كانت الدولة 

انضمت إىل النظام، لكن ذلك ال يعين أالّ حياكم هذا الشخص أمام حماكم دولية أخرى قد تنشأ هلذا الغرض، وبالتايل سوف 

بقة و تطبق أم أمامها أحكام القانون الدويل كما هو عليه احلال بالنسبة للمحاكم الدولية اخلاصة لكل من يوغسالفيا السا

ويعد ذلك استريادا ملبدأ عدم الرجعية املتعارف عليه يف القوانني    من النظام  3فقرة  23رواندا ، وهو ما نصت عليه املادة 

                                                           
 .1476ريف بسيوين، املرجع السابق،ص حممود ش  )1(
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الداخلية للدلو وتطبيقه حرفيا دون أي تعديل مبا يتماشى وطبيعة قواعد القانون الدويل اجلنائي، مما جعل بعض الفقهاء 

جرائم اإلبادة (ويل ينتقدون هذا احلكم ألن ،حسب رأيهم، اجلرائم املنصوص عليها يف ميثاق روما واملختصني يف القانون الد

مل يستحدثها امليثاق ،وإمنا تعد جرائم دولية وفقا للقانون الدويل اجلنائي ) اجلماعية ، جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية

  )1( رىالعريف من جهة ،و القانون الدويل اإلتفاقي من جهة أخ

من النظام نصت على ان احملكمة تستعني ا يف تفسري األحكام الواردة باملواد  09أما بالنسبة ألركان اجلرائم فإن املادة 

نصت  21منه، ويترتب على ذلك أن هذه اخلرية تسري بأثر رجعي من تاريخ نفاذ النظام نفسه، لكن املادة  08،07،06

لواجب التطبيق من طرف احملكمة، وبالتايل فإا ختضع ملبدأ عدم الرجعية يف هذه احلالة، أي على أركان اجلرائم ضمن القانون ا

من النظام، ويرجع إىل احملكمة اختصاص حل هذا االشكال من خالل  21و  09أن هناك تعارض بني حكمي املادتني 

  )2(.اجتهادها القضائي

مل تستثن من جمال تطبيقها األحكام  24حكام، أي عدم الرجعية لكون املادة أما بالنسبة للقواعد اإلجرائية فإا ختضع لنفس األ

منه على عدم جواز تطبيق أحكام النص املتعلق بالقواعد اإلجرائية وقواعد  51اإلجرائية الواردة بالنظام، بينما نصت املادة 

  .ناإلثبات بأثر رجعي اليت تضر مبصلحة الشخص حمل التحقيق أو احملاكمة أو املدا

  رجعية القانون األصلح للمتهم: الفرع الثاين

وقد أخذ نظام روما للمحكمة الدولية )3(يعرف مبدأ عدم رجعية القوانني استثناء يتمثل يف رجعية القانون األصلح للمتهم،

يكون القانون اجلديد  مىت: منها،وتطبيق هذا احلكم يثري مسألتني  تتعلق األوىل 2الفقرة  24اجلنائية ذا املبدأ يف نص املادة 

  .أصلح للمتهم؟ بينما تتعلق الثانية بشروط تطبيق القانون األصلح للمتهم بأثر رجعي

  التحقيق أو املقاضاة أو اإلدانةالقانون األصلح للشخص حمل :أوال

ماعية،اجلرائم ضد من النظام على اجلرائم اليت ختتص ا احملكمة على سبيل احلصر؛ وهي جرمية اإلبادة اجل 05نصت املادة 

منه على القانون الواجب التطبيق من طرف احملكمة عند ممارستها الختصاصها  21اإلنسانية، وجرائم احلرب، ونصت املادة 

                                                           

 .147املرجع السابق ، ص  شريف عتلم )1(
 .147د شريف بسيوين، املرجع السابق، ص وحمم )2(
 .2،املصدر السابق ،ص 02املادة  )3(
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العقوبات اليت تنطق ا احملكمة عند احلكم بإدانة شخص جبرمية من اجلرائم السالفة  77على تلك اجلرائم، كما حددت املادة 

  .سنة 30السجن املؤبد والسجن املؤقت ملدة ال تفوق :يف الذكر، واملتمثلة

مىت يكون القانون اجلديد املعدل للقانون املطبق من طرف احملكمة أصلح للشخص حمل التحقيق : وبالتايل يطرح التساؤل اآليت

  أو املقاضاة أو اإلدانة ؟

على حد سواء، فال توجد هرمية بينها، عكس ما هو  يف بادئ األمر جيب التذكري أن اجلرائم اليت ختتص ا احملكمة تعامل

  .معمول به يف معظم التشريعات الوطنية للدول

إن اإلجابة على هذا التساؤل جتعلنا نطرح جمموعة من االفتراضات وذلك بالقياس على ما هو عليه احلال يف التشريعات الوطنية 

  )1(:للدول

إلغاء جترمي الفعل، لكن هذا االفتراض يصعب تصوره على ارض الواقع؛ إذ ال  يكون القانون اجلديد أصلح للمتهم مىت قرر/ 1

إمنا ميكن تصور إلغاء جترمي بعض األفعال اليت ,يعقل أن يلغى جترمي اإلبادة اجلماعية أو اجلرائم ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب، 

كما قد يكون إلغاء التجرمي باشتراط قصد خاص أو . تشكل الركن املادي هلذه اجلرمية الواردة بالنص اخلاص بأركان اجلرائم

  .صفة يف اجلاين

يكون القانون اجلديد أصلح للمتهم مىت أبقى على التجرمي، ولكنه أعفى الشخص املدان من العقاب كليا أو جزئيا بان / 2

  .خفض من مدة العقوبة أو جعلها موقوفة النفاذ

ى ظروف التشديد فاحدث ظروف ختفيف أو سببا من أسباب اإلباحة مل تكن يكون القانون اجلديد أصلح للمتهم مىت ألغ/ 3

بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ النظام جيوز " من النظام تنص على انه  12موجودة يف ظل القانون القدمي، لكن املادة 

  ..."  ألية دولة طرفا أن تقترح تعديالت عليه

تعديالت لنص النظام قبل مضي سبع سنوات من بدء نفاذه، وبالتايل يبقى تطبيق مبدأ ومبفهوم املخالفة،فإنه ال ميكن إجراء 

  .رجعية القانون األصلح للمتهم مستبعدا

                                                           

 . 3ص،املصدر السابق ، 5ملادة ا  )1(
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  ل التحقيق، املقاضاة أو اإلدانةشروط تطبيق القانون األصلح للشخص حم: ثانيا

  :يق القانون األصلح للمتهم يف، السالفة الذكر، ميكن أن جنمل شروط تطب 2فقرة  24من استقراء نص املادة  

  .أن يكون القانون اجلديد أصلح املتهم على النحر السابق بيانه/ 1

 81أن يصدر هذا القانون قبل صدور حكم ائي؛ ويكون احلكم ائي إذا صدر من جهة االستئناف طبقا للمواد من / 2

  .من النظام األساسي للمحكمة 83على 

فال جمال لتطبيق القانون اجلديد حىت لو كان أصلحا للشخص املدان، وبالنسبة هلذه املسألة خرج  وبالتايل إذا صدر حكم ائي

  .النظام عما هو معمول به يف التشريعات الداخلية للدول اليت تنص على وقف تنفيذ العقوبة يف حالة إلغاء جترمي الفعل

  تفسري النص اجلزائي: املبحث الثاين

الذي يقصده الشارع من ألفاظ النص جلعله صاحلا للتطبيق على وقائع معينة أي أنه إخراج القاعدة التفسري هو حتديد املعىن 

: و التفسري من حيث مصدره ينقسم إىل ثالث أقسام)1(القانونية من التجريد إىل الواقع أو مبعىن آخر هو تفعيل للقاعدة القانونية

أي التفسري , قة مببدأ شرعية اجلرائم و العقوبات هو التفسري القضائيو التفسري الذي له عال. قضائي و فقهي, تفسري تشريعي

  .الذي يعطيه القاضي للنص اجلزائي مبناسبة تطبيقه على أفعال حمددة

و حظر القياس كمصدر لتفسري النص  , التفسري الضيق للنص العقايب: و خيضع تفسري النص اجلزائي إىل قاعدتني أساسيتني

  )2( التساؤل حول تطبيق هذه املبادئ يف القانون الدويل اجلنائي؟اجلزائي و منه يطرح 

  التفسري الضيق للنص اجلزائي: املطلب األول

لكن من اجل , وضعت قاعدة التفسري الضيق للنص اجلزائي من أجل تقييد السلطة التقديرية للقضاة يف التوسع يف جمال التجرمي

الركن املادي ( فيجب أن يربز النص العقايب أركان اجلرمية  )3(الدقة والوضوحإعماهلا جيب أن يتم وضع نصوص جترمي تتميز ب

                                                           

  .126حممود جنيب حسين ،املرجع السابق، ص  )1(

 .126نفس املرجع ،ص  )2(

 .126 -124، ص 2004محد حمجودة، أزمة الوضوح يف اإلمث اجلنائي يف القانون اجلزائري و القانون املقارن، اجلزء األول، الطبعة الثانية، دار هومة، أ )3(
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نظرا للطريقة اليت تتم ا إصدار , فإذا كان ذلك ميكن تصوره يف جمال القانون الداخلي. و حيدد العقوبات املقررة هلا) املعنويو

فهي ذات طبيعة خاصة سواء بالنسبة للقواعد املكتوبة أو , ليةأما بالنسبة للنصوص اجلزائية الدو. النصوص العقابية يف هذا اال

و سوف حناول التطرق ملسألة وضح النص العقايب اجلزائي الدويل يف . جتعل صياغتها بدقة أمر يف غاية الصعوبة, غري املكتوبة

  ).الفرع الثاين(مث نتطرق إىل طرق تفسري هذه النصوص ) الفرع األول(مرحلة أوىل 

  مسألة وضوح النص الدويل اجلزائي: لالفرع األو

على اعتبار أن التجرمي يف حكم االستثناء , يهدف مبدأ الشرعية إىل حتقيق حصر التجرمي و العقاب يف نصوص القانون املكتوب

هو و ما دام التجرمي يأيت على خالف األصل جيب أن يكون معلوما و خري وسيلة للعلم به , من قاعدة اإلباحة اليت هي األصل

و حيدد العقوبات املقررة , و أن يكون دقيقا يعرف اجلرائم بوضوح تام, أن يكون مكتوبا و يف متناول اجلميع لإلطالع عليه

   .بل و أكثر من ذلك جيب أن يكون سهل الفهم و االستعمال, هلا

مبهمة لذلك يرى بعض فقهاء فما هو مفعول مبدأ الشرعية إن استعمل املشرع يف النص العقايب ألفاظا و عبارات غامضة و 

فإن انطبقت عليه أمكن , القانون اجلنائي أن النص العقايب ينشئ منوذجا قانونيا تقاس عليه األفعال املرتكبة من طرف األفراد

  )1(.اعتبار الفعل جمرما

و يف , ا قواعد هذا القانونفإن هذه املسألة تأخذ بعدا آخر نظرا للطرق اخلاصة اليت تنشأ ) اجلنائي(لكن يف القانون الدويل 

  )املكتوبة(هذا اال نفرق بني القواعد العرفية و القواعد االتفاقية 

  القواعد العرفية: أوال

هذه القواعد بطبيعتها غري مكتوبة و بالتايل ال جمال للحديث عن دقة و وضوح النصوص العرفية ألا أصال غري موجودة من 

  : واعد تقوم على عنصرينأن هذه الق ذإ, الناحية املادية

  .عنصر مادي يتمثل يف املمارسات العامة للدول - 

 .عنصر معنوي يتمثل يف االعتقاد أن هذه املمارسات مطلوبة - 
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كما يتطلب ذلك النص اجلزائي هلذا فقد , أي أا تتميز بعدم الدقة و الوضوح, فالقواعد العرفية توجد يف صورة قواعد عامة

و مت جتسيد , باستبعاد هذا النوع من القواعد من جمال التجرمي و العقاب يف القانون الدويل اجلنائينادى العديد من الفقهاء 

  .ذلك يف نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية

  القواعد االتفاقية: ثانيا

الدويل اجلنائي بصفة  تعد االتفاقيات أو املعاهدات الدولية املصدر املكتوب و األول للقانون الدويل بصفة عامة،  و القانون

و رغم أن هذه االتفاقيات تشكل نصوصا مكتوبة إال أا تتميز بكون األحكام الواردة غالبا ما . خاصة يف الوقت احلاضر

إذ يتم التفاوض على مجيع , و يرجع ذلك إىل الطريقة اليت تتم ا إبرام املعاهدات الدولية, تتضمن عبارات غامضة و عامة

و بالتايل يكون نص كل مادة من موادها عبارة عن حماولة للتوفيق بني اآلراء املتضاربة , نية اليت تتضمنها االتفاقيةاملسائل القانو

  )1(.و املصاحل املتعارضة للدول املشاركة يف املفاوضات

  طرق تفسري النص اجلزائي: الفرع الثاين

 النصوص العقابية خيضع لقاعدة التفسري الضيق وما يترتب عنها إذا كان من املستقر عليه يف القوانني الوطنية للدول أن تفسري

مينع على من يفسر أن يلجأ إىل العرف لتكملة  )2(يلوبالتا من تفسري الشك ملصلحة املتهم واستبعاد القياس كوسيلة للتجرمي

  .النقص يف النص املكتوب

فال جمال لألخذ باملبادئ السابقة يف  -كمة اجلنائية الدوليةأما يف القانون الدويل اجلنائي  خارج إطار النظام األساسي للمح

تفسري النصوص العقابية، فنصوص التجرمي الدولية العرفية أو االتفاقية هذه األخرية ال تعدو أن تكون كاشفة عن وجود اجلرائم 

  .الدولية اليت استقر العرف الدويل السابق عليها على جترميها

تفسري الواسع واستعمال القياس أمرا تقتضيه طبيعة تلك النصوص وبطبيعة احلال يتم االستعانة يف لذلك كان االلتجاء إىل ال

وهو ما يؤدي إىل إضافة جرائم مل تكن واردة فيه أمرا متفقا مع  ،تفسري النصوص االتفاقية عن طريق العرف لتكملة النص

  )3(.ره مصدر كاشف وليس منشئمكانة النص املكتوب بني مصادر القانون الدويل اجلنائي باعتبا
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باإلضافة إىل هذا ورغم اجلهود اليت بذلتها املنظمات واهليئات الدولية لتدوين قواعد القانون الدويل اجلنائي العريف وإفراغها يف 

وىل شكل اتفاقات مكتوبة، فإن هذه النصوص تفتقر إىل الدقة والوضوح يف بعض األحيان، وذلك نظرا لغياب سلطة تشريعية تت

تفاقي ميثل تعبريا عن وجهات نظر متعارضة ومصاحل متضاربة ملختلف الدول املسامهة الامهمة إصدار القوانني، ولكون النص 

  .يف وضعه، وهو ما يفتح اال إىل اللجوء إىل التفسري املوسع والقياس سند نقص يف النصوص االتفاقية

عدة التفسري الواسع للنص العقايب وذلك بالنص عليها صراحة، لذلك فإن بعض النصوص الدولية حرصت على تأكيد قا

تصرح بأنه يف احلاالت اليت ال تشملها باحلماية املبادئ اليت قررا نصوص اتفاقية املدنيون  1907فديباجة اتفاقية الهاي لسنة 

ت املستقرة لدى الشعوب املتمدينة ومن ، كما تستخلص من العادا)1( واحملاربون مشمولني حبماية املبادئ العامة للقانون الدويل

قوانني اإلنسانية والتعاليم اليت ميليها الضمري اإلنساين العام وما جاء يف نص هذه الديباجة ال يعد سوى تكرارا ملبدأ مستقر عليه 

  .يف القانون الدويل، يتعني تطبيقه عند تفسري النصوص

من أجل جرائم احلرب هي  غالنظام األساسي للمحكمة العسكرية بنورمربمن ) ب( 06ومن األمثلة أيضا ما نصت عليه املادة 

اخل، وهو ما يعين جواز ... خمالفة قوانني وعادات احلرب، وهي تشمل على سبيل املثال ال احلصر أفعال القتل، سوء املعاملة 

 )2(.العقاب على غريها من األفعال اليت مل تتضمنها نصوص هذه الالئحة

  تفسري نصوص التجرمي يف نظام روما :املطلب الثاين

نصت الفقرة الثانية من املادة الثانية والعشرين من نظام احملكمة اجلنائية الدولية على أنه ال جيوز تفسري النصوص املتعلقة بتعريف 

احملاكمة أو اجلرمية عن طريق اللجوء إىل القياس، ويف حالة وجود شك فإن هذا الشك يفسر ملصلحة الشخص حمل التحقيق أو 

اإلدانة، وعلى ذلك أن يثري هذا النص قاعدتني، األوىل هي حضر القياس يف تفسري النصوص اجلنائية يف شأن تعريف اجلرمية، 

  :والثانية هي قاعدة أن الشك يفسر ملصلحة املتهم، ونعرض هلما كما يلي
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  قاعدة حضر القياس يف تفسري النصوص اجلنائية: الفرع األول

م األساسي اللجوء إىل القياس كوسيلة لتفسري النصوص اخلاصة بتعريف اجلرمية، ويالحظ على هذا النص أنه نص حضر النظا

صراحة على حضر القياس، األمر الذي يعد تكريسا ملبدأ مشروعية اجلرمية حسب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 

يف اجلرمية، ومبفهوم املخالفة فإنه جيوز اللجوء إىل القياس لتفسري نصوص ومن ناحية أخرى فإنه حظر القياس فيما يتعلق بتعر

  .جنائية أخرى يف النظام األساسي هلذه احملكمة

والسبب يف حظر اللجوء إىل القياس كوسيلة لتعريف اجلرمية هو أن يغلق الباب أمام أية حماولة خللق جرمية جديدة مل يرد النص 

  )1(.ذه احملكمةعليها يف النظام األساسي هل

وذلك ألن منطق القياس يفترض أن القاعدة اجلنائية ال تتضمن حكما للواقعة املعروضة، وإمنا حتكم واقعة أخرى متشاة 

ومتحدة معها يف العلة، ولذلك فإن القياس يف هذا الفرض يؤدي إىل تطبيق القاعدة اجلنائية على واقعة ال تدخل صراحة حتت 

  .بسط نطاق القاعدة على تلك الواقعة لتشاها مع الواقعة املنصوص عليها صراحة واليت تتحد معها يف العلةنطاقها، وإمنا ميكن 

وكان الفقه قد أثار سؤاال حول ما إذا كان القياس يقتصر دوره على تفسري القاعدة القانونية أم أنه ينشئ قاعدة حتكم واقعة مل 

اعدة اليت تنظم الواقعة األخرى املتشاة واملتحدة يف العلة، وقد استقر الفقه التقليدي تنظّم صراحة من قبل املشرع، أال وهي الق

ال جرمية وال عقوبة "على أن القياس منشئ لقاعدة جترمي جديدة، وبالتايل فإن القياس يتعارض ومبدأ الشرعية الذي يقضي بأنه 

ع على إدراجها حتت نص معني، فال ميكن إعمال القياس وتطبيق ، وبالتايل إذا كانت الواقعة املعروضة مل ينص املشر"إال بنص

حكم نص ينظم واقعة أخرى تتشابه معها وتتحد معها يف العلة التشريعية، وهلذا استقر الفقه اجلنائي منذ ظهور مبدأ الشرعية 

  .ذا احلظرعلى حظر القياس يف نطاق قانون العقوبات، وعليه فقد نصت بعض القوانني العقابية صراحة على ه

ويف مرحلة الحقة استقر الفقه اجلنائي على حظر القياس يف النصوص اجلنائية اليت تتعلق بالتجرمي والعقاب، دون تلك القواعد 

، يف حني "القواعد السلبية"اليت تتعلق بأسباب اإلباحة أو موانع املسؤولية اجلنائية أو اإلعفاء من العقاب، وهو ما يطلق عليه 

، وأن السماح بالقياس يف شأن القواعد السلبية، ال يتعارض مع مبدأ "قواعد إجيابية" اعد التجرمي والعقاب يطلق على قو
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الشرعية وذلك ألن القياس حمظور فيما يترتب عليه ضرر باملتهم، وجائز فيما يعو عليه بالنفع شرط أن يكون القياس مطابقا 

نائي أن الدفاع الشرعي سبب عام لإلباحة يف كافة اجلرائم رغم أن املشرع لشرط املشرع، وعلى سبيل املثال يعترب الفقه اجل

  .أورد النص عليه يف شأن جرائم القتل والضرب واجلرح

خنلص من ذلك إىل أن العلة من حظر القياس يف مواد التجرمي والعقاب هو احملافظة على مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات وذلك 

هذا املبدأ، يف حني أن هذه العلة تنتفي بالنسبة للقواعد املعفية من العقاب، ذلك أن القياس فيها ال  ألن القياس قد يهدد فعالية

  .يتعارض ومقتضيات الشرعية

يتعني كذلك مالحظة الفارق بني القياس احملظور يف تفسري النصوص العقابية اليت تتعلق بالتجرمي، وما بني التفسري املوسع 

فقط يف حالة غموض النص أو عدم وضوح الغاية منه أو حتديد نطاقه، وبالتايل فهو ال يتضمن خلق  للنص، هذا األخري يكون

جمرمة جديدة، لذلك فإن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية حظر مطلقا اللجوء إىل القياس كوسيلة لتفسري النصوص  )1(واقعة

  .اليت تتعلق بالتجرمي

  املتهم قاعدة الشك يفسر لصاحل: ع الثاينالفر

صراحة على أنه يف حالة الغموض يفسر تعريف اجلرمية لصاحل الشخص الذي جتري حماكمته  22نصت الفقرة الثانية من املادة 

أو التحقيق معه أو متت إدانته، وقاعدة الشك يفسر لصاحل املتهم هي من القواعد األساسية يف اإلثبات اجلنائي، وتعد انعكاسا 

  .ألصل يف اإلنسان الرباءةلقاعدة أخرى تفيد أن ا

ويرى من جانب آخر من الفقه اجلنائي أن هذه القاعدة جيب استبعادها عند تفسري النصوص اجلنائية يف حالة غموض النص 

مىت كانت الغاية أو العلة منه غري واضحة، ولذلك يستبعد النص من التطبيق ليس استنادا لقاعدة الشك يفسر لصاحل املتهم، 

ا لقاعدة دستورية، وقاعدة كفلها القانون اجلنائي الدويل وهي أنه ال جرمية وال عقوبة إال بنص، وبالتايل فغنه ال ولكن استناد

  .جمال إلعمال قاعدة الشك يفسر لصاحل املتهم
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إن هذا ومع ذلك فإن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد نص صراحة على أنه يف حالة الغموض يف تعريف اجلرمية، ف

الغموض يفسر لصاحل الشخص الذي جيري التحقيق معه وحماكمته أو إدانته، والقاعدة أنه ال اجتهاد مع صراحة النص، وطاملا 

  .نص يف النظام األساسي على إعمال قاعدة الشك يفسر لصاحل املتهم فإا أوىل بالتطبيق

يفسر لصاحل املتهم الذي جيري التحقيق معه وحماكمته هو من ناحية أخرى، وحسب النظام األساسي فإن تطبيق قاعدة الشك 

أمر مقبول لكن تطبيقها بالنسبة ملن متت إدانته هو أمر غري مقبول، إال إذا ترتب على تطبيق القاعدة وقف تنفيذ العقوبة اليت 

  )1(.قضي ا ضده

  طبيعة العقوبة وأنواعها في القانون الدولي الجنائي: المبحث الثالث 

اجلنائي ليس ركنا من أركان اجلرمية الدولية ، بل هو األثر التشريعي املترتب على توافر أركاا ، ويعرف بأنه املظهر  اجلزاء

القانوين لرد الفعل اجتماعي إزاء اجلناة ، والذي يتمثل يف صورة عقوبة تواجه اجلرمية املرتكبة أو يف صورة تدبري إحترازي 

مية وذلك ألجل حتقيق األغراض املستهدفة لكل منهما وتعد العقوبة عنصرا جوهريا وأساسيا يواجه من تثبت عليه خطورة إجرا

يكفي لتوافر اجلرمية الدولية أن يكون  ، ولذلك ال" جرمية وال عقوبة بدون نص ال" من عناصر اجلرمية وذلك طبقا لقاعدة 

ة إذ يتعني أن يكون ذلك السلوك غري املشروع معاقبا الفعل غري املشروع منصوصا عليه وحمددا يف النموذج القانوين للجرمي

  )2(.عليه

    طبيعة العقوبة : املطلب األول 

 ويف هذا اال ذهب الفقيه  للعقوبة، القانونية الطبيعة حول اجلنائي الفقه رجال بني فقهي جدل ثار لقد

أن التسليم بوجود منوذج شرعي لكل فعل ينص إىل  استنادا الظروف، قبيل الطبيعة من بأن القول إىل "سانتور" اإليطايل

  يترتب عليه من آثار يقضي بضرورة إىل التسليم بوجود منوذج قانوين لقدر  القانون على جترميه لكل طرف يؤثر يف مكوناته وما
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وقع على مرتكيب فريى أن طبيعة العقوبة تتمثل يف طبيعة اجلزاء امل" فروزايل " أما الفقيه الفرنسي 1 العقاب الواجب توقيعه

مباشر إذا تعلق األمر بالعناصر الداخلة يف تكوين اجلرمية  أو غري مباشر إذا إرتبط األمر  تأثرياألفعال اإلجرامية إذا كان 

  .بالشخص مقترفها

  أنواع العقوبة يف القانون الدويل اجلنائي : املطلب الثاين 

ولية النص على عقوبات توقع على مقتريف اجلرائم الدولية ، هو أمر ال ريب أن تضمني النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الد

يستهدف مواجهة اتمع الدويل لظاهرة اجلرمية الدولية وحماولة احلد منها ، فإفالت املسؤولني عن االنتهاكات الرهيبة للقانون 

قارم إىل االنتقام ، ومن مث جيد الدويل اجلنائي من القصاص هو الذي يغذى دون أي رمحة تعطش الضحايا وعائالم وأ

  2اإلنسان نفسه يف حلقة مفرغة من العنف الذي يولد العنف

  )عقوبة اإلعدام(العقوبات البدنية : الفرع األول 

تعد عقوبة اإلعدام كعقوبة بدنية من أقدم العقوبات وجودا من الناحية التارخيية ، إذ تعد من أقدم العقوبات اليت عرفتها 

وقد جلأ إليها اإلنسان يف بداية الوجود البشري ، مث اعتمدا  الدولة كوسيلة فعالة للكفاح ضد أنواع حمددة من . البشرية

اجلرائم اختلف حتديده يف خمتلف األزمنة وذلك وفقا لفلسفة العقاب اليت يتبعها كل نظام ونظرا ألمهية وقدسية احلق الذي 

فقد اعتربت من أشد العقوبات جسامة وخطورة ، وقد طرحت العقوبة اإلعدام جانبا تسلبه تلك العقوبة وهو احلق يف احلياة 

من قبل نظام روما األساسي كعقوبة للجرائم الواردة به ويالحظ أن النظامني األساسني حملكمة يوغسالفيا السابقة ورواندا مل 

نورمبورغ واليت أصدرت أحكاما بإعدام إثين  يتضمن أيهما النص على عقوبة اإلعدام ، وذلك خبالف الوضع بالنسبة حملكمة

عشر جمرما دوليا من الئحة حمكمة نورمبورغ واليت تضمنت بعض أنواع العقوبات اجلسدية مثل اإلعدام إال أن السياسة اجلنائية 

اج عقوبة اإلعدام ضمن الدولية تؤتى بثمارها يف احلد من اجلرائم الدولية وعدم اإلفالت ارم الدويل من العقوبة فإنه يتعني إدر

  1.اجلزاءات اليت يكون للمحكمة اجلنائية الدولية توقيعها على من يتم إدانته بإرتكاب جرمية دولية

   

                                                           
ص  1996 ,ليبيا ,بنغازي ,واإلعالن والتوزيع للنشر اجلماهريية الدار ,االحترازية والتدابري العقوبة تقدير يف اجلنائي القاضي سلطة ,موسى حسن حامت بكار 1
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  )عقوبة السجن(العقوبات السالبة للحرية :الفرع الثاين 

أوهي بعبارة أخرى ، تلك يقصد بالعقوبات السالبة للحرية تلك اليت تتضمن حرمان احملكوم عليه من حقه يف التنقل واحلرية 

اليت يتحقق إيالمها عن طريق حرمان احملكوم عليه ائيا ا من حقه يف التمتع حبريته ، إذ تسلبه هذا احلق إما ائيا أو ألجل 

معلوم ، حيدده احلكم الصادر باإلدانة ويالحظ أن اللوائح أو النظم األساسية للمحاكم الدولية العسكرية مثل نورمبورغ 

كيو وغريها ، واليت شكلت حملاكمة األشخاص املدنيني بارتكاب جرائم دولية ،قد خلت من عقوبة السجن كعقوبة أصلية  وطو

، وذلك خبالف احلال بالنسبة لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، فقد تضمن النص على السجن كعقوبة يف املادة 

  .)1(منه 77

  ملالية العقوبات ا: الفرع الثالث 

العقوبات املالية هي اليت تصيب ثروة احملكوم عليه ، كالغرامة واملصادرة وتتمثل العقوبات املالية يف الغرامة واملصادرة ، وتعد 

وهو نظام خيتلط فيه العقاب . الغرامة من أقدم العقوبات وترجع يف أساسها إىل نظام الدية الذي كان مطبقا يف الشرائع القدمية 

  ، مث تطورت بعد ذلك إىل أن صارت يف الشرائع احلديثة عقوبة خالية من معىن التعويض بالتعويض 

خيشى وقوعها جربا عن  أما املصادرة فهي جزاء جنائي مايل مضمونه نزع ملكية مال أو شيء له عالقة جبرمية وقعت أو

فته إىل ملك الدولة دون مقابل ونالحظ أن صاحبه وبال مقابل أوهي بعبارة أخرى نزع امللكية مال من صاحبه جربا عنه وإضا

النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد أجاز باإلضافة إىل عقوبة السجن فرض غرامة وذلك مبوجب املعايري املنصوص 

راف عليها يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أو حتكم كذلك مبصادرة العائدات واملمتلكات واألصول املتحصلة من إقت

  )2(اجلرمية الدولية

 

                                                           
من هذا النظام األساسي إحدي العقوبات التالية ، السجن لعدد  5يكون للمحكمة أن توقع على الشخص املدان بارتكاب جرمية يف إطار املادة "  77املادة  )1(

  .للمحكمة اجلنائيةمن النظام األساسي " سنة والسجن املؤبد من 30حمدد من السنوات لفترة أقصاها  

 . 337- 336حممد عبد املنعم عبد الغين ، املرجع السابق ،ص )2(
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يتضح لنا من دراستنا هذه أن البشرية سعت منذ أمد طويل ومازالت تسعى إىل إقرار مبادئ القضاء الدويل اجلنائي وذلك عن 

لقضاء الدويل اجلنائي ، طريق إجياد آليات تطبق قواعد العدالة الدولية اجلنائية على النحو الصحيح ، وتعمل على توحيد قواعد ا

وكانت الرغبة الدولية املستمرة يف حماكمة ومعاقبة منتهكي حقوق اإلنسان حلما ظل يراود البشرية ، إال أن هذه اآلمال كانت 

. تصطدم دائما باعتبارات حتول دون جناحها ، إىل أن قامت حماكمات نورمبورغ وطوكيو حملاكمة جمرمي احلرب العاملية الثانية 

ى الرغم من االنتقادات اليت وجهت هلا ، إال أا متثل أول سابقة دولية ، لتكريس مبادئ القضاء الدويل اجلنائي ومحاية وعل

  . حقوق اإلنسان 

  :وقد كشفت لنا هذه الدراسة عن جمموعة من النتائج والتوصيات نوردها فيما يلي     

  النتائج: أوال

ة قدمية قدم التاريخ ، فقد عرفتها الشعوب والدول وذلك عن طريق جترمي إن فكرة القضاء الدويل اجلنائي هي فكر -1

 .األفعال اليت متس حبقوق اإلنسان 

إن حماكمات طوكيو ونورمبورغ اليت جرت بعد احلرب العاملية الثانية ، تعد نواة أساسية يف القضاء الدويل اجلنائي  -2

ة الثانية ، وكذلك حمكمة يوغسالفيا اليت حاكمت زعماء حبيث حاكمت أكرب زعماء احملور يف أعقاب احلرب العاملي

وكانت . الصرب على اجلرائم اليت ارتكبوها يف يوغسالفيا السابقة يف البوسنة واهلرسك ، وكذلك حمكمة رواندا 

 .هذه احملاكمات دفعة قوية إلنشاء قضاء دويل جنائي ، متثل يف ظهور احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة 

حملكمة اجلنائية الدولية مبوجب معاهدة دولية شارعة ، لتمثل القضاء الدويل اجلنائي الدائم ،وهو ما مييزها عن أنشئت ا -3

احملاكم الدولية اخلاصة السابقة ، إذ أا تعرب عن رغبة الغالبية العظمى من أعضاء اتمع الدويل ، وقد دخل النظام 

، وهو ما يؤكد الرغبة الدولية يف العمل على  2002جويلية  01يف األساسي هلذه احملكمة حيز النفاذ القانوين 

 .تدعيم سيادة القانون ليحل باإلمجاع العاملي بدال عن منطق القوة 

إن القضاء الدويل اجلنائي املتمثل حاليا يف احملكمة اجلنائية الدولية كهيئة قضائية مستقلة وخمتصة باحملافظة على محاية  -4

كمة املسؤولني عن اجلرائم الدولية أحدث هلعا وخوفا ، خشية الوقوع حتت طائلة العقاب ، حقوق اإلنسان ، وحما

 .جعل الكثري من الدول حتجم عن التصديق عن النظام األساسي للمحكمة 

وأخريا وكخالصة لنتائجنا من هذه الدراسة ، فإننا خنشى أن تتحول قواعد القضاء الدويل شيئا فشيئا إىل قواعد  -5

 .عنكبوت قد تعصف به رياح القوة ، ويصبح اتمع الدويل  خيضع لقواعد القوة وليس لقواعد القانون كنسيج ال
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  التوصيات:ثانيا

العمل على تفعيل قواعد القضاء الدويل اجلنائي من أجل محاية حقوق اإلنسان ، وذلك بتضافر جهود الدول  -1

ع ضرورة مالئمة قواعد القضاء الداخلي للجرائم الواردة يف نظام والتعاون من أجل معاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية ، م

 .روما األساسي ،من أجل سد الفجوة وإعمال مبدأ التكاملية بني القضاء الوطين والقضاء الدويل 

توسع اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ليشمل جرائم اإلرهاب واالجتار باملخدرات ، اليت أخذت طابع اجلرائم  -2

، وعلى اتمع الدويل أن يضع تعريفا مقبوال هلا ، نظرا للخطورة الشديدة اليت متثلها األعمال اإلرهابية  الدولية

كذلك جرمية االجتار باملخدرات .ومعاقبة مرتكبيها أيا كان مكان ارتكاا ، وأيا كان شكلها وأساليبها ودوافعها 

جتماعي واالقتصادي للدول ، وإدراجها ضمن وما يترتب عنها من زعزعة حلقوق اإلنسان ، وللنظام اال

 . صاصات احملكمة اجلنائية الدوليةاخت

وكختام هلذه الدراسة وعلى الرغم من الصعوبات املواجهة ، كما واجهها القضاء الدويل اجلنائي يف محاية حقوق اإلنسان      

م يتمثل يف احملكمة اجلنائية الدولية وإن كان نظامها على مر العصور ، وبالرغم من كفاح البشرية من أجل إجياد قضاء دويل دائ

تتخلله بعض الثغرات القانونية والصعوبات اليت حتاك حول هذه احملكمة الفتية ، إال أنه الميكن االنتقاص من دور هذه احملكمة 

سان وردع كافة االنتهاكات، باعتبارها متثل الركيزة األساسية يف النظام القضائي الدويل ، الذي يهدف إىل محاية حقوق اإلن

  وذلك مبنع الظلم وعدم ترك ارمني الدوليني يفلتون من العقاب 
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