نظام روما األساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة المعتمد فً روما فً 77تموزٌ /ولٌه 7998
17-07-1998معاهدات
ٌتضمن هذا النص لنظام روما األساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة التصوٌبات التً عممها الودٌع فً  55أٌلول  /سبتمبر  7998و  78أٌار
 /ماٌو .7999
نظام روما األساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة
الدٌباجة
إن الدول األطراؾ فً هذا النظام األساسً :
إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جمٌع الشعوب  ,وأن ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا  ,وإذ ٌقلقها أن هذا النسٌج الرقٌق
ٌمكن أن ٌتمزق فً أي وقت.

وإذ تضع فً اعتبارها أن مالٌٌن األطفال والنساء والرجال قد وقعوا خالل القرن الحالً ضحاٌا لفظابع ال ٌمكن تصورها هزت ضمٌر
اإلنسانٌة بقوة.
وإذ تسلم بؤن هذه الجرابم الخطٌرة تهدد السلم واألمن والرفاء فً العالم.

وإذ تإكد أن أخطر الجرابم التً تثٌر قلق المجتمع الدولً بؤسره ٌجب أال تمر دون عقاب وأنه ٌجب ضمان مقاضاة مرتكبٌها على نحو
فعال من خالل تدابٌر تتخذ على الصعٌد الوطنً وكذلك من خالل تعزٌز التعاون الدولً.
وقد عقدت العزم على وضع حد إلفالت مرتكبً هذه الجرابم من العقاب وعلى اإلسهام بالتالً فً منع هذه الجرابم.

وإذ تذكر بؤن من واجب كل دولة أن تمارس والٌتها القضابٌة الجنابٌة على أولبك المسبولٌن عن ارتكاب جرابم دولٌة.
وإذ تإكد من جدٌد مقاصد ومبادئ مٌثاق األمم المتحدة  ,وبخاصة أن جمٌع الدول ٌجب أن تمتنع عن التهدٌد باستعمال القوة أو استعمالها
ضد السالمة اإلقلٌمٌة أو االستقالل السٌاسً ألٌة دولة  ,أو على أي نحو ال ٌتفق ومقاصد األمم المتحدة.

وإذ تإكد فً هذا الصدد أنه ال ٌوجد فً هذا النظام األساسً ما ٌمكن اعتباره إذنا ألٌة دولة طرؾ بالتدخل فً نزاع مسلح ٌقع فً إطار
الشبون الداخلٌة ألٌة دولة.
وقد عقدت العزم  ,من أجل بلوغ هذه الؽاٌات ولصالح األجٌال الحالٌة والمقبلة  ,على إنشاء محكمة جنابٌة دولٌة دابمة مستقلة ذات عالقة
بمنظومة األمم المتحدة وذات اختصاص على الجرابم األشد خطورة التً تثٌر قلق المجتمع الدولً بؤسره.

وإذ تإكد أن المحكمة الجنابٌة الدولٌة المنشؤة بموجب هذا النظام األساسً ستكون مكملة للوالٌات القضابٌة الجنابٌة الوطنٌة.

وتصمٌما منها على ضمان االحترام الدابم لتحقٌق العدالة الدولٌة.

قد اتفقت على ما ٌلً :-

الباب األول
إنشاء المحكمة

المــادة () 7
المحكمة

تنشؤ بهذا محكمة جنابٌة دولٌة ( " المحكمة " )  ,وتكون المحكمة هٌبة دابمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على األشخاص إزاء أشد
الجرابم خطورة موضع االهتمام الدولً  ,وذلك على النحو المشار إلٌه فً هذا النظام األساسً  ,وتكون المحكمة مكملة للوالٌات القضابٌة
الجنابٌة الوطنٌة  ,وٌخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها ألحكام هذا النظام األساسً.

المــادة () 5
عالقة المحكمة باألمم المتحدة
تنظم العالقة بٌن المحكمة واألمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعٌة الدول األطراؾ فً هذا النظام األساسً وٌبرمه بعد ذلك ربٌس
المحكمة نٌابة عنها.

المــادة () 3
مقر المحكمة
ٌ1كون مقر المحكمة فً الهاي بهولندا ( " الدولة المضٌفة" ).2تعقد المحكمة مع الدولة المضٌفة اتفاق مقر تعتمده جمعٌة الدول األطراؾ وٌبرمه بعد ذلك ربٌس المحكمة نٌابة عنها.3-للمحكمة أن تعقد جلساتها فً مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا وذلك على النحو المنصوص علٌه فً هذا النظام األساسً.

المــادة () 4
المركز القانونً للمحكمة وسلطاتها
1تكون للمحكمة شخصٌة قانونٌة دولٌة  ,كما تكون لها األهلٌة القانونٌة الالزمة لممارسة وظابفها وتحقٌق مقاصدها.2للمحكمة أن تمارس وظابفها وسلطاتها  ,على النحو المنصوص علٌه فً هذا النظام األساسً فً إقلٌم أٌة دولة طرؾ  ,ولها ,وبموجب اتفاق خاص مع أٌة دولة أخرى  ,أن تمارسها فً إقلٌم تلك الدولة.

الباب الثانً
االختصاص والمقبولٌة والقانون الواجب التطبٌق

المــادة () 5
الجرابم التً تدخل فً اختصاص المحكمة
ٌ1قتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرابم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولً بؤسره ,وللمحكمة بموجب هذا النظام األساسًاختصاص النظر فً الجرابم التالٌة:-
أ ) جرٌمة اإلبادة الجماعٌة.
ب) الجرابم ضد اإلنسانٌة.
ج ) جرابم الحرب.
د ) جرٌمة العدوان.
2تمارس المحكمة االختصاص على جرٌمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشؤن وفقا للمادتٌن  757و ٌ 753عرؾ جرٌمة العدوانوٌضع الشروط التً بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فٌما ٌتعلق بهذه الجرٌمة ,وٌجب أن ٌكون هذا الحكم متسقا مع األحكام ذات
الصلة من مٌثاق األمم المتحدة.

المــادة () 6
اإلبادة الجماعٌة
لؽرض هذا النظام األساسً تعنً " ال إبادة الجماعٌة " أي فعل من األفعال التالٌة ٌرتكب بقصد إهالك جماعة قومٌة أو إثنٌة أو عرقٌة
أو دٌنٌة بصفتها هذه ,إهالكا كلٌا أو جزبٌا:-
أ ) قتل أفراد الجماعة.

ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلً جسٌم بؤفراد الجماعة.
ج ) إخضاع الجماعة عمدا ألحوال معٌشٌة ٌقصد بها إهالكها الفعلً كلٌا أو جزبٌا.
د ) فرض تدابٌر تستهدؾ منع اإلنجاب داخل الجماعة.
هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري.

المــادة () 7
الجرابم ضد اإلنسانٌة
1لؽرض هذا النظام األساسً ٌ ,شكل أي فعل من األفعال التالٌة " جرٌمة ضد اإلنسانٌة " متى ارتكب فً إطار هجوم واسع النطاق أومنهجً موجه ضد أٌة مجموعة من السكان المدنٌٌن  ,وعن علم بالهجوم:-
أ ) القتل العمد.
ب) اإلبادة.
ج ) االسترقاق.
د ) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
هـ) السجن أو الحرمان الشدٌد على أي نحو آخر من الحرٌة البدنٌة بما ٌخالؾ القواعد األساسٌة للقانون الدولً.
و ) التعذٌب.
ز ) االؼتصاب أو االستعباد الجنسً أو اإلكراه على البؽاء ,أو الحمل القسري ,أو التعقٌم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنؾ
الجنسً على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ح) اضطهاد أٌة جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سٌاسٌة أو عرفٌة أو قومٌة أو إثنٌة أو ثقافٌة أو دٌنٌة ,أو متعلقة
بنوع الجنس على النحو المعرؾ فً الفقرة  , 3أو ألسباب أخرى من المسلم عالمٌا بؤن القانون الدولً ال ٌجٌزها  ,وذلك فٌما ٌتصل بؤي
فعل مشار إلٌه فً هذه الفقرة أو أٌة جرٌمة تدخل فً اختصاص المحكمة.
ط) االختفاء القسري لألشخاص.
ي) جرٌمة الفصل العنصري.
ك) األفعال الالإنسانٌة األخرى ذات الطابع المماثل التً تتسبب عمدا فً معاناة شدٌدة أو فً أذى خطٌر ٌلحق بالجسم أو بالصحة العقلٌة
أو البدنٌة.
2لؽرض الفقرة :-7أ ) تعنً عبارة " هجوم موجه ضد أٌة مجموعة من السكان المدنٌٌن " نهجا سلوكٌا ٌتضمن االرتكاب المتكرر لألفعال المشار إلٌها فً
الفقرة  7ضد أٌة مجموعة من السكان المدنٌٌن  ,عمال بسٌاسة دولة أو منظمة تقضً بارتكاب هذا الهجوم  ,أو تعزٌزا لهذه السٌاسة.

ب) تشمل " اإلبادة " تعمد فرض أحوال معٌشٌة ,من بٌنها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء ,بقصد إهالك جزء من السكان.
ج ) ٌعنً " االسترقاق " ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكٌة ,أو هذه السلطات جمٌعها ,على شخص ما ,بما فً ذلك
ممارسة هذه السلطات فً سبٌل االتجار باألشخاص  ,وال سٌما النساء واألطفال.
د ) ٌعنً " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان " نقل األشخاص المعنٌٌن قسرا من المنطقة التً ٌوجدون فٌها بصفة مشروعة ,بالطرد
أو بؤي فعل قسري آخر  ,دون مبررات ٌسمح بها القانون الدولً.
هـ) ٌعنً " التعذٌب " تعمد إلحاق ألم شدٌد أو معاناة شدٌدة  ,سواء بدنٌا أو عقلٌا  ,بشخص موجود تحت إشراؾ المتهم أو سٌطرته ,
ولكن ال ٌشمل التعذٌب أي ألم أو معاناة ٌنجمان فحسب عن عقوبات قانونٌة أو ٌكونان جزءا منها أو نتٌجة لها.
و ) ٌعنً " الحمل القسري " إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الوالدة ؼٌر المشروعة بقصد التؤثٌر على التكوٌن العرقً ألٌة مجموعة
من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطٌرة أخرى للقانون الدولً  .وال ٌجوز بؤي حال تفسٌر هذا التعرٌؾ على نحو ٌمس القوانٌن الوطنٌة
المتعلقة بالحمل0
ز ) ٌعنً " االضطهاد " حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشدٌدا من الحقوق األساسٌة بما ٌخالؾ القانون
الدولً ,وذلك بسبب هوٌة الجماعة أو المجموع.
ح) تعنً " جرٌمة الفصل العنصري " أٌة أفعال ال إنسانٌة تماثل فً طابعها األفعال المشار إلٌها فً الفقرة  7وترتكب فً سٌاق نظام
مإسسً قوامه االضطهاد المنهجً والسٌطرة المنهجٌة من جانب جماعة عرقٌة واحدة إزاء أٌة جماعة أو جماعات عرقٌة أخرى,
وترتكب بنٌة اإلبقاء على ذلك النظام.
( ط)ٌعنً " االختفاء القسري لألشخاص " إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سٌاسٌة  ,أو
بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها علٌه  ,ثم رفضها اإلقرار بحرمان هإالء األشخاص من حرٌتهم أو إعطاء معلومات عن
مصٌرهم أو عن أماكن وجودهم بهدؾ حرمانهم من حماٌة القانون لفترة زمنٌة طوٌلة.
3لؽرض هذا النظام األساسً  ,من المفهوم أن تعبٌر " نوع الجنس " ٌشٌر إلى الجنسٌن  ,الذكر األنثى ,فً إطار المجتمع  ,وال ٌشٌرتعبٌر " نوع الجنس " إلى أي معنً آخر ٌخالؾ ذلك.

المــادة () 8
جرابم الحرب
ٌ1كون للمحكمة اختصاص فٌما ٌتعلق بجرابم الحرب ,والسٌما عندما ترتكب فً إطار خطة أو سٌاسة عامة أو فً إطار عملٌة ارتكابواسعة النطاق لهذه الجرابم.
2لؽرض هذا النظام األساسً تعنً " جرابم الحرب" :-أ ) االنتهاكات الجسٌمة التفاقٌات جنٌؾ المإرخة  75آب  /أؼسطس  , 7949أي أي فعل من األفعال التالٌة ضد األشخاص  ,أو
الممتلكات الذٌن تحمٌهم أحكام اتفاقٌة جنٌؾ ذات الصلة:
" 1القتل العمد.
" 2التعذٌب أو المعاملة الالإنسانٌة  ,بما فً ذلك إجراء تجارب بٌولوجٌة.

" 3تعمد إحداث معاناة شدٌدة أو إلحاق أذى خطٌر بالجسم أو بالصحة.
"  4إلحاق تدمٌر واسع النطاق بالممتلكات واالستٌالء علٌها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرٌة تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون
وبطرٌقة عابثة.
"  5إرؼام أي أسٌر حرب أو أي شخ ص آخر مشمول بالحماٌة على الخدمة فً صفوؾ قوات دولة معادٌة.
"  6تعمد حرمان أي أسٌر حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماٌة من حقه فً أن ٌحاكم محاكمة عادلة ونظامٌة.
" 7اإلبعاد أو النقل ؼٌر المشروعٌن أو الحبس ؼٌر المشروع.
" 8أخذ رهابن.
ب) االنتهاكات الخطٌرة األخرى للقوانٌن واألعراؾ السارٌة على المنازعات الدولٌة المسلحة فً النطاق الثابت للقانون الدولً  ,أي أي
فعل من األفعال التالٌة:-
" 1تعمد توجٌه هجمات ضد السكان المدنٌٌن بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنٌٌن ال ٌشاركون مباشرة فً األعمال الحربٌة.
" 2تعمد توجٌه هجمات ضد مواقع مدنٌة  ,أي المواقع التً ال تشكل أهدافا عسكرٌة.
" 3تعمد شن هجمات ضد موظفٌن مستخدمٌن أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة فً مهمة من مهام المساعدة اإلنسانٌة
أو حفظ السالم عمال بمٌثاق األمم المتحدة ماداموا ٌستخدمون الحماٌة التً توفر للمدنٌٌن أو للمواقع المدنٌة بموجب قانون المنازعات
المسلحة.
" 4تعمد شن هجوم مع العلم بؤن هذا الهجوم سٌسفر عن خسابر تبعٌة فً األرواح أو عن إصابات بٌن المدنٌٌن أو عن إلحاق أضرار
مدنٌة أو إحداث ضرر واسع النطاق وطوٌل األجل وشدٌد للبٌبة الطبٌعٌة ٌكون إفراطه واضحا بالقٌاس إلى مجمل المكاسب العسكرٌة
المتوقعة الملموسة المباشرة.
" 5مهاجمة أو قصؾ المدن أو القرى أو المساكن أو المبانً العزالء التً ال تكون أهدافا عسكرٌة بؤٌة وسٌلة كانت.
" 6قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا ٌ ,كون قد ألقى سالحه أو لم تعد لدٌه وسٌلة للدفاع0
" 7إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرٌة وزٌه العسكري أو علم األمم المتحدة أو شاراتها وأزٌابها العسكرٌة ,
وكذلك الشعارات الممٌزة التفاقٌات جنٌؾ مما ٌسفر عن موت األفراد أو إلحاق إصابات بالؽة بهم.
" 8قٌام دولة االحتالل على نحو مباشر أو ؼٌر مباشر  ,بنقل أجزاء من سكانها المدنٌٌن إلى األرض التً تحتلها  ,أو أبعاد أو نقل كل
سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها.
" 9تعمد توجٌه هجمات ضد المبانً المخصصة لألؼراض الدٌنٌة أو التعلٌمٌة أو الفنٌة أو العلمٌة أو الخٌر ٌة  ,واآلثار التارٌخٌة ,
والمستشفٌات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شرٌطة أال تكون أهدافا عسكرٌة.
" 10إخضاع األشخاص الموجودٌن تحت سلطة طرؾ معاد للتشوٌه البدنً أو ألي نوع من التجارب الطبٌة أو العلمٌة التً ال تبررها
المعالجة الطبٌة أو معالجة األسنان أو المعالجة فً المستشفً للشخص المعنً والتً التجري لصالحه وتتسبب فً وفاة ذلك الشخص أو
أولبك األشخاص أو فً تعرٌض صحتهم لخطر شدٌد.
" 11قتل أفراد منتمٌن إلى دولة معادٌة أو جٌش معاد أو إصابتهم ؼدرا.

" 12إعالن أنه لن ٌبقى أحد على قٌد الحٌاة.
" 13تدمٌر ممتلكات العدو أو االستٌالء علٌها مالم ٌكن هذا التدمٌر أو االستٌالء مما تحتمه ضرورات الحرب.
" 14إعالن أن حقوق ودعاوى رعاٌا الطرؾ المعادي ملؽاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة فً أٌة محكمة.
" 15إجبار رعاٌا الطرؾ المعادي على االشتراك فً عملٌات حربٌة موجهة ضد بلدهم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب فً خدمة
الدولة المحاربة.
" 16نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستٌالء علٌه عنوة.
" 17استخدام السموم أو األسلحة المسممة.
" 18استخدام الؽازات الخانقة أو السامة أو ؼٌرها من الؽازات وجمٌع ما فً حكمها من السوابل أو المواد أو األجهزة.
" 19استخدام الرصاصات التً تتمدد أو تتسطح بسهولة فً الجسم البشري مثل الرصاصات ذات األؼلفة الصلبة التً ال تؽطً كامل
جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الؽالؾ.
" 20استخدام أسلحة أو قذابؾ أو مواد أو أسالٌب حربٌة تسبب بطبٌعتها أضرارا زابدة أو آالما ال لزوم لها  ,أو تكون عشوابٌة بطبٌعتها
بالمخالفة للقانون الدولً للمنازعات المسلحة ,بشرط أن تكون هذه األسلحة والقذابؾ والمواد واألسالٌب الحربٌة موضع حظر شامل وأن
تدرج فً مرفق لهذا النظام األساسً  ,عن طرٌق تعدٌل ٌتفق واألحكام ذات الصلة الواردة فً المادتٌن .753 , 757
" 21االعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهٌنة والحاطة بالكرامة.
" 22االؼتصاب أو االستعباد الجنسً أو اإلكراه على البؽاء أو الحمل القسري على النحو المعرؾ فً الفقرة ( 5و) من المادة  , 7أو
التعقٌم القسري  ,أو أي شكل آخر من أشكال العنؾ الجنسً ٌش كل أٌضا انتهاكا خطٌرا التفاقٌات جنٌؾ.
" 23استؽالل وجود شخص مدنً أو أشخاص آخرٌن متمتعٌن بحماٌة إلضفاء الحصانة من العملٌات العسكرٌة على نقاط أو مناطق أو
وحدات عسكرٌة معٌنة.
" 24تعمد توجٌه هجمات ضد المبانً والمواد والوحدات الطبٌة ووسابل النقل واألفراد من مستعملً الشعارات الممٌزة المبٌنة فً
اتفاقٌات جنٌؾ طبقا للقانون الدولً.
" 25تعمد تجوٌع المدنٌٌن كؤسلوب من أسالٌب الحرب بحرمانهم من المواد التً ال ؼنى عنها لبقابهم  ,بما فً ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات
الؽوثٌة على النحو المنصوص علٌه فً اتفاقٌات جنٌؾ.
" 26تجنٌد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامٌا أو طوعٌا فً القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلٌا فً األعمال
الحربٌة.
ج ) فً حالة وقوع نزاع مسلح ؼٌر ذي طابع دولً  ,االنتهاكات الجسٌمة للمادة  5المشتركة بٌن اتفاقٌات جنٌؾ األربع المإرخة فً 75
آب /أؼسطس  , 7949وهً أي من األفعال التالٌة المرتكبة ضد أشخاص ؼٌر مشتركٌن اشتراكا فعلٌا فً األعمال الحربٌة  ,بما فً ذلك
أفراد القوات المسلحة الذٌن ألقوا سالحهم وأولبك الذٌن أصبحوا عاجزٌن عن القتال بسبب المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب
آخر:-
" 1استعمال العنؾ ضد الحٌاة واألشخاص  ,وبخاصة القتل بجمٌع أنواعه والتشوٌه  ,والمعاملة القاسٌة  ,والتعذٌب.
" 2االعتداء على كرامة الشخص  ,وبخاصة المعاملة المهٌنة والحاطة بالكرامة.

" 3أخذ الرهابن.
" 4إصدار أحكام وتنفٌذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكٌال نظامٌا تكفل جمٌع الضمانات القضابٌة
المعترؾ عموما بؤنه ال ؼنى عنها.
د ) تنطبق الفقرة ( 5ج) على المنازعات المسلحة ؼٌر ذات الطابع الدولً وبالتالً فهً ال تنطبق على حاالت االضطرابات والتوترات
الداخلٌة مثل أعمال الشؽب أو أعمال العنؾ المنفردة أو المتقطعة وؼٌرها من األعمال ذات الطبٌعة المماثلة.
هـ) االنتهاكات الخطٌرة األخرى للقوانٌن واألعراؾ السارٌة على المنازعات المسلحة ؼٌر ذات الطابع الدولً  ,فً النطاق الثابت
للقانون الدولً  ,أي أي من األفعال التالٌة:-
" 1تعمد توجٌه هجمات ضد السكان المدنٌٌن بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنًٌ ن ال ٌشاركون مباشرة فً األعمال الحربٌة.
" 2تعمد توجٌه هجمات ضد المبانً والمواد والوحدات الطبٌة ووسابل النقل واألفراد من مستعملً الشعارات الممٌزة المبٌنة فً اتفاقٌات
جنٌؾ طبقا للقانون الدولً.
" 3تعمد شن هجمات ضد موظفٌن مستخدمٌن أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة فً مهمة من مهام المساعدة اإلنسانٌة
أو حفظ السالم عمال بمٌثاق األمم المتحدة ماداموا ٌستحقون الحماٌة التً توفر للمدنٌٌن أو للمواقع المدنٌة بموجب القانون الدولً
للمنازعات المسلحة.
" 4تعمد توجٌه هجمات ضد المبانً المخصصة لألؼراض الدٌنٌة أو التعلٌمٌة أو الفنٌة أو العلمٌة أو الخٌرٌة  ,واآلثار التارٌخٌة ,
والمستشفٌات  ,و أماكن تجمع المرضى والجرحى  ,شرٌطة أال تكون أهدافا عسكرٌة.
" 5نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستٌالء علٌه عنوة.
" 6االؼتصاب أو االستعباد الجنسً أو اإلكراه على البؽاء أو الحمل القسري على النحو المعرؾ فً الفقرة ( 5و) من المادة  7أو التعقٌم
القسري  ,أو أي شكل آخر من أشكال العنؾ الجنسً ٌشكل أٌضا انتهاكا خطٌرا للمادة  3المشتركة بٌن اتفاقٌات جنٌؾ األربع.
" 7تجنٌد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامٌا أو طوعٌا فً القوات المسلحة أو فً جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة
فعلٌا فً األعمال الحربٌة.
" 8إصدار أوامر بتشرٌد السكان المدنٌٌن ألسباب تتصل بالنزاع ,ما لم ٌكن ذلك بداع من أمن المدنٌٌن المعنٌٌن أو ألسباب عسكرٌة
ملحة.
" 9قتل أحد المقاتلٌن من العدو أو إصابته ؼدرا.
" 10إعالن أنه لن ٌبقى أحد على قٌد الحٌاة.
" 11إخضاع األشخاص الموجودٌن تحت سلطة طرؾ آخر فً النزاع للتشوٌه البدنً أو ألي نوع من التجارب الطبٌة أو العلمٌة التً ال
تبررها المعالجة الطبٌة أو معالجة األسنان أو المعالجة فً المستشفى للشخص المعنً والتً ال تجري لصالحه وتتسبب فً وفاة ذلك
الشخص أو أولبك األشخاص أو فً تعرٌض صحتهم لخطر شدٌد.
" 12تدمٌر ممتلكات العدو أو االستٌالء علٌها ما لم ٌكن هذا التدمٌر أو االستٌالء مما تحتمه ضرورات الحرب.
و ) تنطبق الفقرة  ( 5هـ ) علً المنازعات المسلحة ؼٌر ذات الطابع الدولً وبالتالً فهً ال تنطب ق على حاالت االضطرابات
والتوترات الداخلٌة ,مثل أعمال الشؽب أو أعمال العنؾ المنفردة أو المتقطعة أو ؼٌرها من األعمال ذات الطبٌعة المماثلة ,وتنطبق على
المنازعات المسلحة التً تقع فً إقلٌم دولة عندما ٌوجد صراع مسلح متطاول األجل بٌن السلطات الحكومٌة وجماعات مسلحة منظمة أو
فٌما بٌن هذه الجماعات.

لٌس فً الفقرتٌن ( 5ج) و (د) ما ٌإثر على مسبولٌة الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام فً الدولة أو عن الدفاع عن وحدة
الدولة وسالمتها اإلقلٌمٌة ,بجمٌع الوسابل المشروعة.

المــادة () 9
أركان الجرابم
1تستعٌن المحكمة بؤركان الجرابم فً تفسٌر وتطبٌق المواد  6و  7و  , 8وتعتمد هذه األركان بؤؼلبٌة ثلثً أعضاء جمعٌة الدولاألطراؾ.
ٌ2جوز اقتراح تعدٌالت على أركان الجرابم من جانب:-أ ) أٌة دولة طرؾ.
ب) القضاة ,بؤؼلبٌة مطلقة.
ج ) المدعً العام.
وتعتمد هذه التعدٌالت بؤؼلبٌة ثلثً أعضاء جمعٌة الدول األطراؾ.
3-تكون أركان الجرابم والتعدٌالت المدخلة علٌها متسقة مع هذا النظام األساسً.

المــادة () 70
لٌس فً هذا الباب ما ٌفسر على أنه ٌقٌد أو ٌمس بؤي شكل من األشكال قواعد القانون الدولً القابمة أو المتطورة المتعلقة بؤؼراض
أخرى ؼٌر هذا النظام األساسً.

المــادة () 77
االختصاص الزمنً
1لٌس للمحكمة اختصاص إال فٌما ٌتعلق بالجرابم التً ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام األساسً2إذا أصبحت دولة من الدول طرفا فً هذا النظام األساسً بعد بدء نفاذه ,ال ٌجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إال فٌما ٌتعلقبالجرابم التً ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة ,ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعالنا بموجب الفقرة  3من المادة .75
المــادة () 75
الشروط المسبقة لممارسة االختصاص
1-الدولة التً تصبح طرفا فً هذا النظام األساسً تقبل بذلك اختصاص المحكمة فٌما ٌتعلق بالجرابم المشار إلٌها فً المادة .5

2فً حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة ٌ , 73جوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالٌة طرفا فًهذا النظام األساسً أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة :-3
أ ) الدولة التً وقع فً إقلٌمها السلوك قٌد البحث أو دولة تسجٌل السفٌنة أو الطابرة إذا كانت الجرٌمة قد ارتكبت على متن سفٌنة أو
طابرة.
ب) الدولة التً ٌكون الشخص المتهم بالجرٌمة أحد رعاٌاها.
3إذا كان قبول دولة ؼٌر طرؾ فً هذا النظام األساسً الزما بموجب الفقرة  , 5جاز لتلك الدولة بموجب إعالن ٌودع لدى مسجلالمحكمة  ,أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فٌما ٌتعلق بالجرٌمة قٌد البحث  ,وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تؤخٌر أو
استثناء وفقا للباب .9

المــادة () 73
ممارسة االختصاص
للمحكمة أن تمارس اختصاصها فٌما ٌتعلق بجرٌمة مشار إلٌها فً الما دة  5وفقا ألحكام هذا النظام األساسً فً األحوال التالٌة:-
(أ ) إذا أحالت دولة طرؾ إلى المدعً العام وفقا للمادة  74حالة ٌبدو فٌها أن جرٌمة أو أكثر من هذه الجرابم قد ارتكبت.
(ب) إذا أحال مجلس األمن  ,متصرفا بموجب الفصل السابع من مٌثاق األمم المتحدة  ,حالة إلى المدعً العام ٌبدو فٌها أن جرٌمة أو
أكثر من هذه الجرابم قد ارتكبت.
( ج) إذا كان المدعً العام قد بدأ بمباشرة تحقٌق فٌما ٌتعلق بجرٌمة من هذه الجرابم وفقا للمادة .75
المــادة () 74
إحالة حالة ما من قبل دولة طرؾ
ٌ1جوز لدولة طرؾ أن تحٌل إلى المدعً العام أٌة حالة ٌبدو فٌها أن جرٌمة أو أكثر من الجرابم الداخلة فً اختصاص المحكمة قدارتكبت وأن تطلب إلى المدعً العام التحقٌق فً الحالة بؽرض البت فٌما إذا كان ٌتعٌن توجٌه االتهام لشخص معٌن أو أكثر بارتكاب تلك
الجرابم.
2-تحدد الحالة  ,قدر المستطاع  ,الظروؾ ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو فً متناول الدولة المحٌلة من مستندات مإٌدة.

المــادة () 75
المدعً العام
1-للمدعً العام أن ٌباشر التحقٌقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرابم تدخل فً اختصاص المحكمة.

ٌ2قوم المدعً العام بتحلٌل جدٌة المعلومات المتلقاة وٌجوز له ,لهذا الؽرض ,التماس معلومات إضافٌة من الدول  ,أو أجهزة األممالمتحدة  ,أو المنظمات الحكومٌة الدولٌة أو ؼٌر الحكومٌة  ,أو أٌة مصادر أخرى موثوق بها ٌراها مالبمة  ,وٌجوز له تلقً الشهادة
التحرٌرٌة أو الشفوٌة فً مقر المحكمة
3إذا استنتج المدعً العام أن هناك أساسا معقوال للشروع فً إجراء تحقٌقٌ ,ق دم إلى الدابرة التمهٌدٌة طلبا لإلذن بإجراء تحقٌق,مشفوعا بؤٌة مواد مإٌدة ٌجمعها وٌجوز للمجنً علٌهم إجراء مرافعات لدى الدابرة التمهٌدٌة وفقا للقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.
4إذا رأت الدابرة التمهٌدٌة ,بعد دراستها للطلب وللمواد المإٌدة ,أن هناك أساسا معقوال للشروع فً إجراء تحقٌق وأن الدعوى تقع علىما ٌبدو فً إطار اختصاص المحكمة ,كان علٌها أن تؤذن بالبدء فً إجراء التحقٌق ,وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فٌما بعد بشؤن
االختصاص ومقبولٌة الدعوى.
5رفض الدابرة التمهٌدٌة اإلذن بإجراء التحقٌق ال ٌحول دون قٌام المدعى العام بتقدٌم طلب الحق ٌستند إلى وقابع أو أدلة جدٌدة تتعلقبالحالة ذاتها.
6إذا استنتج المدعً العام بعد الدراسة األولٌة المشار إلٌها فً الفقرتٌن  7و  , 5أن المعلومات المقدمة ال تشكل أساسا معقوال إلجراءتحقٌق  ,كان علٌه أن ٌبلػ مقدمً المعلومات بذلك  ,وهذا ال ٌمنع المدعً العام من النظر فً معلومات أخرى تقدم إلٌه عن الحالة ذاتها
فً ضوء وقابع أو أدلة جدٌدة.

المــادة () 76
إرجاء التحقٌق أو المقاضاة
ال ٌجوز البدء أو المضً فً تحقٌق أو مقاضاة بموجب هذا النظام األساسً لمدة اثنى عشر شهرا بناء على طلب من مجلس األمن إلى
المحكمة بهذا المعنى ٌتضمنه قرار ٌصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من مٌثاق األمم المتحدة  ,وٌجوز للمجلس تجدٌد هذا الطلب
بالشروط ذاتها.
المــادة () 77
المسابل المتعلقة بالمقبولٌة
1مع مراعاة الفقرة  70من الدٌباجة والمادة  7تقرر المحكمة أن الدعوى ؼٌر مقبولة فً حالة:-أ ) إذا كانت تجري التحقٌق أو المقاضاة فً الدعوى دولة لها والٌة علٌها  ,مالم تكن الدولة حقا ؼٌر راؼبة فً االضطالع بالتحقٌق أو
المقاضاة أو ؼٌر قادرة على ذلك.
ب) إذا كانت قد أجرت التحقٌق فً الدعوى دولة لها والٌة علٌها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعنً  ,ما لم ٌكن القرار ناتجا
عن عدم رؼبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة.

ج ) إذا كان الشخص المعنً قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى ,وال ٌكون من الجابز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة
 3من المادة .50
د ) إذا لم تكن الدعوى على درجة كافٌة من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
2لتحدٌد عدم الرؼبة فً دعوى معٌنة ,تنظر المحكمة فً مدى توافر واحد أو أكثر من األمور التالٌة ,حسب الحالة ,مع مراعاة أصولالمحاكمات التً ٌعترؾ بها القانون الدولً:-
أ ) جرى االضطالع باإلجراءات أو ٌجري االضطالع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطنً بؽرض حماٌة الشخص المعنً من المسبولٌة
الجنابٌة عن جرابم داخلة فً اختصاص المحكمة على النحو المشار إلٌه فً المادة .5
ب) حدث تؤخٌر ال مبرر له فً اإلجراءات بما ٌتعارض فً هذه الظروؾ مع نٌة تقدٌم الشخص المعنً للعدالة.
ج ) لم تباشر اإلجراءات أو ال تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزٌه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو ال ٌتفق فً هذه الظروؾ
مع نٌة تقدٌم الشخص المعنً للعدالة.
3لتحدٌد عدم القدرة فً دعوى معٌنة  ,تنظر المحكمة فٌما إذا كانت الدولة ؼٌر قادرة  ,بسبب انهٌار كلً أو جوهري لنظامها القضابًالوطنً أو بسبب عدم توافره على إحضار المتهم أو الحصول على األدلة والشهادة الضرورٌة أو ؼٌر قادرة لسبب آخر على االضطالع
بإجراءاتها.

المــادة () 78
القرارات األولٌة المتعلقة بالمقبولٌة
1إذا أحٌلت إلى المحكمة عمال بالمادة ( 73أ) وقرر المدعً العام أن هناك أساسا معقوال لبدء تحقٌق  ,أو باشر المدعً العام التحقٌقعمال بالمادتٌن ( 73ج) و ٌ , 75قوم المدعً العام بإشعار جمٌع الدول األطراؾ والدول التً ٌرى فً ضوء المعلومات المتاحة أن من
عادتها أن تمارس والٌتها على الجرابم موضع النظر  ,وللمدعً العام أن ٌشعر هذه الدول على أساس سري  ,وٌجوز له أن ٌحد من
نطاق المعلومات التً تقدم إلى الدول إذا رأى ذلك الزما لحماٌة األشخاص أو لمنع إتالؾ األدلة أو لمنع فرار األشخاص.
2فً ؼضون شهر واحد من تلقً ذلك اإلشعار  ,للدولة أن تبلػ المحكمة بؤنها تجري أو بؤنها أجرت تحقٌقا مع رعاٌاها أو مع ؼٌرهمفً حدود والٌتها القضابٌة فٌما ٌتعلق باألفعال الجنابٌة التً قد تشكل جرابم من تلك المشار إلٌها فً المادة  5وتكون متصلة بالمعلومات
المقدمة فً اإلشعار الموجه إلى الدول وبناء على طلب تلك الدولة ٌ ,تنازل المدعً العام لها عن التحقٌق مع هإالء األشخاص ما لم تقرر
الدابرة التمهٌدٌة اإلذن بالتحقٌق بناء على طلب المدعً العام.
ٌ3كون تنازل المدعً العام عن التحقٌق للدولة قابال إلعادة نظر المدعً العام فٌه بعد ستة أشهر من تارٌخ التنازل أو فً أي وقت ٌطرأفٌه تؽٌر ملموس فً الظروؾ ٌستدل منه أن الدولة أصبحت حقا ؼٌر راؼبة فً االضطالع بالتحقٌق أو ؼٌر قادرة على ذلك.
ٌ4جوز للدولة المعنٌة أو للمدعً العام استبناؾ قرار صادر عن الدابرة التمهٌدٌة أمام دابرة االستبناؾ  ,وفقا للفقرة  5من المادة , 85وٌجوز النظر فً االستبناؾ على أساس مستعجل.
5للمدعً العام عند التنازل عن التحقٌق وفقا للفقرة  5أن ٌطلب إلى الدولة المعنٌة أن تبلؽه بصفة دورٌة بالتقدم المحرز فً التحقٌقالذي تجرٌه وبؤٌة مقاضاة تالٌة لذلك  ,وترد الدول األطراؾ على تلك الطلبات دون تؤخٌر ال موجب له.
6رٌثما ٌصدر عن الدابرة التمهٌدٌة قرار  ,أو فً أي وقت ٌتنازل فٌه المدعً العام عن إجراء تحقٌق بموجب هذه الم ادة  ,للمدعً العام ,على أساس استثنابً  ,أن ٌلتمس من الدابرة التمهٌدٌة سلطة إجراء التحقٌقات الالزمة لحفظ األدلة إذا سنحت فرصة فرٌدة للحصول
على أدلة هامة أو كان هناك احتمال كبٌر بعدم إمكان الحصول على هذه األدلة فً وقت الحق.

ٌ7جوز لدولة طعنت فً قرار للدابرة التمهٌدٌة بموجب هذه المادة أن تطعن فً مقبولٌة الدعوى بموجب المادة  79بناء على وقابعإضافٌة ملموسة أو تؽٌر ملموس فً الظروؾ.

المــادة () 79
الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولٌة الدعوى
1تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصا للنظر فً الدعوى المعروضة علٌها ,وللمحكمة  ,من تلقاء نفسها أن تبت فً مقبولٌة الدعوىوفقا للمادة .77
ٌ2جوز أن ٌطعن فً مقبولٌة الدعوى استنادا إلى األسباب المشار إلٌها فً المادة  77أو أن ٌدفع بعدم اختصاص المحكمة كل من:-أ ) المتهم أو الشخص الذي ٌكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عمال بالمادة 58
ب) الدولة التً لها اختصاص النظر فً الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة فً الدعوى أو لكونها حققت أو باشرت المقاضاة فً
الدعوى  ,أو
ج ) الدولة التً ٌطلب قبولها باالختصاص عمال بالمادة .75
3للمدعً العام أن ٌطلب من المحكمة إصدار قرار بشؤن مسؤلة االختصاص أو المقبولٌة  ,وفً اإلجراءات المتعلقة باالختصاص أوالمقبولٌة ٌ ,جوز أٌضا للجهة المحٌلة عمال بالمادة  , 73وكذلك للمجنً علٌهم  ,أن ٌقدموا مالحظاتهم إلى المحكمة.
4لٌس ألي شخص مشار إلٌه أو دولة مشار إلٌها فً الفقرة  ,5الطعن فً مقبولٌة الدعوى أو اختصاص المحكمة إال مرة واحدة  ,وٌجبتقدٌم الطعن قبل الشروع فً المحاكمة أو عند البدء فٌها  ,بٌد أنه للمحكمة  ,فً الظروؾ االستثنابٌة  ,أن تؤذن بالطعن أكثر من مرة أو
بعد بدء المحاكمة  ,وال ٌجوز أن تستند الطعون فً مقبولٌة الدعوى  ,عند بدء المحاكمة أو فً وقت الحق بناء على إذن من المحكمة ,
إال إلى أحكام الفقرة ( 7ج) من المادة .77
5تقدم الدولة المشار إلٌها فً الفقرة ( 5ب) أو ( 5ج) الطعن فً أول فرصة.6قبل اعتماد التهم  ,تحال الطعون المتعلقة بمقبولٌة الدعوى أو الطعون فً اختصاص المحكمة إلى الدابرة التمهٌدٌة  ,وبعد اعتماد التهم ,تحال تلك الطعون إلى الدابرة االبتدابٌة  ,وٌجوز استبناؾ القرارات المتعلقة باالختصاص أو بالمقبولٌة لدى دابرة االستبناؾ وفقا للمادة
.85
7إذا قدمت دولة مشار إلٌها فً الفقرة ( 5ب) و ( 5ج) طعنا ما ٌ ,رجا المدعً العام التحقٌق إلى أن تتخذ المحكمة قرارا وفقا للمادة.77
8رٌثما تصدر المحكمة قرارها  ,للمدعً العام أن ٌلتمس من المحكمة إذنا للقٌام بما ٌلً:-أ ) مواصلة التحقٌقات الالزمة من النوع المشار إلٌه فً الفقرة  6من المادة .78
ب) أخذ أقوال أو شهادة من شاهد أو إتمام عملٌة جمع وفحص األدلة التً تكون قد بدأت قبل تقدٌم الطعن.
ج ) الحٌلولة  ,بالتعاون مع الدول ذات الصلة  ,دون فرار األشخاص الذٌن ٌكون المدعً العام قد طلب بالفعل إصدار أمر بإلقاء القبض
علٌهم بموجب المادة .58

9ال ٌإثر تقدٌم الطعن على صحة أي إجراء ٌقوم به المدعً العام أو أٌة أوامر تصدرها المحكمة قبل تقدٌم الطعن.10إذا قررت المحكمة عدم قبول دعوى عمال بالمادة  , 77جاز للمدعً العام أن ٌقدم طلبا إلعادة النظر فً القرار عندما ٌكون علىاقتناع تام بؤن وقابع جدٌدة قد نشؤت ومن شؤنها أن تلؽً األساس الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناء علٌه ؼٌر مقبولة عمال بالمادة .77

11إذا تنازل المدعً العام عن تحقٌق  ,وقد راعى األمور التً تنص علٌها المادة  , 77جاز له أن ٌطلب أن توفر له الدولة ذات الصلةمعلومات عن اإلجراءات  ,وتكون تلك المعلومات سرٌة  ,إذا طلبت الدولة المعنٌة ذلك  ,وإذا قرر المدعً العام بعدبذ المضً فً تحقٌق
 ,كان علٌه أن ٌخطر الدولة حٌثما ٌتعلق األمر باإلجراءات التً جرى التنازل بشؤنها.

المــادة () 50
عدم جواز المحاكمة عن الجرٌمة ذاتها مرتٌن
1ال ٌجوز  ,إال كما هو منصوص علٌه فً هذا النظام األساسً  ,محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل األساس لجرابمكانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها.
2ال تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جرٌمة من تلك المشار إلٌها فً المادة  5كان قد سبق لذلك الشخص أن أدانته بهاالمحكمة أو برأته منها.
3الشخص الذي ٌكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك ٌكون محظورا أٌضا بموجب المواد  6أو  7أو  8ال ٌجوز محاكمته أمامالمحكمة فٌما ٌتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت اإلجراءات فً المحكمة األخرى:-
أ ) قد اتخذت لؽرض حماٌة الشخص المعنً من المسبولٌة الجنابٌة عن جرابم تدخل فً اختصاص المحكمة أو,
ب) لم تجر بصورة تتسم باالستقالل أو النزاهة وفقا ألصول المحاكمات المعترؾ بها بموجب القانون الدولً ,أو جرت فً هذه
الظروؾ ,على نحو ال ٌتسق مع النٌة إلى تقدٌم الشخص المعنً للعدالة.

المــادة () 57
القانون الواجب التطبٌق
1تطبق المحكمة:-أ ) فً المقام األول  ,هذا النظام األساسً وأركان الجرابم والقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة.
ب) فً المقام الثانً ,حٌثما ٌكون ذلك مناسبا ,المعاهدات الواجبة التطبٌق ومبادئ القانون الدولً وقواعده ,بما فً ذلك المبادئ المقررة
فً القانون الدولً للمنازعات المسلحة.
ج ) وإال ,فالمبادئ العامة للقانون التً تستخلصها المحكمة من القوانٌن الوطنٌة للنظم القانونٌة فً العالم ,بما فً ذلك ,حسبما ٌكون مناسبا
القوانٌن الوطنٌة للدول التً من عادتها أن تمارس والٌتها على الجرٌمة ,شرٌطة أال تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام األساسً وال مع
القانون الدولً وال مع القواعد والمعاٌٌر المعترؾ بها دولٌا.

ٌ2جوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هً مفس رة فً قراراتها السابقة.ٌ3جب أن ٌكون تطبٌق وتفسٌر القانون عمال بهذه المادة متسقٌن مع حقوق اإلنسان المعترؾ بها دولٌا وأن ٌكونا خالٌٌن من أي تمٌٌزضار ٌستند إلى أسباب مثل نوع الجنس ,على النحو المعروؾ فً الفقرة  3من المادة  7أو السن أو العرق أو اللون أو اللؽة أو الدٌن أو
المعتقد أو الرأي السٌاسً أو ؼٌر السٌاسً أو األصل القومً أو اإلثنً أو االجتماعً أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
الباب الثالث
المبادئ العامة للقانون الجنابً

المــادة () 55
ال جرٌمة إال بنص
1ال ٌسؤل الشخص جنابٌا بموجب هذا النظام األساسً ما لم ٌشكل السلوك المعنً وقت وقوعه  ,جرٌمة تدخل فً اختصاص المحكمة.ٌ2إول تعرٌؾ الجرٌمة تؤوٌال دقٌقا وال ٌجوز توسٌع نطاقه عن طرٌق القٌاس ,وفً حالة الؽموض ٌفسر التعرٌؾ لصالح الشخصمحل التحقٌق أو المقاضاة أو اإلدانة.
3-ال تإثر هذه المادة على تكٌٌؾ أي سلوك على أنه سلوك إجرامً بموجب القانون الدولً خارج إطار هذا النظام األساسً.

المــادة () 53
ال عقوبة إال بنص
ال ٌعاقب أي شخص أدانته المحكمة إال وفقا لهذا النظام األساسً.

المــادة () 54
عدم رجعٌة األثر على األشخاص
1ال ٌسؤل الشخص جنابٌا بموجب هذا النظام األساسً عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام.2فً حالة حدوث تؽٌٌر فً القانون المعمول به فً قضٌة معٌنة قبل صدور الحكم النهابًٌ ,طبق القانون األصلح للشخص محل التحقٌقأو المقاضاة أو اإلدانة.

المــادة () 55
المسبولٌة الجنابٌة الفردٌة

ٌ1كون للمحكمة اختصاص على األشخاص الطبٌعٌٌن عمال بهذا النظام األساسً.2الشخص الذي ٌرتكب جرٌمة تدخل فً اختصاص المحكمة ٌكون مسبوال عنها بصفته الفردٌة وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظاماألساسً.
3وفقا لهذا النظام األساسً ٌ ,سؤل الشخص جنابٌا وٌكون عرضة للعقاب عن أٌة جرٌمة تدخل فً اختصاص المحكمة فً حال قٌام هذاالشخص بما ٌلً:-
أ ) ارتكاب هذه الجرٌمة سواء بصفته الفردٌة أو باالشتراك مع آخر أو عن طرٌق شخص آخر  ,بؽض النظر عما إذا كان ذلك اآلخر
مسبوال جنابٌا.
ب) األمر أو اإلؼراء بارتكاب  ,أو الحث على ارتكاب جرٌمة وقعت بالفعل أو شرع فٌها.

ج ) تقدٌم العون أو التحرٌض أو المساعدة بؤي شكل آخر لؽرض تٌسٌر ارتكاب هذه الجرٌمة أو الشروع فً ارتكابها  ,بما فً ذلك توفٌر
وسابل ارتكابها.
د ) المساهمة بؤٌة طرٌقة أخرى فً قٌام جماعة من األشخاص ٌ ,عملون بقصد مشترك  ,بارتكاب هذه الجرٌمة أو الشروع فً ارتكابها ,
على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم:-
ا " إما بهدؾ تعزٌز النشاط اإلجرامً أو الؽرض اإلجرامً للجماعة  ,إذا كان هذا النشاط أو الؽرض منطوٌا على ارتكاب جرٌمة
تدخل فً اختصاص المحكمة.
"  2أو مع العلم بنٌة ارتكاب الجرٌمة لدى هذه الجماعة.
هـ) فٌما ٌتعلق بجرٌمة اإلبادة الجماعٌة  ,التحرٌض المباشر والعلنً على ارتكاب جرٌمة اإلبادة الجماعٌة.
و ) الشروع فً ارتكاب الجرٌمة عن طرٌق اتخاذ إجراء ٌبدأ به تنفٌذ الجرٌمة بخطوة ملموسة  ,ولكن لم تقع الجرٌمة لظروؾ ؼٌر ذات
صلة بنواٌا الشخص  ,ومع ذلك  ,فالشخص الذي ٌكؾ عن بذل أي جهد الرتكاب الجرٌمة أو ٌحول بوسٌلة أخرى دون إتمام الجرٌمة ال
ٌكون عرضة للعقاب بموجب هذا النظام األساسً على الشروع فً ارتكاب الجرٌمة إذا هو تخلى تماما وبمحض إرادته عن الؽرض
اإلجرامً.
4-ال ٌإثر أي حكم فً هذا النظام األساسً ٌتعلق بالمسبولٌة الجنابٌة الفردٌة فً مسبولٌة الدول بموجب القانون الدولً.

المــادة () 56
ال اختصاص للمحكمة على األشخاص أقل من  78عاما
ال ٌكون للمحكمة اختصاص على أي شخص ٌقل عمره عن  78عاما وقت ارتكاب الجرٌمة المنسوبة إلٌه.

المــادة () 57
عدم االعتداد بالصفة الرسمٌة

ٌ1طبق هذا النظام األساسً على جمٌع األشخاص بصورة متساوٌة دون أي تمٌٌز بسبب الصفة الرسمٌة ,وبوجه خاص فإن الصفةالرسمٌة للشخص ,سواء كان ربٌسا لدولة أو حكومة أو عضوا فً حكومة أو برلمان أو ممثال منتخبا أو موظفا حكومٌا ,ال تعفٌه بؤي حال
من األحوال من المسبولٌة الجنابٌة بموجب هذا النظام األساسً ,كما أنها ال تشكل فً حد ذاتها ,سببا لتخفٌؾ العقوبة.
2ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرابٌة الخاصة التً قد ترتبط بالصفة الرسمٌة للشخص سواء كانت فً إطار القانون الوطنً أوالدولً ,دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.

المــادة () 58
مسبولٌة القادة والرإساء اآلخرٌن
باإلضافة إلى ما هو منصوص علٌه فً هذا النظام األساسً من أسباب أخرى للمسبولٌة الجنابٌة عن الجرابم التً تدخل فً اختصاص
المحكمة:
ٌ1كون القابد العسكري أو الشخص القابم فعال بؤعمال القابد العسكري مسبوال مسبولٌة جنابٌة عن الجرابم التً تدخل فً اختصاصالمحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع إلمرته وسٌطرته الفعلٌتٌن ,أو تخضع لسلطته وسٌطرته الفعلٌتٌن ,حسب الحالة ,نتٌجة لعدم
ممارسة القابد العسكري أو الشخص سٌطرته على هذه القوات ممارسة سلٌمة.
أ ) إذا كان ذلك القابد العسكري أو الشخص قد علم  ,أو ٌفترض أن ٌكون قد علم  ,بسبب الظروؾ السابدة فً ذلك الحٌن  ,بؤن القوات
ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرابم.
ب) إذا لم ٌتخذ ذلك القابد العسكري أو الشخص جمٌع التدابٌر الالزمة والمعقولة فً حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرابم أو
لعرض المسؤلة على السلطات المختصة للتحقٌق والمقاضاة.
2فٌما ٌتصل بعالقة الربٌس والمرإوس ؼٌر الوارد وصفها فً الفقرة ٌ , 7سؤل الربٌس جنابٌا عن الجرابم التً تدخل فً اختصاصالمحكمة والمرتكبة من جانب مرإوسٌن ٌخضعون لسلطته وسٌطرته الفعلٌتٌن نتٌجة لعدم ممارسة سٌطرته على هإالء المرإوسٌن
ممارسة سلٌمة.
أ ) إذا كان الربٌس قد علم أو تجاهل عن وعً أي معلومات تبٌن بوضوح أن مرإوسٌه ٌرتكبون أو على وشك أن ٌرتكبوا هذه الجرابم.
ب) إذا تعلقت الجرابم بؤنشطة تندرج فً إطار المسبولٌة والسٌطرة الفعلٌتٌن للربٌس.
ج) إذا لم ٌتخذ الربٌس جمٌع التدابٌر الالزمة والمعقولة فً حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرابم أو لعرض المسؤلة على
السلطات المختصة للتحقٌق والمقاضاة.

المــادة () 59
عدم سقوط الجرابم بالتقادم
ال تسقط الجرابم التً تدخل فً اختصاص المحكمة بالتقادم أٌا كانت أحكامه.

المــادة () 30
الركن المعنوي
1مالم ٌنص على ؼٌر ذلك ال ٌسؤل الشخص جنابٌا عن ارتكاب جرٌمة تدخل فً اختصاص المحكمة وال ٌكون عرضة للعقاب على هذهالجرٌمة إال إذا تحققت األركان المادٌة مع توافر القصد والعلم.
2ألؼراض هذه المادة ٌتوافر القصد لدى الشخص عندما:-أ ) ٌقصد هذا الشخص  ,فٌما ٌتعلق بسلوكه  ,ارتكاب هذا السلوك.

ب) ٌقصد هذا الشخص  ,فٌما ٌتعلق بالنتٌجة  ,التسبب فً تلك النتٌجة أو ٌدرك أنها ستحدث فً إطار المسار العادي لألحداث.
3ألؼراض هذه المادة تعنً لفظة " العلم " أن ٌكون الشخص مدركا أنه توجد ظروؾ أو ستحدث نتابج فً المسار العادي لألحداث ,وتفسر لفظتا " ٌعلم " أو " عن علم " تبعا لذلك.

المــادة () 37
أسباب امتناع المسبولٌة الجنابٌة
1باإلضافة إلى األسباب األخرى المتناع المسبولٌة الجنابٌة المنصوص علٌها فً هذا النظام األساسً ال ٌسؤل الشخص جنابٌا إذا كانوقت ارتكابه السلوك:-
أ ) ٌعانً مرضا أو قصورا عقلٌا ٌعدم قدرته على إدراك عدم مشروعٌة أو طبٌعة سلوكه  ,أو قدرته على التحكم فً سلوكه بما ٌتمشى
مع مقتضٌات القانون.
ب) فً حالة سكر مما ٌعدم قدرته على إدراك عدم مشروعٌة أو طبٌعة سلوكه أو قدرته على التحكم فً سلوكه بما ٌتمشى مع مقتضٌات
القانون ,مالم ٌكن الشخص قد سكر باختٌاره فً ظل ظروؾ كان ٌعلم فٌها أنه ٌحتمل أن ٌصدر عنه نتٌجة للسكر سلوك ٌشكل جرٌمة
تدخل فً اختصاص المحكمة أو تجاهل فٌها هذا االحتمال.
ج ) ٌتصرؾ على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو ٌدافع فً حالة جرابم الحرب عن ممتلكات ال ؼنى عنها لبقاء
الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات ال ؼنى عنها إلنجاز مهام عسكرٌة ضد استخدام وشٌك وؼٌر مشروع للقوة ,وذلك بطرٌقة
تتناسب مع درجة الخطر الذي ٌهدد هذا الشخص أو الشخص اآلخر أو الممتلكات المقصود حماٌتها ,واشتراك الشخص فً عملٌة دفاعٌة
تقوم بها قوات ال ٌشكل فً حد ذاته سببا المتناع المسبولٌة الجنابٌة بموجب هذه الفقرة الفرعٌة.
د ) إذا كان السلوك المدعى أنه ٌشكل جرٌمة تدخل فً اختصاص المحكمة قد حدث تحت تؤثٌر إكراه ناتج عن تهدٌد بالموت الوشٌك أو
بحدوث ضرر بدنً جسٌم مستمر أو وشٌك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر ,وتصرؾ الشخص تصرفا الزما ومعقوال لتجنب هذا
التهدٌد ,شرٌطة أال ٌقصد الشخص أن ٌتسبب فً ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه ,وٌكون ذلك التهدٌد:-
"  1صادرا عن أشخاص آخرٌن.
"  2أو تشكل بفعل ظروؾ أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص.

2تبت المحكمة فً مدى انطباق أسباب امتناع المسبولٌة الجنابٌة التً ٌنص علٌها هذا النظام األساسً على الدعوى المعروضة علٌها.3للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة فً أي سبب المتناع المسبولٌة الجنابٌة بخالؾ األسباب المشار إلٌها فً الفقرة  7فً الحاالت التًٌستمد فٌها هذا السبب من القانون الواجب التطبٌق على النحو المنصوص علٌه فً المادة  ,57وٌنص فً القواعد اإلجرابٌة وقواعد
اإلثبات على اإلجراءات المتعلقة بالنظر فً هذا السبب.

المــادة () 35
الؽلط فً الوقابع أو الؽلط فً القانون
1ال ٌشكل الؽلط فً الوقابع سببا المتناع المسبولٌة الجنابٌة إال إذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب الرتكاب الجرٌمة.2ال ٌشكل الؽلط فً القانون من حٌث ما إذا كان نوع معٌن من أنواع السلوك ٌشكل جرٌمة تدخل فً اختصاص المحكمة سببا المتناعالمسبولٌة الجنابٌة ,وٌجوز ,مع ذلك أن ٌكون الؽلط فً القانون
سببا المتناع المسبولٌة الجنابٌة إذا نجم عن هذا الؽلط انتفاء الركن المعنوي المطلوب الرتكاب تلك الجرٌمة ,أو كان الوضع على النحو
المنصوص علٌه فً المادة .33

المــادة () 33
أوامر الرإساء ومقتضٌات القانون
1فً حالة ارتكاب أي شخص لجرٌمة من الجرابم التً تدخل فً اختصاص المحكمة ,ال ٌعفى الشخص من المسبولٌة الجنابٌة إذا كانارتكابه لتلك الجرٌمة قد تم امتثاال ألمر حكومة أو ربٌس ,عسكرٌا كان أو مدنٌا ,عدا فً الحاالت التالٌة:-
أ ) إذا كان على الشخص التزام قانونً بإطاعة أوامر الحكومة أو الربٌس المعنً.
ب) إذا لم ٌكن الشخص على علم بؤن األمر ؼٌر مشروع.
ج ) إذا لم تكن عدم مشروعٌة األمر ظاهرة.
2-ألؼراض هذه المادة تكون عدم المشروعٌة ظاهرة فً حالة أوامر ارتكاب جرٌمة اإلبادة الجماعٌة أو الجرابم ضد اإلنسانٌة.

الباب الرابع
تكوٌن المحكمة وإداراتها

المــادة () 34

أجهزة المحكمة
تتكون المحكمة من األجهزة التالٌة:-
(أ ) هٌبة الرباسة.
(ب) شعبة استبناؾ وشعبة ابتدابٌة وشعبة تمهٌدٌة.
(ج) مكتب المدعً العام.
(د ) قلم المحكمة.

المــادة () 35
خدمة القضاة
ٌ1نتخب جمٌع القضاة للعمل كؤعضاء متفرؼٌن للمحكمة وٌكونون جاهزٌن للخدمة على هذا األساس منذ بداٌة والٌتهم.ٌ2عمل القضاة الذٌن تتكون منهم هٌبة الرباسة على أساس التفرغ بمجرد انتخابهم.3لهٌبة الرباسة أن تقوم من وقت آلخر ,فً ضوء حجم العمل بالمحكمة وبالتشاور مع أعضابها ,بالبت فً المدى الذي ٌكون مطلوبا فًحدوده من القضاة اآلخرٌن أن ٌعملوا على أساس التفرغ ,وال ٌجوز أن ٌخل أي من هذه الترتٌبات بؤحكام المادة .40
ٌ4-جري وفقا للمادة  49وضع الترتٌبات المالٌة الخاصة بالقضاة الذٌن ال ٌكون مطلوبا منهم العمل على أساس التفرغ.

المــادة () 36
مإهالت القضاة وترشٌحهم وانتخابهم
1رهنا بمراعاة الفقرة  ,5تتكون المحكمة من  78قاضٌا:-2أ ) ٌجوز لهٌبة الرباسة  ,نٌابة عن المحكمة  ,أن تقترح زٌادة عدد القضاة المحدد فً الفقر ة أ  ,على أن تبٌن األسباب التً من أجلهاٌعتبر ذلك أمرا ضرورٌا ومالبما  ,وٌقوم المسجل فورا بتعمٌم هذا االقتراح على جمٌع الدول األطراؾ.
ب) ٌنظر فً هذا االقتراح فً اجتماع لجمعٌة الدول األطراؾ ٌعقد وفقا للمادة  ,775وٌعتبر االقتراح قد اعتمد إذا ووفق علٌه فً
االجتماع بؤؼلبٌة ثلثً أعضاء جمعٌة الدول األطراؾ ,وٌدخل حٌز النفاذ فً الوقت الذي تقرره الجمعٌة.

ج ) ا " إذا ما اعتمد اقتراح بزٌادة عدد القضاة بموجب الفقرة الفرعٌة (ب) ٌ ,جري انتخاب القضاة اإلضافٌٌن خالل الدورة التالٌة
لجمعٌة الدول األطراؾ  ,وفقا للفقرات  3إلى  8والفقرة  5من المادة .37

" ٌ 2جوز لهٌبة الرباسة فً أي وقت تال العتماد اقتراح بزٌادة عدد القضاة ودخوله حٌز النفاذ بموجب الفقرتٌن الفرعٌتٌن (ب) و ( ج)
 " 7أن تقترح إجراء تخفٌض فً عدد القضاة  ,إذا كان عبء العمل بالمحكمة ٌبرر ذلك شرٌطة أال ٌخفض عدد القضاة إلى ما دون العدد
المحدد فً الفقرة  , 7وٌجري تناول االقتراح وفقا لإلجراءات المحددة فً الفقرتٌن الفرعٌتٌن (أ) و (ب)  ,وفً حالة اعتماد االقتراح
بخفض عدد القضاة تخفٌضا تدرٌجٌا كلما انتهت مدد والٌة هإالء القضاة وإلى أن ٌتم بلوغ العدد الالزم.
3أ ) ٌختار القضاة من بٌن األشخاص الذٌن ٌتحلون باألخالق الرفٌعة والحٌاد والنزاهة وتتوافر فٌهم المإهالت المطلوبة فً دولةكل منهم للتعٌٌن فً أعلى المناصب القضابٌة.
ب) ٌجب أن ٌتوافر فً كل مرشح لالنتخاب للمحكمة ماٌلً:-
" 1كفاءة ثابتة فً مجال القانون الجنابً واإلجراءات الجنابٌة  ,والخبرة المناسبة الالزمة سواء كقاض أو مدع عام أو محام  ,أو بصفة
مماثلة أخرى  ,فً مجال الدعاوى الجنابٌة  ,أو.
" 2كفاءة ثابتة فً مجاالت القانون الدولً ذات الصلة بالموضوع مثل القانون اإلنسانً الدولً
وقانون حقوق اإلنسان وخبرة مهنٌة واسعة فً مجال عمل قانونً ذي صلة بالعمل القضابً
للمحكمة.
ج ) ٌجب أن ٌكون لدى كل مرشح لالنتخاب بالمحكمة معرفة ممتازة وطالقة فً لؽة واحدة على األقل من لؽات العمل بالمحكمة.
4أ ) ٌجوز ألٌة دولة طرؾ فً هذا النظام األساسً أن تقدم ترشٌحات لالنتخ اب للمحكمة وٌتم ذلك باتباع ما ٌلً:-" 1اإلجراءات المتعلقة بتسمٌة مرشحٌن للتعٌٌن فً أعلى المناصب القضابٌة فً الدولة المعنٌة أو
" 2اإلجراءات المنصوص علٌها فً النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة لتسمٌة مرشحٌن لتلك المحكمة.
وٌجب أن تكون الترشٌحات مصحوبة ببٌان مفصل ٌتضمن المعلومات الالزمة التً ٌثبت بها وفاء المرشح بالمتطلبات الواردة فً الفقرة
.3
ب) لكل دولة طرؾ أن تقدم ألي انتخاب معٌن مرشحا واحدا ال ٌلزم بالضرورة أن ٌكون واحدا من رعاٌاها ولكن ٌجب على أي حال
أن ٌكون من رعاٌا إحدى الدول األطراؾ.
ج ) لجمعٌة الدول األطراؾ أن تقرر ,إذا كان ذلك مناسبا ,إنشاء لجنة استشارٌة تعنى بالترشٌحات ,وفً هذه الحالة تقوم جمعٌة الدول
األطراؾ بتحدٌد تكوٌن اللجنة ووالٌتها.
5ألؼراض االنتخاب ٌجري إعداد قابمتٌن بالمرشحٌن.القابمة " ألؾ " وتحتوي على أسماء المرشحٌن الذٌن تتوافر فٌهم المإهالت المحددة فً الفقرة ( 3ب) 7
والقابمة " باء " وتحتوي على أسماء المرشحٌن الذٌن تتوافر فٌهم المإهالت المحددة فً الفقرة ( 3ب) 5
و للمرشح الذي تتوافر فٌه مإهالت كافٌة لكلتا القابمتٌن أن ٌختار القابمة التً ٌرؼب فً إدراج اسمه بها ,وٌجري فً االنتخاب األول
للمحكمة انتخاب تسعة قضاة على األقل من القابمة " ألؾ " وخمسة قضاة على األقل من القابمة " باء " وتنظم االنتخابات الالحقة على
نحو ٌكفل االحتفاظ للمحكمة بنسب متناظرة من القضاة المإهلٌن من القابمتٌن.

6أ ) ٌنتخب القضاة باالقتراع السري فً اجتماع لجمعٌة الدول األطراؾ ٌعقد لهذا الؽرض بموجب المادة  , 775ورهنا بالتقٌد بالفقرةٌ , 7كون األشخاص المنتخبون للمحكمة هم المرشحٌن الـ  78الحاصلٌن على أكبر عدد من األصوات وعلى أؼلبٌة ثلثً الدول األطراؾ
الحاضرة المصوتة.
ب) فً حالة عدم انتخاب عدد كاؾ من القضاة فً االقتراع األول  ,تجرى عملٌات اقتراع متعاقبة وفقا لإلجراءات المبٌنة فً الفقرة
الفرعٌة (أ) إلى أن ٌتم شؽل األماكن المتبقٌة.
7ال ٌجوز أن ٌكون هناك قاضٌان من رعاٌة دولة واحدة  ,وٌعتبر الشخص  ,الذي ٌمكن أن ٌعد ألؼراض العضوٌة فً المحكمة منرعاٌا أكثر م ن دولة واحدة  ,مواطنا تابعا للدولة التً ٌمارس فٌها عادة حقوقه المدنٌة والسٌاسٌة .
8أ ) عند اختٌار القضاة  ,تراعً الدول األطراؾ  ,فً إطار عضوٌة المحكمة  ,الحاجة إلى ما ٌلً:-" 1تمثٌل النظم القانونٌة الربٌسٌة فً العالم.
" 2التوزٌع الجؽرافً العادل.
" 3تمثٌل عادل لإلناث والذكور القضاة.
ب) تراعً الدول األطراؾ أٌضا الحاجة إلى أن ٌكون بٌن األعضاء قضاة ذو خبرة قانونٌة فً مسابل محددة تشمل ,دون حصر ,مسؤلة
العنؾ ضد النساء أو األطفال.
9أ ) ٌشؽل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات  ,وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعٌة (ب)  ,وال ٌجوز إعادة انتخابهم إال وفقا للفقرةالفرعٌة (ج) والفقرة  5من المادة .37
ب) فً االنتخاب األول ٌختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبٌن للعمل لمدة ثالث سنوات ,وٌختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبٌن للعمل لمدة
ست سنوات ,وٌعمل الباقون لمدة تسع سنوات.
ج ) ٌجوز إعادة انتخاب القاضً لمدة والٌة كاملة إذا كان قد اختٌر لمدة والٌة من ثالث سنوات بموجب الفقرة الفرعٌة (ب).
10على الرؼم من أحكام الفقرة ٌ ,9ستمر القاضً فً منصبه إلتمام أٌة محاكمة أو استبناؾ ٌكون قد بدئ بالفعل النظر فٌهما أمامالدابرة التً عٌن بها القاضً وفقا للمادة  , 39سواء كانت الدابرة ابتدابٌة أو دابرة استبناؾ.

المــادة () 37
الشواؼر القضابٌة
1إذا شؽر منصب أحد القضاةٌ ,جرى انتخاب لشؽل المنصب الشاؼر وفقا للمادة .36ٌ2كمل القاضً المنتخب لشؽل منصب شاؼر المدة الباقٌة من والٌة سلفه ,وإذا كانت تلك المدة ثالث سنوات أو أقل ٌ ,جوز إعادةانتخابه لمدة والٌة كاملة بموجب أحكام المادة .36

المــادة () 38
هٌبة الرباسة

ٌ1نتخب الربٌس ونابباه األول والثانً باألؼلبٌة المطلقة للقضاة ,وٌعمل كل من هإالء لمدة ثالث سنوات أو لحٌن انتهاء مدة خدمتهكقاض ,أٌهما أقرب ,وٌجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة.
ٌ2قوم النابب األول للربٌس بالعمل بدال من الربٌس فً حالة ؼٌابه أو تنحٌته ,وٌقوم النابب الثانً للربٌس بالعمل بدال من الربٌس فًحالة ؼٌاب كل من الربٌس والنابب األول للربٌس أو تنحٌتهما.
3تشكل هٌبة الرباسة من الربٌس والناببٌن األول والثانً للربٌس وتكون مسبولة عما ٌلً:-أ ) اإلدارة السلٌمة للمحكمة ,باستثناء مكتب المدعً العام.
ب) المهام األخرى الموكولة إلٌها وفقا لهذا النظام األساسً.
4على هٌبة الرباسة ,وهً تضطلع بمسبولٌتها بموجب الفقرة ( 3أ) أن تنسق مع المدعى العام وتلتمس موافقته بشؤن جمٌع المسابلموضع االهتمام المتبادل.

المــادة () 39
الدوابر
1تنظم المحكمة نفسها  ,فً أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة  ,فً الشعب المبٌنة فً الفقرة (ب) من المادة  , 34وتتؤلؾ شعبةاالستبناؾ من الربٌس وأربعة قضاة آخرٌن  ,وتتؤلؾ الشعبة االبتدابٌة من عدد ال ٌقل عن ستة قضاة والشعبة التمهٌدٌة من عدد ال ٌقل
عن ستة قضاة  ,وٌكون تعٌٌن القضاة فً المحكمة بحٌث تضم كل شعبة مزٌجا مالبما من الخبرات فً القانون الجنابً واإلجراءات
الجنابٌة وفً القانون الدولً  ,وتتؤلؾ الشعبة االبتدابٌة والشعبة التمهٌدٌة أساسا من قضاة من ذوي الخبرة فً المحاكمات الجنابٌة.
2أ ) تمارس الوظابؾ القضابٌة للمحكمة فً كل شعبة بواسطة دوابر:ب)  " 7تتؤلؾ دابرة االستبناؾ من جمٌع قضاة شعبة االستبناؾ.
" ٌ2قوم ثالثة من قضاة الشعبة االبتدابٌة بمهام الدابرة االبتدابٌة.
" ٌ3تولى مهام الدابرة التمهٌدٌة إما ثالثة قضاة من الشعبة التمهٌدٌة أو قاض واحد من تلك الشعبة وفقا لهذا النظام األساسً وللقواعد
اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.

ج ) لٌس فً هذه الفقرة ما ٌحول دون تشكٌل أكثر من دابرة ابتدابٌة أو دابرة تمهٌدٌة فً آن واحد إذا اقتضى ذلك حسن سٌر العمل
بالمحكمة.
3أ ) ٌعمل القضاة المعٌنون للشعبة االبتدابٌة والشعبة التمهٌدٌة فً هاتٌن الشعبتٌن لمدة ثالث سنوات ,وٌعملون بعد ذلك إلى حٌن إتمامأي قضٌة ٌكون قد بدأ بالفعل النظر فٌها بالشعبة المعنٌة.
ب) ٌعمل القضاة المعٌنون لشعبة االستبناؾ فً تلك الشعبة لكامل مدة والٌتهم.

4ال ٌعمل القضاة المعٌنون لشعبة االستبناؾ إال فً تلك الشعبة  ,ؼٌر أنه لٌس فً هذه المادة ما ٌحول دون اإللحاق المإقت لقضاةالشعبة االبتدابٌة بالشعبة التمهٌدٌة أو العكس  ,إذا رأت هٌبة الرباسة أن فً ذلك ما ٌحقق حسن سٌر العمل بالمحكمة  ,بشرط عدم السماح
تحت أي ظرؾ من الظروؾ ألي قاض باالشتراك فً الدابرة االبتدابٌة أثناء نظرها فً أٌة دعوى إذا كان القاضً قد اشترك فً المرحلة
التمهٌدٌة للنظر فً تلك الدعوى.

المــادة () 40
استقالل القضاة
ٌ1كون القضاة مستقلٌن فً أدابهم لوظابفهم.2ال ٌزاول القضاة أي نشاط ٌكون من المحتمل أن ٌتعارض مع وظابفهم القضابٌة أو أن ٌإثر على الثقة فً استقاللهم.3ال ٌزاول القضاة المطلوب منهم العمل على أساس التفرغ بمقر المحكمة أي عمل آخر ٌكون ذا طابع مهنً.ٌ4فصل فً أي تساإل بشؤن تطبٌق الفقرتٌن  5و  3بقرار من األؼلبٌة المطلقة للقضاة ,وعندما ٌتعلق التساإل بقاض بعٌنه ,ال ٌشتركذلك القاضً فً اتخاذ القرار.

المــادة () 47
إعفاء القضاة وتنحٌتهم
1لهٌبة الرباسة ,بناء على طلب أي قاض ,أن تعفً ذلك القاضً من ممارسة أي من المهام المقررة بموجب هذا النظام األساسً ,وفقاللقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.
2أ ) ال ٌشترك القاضً فً أٌة قضٌة ٌمكن أن ٌكون حٌاده فٌها موضع شك معقول ألي سبب كان ,وٌنحً القاضً عن أٌة قضٌة وفقالهذه الفقرة إذا كان قد سبق له  ,ضمن أمور أخرى  ,االشتراك بؤٌة صفة فً تلك القضٌة أثناء عرضها على المحكمة أو فً قضٌة جنابٌة
متصلة بها على الصعٌد الوطنً تتعلق بالشخص محل التحقٌق أو المقاضاة  ,وٌنحى القاضً أٌضا لألسباب األخرى التً قد ٌنص علٌها
فً القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.
ب) للمدعً العام أو الشخص محل التحقٌق أو المقاضاة أن ٌطلب تنحٌة القاضً بموجب هذه الفقرة
ج ) ٌفصل فً أي تساإل ٌتعلق بتنحٌة القاضً بقرار من األؼلبٌة المطلقة للقضاة وٌكون من حق القاضً المعترض علٌه أن ٌقدم تعلٌقاته
على الموضوع دون أن ٌشارك فً اتخاذ القرار.

المــادة () 45
مكتب المدعً العام
ٌ1عمل مكتب المدعً العام بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة المحكمة  ,وٌكون المكتب مسبوال عن تلقً اإلحاالت وأٌةمعلومات موثقة عن جرابم تدخل فً اختصاص المحكمة  ,وذلك لدراستها ولؽرض االضطالع بمهام التحقٌق والمقاضاة أمام المحكمة ,

وال ٌجوز ألي عضو من أعضاء المكتب أن ٌلتمس أٌة تعلٌمات من أي مصدر خارجً وال ٌجوز له أن ٌعمل بموجب أي من هذه
التعلٌمات.
ٌ2تولى المدعً العام رباسة المكتب  ,وٌتمتع المدعً العام بالسلطة الكاملة فً تنظٌم وإدارة المكتب بما فً ذلك بالنسبة لموظفً المكتبومرافقه وموارده األخرى  ,وٌقوم بمساعدة المدعً العام نابب مدع عام واحد أو أكثر ٌناط بهم االضطالع بؤٌة أعمال ٌكون مطلوبا من
المدعً العام االضطالع بها بموجب هذا النظام األساسً  ,وٌكون المدعً العام ونواب المدعً العام من جنسٌات مختلفة  ,وٌضطلعون
بوظابفهم على أساس التفرغ.
ٌ3كون المدعً العام ونوابه ذوي أخالق رفٌعة وكفاءة عالٌة  ,وٌجب أن تتوافر لدٌهم خبرة عملٌة واسعة فً مجال االدعاء أو المحاكمةفً القضاٌا الجنابٌة  ,وٌكونون ذوى معرفة ممتازة وطالقة فً لؽة واحدة على األقل من لؽات العمل فً المحكمة.
ٌ4نتخب المدعً العام باالقتراع السري باألؼلبٌة المطلقة ألعضاء جمعٌة الدول األطراؾ وٌنتخب نواب المدعً العام بنفس الطرٌقةمن قابمة مرشحٌن مقدمة من المدعً العام  ,وٌقوم المدعً العام بتسمٌة ثالثة مرشحٌن لكل منصب مقرر شؽله من مناصب نواب
المدعً العام  ,وٌتولى المدعً العام ونوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات مالم ٌتقرر لهم وقت انتخابهم مدة أقصر  ,وال ٌجوز إعادة
انتخابهم.
5ال ٌزاول المدعً العام وال نواب المدعً العام أي نشاط ٌحتمل أن ٌتعارض مع مهام االدعاء التً ٌقومون بها أو ٌنال من الثقة فًاستقاللهم  ,وال ٌزاولون أي عمل آخر ذا طابع مهنً.
6لهٌبة الرباسة أن تعفً المدعً العام أو أحد نواب المدعً العام بناء على طلبه من العمل فً قضٌة معٌنة7ال ٌشترك المدعً العام وال نواب المدعً العام فً أي قضٌة ٌمكن أن ٌكون حٌادهم فٌها موضع شك معقول ألي سبب كان  ,وٌجبتنحٌتهم عن أي قضٌة وفقا لهذه الفقرة إذا كان قد سبق لهم ضمن أمور أخرى االشتراك بؤٌة صفة فً تلك القضٌة أثناء عرضها على
المحكمة أو فً قضٌة جنابٌة متصلة بها على الصعٌد الوطنً تتعلق بالشخص محل التحقٌق أو المقاضاة.
8تفصل دابرة االستبناؾ فً أي تساإل ٌتعلق بتنحٌة المدعً العام أو أحد نواب المدعً العام.أ ) للشخص الذي ٌكون محل تحقٌق أو مقاضاة أن ٌطلب فً أي وقت تنحٌة المدعً العام أو أحد نواب المدعً العام لألسباب المبٌنة فً
هذه المادة.
ب) ٌكون للمدعً العام أو لنابب المدعً العام  ,حسبما ٌكون مناسبا الحق فً أن ٌقدم تعلٌقاته على المسؤلة.
ٌ9عٌن المدعً العام مستشارٌن من ذوي الخبرة القانونٌة فً مجاالت محددة تشمل ,دون حصر ,العنؾ الجنسً والعنؾ بٌن الجنسٌنوالعنؾ ضد األطفال.

المــادة () 43
قلم المحكمة
ٌ1كون قلم المحكمة مسبوال عن الجوانب ؼٌر القضابٌة من إدارة المحكمة وتزوٌدها بالخدمات ,وذلك دون المساس بوظابؾ وسلطاتالمدعً العام وفقا للمادة .45
ٌ2تولى المسجل رباسة قلم المحكمة وٌكون هو المسبول اإلداري الربٌسً للمحكمة ,وٌمارس المسجل مهامه تحت سلطة ربٌسالمحكمة.

ٌ3كون المسجل ونابب المسجل من األشخاص ذوى األخالق الرفٌعة والكفاءة العالٌة ,وٌجب أن ٌكونوا على معرفة ممتازة وطالقة فًلؽة واحدة على األقل من لؽات العمل فً المحكمة.
ٌ4نتخب القضاة المسجل باألؼلبٌة المطلقة بطرٌق االقتراع السري ,آخذٌن فً اعتبارهم أٌة توصٌة تقدم من جمعٌة الدول األطراؾ,وعلٌهم إذا اقتضت الحاجة ,بناء على توصٌة من المسجل ,أن ٌنتخبوا نابب مسجل بالطرٌقة ذاتها.
ٌ5شؽل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات ,وٌجوز إعادة انتخابه مرة واحدة وٌعمل على أساس التفرغ ,وٌشؽل نابب المسجل منصبهلمدة خمس سنوات أو لمدة أقصر حسبما تقرر األؼلبٌة المطلقة للقضاة ,وٌنبؽً انتخابه على أساس االضطالع بؤٌة مهام تقتضٌها الحاجة.
ٌ6نشا المسجل وحدة للمجنً علٌهم والشهود ضمن قلم المحكمة ,وتوفر هذه الوحدة ,بالتشاور مع مكتب المدعً العام ,تدابٌر الحماٌةوالترتٌبات األمنٌة ,والمشورة ,والمساعدات المالبمة األخرى للشهود وللمجنً علٌهم الذٌن ٌمثلون أمام المحكمة ,وؼٌرهم ممن ٌتعرضون
للخطر بسبب إدالء الشهود بشهاداتهم وتضم الوحدة موظفٌن ذوي خبرة فً مجال الصدمات النفسٌة ,بما فً ذلك الصدمات ذات الصلة
بجرابم العنؾ الجنسً.

المــادة () 44
الموظفــــون
ٌ1عٌن كل من المدعً العام والمسجل الموظفٌن المإهلٌن الالزمٌن لمكتبه ,وٌشمل ذلك ,فً حالة المدعً العام ,تعٌٌن محققٌن.ٌ2كفل المدعً العام والمسجل فً تعٌٌن الموظفٌن ,توافر أعلى معاٌٌر الكفاءة والمقدرة والنزاهة ,وٌولٌان االعتبار حسب مقتضى الحالللمعاٌٌر المنصوص علٌها فً الفقرة  8من المادة .36

ٌ3قترح المسجل بموافقة هٌبة الرباسة والمدعً العام نظاما أساسٌا للموظفٌن ٌشمل األحكام والشروط التً ٌجري على أساسها تعٌٌنموظفً المحكمة ومكافآتهم وفصلهم ,وٌجب أن توافق جمعٌة الدول األطراؾ على النظام األساسً للموظفٌن.
ٌ4جوز للمحكمة ,فً الظروؾ االستثنابٌة ,أن تستعٌن بخبرات موظفٌن تقدمهم ,دون مقابل ,الدول األطراؾ أو المنظمات الحكومٌةالدولٌة ,أو المنظمات ؼٌر الحكومٌة ,للمساعدة فً أعمال أي جهاز من أجهزة المحكمة ,وٌجوز للمدعً العام أن ٌقبل أي عرض من هذا
القبٌل نٌابة عن مكتب المدعً العام ,وٌستخدم هإالء الموظفون المقدمون دون مقابل وفقا لمبادئ توجٌهٌة تقررها جمعٌة الدول األطراؾ.

المــادة () 45
التعهد الرسمً
قبل أن ٌباشر القضاة والمدعً العام ونواب المدعً العام والمسجل ونابب المسجل مهام وظابفهم بموجب هذا النظام األساسً ٌ ,تعهد كل
منهم  ,فً جلسة علنٌة  ,بمباشرة مهامه بنزاهة وأمانة .

المــادة () 46

العزل من المنصب
ٌ1عزل القاضً أو المدعً العام أو نابب المدعً العام أو المسجل أو نابب المسجل من منصبة إذا اتخذ قرار بذلك وفقا للفقرة  , 5وذلكفً الحاالت التالٌة:
أ ) أن ٌثبت أن الشخص قد ارتكب سلوكا سٌبا جسٌما أو أخل إخالال جسٌما بواجباته بمقتضى هذا النظام األساسً  ,على النحو
المنصوص علٌه فً القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.
ب) أن ٌكون الشخص ؼٌر قادر على ممارسة المهام المطلوبة منه بموجب هذا النظام األساسً.
2تتخذ جمعٌة الدول األطراؾ  ,باالقتراع السري القرار المتعلق بعزل القاضً أو المدعً العام أو نابب المدعً العام من المنصببموجب الفقرة  7وذلك على النحو التالً:-
أ ) فً حالة القاضً ٌ ,تخذ القرار بؤؼلبٌة ثلثً الدول األطراؾ بناء على توصٌة تعتمد بؤؼلبٌة ثلثً القضاة اآلخرٌن.
ب) فً حالة المدعً العام ٌ ,تخذ القرار باألؼلبٌة المطلقة للدول األطراؾ.
ج ) فً حالة نابب المدعً العام ٌ ,تخذ القرار باألؼلبٌة المطلقة للدول األطراؾ بناء على توصٌة من المدعً العام.
3فً حالة المسجل أو نابب المسجل ٌ ,تخذ قرار العزل باألؼلبٌة المطلقة للقضاة.4تتاح للقاضً أو المدعً العام أو نابب المدعً العام أو المسجل أو نابب المسجل الذي ٌطعن بموجب هذه المادة فً سلوكه أو فًقدرته على ممارسة مهام منصبة على النحو الذي ٌتطلبه هذا النظام

األساسً  ,الفرصة الكاملة لعرض األدلة وتلقٌها وتقدٌم الدفوع وفقا للقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات  ,وال ٌجوز فٌما عدا ذلك للشخص
المعنً أن ٌشترك فً النظر فً المسؤلة.

المــادة () 47
اإلجراءات التؤدٌبٌة
ٌخضع للتدابٌر التؤدٌبٌة  ,وفقا للقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات كل قاض أو مدع عام أو نابب للمدعً العام أو مسجل أو نابب للمسجل
ٌر تكب سلوكا سٌبا ٌكون أقل خطورة فً طابعه مما هو مبٌن فً الفقرة  7من المادة .46
المــادة () 48
االمتٌازات و الحصانات
1-تتمتع المحكمة فً إقلٌم كل دولة طرؾ باالمتٌازات و الحصانات الالزمة لتحقٌق مقاصدها.

ٌ2تمتع القضاة والمدعً العام ونواب المدعً العام والمسجل ,عند مباشرتهم أعمال المحكمة أو فٌما ٌتعلق بهذه األعمال ,باالمتٌازاتوالحصانات ذاتها التً تمنح لرإساء البعثات الدبلوماسٌة  ,وٌواصلون بعد انتهاء مدة والٌتهم  ,التمتع بالحصانة من اإلجراءات القانونٌة
من أي نوع فٌما ٌتعلق بما ٌكون قد صدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمٌة.
ٌ3تمتع نابب المسجل وموظفو مكتب المدعً العام وموظفو قلم المحكمة باالمتٌازات والحصانات والتسهٌالت الالزمة ألداء مهاموظابفهم ,وفقا التفاق امتٌازات المحكمة وحصاناتها.
ٌ4عامل المحامون والخبراء والشهود وأي شخص آخر ٌكون مطلوبا حضوره فً مقر المحكمة المعاملة الالزمة ألداء المحكمة لوظابفهاعلى النحو السلٌم ,وفقا التفاق امتٌازات المحكمة وحصاناتها.
ٌجوز رفع االمتٌازات والحصانات على النحو التالً:-
أ ) ترفع فً حالة القاضً أو المدعً العام باألؼلبٌة المطلقة للقضاة.
ب) ترفع فً حالة المسجل بقرار من هٌبة الرباسة.
ج ) ترفع فً حالة نواب المدعً العام وموظفً مكتب المدعً العام بقرار من المدعً العام.
د ) ترفع فً حالة نابب المسجل وموظفً قلم المحكمة بقرار من المسجل.

المــادة () 49
المرتبات والبدالت والمصارٌؾ
ٌتقاضى القضاة والمدعً العام ونواب المدعً العام والمسجل ونابب ا لمسجل المرتبات والبدالت والمصارٌؾ التً تحددها جمعٌة الدول
األطراؾ  ,وال ٌجوز إنقاص هذه المرتبات والبدالت أثناء مدة خدمتهم.

المــادة () 50
اللؽات الرسمٌة ولؽات العمل
1تكون اللؽات الرسمٌة للمحكمة هً األسبانٌة واإلنكلٌزٌة والروسٌة والصٌنٌة والعربٌة والفرنسٌة وتنشر باللؽات الرسمٌة األحكامالصادرة عن المحكمة وكذلك القرارات األخرى المتعلقة بحسم مسابل أساسٌة معروضة على المحكمة ,وتحدد هٌبة الرباسة القرارات التً
تعتبر ألؼراض هذه الفقرة ,من نوع القرارات التً تحسم مسابل أساسٌة وذلك وفقا للمعاٌٌر التً تقررها القواعد اإلجرابٌة وقواعد
اإلثبات.
2تكون لؽات العمل بالمحكمة اإلنكلٌزٌة والفرنسٌة وتحدد القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات الحاالت التً ٌجوز فٌها استخدام لؽاترسمٌة أخرى كلؽات عمل.
3بناء على طلب أي طرؾ فً الدعوى أو دولة ٌسمح لها بالتدخل فً الدعوى ,تؤذن المحكمة باستخدام لؽة خالؾ اإلنكلٌزٌة أوالفرنسٌة من جانب ذلك الطرؾ أو تلك الدولة شرٌطة أن ترى المحكمة أن لهذا اإلذن مبررا كافٌا.

المــادة () 57
القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات
ٌ1بدأ نفاذ القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات فور اعتمادها بؤؼلبٌة ثلثً أعضاء جمعٌة الدول األطراؾٌ2جوز اقتراح تعدٌالت على القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات من جانب:-أ ) أي دولة طرؾ.
ب) القضاة ,وذلك باألؼلبٌة المطلقة.
ج ) المدعً العام.
وٌبدأ ن فاذ التعدٌالت فور اعتمادها بؤؼلبٌة ثلثً أعضاء جمعٌة الدول األطراؾ.
3بعد اعتماد القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثباتٌ ,جوز للقضاة فً الحاالت العاجلة التً ال تنص فٌها هذه القواعد على حالة محددةمعروضة على المحكمة ,أن ٌضعوا بؤؼلبٌة الثلثٌن قواعد مإقتة تطبق لحٌن اعتمادها أو تعدٌلها أو رفضها فً الدورة العادٌة أو
االستثنابٌة التالٌة لجمعٌة الدول األطراؾ.
4تكون القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات ,وتعدٌالتها ,وكل قاعدة من القواعد المإقتة متسقة مع هذا النظام األساسً ,وال تطبقالتعدٌالت المدخلة على القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات وكذلك القواعد المإقتة ,بؤثر رجعً بما ٌضر بالشخص محل التحقٌق أو
المقاضاة أو الشخص المدان.
5-فً حالة حدوث تنازع بٌن النظام األساسً والقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات ٌعتد بالنظام األساسً.

المــادة () 55
البحة المحكمة
ٌ1عتمد القضاة باألؼلبٌة المطلقة  ,ووفقا لهذا النظام األساسً وللقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات البحة المحكمة الالزمة لألداء المعتادلمهامها.
ٌ2جري التشاور مع المدعً العام والمسجل عند إعداد البحة المحكمة وأٌة تعدٌالت علٌها.ٌ3بدأ نفاذ البحة المحكمة وأٌة تعدٌالت علٌها فور اعتمادها  ,مالم ٌقرر القضاة ؼٌر ذلك  ,وتعمم الالبحة فور اعتمادها على الدولاألطراؾ لتقدٌم تعلٌقات علٌها  ,وإذا لم ترد أٌة اعتراضات من أؼلبٌة الدول األطراؾ خالل ستة شهور  ,تبقى الالبحة نافذة.

الباب الخامس

التحقٌق والمقاضاة

المــادة () 53
الشروع فً التحقٌق
ٌ1شرع المدعً العام فً التحقٌق ,بعد تقٌٌم المعلومات المتاحة له ,ما لم ٌقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب هذاالنظام األساسً ولدى اتخاذ قرار الشروع فً التحقٌقٌ ,نظر المدعً العام فً:-
أ ) ما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعً العام توفر أساسا معقوال لالعتقاد بؤن جرٌمة تدخل فً اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو
ٌجري ارتكابها.
ب) ما إذا كانت القضٌة مقبولة أو ٌمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة .77
ج ) ما إذا كان ٌرى ,آخذا فً اعتباره خطورة الجرٌمة ومصالح المجنً علٌهم ,أن هناك مع ذلك أسبابا جوهرٌة تدعو لالعتقاد بؤن
إجراء تحقٌق لن ٌخدم مصالح العدالة.

فإذا قرر المدعً العام عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء وأن قراره ٌستند فحسب إلى الفقرة الفرعٌة (ج) أعاله ,كان علٌه أن ٌبلػ
الدابرة التمهٌدٌة بذلك .
2إذا تبٌن للمدعً العام ,بناء على التحقٌق ,أنه ال ٌوجد أساس كاؾ للمقاضاة:-أ ) ألنه ال ٌوجد أساس قانونً أو وقابعً كاؾ لطلب إصدار أمر قبض أو أمر حضور بموجب المادة  58أو
ب) ألن القضٌة ؼٌر مقبولة بموجب المادة  77أو
ج ) ألنه رأى بعد مراعاة جمٌع الظروؾ ,بما فٌها مدى خطورة الجرٌمة ومصالح المجنً علٌهم وسن أو اعتالل الشخص المنسوب إلٌه
الجرٌمة أو دوره فً الجرٌمة المدعاة ,أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة.
وجب علٌه أن ٌبلػ الدابرة التمهٌدٌة والدولة المقدمة لإلحالة بموجب المادة  74أو مجلس األمن فً الحاالت التً تندرج فً إطار الفقرة
(ب) من المادة  , 73بالنتٌجة التً انتهى إلٌها واألسباب التً ترتبت علٌها هذه النتٌجة.
3أ ) بناء على طلب الدولة القابمة باإلحالة بموجب المادة  74أو طلب مجلس األمن بموجب الفقرة (ب) من المادة ٌ , 73جوز للدابرةالتمهٌدٌة مراجعة قرار المدعً العام بموجب الفقرة  7أو  5بعدم مباشرة إجراء ولها أن تطلب من المدعً العام إعادة النظر فً ذلك
القرار.
ب) ٌجوز للدابرة التمهٌدٌة باإلضافة إلى ذلك وبمبادرة منها  ,مراجعة قرار المدعً العام بعدم مباشرة إجراء إذا كان القرار ٌستند
فحسب إلى الفقرة ( 7ج) أو ( 5ج)  ,وفً هذه الحالة ال ٌصبح قرار المدعً العام نافذا إال إذا اعتمدته الدابرة التمهٌدٌة.
ٌ4جوز للمدعً العام فً أي وقت  ,أن ٌنظر من جدٌد فً اتخاذ قرار بما إذا كان ٌجب الشروع فً تحقٌق أو مقاضاة استنادا إلى وقابعأو معلومات جدٌدة.

المــادة () 54
واجبات وسلطات المدعً العام فٌما ٌتعلق بالتحقٌقات
ٌ1قوم المدعً العام بما ٌلً:-أ ) إثباتا للحقٌقة  ,توسٌع نطاق التحقٌق لٌشمل جمٌع الوقابع واألدلة المتصلة بتقدٌر ما إذا كانت هناك مسبولٌة جنابٌة بموجب هذا النظام
األساسً  ,وعلٌه  ,وهو ٌفعل ذلك  ,أن ٌحقق فً ظروؾ التجرٌم والتبربة على حد سواء.
ب) اتخاذ التدابٌر المناسبة لضمان فعالٌة التحقٌق فً الجرابم التً تدخل فً اختصاص المحكمة والمقاضاة علٌها  ,وٌحترم  ,وهو ٌفعل
ذلك  ,مصالح المجنً علٌهم والشهود وظروفهم الشخصٌة  ,بما فً ذلك السن ونوع الجنس على النحو المعرؾ فً الفقرة  3من المادة 7
 ,والصحة  ,وٌؤخذ فً االعتبار طبٌعة الجرٌمة  ,وبخاصة عندما تنطوي الجرٌمة على عنؾ جنسً أو عنؾ بٌن الجنسٌن أو عنؾ ضد
األطفال.
ج ) ٌحترم احتراما كامال حقوق األشخاص الناشبة بموجب هذا النظام األساسً .
ٌ2جوز للمدعً العام إجراء تحقٌقات فً إقلٌم الدولة:أ ) وفقا ألحكام الباب  , 9أو
ب) على النحو الذي تؤذن به الدابرة التمهٌدٌة بموجب الفقرة ( 3د) من المادة .57
3للمدعً العام:-أ ) أن ٌجمع األدلة وأن ٌفحصها.
ب) أن ٌطلب حضور األشخاص محل التحقٌق والمجنً علٌهم والشهود وأن ٌستجوبهم.
ج ) أن ٌلتمس تعاون أٌة دولة أو منظمة حكومٌة دولٌة أو أي ترتٌب حكومً دولً وفقا الختصاص و/أو والٌة كل منها.
د ) أن ٌتخذ ما ٌلزم من ترتٌبات أو ٌعقد ما ٌلزم من اتفاقات ال تتعارض مع هذا النظام األساسً  ,تٌسٌرا لتعاون إحدى الدول أو إحدى
المنظمات الحكومٌة الدولٌة أو أحد األشخاص.
هـ) أن ٌوافق على عدم الكشؾ  ,فً أٌة مرحلة من مراحل اإلجراءات  ,عن أٌة مستندات أو معلومات ٌحصل علٌها بشرط المحافظة
على سرٌتها ولؽرض واحد هو استقاء أدلة جدٌدة ما لم ٌوافق مقدم المعلومات على كشفها  ,أو
و ) أن ٌتخذ أو ٌطلب اتخاذ التدابٌر الالزمة لكفالة سرٌة المعلومات أو لحماٌة أي شخص أو للحفاظ على األدلة.

المــادة () 55
حقوق األشخاص أثناء التحقٌق
1فٌما ٌتعلق بؤي تحقٌق بموجب هذا النظام األساسً:-أ ) ال ٌجوز إجبار الشخص على تجرٌم نفسه أو االعتراؾ بؤنه مذنب.

ب) ال ٌجوز إخضاع الشخص ألي شكل من أشكال القسر أو اإلكراه أو التهدٌد  ,وال ٌجوز إخضاعه للتعذٌب أو ألي شكل آخر من
أشكال المعاملة أو العقوبة القاسٌة أو الالإنسانٌة أو المهٌنة.
ج ) إذا جرى استجواب الشخص بلؽة ؼٌر اللؽة التً ٌفهمها تماما وٌتحدث بها ٌحق له االستعانة مجانا بمترجم شفوي كؾء والحصول
على الترجمات التحرٌرٌة الالزمة للوفاء بمقتضٌات اإلنصاؾ.
د ) ال ٌجوز إخضاع الشخص للقبض أو االحتجاز التعسفً  ,وال ٌجوز حرمانه من حرٌته إال لألسباب ووفقا لإلجراءات المنصوص
علٌها فً النظام األساسً.
2حٌثما توجد أسباب تدعو لالعتقاد بؤن شخصا ما قد ارتكب جرٌمة تدخل فً اختصاص المحكمة وٌكون من المزمع ا ستجواب ذلكالشخص إما من قبل المدعً العام أو السلطات الوطنٌة بناء على طلب مقدم بموجب الباب  9من هذا النظام األساسً ٌ ,كون لذلك
الشخص الحقوق التالٌة أٌضا وٌجب إبالؼه بها قبل استجوابه.
أ ) أن ٌجري إبالؼه  ,قبل الشروع فً استجوابه  ,بؤن هناك أسبابا تدعو لالعتقاد بؤنه ارتكب جرٌمة تدخل فً اختصاص المحكمة.
ب) التزام الصمت دون أن ٌعتبر هذا الصمت عامال فً تقرٌر الذنب أو البراءة.
ج ) االستعانة بالمساعدة القانونٌة التً ٌختارها وإذا لم ٌكن لدى الشخص مساعدة قانونٌة  ,توفر له تلك المساعدة فً أٌة حالة تقتضً فٌها
دواعً العدالة ذلك  ,ودون أن ٌدفع الشخص تكالٌؾ تلك المساعدة فً أٌة حالة من هذا النوع إذا لم تكن لدٌه اإلمكانٌات الكافٌة لتحملها.
د ) أن ٌجري استجوابه فً حضور محام  ,مالم ٌتنازل الشخص طواعٌة عن حقه فً االستعانة بمحام.

المــادة () 56
دور الدابرة التمهٌدٌة فٌما ٌتعلق بوجود فرصة فرٌدة للتحقٌق
1أ ) عندما ٌرى المدعً العام أن التحقٌق ٌتٌح فرصة فرٌدة  ,وقد ال تتوافر فٌما بعد ألؼراض المحاكمة  ,ألخذ شهادة أو أقوال منشاهد  ,أو لفحص أو جمع أو اختبار األدلة ٌ ,خطر المدعً العام الدابرة التمهٌدٌة بذلك.
ب) فً هذه الحالة ٌجوز للدابرة التمهٌدٌة  ,بناء على طلب المدعً العام  ,أن تتخذ ما ٌلزم من تدابٌر لضمان فعالٌة اإلجراءات ونزاهتها
 ,وبصورة خاصة لحماٌة حقوق الدفاع.

ج ) ٌقوم المدعً العام بتقدٌم المعلومات ذات الصلة إلى الشخص الذي ألقً القبض علٌه أو الذي مثل أمام المحكمة بناء على أمر حضور
ٌتعلق بالتحقٌق المشار إلٌه فً الفقرة الفرعٌة ( أ )  ,لكً ٌمكن سماع رأٌه فً المسؤلة  ,وذلك ما لم تؤمر الدابرة التمهٌدٌة بؽٌر ذلك.
ٌ2جوز أن تشمل التدابٌر المشار إلٌها فً الفقرة ( 7ب) ما ٌلً:-أ ) إصدار توصٌات أو أوامر بشؤن اإلجراءات الواجب اتباعها.
ب) األمر بإعداد سجل باإلجراءات.

ج ) تعٌٌن خبٌر لتقدٌم المساعدة.
د ) اإلذن باالستعانة بمحام عن الشخص الذي قبض علٌه أو مثل أمام المحكمة تلبٌة ألمر حضور ,وإذا كان الشخص لم ٌقبض علٌه ولم
ٌمثل أمام المحكمة بعد أو لم ٌكن له محام ,تعٌٌن محام للحضور وتمثٌل مصالح الدفاع.
هـ) انتداب أحد أعضابها ,أو ,عند الضرورة ,قاض آخر من قضاة الشعبة التمهٌدٌة أو الشعبة االبتدابٌة تسمح ظروفه بذلك ,لكً ٌرصد
الوضع وٌصدر توصٌات أو أوامر بشؤن جمع األدلة والحفاظ علٌها واستجواب األشخاص.
و ) اتخاذ ما ٌلزم من إجراءات أخرى لجمع األدلة أو الحفاظ علٌها.
3أ ) فً الحاالت التً ال ٌطلب فٌها المدعً العام اتخاذ تدابٌر عمال بهذه المادة ,ولكن ترى الدابرة التمهٌدٌة أن هذه التدابٌر مطلوبةللحفاظ على األدلة التً تعتبرها أساسٌة للدفاع أثناء المحاكمةٌ ,جب علٌها أن تتشاور مع المدعً العام بشؤن ما إذا كان ٌوجد سبب وجٌه
لعدم قٌام المدعً العام بطلب اتخاذ هذه التدابٌر .و إذا استنتجت الدابرة التمهٌدٌة بعد التشاور أنه ال ٌوجد ما ٌبرر عدم قٌام المدعً العام
بطلب اتخاذ هذه التدابٌر ,جاز للدابرة التمهٌدٌة أن تتخذ هذه التدابٌر بمبادرة منها.
ب) ٌجوز للمدعً العام أن ٌستؤنؾ القرار الذي تتخذه الدابرة التمهٌدٌة بالتصرؾ بمبادرة منها بموجب هذه الفقرة ,وٌنظر فً هذا
االستبناؾ على أساس مستعجل.
ٌ4جري التقٌد ,أثناء المحاكمة ,بؤحكام المادة  69فً تنظٌم مسؤلة مقبولٌة األدلة أو سجالت األدلة التً ٌتم حفظها أو جمعها ألؼراضالمحاكمة عمال بهذه المادة ,وتعطى من الوزن ما تقرره لها الدابرة االبتدابٌة.

المــادة () 57
وظابؾ الدابرة التمهٌدٌة وسلطاتها
1تمارس الدابرة التمهٌدٌة وظابفها وفقا ألحكام هذه المادة ,ما لم ٌنص هذا النظام األساسً على ؼٌر ذلك.2أ ) األوامر أو القرارات التً تصدرها الدابرة التمهٌدٌة بموجب المواد  75و  78و  79و  ,54الفقرة  5و  , 67الفقرة  7و ٌ 75جبأن توافق علٌها أؼلبٌة قضاتها.
ب) فً جمٌع الحاالت األخرىٌ ,جوز لقاض واحد من الدابرة التمهٌدٌة أن ٌمارس الوظابؾ المنصوص علٌها فً هذا النظام األساسً,
مالم تنص القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات على ؼٌر ذلك أو بحسب قرار أؼلبٌة أعضاء الدابرة التمهٌدٌة.
ٌ3جوز للدابرة التمهٌدٌة أن تقوم باإلضافة إلى وظابفها األخرى بموجب هذا النظام األساسً بما ٌلً:أ ) أن تصدر  ,بناء على طلب المدعً العام  ,القرارات واألوامر الالزمة ألؼراض التحقٌق.
ب) أن تصدر بناء على طلب شخص ألقً القبض علٌه أو مثل بناء على أمر بالحضور بموجب المادة  , 58ما ٌلزم من أوامر  ,بما فً
ذلك أٌة تدابٌر مثل التدابٌر المبٌنة فً المادة  , 56أو تلتمس ما ٌلزم من تعاون عمال بالباب  , 9وذلك من أجل مساعدة الشخص فً إعداد
دفاعه.
ج ) أن تتخذ عند الضرورة ترتٌبات لحماٌة المجنً علٌهم والشهود وخصوصٌاتهم ,والمحافظة على األدلة ,وحماٌة األشخاص الذٌن ألقً
القبض علٌهم أو مثلوا استجابة ألمر الحضور ,وحماٌة المعلومات المتعلقة باألمن الوطنً.

د ) أن تؤذن للمدعً العام باتخاذ خطوات تحقٌق محددة داخل إقلٌم دولة طرؾ دون أن ٌكون قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب الباب 9
إذا قررت الدابرة التمهٌدٌة فً هذه الحالة ,بعد مراعاة آراء الدولة المعنٌة كلما أمكن ذلك ,أنه من الواضح أن الدولة ؼٌر قادرة على تنفٌذ
طلب التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامها القضابً بمكن أن ٌكون قادرا على تنفٌذ طلب التعاون
بموجب الباب .9
هـ) أن تطلب من الدول التعاون معها ,طبقا للفقرة الفرعٌة ( 7ي) من المادة  ,93بخصوص اتخاذ تدابٌر حماٌة بؽرض المصادرة
وباألخص من أجل المصلحة النهابٌة للمجنً علٌهم ,وذلك عندما ٌكون قد صدر أمر بالقبض أو أمر بالحضور بموجب المادة  ,58وبعد
إٌالء االهتمام الواجب لقوة األدلة ولحقوق األطراؾ المعنٌة ,وفقا لما هو منصوص علٌه فً هذا النظام األساسً وفً القواعد اإلجرابٌة
وقواعد اإلثبات.

المــادة () 58
صدور أمر القبض أو أمر الحضور من الدابرة التمهٌدٌة
1تصدر الدابرة التمهٌدٌة فً أي وقت بعد الشروع فً التحقٌق ,وبناء على طلب المدعً العام ,أمرا بالقبض على الشخص إذا اقتنعتبما ٌلً ,بعد فحص الطلب واألدلة أو المعلومات األخرى المقدمة من المدعً العام:
أ ) وجود أسباب معقولة لالعتقاد بؤن الشخص قد ارتكب جرٌمة تدخل فً اختصاص المحكمة ,أو
ب) أن القبض على الشخص ٌبدو ضرورٌا.
" 1لضمان حضوره أمام المحكمة  ,أو
" 2لضمان عدم قٌامه بعرقلة التحقٌق أو إجراءات المحكمة أو تعرٌضهما للخطر  ,أو

" 3حٌثما كان ذلك منطبقا  ,لمنع الشخص من االستمرار فً ارتكاب تلك الجرٌمة أو لمنع ارتكاب جرٌمة ذات صلة بها تدخل فً
اختصاص المحكمة وتنشؤ عن الظروؾ ذاتها.
ٌ2تضمن طلب المدعً العام ما ٌلً:-أ ) اسم الشخص وأٌة معلومات أخرى ذات صلة بالتعرؾ علٌه.
ب) إشارة محددة إلى الجرابم التً تدخل فً اختصاص المحكمة والمدعى أن الشخص قد ارتكبها.
ج ) بٌان موجز بالوقابع المدعى أنها تشكل تلك الجرابم.
د ) موجز باألدلة وأٌة معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة لالعتقاد بؤن الشخص قد ارتكب تلك الجرابم.
هـ) السبب الذي ٌجعل المدعً العام ٌعتقد بضرورة القبض على الشخص.
ٌ3-تضمن قرار القبض ما ٌلً:-

أ ) اسم الشخص وأٌة معلومات أخري ذات صلة بالتعرؾ علٌه.
ب) إشارة محددة إلى الجرابم التً تدخل فً اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على الشخص بشؤنها
ج ) بٌان موجز بالوقابع المدعى أنها تشكل تلك الجرابم.
ٌ4ظل أمر القبض سارٌا إلى أن تؤمر المحكمة بؽٌر ذلك.ٌ5جوز للمحكمة بناء على أمر بالقبض  ,أن تطلب القبض على الشخص احتٌاطٌا أو القبض علٌه وتقدٌمه بموجب الباب .9ٌ6جوز للمدعً العا م أن ٌطلب إلى الدابرة التمهٌدٌة تعدٌل أمر القبض عن طرٌق تعدٌل وصؾ الجرابم المذكورة فٌه أو اإلضافة إلٌها ,وتقوم الدابرة التمهٌدٌة بتعدٌل األمر على النحو المطلوب إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة لالعتقاد بؤن ذلك الشخص قد ارتكب الجرابم
المعدلة أوصافها أو المضافة.
7للمدعً العام عوضا عن استصدار أمر بالقبض ,أن ٌقدم طلبا بؤن تصدر الدابرة التمهٌدٌة أمرا بحضور الشخص أمام المحكمة ,وإذااقتنعت الدابرة التمهٌدٌة بؤن هناك أسبابا معقولة لالعتقاد بؤن الشخص قد ارتكب الجرٌمة المدعاة وأن إصدار أمر بحضور الشخص ٌكفً
لضمان مثوله أمام المحكمة ,كان علٌها أن تصدر أمر الحضور ,وذلك بشروط أو بدون شروط تقٌد الحرٌة ( خالؾ االحتجاز ) إذا نص
القانون الوطنً على ذلك ,وٌتضمن أمر الحضور ما ٌلً:-
أ ) اسم الشخص وأٌة معلومات أخرى ذات صلة بالتعرؾ علٌه.
ب) التارٌخ المحدد الذي ٌكون على الشخص أن ٌمثل فٌه.
ج ) إشارة محددة إلى الجرابم التً تدخل فً اختصاص المحكمة والمدعى أن الشخص قد ارتكبها.
د ) بٌان موجز بالوقابع المدعى أنها تشكل تلك الجرٌمة.
وٌجري إخطار الشخص بؤمر الحضور.

المــادة () 59
إجراءات إلقاء القبض فً الدولة المتحفظة
1تقوم الدولة الطرؾ  ,التً تتلقى طلبا بالقبض االحتٌاطً أو طلبا بالقبض والتقدٌم  ,باتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخصالمعنً وفقا لقوانٌنها وألحكام الباب .9
ٌ2قدم الشخص فور إلقاء القبض علٌه إلى السلطة القضابٌة المختصة فً الدولة المتحفظة لتقرر وفقا لقانون تلك الدولة:أ ) أن أمر القبض ٌنطبق على ذلك الشخص.
ب) وأن الشخص قد ألقً القبض علٌه وفقا لألصول المرعٌة.
ج ) وأن حقوق الشخص قد احترمت.
ٌ3كون للشخص المقبوض علٌه الحق فً تقدٌم طلب إلى ا لسلطة المختصة فً الدولة المتحفظة للحصول على إفراج مإقت فً انتظارتقدٌمه إلى المحكمة.

4على السلطة المختصة فً الدولة المتحفظة  ,عند البت فً أي طلب من هذا القبٌل  ,أن تنظر فٌما إذا كانت هناك  ,بالنظر إلى خطورةالجرابم المدعى وقوعها  ,ظروؾ ملحة واستثنابٌة تبرر اإلفراج المإقت وما إذا كانت توجد ضمانات ضرورٌة تكفل للدولة المتحفظة
القدرة على الوفاء بواجبها بتقدٌم الشخص إلى المحكمة  ,وال ٌكون للسلطة المختصة فً الدولة المتحفظة أن تنظر فٌما إذا كان أمر
القبض قد صدر على النحو الصحٌح وفقا للفقرة ( 7أ) و (ب) من المادة .58
5تخطر الدابرة التمهٌدٌة بؤي طلب للحصول على إفراج مإقت  ,وتقدم الدابرة توصٌاتها إلى السلطة المختصة فً الدولة المتحفظة ,وتولً السلطة المختصة فً الدولة المتحفظة كامل االعتبار لهذه التوصٌات  ,بما فً ذلك أٌة توصٌات بشؤن التدابٌر الالزمة لمنع هروب
الشخص  ,وذلك قبل إصدار قرارها.
6إذا منح الشخص إفراجا مإقتا ٌ ,جوز للدابرة التمهٌدٌة أن تطلب موافاتها بتقارٌر دورٌة عن حالة اإلفراج المإقت.7بمجرد صدور األمر بتقدٌم الشخص من جانب الدولة المتحفظة ٌ ,جب نقل الشخص إلى المحكمة فً أقرب وقت ممكن.المــادة () 60
اإلجراءات األولٌة أمام المحكمة
1بعد تقدٌم الشخص إلى المحكمة ,أو مثول الشخص طوعا أمام المحكمة أو بناء على أمر حضورٌ ,كون على الدابرة التمهٌدٌة أن تقتنعبؤن الشخص قد بلػ بالجرابم المدعى ارتكابه لها وبحقوقه بموجب هذا النظام األساسً ,بما فً ذلك حقه فً التماس إفراج مإقت انتظارا
للمحاكمة.
2للشخص الخاضع ألمر بالقبض علٌه أن ٌلتمس اإلفراج عنه مإقتا انتظارا للمحاكمة ,وٌستمر احتجاز الشخص إذا اقتنعت الدابرةالتمهٌدٌة بؤن الشروط المنصوص علٌها فً الفقرة  7من المادة
58قد استوفٌت .وإذا لم تقتنع الدابرة التمهٌدٌة بذلك تفرج عن الشخص ,بشروط أو بدون
شروط.
3تراجع الدابرة التمهٌدٌة بصورة دورٌة قرارها فٌما ٌتعلق باإلفراج عن الشخص أو احتج ازه ,ولها أن تفعل ذلك فً أي وقت بناء علىطلب المدعً العام أو الشخص ,وعلى أساس هذه المراجعةٌ ,جوز للدابرة تعدٌل قرارها فٌما ٌتعلق باالحتجاز أو اإلفراج أو شروط
اإلفراج إذا اقتنعت بؤن تؽٌر الظروؾ ٌقتضً ذلك.
4تتؤكد الدابرة التمهٌدٌة من عدم احتجاز الشخص لفترة ؼٌر معقولة قبل المحاكمة بسبب تؤخٌر ال مبرر له من المدعً العام ,وإذا حدثهذا التؤخٌر ,تنظر المحكمة فً اإلفراج عن الشخص ,بشروط أو بدون شروط.
5-للدابرة التمهٌدٌة ,عند الضرورة ,إصدار أمر بإلقاء القبض على شخص مفرج عنه لضمان حضوره أمام المحكمة.

المادة () 67
اعتماد التهم قبل المحاكمة
1.تعقد دابرة ما قبل المحاكمة ,فً ؼضون فترة معقولة من تقدٌم الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعٌة أمامها ,رهنا بؤحكام
الفقرة ,5جلسة العتماد التهم التً ٌعتزم المدعً العام طلب المحاكمة على أساسها وتعقد الجلسة بحضور المدعً العام والشخص
المنسوب إلٌه التهم ,هو ومحامٌة.

ٌ2.جوز لدابرة ما قبل المحاكمة ,بناء على طلب المدعً العام أو بمبادرة منها ,عقد جلسة فً ؼٌاب الشخص المنسوب إلٌه التهم ,من
أجل اعتماد التهم التً ٌعتزم المدعً العام طلب المحاكمة على أساسها ,وٌكون ذلك فً الحاالت التالٌة:
أ ـ عندما ٌكون الشخص قد تنازل عن حقه فً الحضور; أو
ب ـ عندما ٌكون الشخص قد فر أو لم ٌمكن العثور علٌه وتكون كل الخطوات المعقولة لضمان حضور الشخص أمام المحكمة وإلبالؼه
بالتهم وبؤن جلسة ستعقد العتماد تلك التهم;
وفً هذه الحالة ٌمثل الشخص بواسطة محام حٌثما تقرر دابرة ما قبل المحاكمة أن ذلك فً مصلحة العدالة.
ٌ3.جب القٌام بما ٌلً فً ؼضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة:
أ ـ تزوٌد الشخص بصورة من المستند المتضمن للتهم التً ٌعتزم المدعً العام على أساسها تقدٌم الشخص إلى المحاكمة.
ب ـ إبالغ الشخص باألدلة التً ٌعتزم المدعً العام االعتماد علٌها فً الجلسة.
وٌجوز لدابرة ما قبل المحاكمة أن تصدر أوامر بخصوص الكشؾ عن معلومات ألؼراض الجلسة.
4.للمدعً العام ,قبل الجلسة ,مواصلة التحقٌق وله أن ٌعدل أو ٌسحب أٌا من التهم ,وٌبلػ الشخص قبل فترة معقولة من موعد الجلسة
بؤي تعدٌل ألٌة تهم أو بسحب تهم .وفً حالة سحب تهمٌ ,بلػ المدعً العام ما دابرة ما قبل المحاكمة بؤسباب السحب.
5.على المدعً العام ,أثناء الجلسة ,أن ٌدعم بالدلٌل الكافً كل تهمة من التهم إلثبات وجود أسباب جوهرٌة تدعو لالعتقاد بؤن الشخص
قد ارتكب الجرٌمة المنسوبة إلٌه .وٌجوز أن ٌعمد المدعً العام على أدلة مستندٌة أو عرض موجز لألدلة ,وال ٌكون بحاجة إلى استدعاء
الشهود المتوقع إدالإهم بالشهادة فً المحاكمة.
6.للشخص أثناء الجلسة:
أ  -أن ٌعترض على التهم.
ب  -وأن ٌطعن فً األدلة المقدمة من المدعً العام.
ج  -وأن ٌقدم أدلة من جانبه.
7.تقرر دابرة ما قبل المحاكمة ,على أساس الجلسة ,ما إذا كانت توجد أدلة كافٌة إلثبات وجود أسباب جوهرٌة تدعو لالعتقاد بؤن
الشخص قد ارتكب كل جرٌمة من الجرابم المنسوبة إلٌه ,وٌجوز لدابرة ما قبل المحاكمة على أساس قرارها هذا:
أ  -أن تعتمد التهم التً قررت بشؤنها وجود أدلة كافٌة ,وأن تحٌل الشخص إلى دابرة ابتدابٌة لمحاكمته على التهم التً اعتمدتها.
ب  -أن ترفض اعتماد التهم التً قررت الدابرة بشؤنها عدم كفاٌة األدلة.
ج  -أن توجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعً العام النظر فٌما ٌلً:
)1تقدٌم مزٌد من األدلة أو إجراء مزٌد من التحقٌقات فٌما ٌتعلق بتهمة معٌنة.
)2تعدٌل تهمة ما ألن األدلة المقدمة تبدو وكؤنها تإسس لجرٌمة مختلفة تدخل فً اختصاص المحكمة.
8.فً الحاالت التً ترفض فٌها دابرة ما قبل المحاكمة اعتماد تهمة ما ,ال ٌحال دون قٌام المدعً العام فً وقت الحق بطلب اعتمادها
إذا كان هذا الطلب مدعوما بؤدلة إضافٌة.

9.للمدعً العام ,بعد اعتماد التهم وقبل بدء المحاكمة ,أن ٌعدل التهم وذلك بإذن من دابرة ما قبل المحاكمة وبعد إخطار المتهم .وإذا
سعى المدعً العام إجراء إضافة تهم أخرى أو إجراء االستعاضة عن ت همة بؤخرى أشد وجب عقد جلسة فً إطار هذه المادة العتماد
التهم .وبعد بدء المحاكمة ٌجوز للمدعً العام سحب التهم بإذن من الدابرة االبتدابٌة.
ٌ10.توقؾ سرٌان أي أمر حضور ,سبق إصداره ,فٌما ٌتعلق بؤٌة تهم ال تعتمدها دابرة ما قبل المحاكمة أو ٌسحبها المدعً العام.
11.متى اعتمدت التهم وفقا لهذه المادة ,تشكل هٌبة الرباسة دابرة ابتدابٌة تكون ,رهنا بالفقرة  9وبالفقرة  4من المادة  ,64مسإولة عن
سٌر التدابٌر الالحقة وٌجوز لها أن تمارس أي وظٌفة من وظابؾ دابرة ما قبل المحاكمة تكون متصلة بعملها وٌمكن أن ٌكون لها دور فً
تلك التدابٌر.

المحاكمـــــة
المادة () 65
مكان المحاكمـــة
تنعقد المحاكمات فً مقر المحكمة ,ما لم ٌتقرر ؼٌر ذلك.
المادة () 63
المحاكمة بحضور المتهم
ٌ1.جب أن ٌكون المتهم حاضرا فً أثناء المحاكمة.
2.إذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة ٌواصل تعطٌل سٌر المحاكمةٌ ,جوز للدابرة االبتدابٌة إبعاد المتهم ,وتوفر له ما ٌمكنه من متابعة
المحاكمة وتوجٌه المحامً من خارج قاعة المحكمة عن طرٌق استخدام تكنولوجٌا االتصاالت إذا لزم األمر ,وال تتخذ مثل هذه التدابٌر إال
فً الظروؾ االستثنابٌة بعد أن ٌثبت عدم كفاٌة البدابل المعقولة األخرى ولفترة محدودة فقط طبقا لما تقتضٌه الحالة.
المادة () 64
وظابؾ الدابرة االبتدابٌة وسلطاتها
1.تمارس وظابؾ وسلطات الدابرة االبتدابٌة المحددة فً هذه المادة وفقا لهذا النظام األساسً وللقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.
2.تكفل الدابرة االبتدابٌة أن تكون المحاكمة عادلة وسرٌعة وأن تنعقد فً جو من االحترام التام لحقوق المتهم والمراعاة الواجبة لحماٌة
المجنً علٌهم والشهود.
3.عند إحالة القضٌة للمحاكمة وفقا لهذا النظام األساسًٌ ,كون على الدابرة االبتدابٌة التً ٌناط بها نظر القضٌة أن تقوم بما ٌلً:
أ  -أن تتداول مع األطراؾ وأن تتخذ التدابٌر الالزمة لتسهٌل سٌر التدابٌر على نحو عادل وسرٌع.
ب  -أن تحدد اللؽة أو اللؽات الواجب استخدامها فً المحاكمة.
ج  -رهنا بؤٌة أحكام أخرى ذات صلة من هذا النظام األساسً ,أن تصرح بالكشؾ عن الوثابق أو المعلومات التً لم ٌسبق الكشؾ عنها,
وذلك قبل بدء المحاكمة بوقت كاؾ إلجراء التحضٌر المناسب للمحاكمة.

ٌ4.جوز للدابرة االبتدابٌة أن تحٌل المسابل األولٌة إلى دابرة ما قبل المحاكمة إذا كان ذلك الزما لتسٌٌر العمل بها على نحو فعال
وعادل ,وٌجوز لها ,عند الضرورة ,أن تحٌل هذه المسابل إجراء أي قاض آخر من قضاة شعبة ما قبل المحاكمة تسمح ظروفه بذلك.
ٌ5.جوز للدابرة االبتدابٌة ,حسبما ٌكون مناسبا وبعد إخطار األطراؾ أن تقرر ضم أو فصل التهم الموجهة إلى أكثر من متهم.
ٌ6.جوز للدابرة االبتدابٌة ,لدى اضطالعها بوظابفها قبل المحاكمة أو أثناءها أن تقوم بما ٌلً حسب الحاجة:
أ  -ممارسة أٌة وظٌفة من وظابؾ دابرة ما قبل المحاكمة المشار إلٌها فً الفقرة  77من المادة .67
ب  -طلب حضور الشهود وإدالبهم بشهاداتهم وتقدٌم المستندات وؼٌرها من األدلة ,وذلك بمساعدة الدول ,فً حالة الضرورة ,وفقا لما هو
منصوص علٌه فً هذا النظام األساسً.
ج  -اتخاذ الالزم لحماٌة المعلومات السرٌة.
د  -األمر بتقدٌم أدلة باإلضافة إلى األدلة التً تم بالفعل جمعها قبل المحاكمة أو التً عرضتها األطراؾ أثناء المحاكمة.
هـ -اتخاذ الالزم لحماٌة المتهم والشه ود والمجنً علٌهم.
و  -الفصل فً أٌة مسابل أخرى ذات صلة.
7.تعقد المحاكمة فً جلسات علنٌة ,بٌد أنه ٌجوز للدابرة االبتدابٌة أن تقرر أن ظروفا معٌنة تقتضً انعقاد بعض التدابٌر فً جلسة سرٌة
لألؼراض المبٌنة فً المادة  68أو لحماٌة المعلومات السرٌة أو الحساسة التً ٌتعٌن تقدٌمها كؤدلة.
8.أ -فً بداٌة المحكمة ٌجب على الدابرة االبتدابٌة أن تتلو على المتهم التهم التً سبق أن عمدتها دابرة ما قبل المحاكمة .وٌجب أن
تتؤكد الدابرة االبتدابٌة من أن المتهم ٌفهم طبٌعة التهم .وعلٌها أن تعطٌه الفرصة لالعتراؾ بالذنب وفقا للمادة  65أو للدفع بؤنه ؼٌر
مذنب.
بٌ -جوز للقاضً الذي ٌرأس الجلسة ,أن ٌصدر أثناء المحاكمة توجٌهات تتعلق بسٌر التدابٌر بما فً ذلك ضمان سٌر هذه التدابٌر سٌرا
عادال ونزٌها ,وٌجوز لألطراؾ مع مراعاة توجٌهات القاضً الذي ٌرأس الجلسة ,أن ٌقدموا األدلة وفقا ألحكام هذا النظام األساسً.
ٌ9.كون للدابرة االبتدابٌة ,ضمن أمور أخرى ,سلطة القٌام بناء على طلب أحد األطراؾ ,أو من تلقاء ذاتها بما ٌلً:
أ  -الفصل فً قبوله األدلة أو صلتها.
ب -اتخاذ جمٌع الخطوات الالزمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة.
10.تكفل الدابرة االبتدابٌة إعداد سجل كامل بالمحاكمة ٌتضمن بٌانا دقٌقا بالتدابٌر ٌتولى المسجل استكماله والحفاظ علٌه.

المــادة () 65
اإلجراءات عند االعتراؾ بالذنب
1إذا اعترؾ المتهم بالذنب عمال بالفقرة  8من المادة  , 64تبت الدابرة االبتدابٌة فً:-أ ) ما إذا كان المتهم ٌفهم طبٌعة ونتابج االعتراؾ بالذنب.

ب) وما إذا كان االعتراؾ قد صدر طوعا عن المتهم بعد تشاور كاؾ مع محامً الدفاع.
ج ) وما إذا كان االعتراؾ بالذنب تدعمه وقابع الدعوى الواردة فً:-
"  1التهم الموجهة من المدعً العام التً ٌعترؾ بها المتهم.
" 2وأٌة مواد مكملة للتهم ٌقدمها المدعً العام وٌقبلها المتهم.
" 3وأٌة أدلة أخرى ٌقدمها المدعً العام أو المتهم  ,مثل شهادة الشهود.
2إذا اقتنعت الدابرة االبتدابٌة بثبوت المسابل المشار إلٌها فً الفقرة  , 7اعتبرت االعتراؾ بالذنب  ,مع أٌة أدلة إضافٌة جرى تقدٌمها ,تقرٌرا لجمٌع الوقابع األساسٌة الالزمة إلثبات الجرٌمة المتعلق بها االعتراؾ بالذنب  ,وجاز لها أن تدٌن المتهم بتلك الجرٌمة.
3إذا لم تقتنع الدابرة االبتدابٌة بثبوت المسابل المشار إلٌها فً الفقرة  ,7اعتبرت االعتراؾ بالذنب كؤن لم ٌكن وكان علٌها  ,فً هذهالحالة  ,أن تؤمر بمواصلة المحاكمة وفقا إلجراءات المحاكمة العادٌة التً ٌنص علٌها هذا النظام األساسً وجاز لها أن تحٌل القضٌة إلى
دابرة ابتدابٌة أخرى.
4إذا رأت الدابرة االبتدابٌة أنه ٌلزم تقدٌم عرض أوفى لوقابع الدعوى تحقٌقا لمصلحة العدالة وبخاصة لمصلحة المجنً علٌهم ,جازلها:-
أ ) أن تطلب إلى المدعً العام تقدٌم أدلة إضافٌة بما فً ذلك شهادة الشهود.
ب) أن تؤمر بمواصلة المحاكمة وفقا إلجراءات المحاكمة العادٌة المنصوص علٌها فً هذا النظام األساسً وفً هذه الحالة ٌكون علٌها
أن تعتبر االعتراؾ بالذنب كؤن لم ٌكن وٌجوز لها أن تحٌل القضٌة إلى دابرة ابتدابٌة أخرى.
5ال تكون المحكمة ملزمة بؤٌة مناقشات تجري بٌن المدعً العام والدفاع بشؤن تعدٌل التهم أو االعتراؾ بالذنب أو العقوبة الواجبتوقٌعها.

المــادة () 66
قرٌنة البراءة
1اإلنسان برئ إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقا للقانون الواجب التطبٌق.ٌ2قع على المدعى العام عبء إثبات أن المتهم مذنب.ٌ3-جب على المحكمة أن تقتنع بؤن المتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها بإدانته.

المــادة 67
حقوق المتهم

1عند البت فً أي تهمة ٌ ,كون للمتهم الحق فً أن ٌحاكم محاكمة علنٌة  ,مع مراعاة أحكام هذا النظام األساسً  ,فً أن تكونالمحاكمة منصفة وتجري على نحو نزٌه  ,وٌكون له الحق فً الضمانات الدنٌا التالٌة على قدم المساواة التامة:
أ ) أن ٌبلػ فورا وتفصٌال بطبٌعة التهمة الموجهة إلٌه وسببها ومضمونها  ,وذلك بلؽة ٌفهمها تماما وٌتكلمها.
ب) أن ٌتاح له ما ٌكفً من الوقت والتسهٌالت لتحضٌر دفاعه  ,وللتشاور بحرٌة مع محام من اختٌاره وذلك فً جو من السرٌة.
ج ) أن ٌحاكم دون أي تؤخٌر ال موجب له.
د ) مع مراعاة أحكام الفقرة  , 5من المادة  , 63أن ٌكون حاضرا فً أثناء المحاكمة  ,وأن ٌدافع عن نفسه بنفسه أو باالستعانة بمساعدة
قانونٌة من اختٌاره  ,وأن ٌبلػ إذا لم ٌكن لدٌه المساعدة القانونٌة  ,بحقه هذا وفً أن توفر له المحكمة المساعدة القانونٌة كلما اقتضت ذلك
مصلحة العدالة  ,ودون أن ٌدفع أٌة أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا لم تكن لدٌه اإلمكانٌات الكافٌة لتحملها.
هـ) أن ٌستجوب شهود اإلثبات بنفسه أو بواسطة آخرٌن وأن ٌإمن له حضور واستجواب شهود النفً بنفس الشروط المتعلقة بشهود
اإلثبات ,وٌكون للمتهم أٌضا الحق فً إبداء أوجه الدفاع وتقدٌم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام األساسً.
و ) أن ٌستعٌن مجانا بمترجم شفوي كؾء وبما ٌلزم من الترجمات التحرٌرٌة الستٌفاء مقتضٌات اإلنصاؾ إذا كان ثمة إجراءات أمام
المحكمة أو مستندات معروضة علٌها بلؽة ؼٌر اللؽة التً ٌفهمها المتهم فهما تاما وٌتكلمها.
ز ) أال ٌجبر على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراؾ بالذنب وأن ٌلزم الصمت ,دون أن ٌدخل هذا الصمت فً االعتبار لدى تقرٌر
الذنب أو البراءة.
ح ) أن ٌدلً ببٌان شفوي أو مكتوب ,دون أن ٌحلؾ الٌمٌن ,دفاعا عن نفسه.
ط ) أال ٌفرض على المتهم عبء اإلثبات أو واجب الدحض على أي نحو.
2باإلضافة إلى أٌة حاالت أخرى خاصة بالكشؾ منصوص علٌها فً هذا النظام األساسًٌ ,كشؾ المدعً العام للدفاع ,فً أقرب وقتممكن ,األدلة التً فً حوزته أو تحت سٌطرته والتً ٌعتقد أنها تظهر أو تمٌل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفؾ من ذنبه أو التً قد تإثر
على مصداقٌة أدلة االدعاء وعند الشك فً تطبٌق هذه الفقرة تفصل المحكمة فً األمر.

المــادة () 68
حماٌة المجنً علٌهم والشهود واشتراكهم فً اإلجراءات
1تتخذ المحكمة تدابٌر مناسبة لحماٌة أمان المجنً علٌهم والشهود وسالمتهم البدنٌة والنفسٌة وكرامتهم وخصوصٌتهم  ,وتولً المحكمةفً ذلك اعتبارا لجمٌع العوامل ذات الصلة  ,بما فٌها السن ونوع الجنس على النحو المعرؾ فً الفقرة  3من المادة  , 5والصحة ,
وطبٌعة الجرٌمة  ,وال سٌما  ,ولكن دون حصر  ,عندما تنطوي الجرٌمة على عنؾ جنسً أو عنؾ بٌن الجنسٌن أو عنؾ ضد األطفال
وٌتخذ المدعً العام هذه التدابٌر  ,وبخاصة فً أثناء التحقٌق فً هذه الجرابم والمقاضاة علٌها  ,وٌجب أال تمس هذه التدابٌر أو تتعارض
مع حقوق المتهم أو مع مقتضٌات إجراء محاكمة عادلة ونزٌهة.
2استثناء من مبدأ علنٌة الجلسات المنصوص علٌه فً المادة  , 67لدوابر المحكمة أن تقوم  ,حماٌة للمجنً علٌهم والشهود أو المتهمبإجراء أي جزء من المحاكمة فً جلسات سرٌة أو بالسماح بتقدٌم األدلة بوسابل إلكترونٌة أو بوسابل خاصة أخرى  ,وتنفذ هذه التدابٌر
بشكل خاص فً حالة ضحٌة العنؾ الجنسً أو الطفل الذي ٌكون مجنٌا علٌه أو شاهدا  ,مالم تؤمر المحكمة بؽٌر ذلك  ,مع مراعاة كافة
الظروؾ  ,وال سٌما آراء المجنً علٌه أو الشاهد.

3تسمح المحكمة للمجنً علٌهم ,حٌثما تتؤثر مصالحهم الشخصٌة ,بعرض آرابهم وشواؼلهم والنظر فٌها فً أي مرحلة من اإلجراءاتتراها المحكمة مناسبة وعلى نحو ال ٌمس أو ٌتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضٌات إجراء محاكمة عادلة ونزٌهة ,وٌجوز للممثلٌن
القانونٌٌن للمجنً علٌهم عرض هذه اآلراء والشواؼل حٌثما تري المحكمة ذلك مناسبا وفقا لل قواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.
4لوحدة المجنً علٌهم والشهود أن تقدم المشورة إلى المدعً العام والمحكمة بشؤن تدابٌر الحماٌة المناسبة والترتٌبات األمنٌة وتقدٌمالنصح والمساعدة على النحو المشار إلٌه فً الفقرة  6من المادة .43
ٌ5جوز للمدعً العام ألؼراض أٌة إجراءات تسبق الشروع فً المحاكمة  ,أن ٌكتم أٌة أدلة أو معلومات ٌمكن الكشؾ عنها بموجب هذاالنظام األساسً فٌقدم بدال من ذلك موجزا لها إذا كان الكشؾ عن هذه األدلة ٌإدى إلى تعرٌض سالمة أي شاهد أو أسرته لخطر جسٌم ,
وتمارس هذه التدابٌر بطرٌقة ال تمس حقوق المتهم أو تتعارض معها أو مع مقتضٌات إجراء محاكمة عادلة ونزٌهة.
6-للدولة أن تتقدم بطلب التخاذ التدابٌر الالزمة فٌما ٌتعلق بحماٌة موظفٌها أو مندوبٌها ولحماٌة المعلومات السرٌة أو الحساسة.

المــادة 69
األدلـــــة
1قبل اإلدالء بالشهادة ٌتعهد كل شاهد  ,وفقا للقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات  ,بالتزام الصدق فً تقدٌم األدلة إلى المحكمة.ٌ2دلً الشاهد فً المحاكمة بشهادته شخصٌا  ,إال بالقدر الذي تتٌحه التدابٌر المنصوص علٌها فً المادة  68أو فً القواعد اإلجرابٌةوقواعد اإلثبات  ,وٌجوز للمحكمة أٌضا أن تسمح باإلدالء بإفادة شفوٌة أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجٌا العرض المربً أو
السمعً فضال عن تقـــدٌم
المستندات أو المحاضر المكتوبة ,رهنا بمراعاة هذا النظام األساسً ووفقا للقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات ,وٌجب أال تمس هذه التدابٌر
حقوق المتهم أو تتعارض معها.
ٌ3حوز لألطراؾ تقدٌم أدلة تتصل بالدعوى ,وفقا للمادة  ,64وتكون للمحكمة سلطة طلب تقدٌم جمٌع األدلة التً ترى أنها ضرورٌةلتقرٌر الحقٌقة.
4للمحكمة أن تفصل فً صلة أو مقبولٌة أٌة دولة آخذة فً اعتبارها جملة أمور ,ومنها القٌمة اإلثباتٌة لألدلة وأي إخالل قد ٌترتب علىهذه األدلة فٌما ٌتعلق بإقامة محاكمة ع ادلة للمتهم أو بالتقٌٌم المنصؾ لشهادة الشهود ,وفقا للقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.
5تحترم المحكمة وتراعً االمتٌازات المتعلقة بالسرٌة وفقا لما هو منصوص علٌه فً القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.6ال تطلب المحكمة إثبات وقابع معروفة للجمٌع ولكن ٌجوز لها أن تحٌط بها علما من الناحٌة القضابٌة.7ال تقبل األدلة التً ٌتم الحصول علٌها نتٌجة انتهاك لهذا النظام األساسً أو لحقوق اإلنسان المعترؾ بها دولٌا إذا:-أ ) كان االنتهاك ٌثٌر شكا فً موثوقٌة األدلة.
ب) أو إذا كان قبول هذه األدلة ٌمس نزاهة اإلجراءات وٌكون من شؤنه أن ٌلحق بها ضررا بالؽا.
8عند تقرٌر مدى صلة أو مقبولٌة األدلة التً تجمعها الدولة ,ال ٌكون للمحكمة أن تفصل فً تطبٌق القانون الوطنً للدولة.المــادة () 70

األفعال الجرمٌة المخلة بإقامة العدل
ٌ1كون للمحكمة اختصاص على األفعال الجرمٌة التالٌة المخلة بمهمتها فً إقامة العدل ,عندما ترتكب عمدا:أ ) اإلدالء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق عمال بالفقرة  7من المادة .69
ب) تقدٌم أدلة ٌعرؾ الطرؾ أنها زابفة أو مزورة.
ج ) ممارسة تؤثٌر مفسد على شاهد  ,أو تعطٌل مثول شاهد أو إدالبه بشهادته أو التؤثٌر علٌهما  ,أو االنتقام من شاهد إلدالبه بشهادته  ,أو
تدمٌر األدلة أو العبث بها أو التؤثٌر على جمعها.
د ) إعاقة أحد مسبولً المحكمة أو ترهٌبه أو ممارسة تؤثٌر مفسد علٌه بؽرض إجباره على عدم القٌام بواجباته  ,أو القٌام بها بصورة
ؼٌر سلٌمة  ,أو إلقناعه بؤن ٌفعل ذلك.
هـ) االنتقام من أحد مسبولً المحكمة بسبب الواجبات التً ٌقوم بها ذلك المسبول أو مسبول آخر.
و ) قٌام أحد مسبولً المحكمة بطلب أو قبول رشوة فٌما ٌتصل بواجباته الرسمٌة.
2تكون المبادئ واإلجراءات المنظمة لممارسة المحكمة اختصاصها على األفعال الجرمٌة المشمولة بهذه المادة هً اإلجراءات المنصوص علٌها فً القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات ,وٌنظم القانون الداخلً للدولة التً ٌطلب منها التعاون الدولً ,شروط توفٌر هذا
التعاون للمحكمة فٌما ٌتعلق بإجراءاتها بموجب هذه المادة.
3فً حالة اإلدانةٌ ,جوز للمحكمة أن توقع عقوبة بالسجن لمدة ال تتجاوز خمس سنوات أو بؽرامة وفقا للقواعد اإلجرابٌة وقواعداإلثبات ,أو العقوبتٌن معا.
4أ ) توسع كل دولة طرؾ نطاق تطبٌق قوانٌنها الجنابٌة التً تعاقب على األفعال الجرمٌة المخلة بسالمة عملٌة التحقٌق أو العملٌةالقضابٌة فٌها لتشمل األفعال الجرمٌة المخلة بإقامة العدل  ,المشار إلٌها فً هذه المادة  ,التً ترتكب فً إقلٌمها أو التً ٌرتكبها أحد
رعاٌاها.
ب) بناء على طلب المحكمة ,متى رأت ذلك مناسبا ,تحٌل الدولة الطرؾ الحالة إلى سلطاتها المختصة ألؼراض المقاضاة ,وتتناول تلك
السلطات هذه الحاالت بعناٌة وتكرس لها الموارد الكافٌة للتمكٌن من معالجتها بصورة فعالة.

المــادة () 77
المعاقبة على سوء السلوك أمام المحكمة
1للمحكمة أن تعاقب األشخاص الماثلٌن أمامها الذٌن ٌرتكبون سلوكا سٌبا  ,بما فً ذلك تعطٌل إجراءاتها أو تعمد رفض االمتثاللتوجٌهاتها  ,بتدابٌر إدارٌة خالؾ السجن مثل اإلبعاد المإقت أو الدابم من ؼرفة المحكمة  ,أو الؽرامة  ,أو بؤٌة تدابٌر مماثلة أخرى تنص
علٌها القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.
2تكون اإلجراءات المنصوص علٌها فً القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات هً اإلجراءات المنظمة للمعاقبة بالتدابٌر الواردة فً الفقرة.7

المــادة () 75

حماٌة المعلومات المتصلة باألمن الوطنً
1تنطبق هذه المادة فً أي حالة ٌإدي فٌها الكشؾ عن معلومات أو وثابق تابعة لدولة ما إلى المساس بمصالح األمن الوطنً لتلكالدولٌة  ,حسب رأٌها  ,ومن هذه الحاالت ما ٌندرج ضمن نطاق الفقرتٌن  5و  3من المادة  , 56والفقرة  3من المادة  , 67والفقرة  3من
المادة  , 64والفقرة  5من المادة  , 67والفقرة  6من المادة  , 68والفقرة  6من المادة  , 87والمادة  , 93وكذلك الحاالت التً تنشؤ فً أي
مرحلة أخرى من اإلجراءات وٌكون الكشؾ فٌها عن تلك المعلومات محل نظر.
2تنطبق هذه المادة أٌضا فً أي حالة ٌكون قد طلب فٌها من شخص تقدٌم معلومات أو أدلة ,ولكن هذا الشخص رفض أن ٌفعل ذلك أوأحال المسؤلة إلى دولة  ,على أساس أن الكشؾ عنها من شؤنه أن ٌمس مصالح األمن الوطنً للدولة  ,وأكدت الدولة المعنٌة أنها ترى أن
الكشؾ سٌكون من شؤنه المساس بمصالح أمنها الوطنً.
3لٌس فً هذه المادة ما ٌخل باشتراطات السرٌة الواجبة التطبٌق بموجب الفقرة ( 3هـ) و (و ) من المادة  , 54أو بتطبٌق المادة .734إذا علمت دولة ما أنه ٌجري  ,أو من المحتمل أن ٌجري الكشؾ عن معلومات أو وثابق تتعلق بها فً أي مرحلة من مراحلاإلجراءات  ,وإذا رأت أن من شؤن هذا الكشؾ المساس بمصالح أمنها الوطنً ,كان من حق تلك الدولة التدخل من أجل تسوٌة المسؤلة
وفقا لهذه المادة.
5إذا رأت دولة ما أن من شؤن الكشؾ عن المعلومات المساس بمصالح أمنها الوطنً ,اتخذت تلك الدولة جمٌع الخطوات المعقولة,بالتعاون مع المدعً العام أو محامً الدفاع أو الدابرة التمهٌدٌة أو الدابرة االبتدابٌة ,حسب الحالة ,من أجل السعً إلى حل المسؤلة بطرق
تعاونٌة ,وٌمكن أن تشمل هذه الخطوات ما ٌلً:-
أ ) تعدٌل الطلب أو توضٌحه.
ب) قرار من المحكمة بشؤن مدى صلة المعلومات أو األدلة المطلوبة ,أو قرار منها بما إذا كانت األدلة ,رؼم صلتهاٌ ,مكن أو أمكن فعال
الحصول علٌها من مصدر آخر ؼٌر الدولة المطلوب منها تقدٌمها.
ج ) إمكانٌة الحصول على المعلومات أو األدلة من مصدر آخر أو فً شكل آخر ,أو
د ) االتفاق على الشروط التً ٌمكن فً ظلها تقدٌم المساعدة ,بما فً ذلك ,ضمن أمور أخرى تقدٌم ملخصات أو صٌػ منقحة ,أو وضع
حدود لمدى ما ٌمكن الكشؾ عنه ,أو عقد جلسات مؽلقة و/أو عن جانب واحد ,أو اللجوء إلى تدابٌر أخرى للحماٌة ٌسمح بها هذا النظام
األساسً وتسمح بها القواعد .
6بعد اتخاذ جمٌع الخطوات المعقولة لحل المسؤلة بطرق تعاونٌة ,وإذا ما رأت الدولة أنه ال توجد وسابل أو ظروؾ ٌمكن فً ظلها تقدٌمالمعلومات أو الوثابق أو الكشؾ عنها دون المساس بمصالح أمنها الوطنً تقوم الدولة بإبالغ المدعً العام أو المحكمة باألسباب المحددة
التً بنت علٌها قرارها ,مالم ٌكن من شؤن الوصؾ المحدد لألسباب أن ٌإدي ,فً حد ذاته بالضرورة ,إلى المساس بمصالح األمن
الوطنً للدولة.
7إذا قررت المحكمة بعد ذلك أن األدلة ذات صلة وضرورٌة إلثبات أن المتهم مذنب أو برئ جاز لها االضطالع باإلجراءات التالٌة:-أ ) حٌثما ٌكون الكشؾ عن المعلومات أو الوثابق مطلوبا بناء على طلب للتعاون بمقتضى الباب  9أو فً إطار الظروؾ الوارد وصفها
فً الفقرة  , 5وتكون الدولة قد استندت إلى أسباب الرفض المشار إلٌها فً الفقرة  4من المادة :93
" ٌ1جوز للمحكمة قبل التوصل إلى أي استنتاج أشٌر إلٌه فً الفقرة الفرعٌة ( 7أ)  " 5أن تطلب إجراء مزٌد من المشاورات من أجل
النظر فً دفوع الدولة ,وقد ٌشمل ذلك ,حسبما ٌكون مناسبا ,عقد جلسات مؽلقة أو عن جانب واحد.
" 2إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجه إلٌها الطلب ,باستنادها ,فً ظروؾ الحالة ,إلى أسباب الرفض المبٌنة فً الفقرة  4من
المادة  ,93ال تتصرؾ وفقا اللتزاماتها بموجـب

النظام األساسً ,جاز للمحكمة أن تحٌل األمر وفقا للفقرة  7من المادة  ,87مبٌنة بالتحدٌد األسباب التً بنت علٌها استنتاجها.
" ٌ3جوز للمحكمة أن تخلص فً محاكمة المتهم إلى ما قد ٌكون مناسبا فً هذه الظروؾ من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما ,أو
ب) فً كافة الظروؾ األخرى:
" 1األمر بالكشؾ  ,أو
" 2بقدر عدم أمرها بالكشؾ  ,الخلوص فً محاكمة المتهم إلى ما قد ٌكون مناسبا فً هذه الظروؾ من استنتاج وجود أو عدم وجود
واقعة ما.

المــادة () 73
معلومات أو وثابق الطرؾ الثالث
إذا تلقت دولة طرؾ من المحكمة طلبا بتقدٌم وثٌقة أو معلومات مودعة لدٌها أو فً حوزتها أو تحت سٌطرتها  ,وكان قد تم الكشؾ عن
الوثٌقة أو المعلومات لهذه الدولة باعتبارها أمرا سرٌا من جانب دولة أخرى أو منظمة حكومٌة دولٌة أو منظمة دولٌة  ,كان علٌها أن
تطلب موافقة المصدر على الكشؾ عن الوثٌقة أو المعلومات ,وإذا كان المصدر دولة طرفا  ,فإما أن توافق هذه الدولة المصدر على
الكشؾ عن المعلومات أو الوثٌقة أو تتعهد بحل مسؤلة الكشؾ مع المحكمة  ,رهنا بؤحكام المادة , 75وإذا كان المصدر لٌس دولة طرفا
ورفض الموافقة على الكشؾ  ,كان على الدولة الموجه إلٌها الطلب إبالغ المحكمة بؤنها ال تستطٌع تقدٌم الوثٌقة أو المعلومات لوجود
التزام سابق من جانبها إزاء المصدر بالحفاظ على السرٌة.

المــادة () 74
متطلبات إصدار القرار
ٌ1حضر جمٌع قضاة الدابرة االبتدابٌة كل مرحلة من مراحل المحاكمة وطوال مداوالتهم  ,ولهٌبة الرباسة أن تعٌن  ,على أساس كلحالة على حدة  ,قاضٌا مناوبا أو أكثر  ,حسبما تسمح الظروؾ لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة لكً ٌحل محل أي عضو من
أعضاء الدابرة االبتدابٌة إذا تعذر على هذا العضو مواصلة الحضور.
ٌ2ستند قرار الدابرة االبتدابٌة إلى تقٌٌمها لألدلة ولكامل اإلجراءات ,وال ٌتجاوز القرار الوقابع والظروؾ المبٌنة فً التهم أو فً أٌةتعدٌالت للتهم ,وال تستند المحكمة فً قرارها إال على األدلة التً قدمت لها وجرت مناقشتها أمامها فً المحاكمة.
ٌ3حاول القضاة التوصل إلى قرارهم باإلجماع ,فإن لم ٌتمكنواٌ ,صدر القرار بؤؼلبٌة القضاة.4تبقى مداوالت الدابرة االبتدابٌة سرٌة.ٌ5صدر القرار كتابة وٌتضمن بٌانا كامال ومعلال بالحٌثٌات التً تقررها الدابرة االبتدابٌة بناء على ا ألدلة والنتابج ,وتصدر الدابرةاالبتدابٌة قرارا واحدا ,وحٌثما ال ٌكون هناك إجماع ٌتضمن قرار الدابرة االبتدابٌة آراء األؼلبٌة وآراء األقلٌة ,وٌكون النطق بالقرار أو
بخالصة القرار فً جلسة علنٌة0

المــادة () 75
جبر أضرار المجنً علٌهم
1تضع المحكمة مبادئ فٌما ٌتعلق بجبر األضرار التً تلحق بالمجنً علٌهم أو فٌما ٌخصهم ,بما فً ذلك رد الحقوق والتعوٌض ورداالعتبار ,وعلى هذا األساسٌ ,جوز للمحكمة أن تحدد فً حكمها ,عند الطلب أو بمبادرة منها فً الظروؾ االستثنابٌة ,نطاق ومدى أي
ضرر أو خسارة أو أذى ٌلحق بالمجنً علٌهم أو فٌما ٌخصهم ,وأن تبٌن المبادئ التً تصرفت على أساسها.
2للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان تحدد فٌه أشكاال مالبمة من أشكال جبر أضرار المجنً علٌهم ,أو فٌما ٌخصهم ,بمافً ذلك رد الحقوق والتعوٌض ورد االعتبار وللمحكمة أن تؤمر ,حٌثما كان مناسبا ,بتنفٌذ قرار الجبر عن طرٌق الصندوق االستبمانً
المنصوص علٌه فً المادة .79
3قبل إصدار أمر بموجب هذه المادةٌ ,جوز للمحكمة أن تدعو إلى تقدٌم بٌانات حالة من الشخص المدان أو من المجنً علٌهم أو منسواهم من األشخاص المعنٌٌن أو الدول المعنٌة أو ممن ٌنوب عنهم وتضع المحكمة هذه البٌانات فً اعتبارها.

4للمحكمة أن تقرر ,لدى ممارسة سلطتها بموجب هذه المادة وبعد إدانة شخص فً جرٌمة بمقتضى هذا النظام األساسً ما إذا كان منالالزم لتنفٌذ أمر تصدره بموجب هذه المادة طلب اتخاذ تدابٌر بموجب الفقرة  7من المادة .93
5تنفذ الدولة الطرؾ القرار الصادر بموجب هذه المادة كما لو كانت أحكام المادة  709تنطبق على هذه المادة.6-لٌس فً هذه المادة ما ٌفسر على أنه ٌنطوي على مساس بحقوق المجنً علٌهم بمقتضى القانون الوطنً أو الدولً.

المــادة () 76
إصدار األحكام
1فً حالة اإلدانة تنظر الدابرة االبتدابٌة فً توقٌع الحكم المناسب ,وتضع فً الحسبان األدلة والدفوع المقدمة فً أثناء المحاكمة وذاتالصلة بالحكم.
2باستثناء الحاالت التً تنطبق علٌها المادة  65وقبل إتمام المحاكمةٌ ,جوز للدابرة االبتدابٌة بمبادرة منها ,وٌجب علٌها بناء على طلبمن المدعً العام أو المتهم ,أن تعقد جلسة أخرى للنظر فً أٌة أدلة أو دفوع إضافٌة ذات صلة بالحكم ,وفقا للقواعد اإلجرابٌة وقواعد
اإلثبات.
3حٌثما تنطبق الفقرة ٌ ,5جرى االستماع إلى أٌة مالحظات تقدم فً إطار المادة  75وٌكون هذا االستماع خالل الجلسة األخرى المشارإلٌها فً الفقرة  5وكذلك عند الضرورة خالل أٌة جلسة إضافٌة.
ٌ4-صدر الحكم علنا وفً حضور المتهم ,ما أمكن ذلك.

الباب السابع
العقــــوبات

المــادة () 77
العقوبات الواجبة التطبٌق
1رهنا بؤحكام المادة ٌ , 770كون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جرٌمة فً إطار المادة  5من هذا النظام األساسًإحدى العقوبات التالٌة:-
أ ) السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  30سنة.
ب) السجن المإبد حٌثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالؽة للجرٌمة وبالظروؾ الخاصة للشخص المدان.
2باإلضافة إلى السجن  ,للمحكمة أن تؤمر بما ٌلً:-أ ) فرض ؼرامة بموجب المعاٌٌر المنصوص علٌها فً القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.
ب) مصادرة العابدات والممتلكات واألصول المتؤتٌة بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة من تلك الجرٌمة  ,دون المساس بحقوق األطراؾ
الثالثة الحسنة النٌة.

المــادة () 78
تقرٌر العقوبة
1تراعً المحكمة عند تقرٌر العقوبة عوامل مثل خطورة الجرٌمة والظروؾ الخاصة للشخص المدان  ,وذلك وفقا للقواعد اإلجرابٌةوقواعد اإلثبات.
2تخصم المحكمة عند توقٌع عقوبة السجن أي وقت  ,إن وجد ٌ ,كون قد قضً سابقا فً االحتجاز وفقا ألمر صادر من المحكمة ,وللمحكمة أن تخصم فً أي وقت آخر قضً فً االحتجاز فٌما ٌتصل بسلوك ٌكمن وراء الجرٌمة.
3عندما ٌدان شخص بؤكثر من جرٌمة واحدة  ,تصدر المحكمة حكما فً كل جرٌمة  ,وحكما مشتركا ٌحدد مدة السجن اإلجمالٌة  ,والتقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة وال تتجاوز السجن لفترة  50سنة أو عقوبة السجن المإبد وفقا للفقرة ( 7ب) من المادة
.77

المــادة () 79
الصندوق االستبمانً
ٌ1نشؤ صندوق استبمانً بقرار من جمعٌة الدول األطراؾ لصالح المجنً علٌهم فً الجرابم التً تدخل فً اختصاص المحكمة ولصالحأسر المجنً علٌهم.

2للمحكمة أن تؤمر بتحوٌل المال وؼٌره من الممتلكات المحصلة فً صورة ؼرامات وكذلك المال والممتلكات المصادرة ,إلى الصندوقاالستبمانً.
ٌ3-دار الصندوق االستبمانً وفقا لمعاٌٌر تحددها جمعٌة الدول األطراؾ.

المــادة () 80
عدم المساس بالتطبٌق الوطنً للعقوبات والقوانٌن الوطنٌة
لٌس فً هذا الباب من النظام األساسً ما ٌمنع الدول من توقٌع العقوبات المنصوص علٌها فً قوانٌنها الوطنٌة أو ٌحول دون تطبٌق
قوانٌن الدول التً ال تنص على العقوبات المحددة فً هذا الباب.

الباب الثامن
االستبناؾ وإعادة النظر

المــادة () 87
استبناؾ قرار التبربة أو اإلدانة أو حكم العقوبة
ٌ1جوز استبناؾ قرار صادر بموجب المادة  ,74وفقا للقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات على النحو التالً:أ ) للمدعً العام أن ٌتقدم باستبناؾ استنادا إلى أي من األسباب التالٌة:
" 1الؽلط اإلجرابً.
"  2الؽلط فً الوقابع.
"  3الؽلط فً القانون.
ب) للشخص المدان أو المدعً العام نٌابة عن ذلك الشخص ,أن ٌتقدم باستبناؾ استنادا إلى أي من األسباب التالٌة:-
" 1الؽلط اإلجرابً.
"  2الؽلط فً الوقابع.
"  3الؽلط فً القانون.
" 4أي سبب آخر ٌمس نزاهة أو موثوقٌة اإلجراءات أو القرار.

2أ ) للمدعً العام أو الشخص المدان أن ٌستؤنؾ أي حكم بالعقوبة وفقا للقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات  ,بسبب عدم التناسب بٌنالجرٌمة والعقوبة.
ب) إذا رأت المحكمة أثناء نظر استبناؾ حكم العقوبة أن هناك من األسباب ما ٌسوغ نقض اإلدانة ,كلٌا أو جزبٌا جاز لها أن تدعو
المدعً العام والشخص المدان إلى تقدٌم األسباب بموجب الفقرة ( 7أ) أو (ب) من المادة  ,87وجاز لها أن تصدر قرار بشؤن اإلدانة وفقا
للمادة .83
ج ) ٌسري اإلجراء نفسه عندما ترى المحكمة أثناء نظر استبناؾ ضد إدانة فقط ,أن هناك من األسباب ما ٌسوغ تخفٌض العقوبة بموجب
الفقرة ( 5أ).
3أ ) ٌظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى حٌن البت فً االستبناؾ  ,مالم تؤمر الدابرة االبتدابٌة بؽٌر ذلك.ب) ٌفرج عن الشخص المدان إذا كانت مدة التحفظ علٌه تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضده ؼٌر أنه إذا تقدم المدعً العام باستبناؾ
من جانبه جاز أن ٌخضع اإلفراج عن ذلك الشخص للشروط الواردة فً الفقرة الفرعٌة (ج) أدناه.
ج ) ٌفرج عن المتهم فورا فً حالة تبربته  ,رهنا بما ٌلً:-
" 1للدابرة االبتدابٌة بناء على طلب من المدعً العام ,أن تقرر استمرار احتجاز الشخص إلى حٌن البت فً االستبناؾ ,وذلك فً
الظروؾ االستثنابٌة وبمراعاة جملة أمور ,ومنها
وجود احتمال كبٌر لفرار الشخص ومدى خطورة الجرٌمة المنسوب إلٌه ارتكابها ومدى احتمال نجاح االستبناؾ.
" ٌ2جوز  ,وفقا للقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات  ,استبناؾ قرار تصدره الدابرة االبتدابٌة بموجب الفقرة الفرعٌة (ج) " .7
ٌ4-علق تنفٌذ القرار أو حكم العقوبة خالل الفترة المسموح فٌها باالستبناؾ وطٌلة إجراءات االستبناؾ ,رهنا بؤحكام الفقرة ( 3أ) و (ب).

المــادة () 85
استبناؾ القرارات األخرى
1ألي م ن الطرفٌن القٌام ,وفقا للقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات ,باستبناؾ أي من القرارات التالٌة:أ ) قرار ٌتعلق باالختصاص أو المقبولٌة.
ب) قرار ٌمنح أو ٌرفض اإلفراج عن الشخص محل التحقٌق أو المقاضاة.
ج ) قرار الدابرة التمهٌدٌة التصرؾ بمبادرة منها بموجب الفقرة  3من المادة .56
د ) أي قرار ٌنطوي على مسؤلة من شؤنها أن تإثر تؤثٌرا كبٌرا على عدالة وسرعة اإلجراءات أو على نتٌجة المحاكمة وترى الدابرة
االبتدابٌة أن اتخاذ دابرة االستبناؾ قرارا فورٌا بشؤنه ٌمكن أن ٌإدي إلى تحقٌق تقدم كبٌر فً سٌر اإلجراءات.
ٌ2جوز للدولة المعنٌة أو المدعً العام ,بإذن من الدابرة التمهٌدٌة ,استبناؾ قرار صادر عن الدابرة التمهٌدٌة بموجب الفقرة ( 3د) منالمادة  ,57وٌنظر فً هذا االستبناؾ على أساس مستعجل.

3ال ٌترتب على االستبناؾ فً حد ذاته أثر إٌقافً ,ما لم تؤمر بذلك دابرة االستبناؾ ,بناء على طلب بالوقؾ ,وفقا للقواعد اإلجرابٌةوقواعد اإلثبات.
ٌ4جوز للممثل القانونً للمجنً علٌهم أو الشخص المدان أو المالك الحسن النٌة الذي تضار ممتلكاته بؤمر صادر بموجب المادة  73أنٌقدم استبنافا لألمر بؽرض الحصول على تعوٌضات ,على النحو المنصوص علٌه فً القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.

المــادة () 83
إجراءات االستبناؾ
1ألؼراض اإلجراءات المنصوص علٌها فً المادة  87وفً هذه المادة ,تكون لدابرة االستبناؾ جمٌع سلطات الدابرة االبتدابٌة.2إذا تبٌن لدابرة االستبناؾ أن اإلجراءات المستؤنفة كانت مجحفة على نحو ٌمس موثوقٌة القرار أو حكم العقوبة أو أن القرار أو الحكمالمستؤنؾ كان من الناحٌة الجوهرٌة مشوبا بؽلط فً الوقابع أو فً القانون أو بؽلط إجرابً جاز لها:-
أ ) أن تلؽً أو تعدل القرار أو الحكم  ,أو
ب) أن تؤمر بإجراء محاكمة جدٌدة أمام دابرة ابتدابٌة مختلفة.
ولهذه األؼراض ٌجوز لدابرة االستبناؾ أن تعٌد مسؤلة تتعلق بالوقابع إلى الدابرة االبتدابٌة األصلٌة لكً تفصل فً المسؤلة وتبلػ دابرة
االستبناؾ بالنتٌجة ,وٌجوز لها أن تطلب هً نفسها أدلة للفصل فً المسؤلة ,وإذا كان استبناؾ القرار أو حكم العقوبة قد قدم من الشخص
المدان أو من المدعً العام بالنٌابة عنه ,فال ٌمكن تعدٌله على نحو ٌضر بمصلحته.
3إذا تبٌن لدابرة االستبناؾ أثناء نظر استبناؾ حكم عقوبة أن العقوبة المحكوم بها ؼٌر متناسبة مع الجرٌمة  ,جاز لها أن تعدل هذاالحكم وفقا للباب .7
ٌ4صدر حكم دابرة االستبناؾ بؤؼلبٌة آراء القضاة وٌكون النطق به فً جلسة علنٌة  ,وٌجب أن ٌبٌن الحكم األسباب التً ٌستند إلٌها ,وعندما ال ٌوجد إجماع ٌ ,جب أن ٌتضمن حكم دابرة االستبناؾ آراء األؼلبٌة واألقلٌة  ,ولكن ٌجوز ألي قاض أن ٌصدر رأٌا منفصال أو
مخالفا بشؤن المسابل القانونٌة.
ٌ5-جوز لدابرة االستبناؾ أن تصدر حكمها فً ؼٌاب الشخص المبرأ أو المدان.

المــادة () 84
إعادة النظر فً اإلدانة أو العقوبة
ٌ1جوز للشخص المدان وٌجوز  ,بعد وفاته  ,للزوج أو األوالد أو الوالدٌن  ,أو أي شخص من األحٌاء ٌكون وقت وفاة المتهم قد تلقىبذلك تعلٌمات خطٌة صرٌحة منه  ,أو للمدعً العام نٌابة عن الشخص  ,أن ٌقدم طلبا إلى دابرة االستبناؾ إلعادة النظر فً الحكم النهابً
باإلدانة أو بالعقوبة استنادا إلى األسباب التالٌة:-
أ ) أنه قد اكتشفت أدلة جدٌدة.
" 1لم تكن متاحة وقت المحاكمة  ,وأن عدم إتاحة هذه األدلة ال ٌعزى كلٌا أو جزبٌا إلى الطرؾ المقدم للطلب  ,أو

" 2تكون على قدر كاؾ من األهمٌة بحٌث أنها لو كانت قد أثبتت عند المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلؾ.
ب) أنه قد تبٌن حدٌثا أن أدلة حاسمة  ,وضعت فً االعتبار وقت المحاكمة واعتمدت علٌها اإلدانة  ,كانت م زٌفة أو ملفقة أو مزورة.
ج ) أنه قد تبٌن أن واحد أو أكثر من القضاة الذٌن اشتركوا فً تقرٌر اإلدانة أو فً اعتماد التهم  ,قد ارتكبوا  ,فً تلك الدعوى  ,سلوكا
سٌبا جسٌما أو أخلوا بواجباتهم إخالل جسٌما على نحو ٌتسم بدرجة من الخطورة تكفً لتبرٌر عزل ذلك القاضً أو أولبك القضاة بموجب
المادة .46
2ترفض دابرة االستبناؾ الطلب إذا رأت أنه بؽٌر أساس  ,وإذا قررت أن الطلب جدٌر باالعتبار  ,جاز لها ,حسبما ٌكون مناسبا:-أ ) أن تدعو الدابرة االبتدابٌة األصلٌة إلى االنعقاد من جدٌد  ,أو
ب) أن تشكل دابرة ابتدابٌة جدٌدة  ,أو

ج ) أن تبقً على اختصاصها بشؤن المسؤلة.
بهدؾ التوصل بعد سماع األطراؾ على النحو المنصوص علٌه فً القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات ,إلى قرار بشؤن ما إذا كان ٌنبؽً
إعادة النظر فً الحكم.

المــادة () 85
تعوٌض الشخص المقبوض علٌه أو المدان
ٌ1كون ألي شخص وقع ضحٌة للقبض علٌه أو االحتجاز بشكل ؼٌر مشروع حق واجب النفاذ فً الحصول على تعوٌض.2عندما ٌدان شخص  ,بقرار نهابً  ,بارتكاب جرم جنابً  ,وعندما تكون إدانته قد نقضت فٌما بعد على أساس أنه تبٌن بصورة قاطعةمن واقعة جدٌدة أو مكتشفة حدٌثا حدوث قصور قضابً ٌ ,حصل الشخص الذي وقعت علٌه العقوبة نتٌجة اإلدانة  ,على تعوٌض وفقا
للقانون  ,مالم ٌثبت أن عدم الكشؾ عن الواقعة المجهولة فً الوقت المناسب ٌعزى كلٌا أو جزبٌا إلٌه هو نفسه.
3فً الظروؾ االستثنابٌة  ,التً تكتشؾ فٌها المحكمة حقابق قطعٌة تبٌن حدوث قصور قضابً جسٌم وواضح ٌ ,جوز للمحكمة ,بحسب تقدٌرها  ,أن تقرر تعوٌضا ٌتفق والمعاٌٌر المنصوص علٌها فً القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات  ,وذلك للشخص الذي ٌفرج
عنه من االحتجاز بعد صدور قرار نهابً بالبراءة أو إنهاء اإلجراءات للسبب المذكور.

الباب التاسع
التعاون الدولً والمساعدة القضابٌة

المــادة () 86

االلتزام العام بالتعاون
تتعاون الدول األطراؾ ,وفقا ألحكام هذا النظام األساسً ,تعاونا تاما مع المحكمة فٌما تجرٌه ,فً إطار اختصاص المحكمة ,من تحقٌقات
فً الجرابم والمقاضاة علٌها.

المــادة () 87
طلبات التعاون  :أحكام عامة
1أ ) تكون للمحكمة سلطة تقدٌم طلبات تعاون إلى الدول األطراؾ  ,وتحال الطلبات عن طرٌق القناة الدبلوماسٌة أو أٌة قناة أخرىمناسبة تحددها كل دولة طرؾ  ,عند التصدٌق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام.
وٌكون على كل دولة طرؾ أن تجرى أٌة تؽٌٌرات الحقة فً تحدٌد القنوات وفقا للقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.
ب) ٌجوز ,حسبما ٌكون مناسبا ودون اإلخالل بؤحكام الفقرة الفرعٌة (أ) ,إحالة الطلبات أٌضا عن طرٌق المنظمة الدولٌة للشرطة
الجنابٌة أو أي منظمة إقلٌمٌة مناسبة.
2تقدم طلبات التعاون وأٌة مستندات مإٌدة للطلب إما بإحدى اللؽات الرسمٌة للدولة الموجه إلٌها الطلب أو مصحوبة بترجمة إلى إحدىهذه اللؽات وإما بإحدى لؽتً العمل بالمحك مة  ,وفقا لما تختاره تلك الدولة عند التصدٌق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام.
وتجرى التؽٌرات الالحقة لهذا االختٌار وفقا للقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.
3تحافظ الدولة الموجه إلٌها الطلب على سرٌة أي طلب للتعاون وسرٌة أي مستندات مإٌدةللطلب إال بقدر ما ٌكون كشفها ضرورٌا لتنفٌذ الطلب.
4فٌما ٌتصل بؤي طلب للمساعدة ٌقدم بموجب الباب ٌ ,9جوز للمحكمة أن تتخذ التدابٌر الالزمة ,بما فً ذلك التدابٌر المتصلة بحماٌةالمعلومات ,لكفالة أمان المجنً علٌهم والشهود المحتملٌن وأسرهم وسالمتهم البدنٌة والنفسٌة ,وللمحكمة أن تطلب أن ٌكون تقدٌم وتداول
أٌة معلومات تتاح بمقتضى الباب  9على نحو ٌحمً أمان المجنً علٌهم والشهود المحتملٌن وأسرهم وسالمتهم البدنٌة والنفسٌة.
5للمحكمة أن تدعو أي دولة ؼٌر طرؾ فً هذا النظام األساسً إلى تقدٌم المساعدة المنصوص علٌها فً هذا الباب على أساس ترتٌبخاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر.
فً حالة امتناع دولة ؼٌر طرؾ فً هذا النظام األساسً  ,عقدت ترتٌبا خاصا أو اتفاقا مع المحكمة  ,عن التعاون بخصوص الطلبات
المقدمة بمقتضى ترتٌب أو اتفاق من هذا القبٌل ٌ ,جوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعٌة الدول األطراؾ أو مجلس األمن إذا كان مجلس
األمن قد أحال المسؤلة إلى المحكمة.
6للمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومٌة دولٌة تقدٌم معلومات أو مستندات ,وللمحكمة أٌضا أن تطلب أشكاال أخرى من أشكالالتعاون والمساعدة ٌتفق علٌها مع المنظمة وتتوافق مع اختصاصها أو والٌتها.
7فً حالة عدم امتثال دولة طرؾ لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما ٌتنافى وأحكام هذا النظام األساسً وٌحول دون ممارسة المحكمةوظابفها وسلطاتها بموجب هذا النظام ٌجوز للمحكمة أن تتخذ قرار بهذا المعنى وأن تحٌل المسؤلة إلى جمعٌة الدول األطراؾ أو إلى
مجلس األمن إذا كان مجلس األمن قد أحال المسؤلة إلى المحكمة.

المــادة () 88
إتاحة اإلجراءات بموجب القوانٌن الوطنٌة
تكفل الدول األطراؾ إتاحة اإلجراءات الالزمة بموجب قوانٌنها الوطنٌة لتحقٌق جمٌع أشكال القانون المنصوص علٌها فً هذا الباب.

المــادة () 89
تقدٌم األشخاص إلى المحكمة
ٌ1جوز للمحكمة أن تقدم طلبا مشفوعا بالمواد المإٌدة للطلب المبٌنة فً المادة  ,97للقبض على شخص وتقدٌمه إلى أي دولة قد ٌكونذلك الشخص موجودا فً إقلٌمها ,وعلٌها أن تطلب تعاون تلك الدولة فً القبض على ذلك الشخص وتقدٌمه ,وعلى الدول األطراؾ أن
تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقدٌم وفقا ألحكام هذا الباب ولإلجراءات المنصوص علٌها فً قوانٌنها الوطنٌة.
2إذا رفع الشخص المطلوب تقدٌمه طعنا أمام محكمة وطنٌة على أساس مبدأ عدم جواز المحكمة عن ذات الجرم مرتٌن على النحوالمنصوص علٌه فً المادة  ,50تتشاور الدولة الموجه إلٌها الطلب على الفور مع المحكمة لتقرر ما إذا كان هناك قرار ذو صلة
بالمقبولٌة ,وإذا قبلت الدعوى تقوم الدولة الموجه إلٌها الطلب بتنفٌذ الطلب ,وإذا كان قرار المقبولٌة معلقاٌ ,جوز للدولة الموجه إلٌها
الطلب تؤجٌل تنفٌذ طلب تقدٌم الشخص إلى أن تتخذ المحكمة قرار بشؤن المقبولٌة.
3أ ) تؤذن الدولة الطرؾ وفقا لقانون اإلجراءات الوطنً لدٌها بؤن ٌنقل عبر إقلٌمها أي شخص ٌراد تقدٌمه من دولة أخرى إلىالمحكمة  ,باستثناء الحاالت التً ٌإدى فٌها عبور الشخص تلك الدولة إلى إعاقة أو تؤخٌر تقدٌمه.
ب) تقدم المحكمة طلب العبور وفقا للمادة  , 87وٌتضمن طلب العبور ما ٌلً:-
"  1بٌان بؤوصاؾ الشخص المراد نقله.
"  2بٌان موجز بوقابع الدعوى وتكٌٌفها القانونً.
"  3أمر القبض والتقدٌم.
ج ) ٌبقى الشخص المنقول تحت التحفظ خالل فترة العبور.
د ) ال ٌلزم الحصول على إذن فً حالة نقل الشخ ص جوا ولم ٌكن من المقرر الهبوط فً إقلٌم دولة العبور.
هـ) إذا حدث هبوط ؼٌر مقرر أصال فً إقلٌم دولة العبور ,جاز لتلك الدولة أن تطلب من المحكمة تقدٌم طلب عبور وفقا لما تنص علٌه
الفقرة الفرعٌة (ب) ,وتقوم دولة العبور باحتـــجاز
الشخص الجاري نقله إلى حٌن تلقً طلب العبور وتنفٌذ العبور ,شرٌطة أال ٌجري ألؼراض هذه الفقرة الفرعٌة تمدٌد فترة االحتجاز
ألكثر من  96ساعة من وقت الهبوط ؼٌر المقرر ما لم ٌرد الطلب فً ؼضون تلك الفترة.
4إذا كان ثمة إجراءات جارٌة فً الدولة الموجه إلٌها الطلب ضد الشخص المطلوب أو كان هذا الشخص ٌنفذ حكما فً تلك الدولة عنجرٌمة ؼٌر الجرٌمة التً تطلب المحكمة تقدٌمه بسببها ,كان على الدولة الموجه إلٌها الطلب أن تتشاور مع المحكمة بعد اتخاذ قرارها
بالموافقة على الطلب.

المــادة () 90
تعدد الطلبات
1فً حالة تلقً دولة طرؾ طلبا من المحكمة بتقدٌم شخص بموجب المادة  89وتلقٌها أٌضا طلبا من أٌة دولة أخرى بتسلٌم الشخصنفسه بسبب السلوك ذاته الذي ٌشكل أساس الجرٌمة التً تطلب المحكمة من أجلها تقدٌم الشخص المعنًٌ ,كون على الدولة الطرؾ أن
تخطر المحكمة والدولة الطالبة بهذه الواقعة.
2إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفا ,كان على الدولة الموجه إلٌها الطلب أن تعطً األولوٌة للطلب المقدم من المحكمة ,وذلك:-أ ) إذا كانت المحكمة قد قررت ,عمال بالمادتٌن  79 ,78مقبولٌة الدعوى التً ٌطلب بشؤنها تقدٌم الشخص ,وروعٌت فً ذلك القرار
أعمال التحقٌق أو المقاضاة التً قامت بها الدولة الطالبة فٌما ٌتعلق بطلب التسلٌم المقدم منها ,أو
ب) إذا كانت المحكمة قد اتخذت القرار المبٌن فً الفقرة الفرعٌة (أ) استنادا إلى اإلخطار المقدم من الدولة الموجه إلٌها الطلب بموجب
الفقرة .7
3فً حالة عدم صدور قرار على النحو المنصوص علٌه فً الفقرة ( 5أ) ,ورٌثما ٌصدر قرار الم حكمة المنصوص علٌه فً الفقرة 5(ب)ٌ ,جوز للدولة الموجه إلٌها الطلب ,بحسب تقدٌرها ,أن تتناول طلب التسلٌم المقدم من الدولة الطالبة ,على أال تسلم الشخص قبل اتخاذ
المحكمة قرار بعدم المقبولٌة ,وٌصدر قرار المحكمة فً هذا الشؤن على أساس مستعجل.

4إذا كانت الدولة الطالبة دولة ؼٌر طرؾ فً هذا النظام األساسً  ,كان على الدولة الموجه إلٌها الطلب أن تعطً األولوٌة لطلب التقدٌمالموجه من المحكمة إذا كانت المحكمة قد قررت مقبولٌة الدعوى ولم تكن هذه الدولة مقٌدة بالتزام دولً بتسلٌم الشخص إلى الدولة
الطالبة.
5فً حالة عدم صدور قرار من المحكمة بموجب الفقرة  4بشؤن مقبولٌة الدعوىٌ ,جوز للدولة الموجه إلٌها الطلب بحسب تقدٌرها ,أنتتناول طلب التسلٌم الموجه إلٌها من الدولة الطالبة.
6فً الحاالت التً تنطبق فٌها الفقرة  4باستثناء أن ٌكون على الدولة الموجه إلٌها الطلب التزام دولً قابم بتسلٌم الشخص إلى الدولةالطالبة ؼٌر الطرؾ فً هذا النظام األساسًٌ ,كون على الدولة الموجه إلٌها الطلب أن تقرر ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم
ستسلمه إلى الدولة الطالبة,
وعلى الدولة الموجه إلٌها الطلب أن تضع فً االعتبار ,عند اتخاذ قرارها ,جمٌع المعلومات ذات الصلة ,بما فً ذلك دون حصر:-
أ ) تارٌخ كل طلب.
ب) مصالح الدولة الطالبة ,بما فً ذلك ,عند االقتضاء ,ما إذا كانت الجرٌمة قد ارتكبت فً إقلٌمها ,وجنسٌة المجنً علٌهم وجنسٌة
الشخص المطلوب.
ج ) إمكانٌة إجراء التقدٌم الحقا بٌن المحكمة والدولة الطالبة.
7فً حالة تلقً دولة طرؾ طلبا من المحكمة بتقدٌم شخص ,وتلقٌها كذلك طلبا من أي دولة بتسلٌم الشخص نفسه بسبب سلوك ؼٌرالسلوك الذي ٌشكل الجرٌمة التً من أجلها تطلب المحكمة تقدٌم الشخص:
أ ) ٌكون على الدولة الموجه إلٌها الطلب أن تعطً األولوٌة للطلب المقدم من المحكمة إذا لم تكن مقٌدة بالتزام دولً قابم بتسلٌم الشخص
إلى الدولة الطالبة.

ب) ٌكون على الدولة الموجه إلٌها الطلب أن تقرر  ,إذا كان علٌها التزام دولً قابم بتسلٌم الشخص إلى الدولة الطالبة  ,ما إذا كانت ستقدم
الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدو لة الطالبة  ,وعلى الدولة الموجه إلٌها الطلب أن تراعً عند اتخاذ قرارها  ,جمٌع العوامل ذات
الصلة  ,بما فً ذلك  ,دون حصر العوامل المنصوص علٌها فً الفقرة  , 6على أن تولً اعتبارا خاصا إلى الطبٌعة والخطورة النسبٌتٌن
للسلوك المعنً.
8حٌثما ترى المحكمة  ,عمال بإخطار بموجب هذه المادة  ,عدم مقبولٌة الدعوى  ,وٌتقرر فٌما بعد رفض تسلٌم الشخص إلى الدولةالطالبة ٌ ,كون على الدولة الموجه إلٌها الطلب أن تخطر المحكمة بهذا القرار.
المــادة () 97
مضمون طلب القبض والتقدٌم
ٌ1قدم طلب إلقاء القبض والتقدٌم كتابة  ,وٌجوز فً الحاالت العاجلة تقدٌم الطلب بؤٌة واسطة من شؤنها أن توصل وثٌقة مكتوبة ,شرٌطة تؤكٌد الطلب عن طرٌق القناة المنصوص علٌها فً الفقرة ( 7أ) من المادة .87
2فً حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص ,وتقدٌمهٌ ,كون قد صدر أمر بالقبض علٌه من الدابرة التمهٌدٌة بمقتضى المادة ٌ ,58جبأن ٌتضمن الطلب أو أن ٌإٌد بما ٌلً:-
أ ) معلومات تصؾ الشخص المطلوب  ,وتكون كافٌة لتحدٌد هوٌته  ,ومعلومات عن المكان الذي ٌحتمل وجود الشخص فٌه.
ب) نسخة من أمر القبض.
ج ) المستندات أو البٌانات أو المعلومات الالزمة للوفاء بمتطلبات عملٌة التقدٌم فً الدولة الموجه إلٌها الطلب  ,فٌما عدا أنه ال ٌجوز أن
تكون تلك المتطلبات أثقل وطؤة من المتطلبات الواجبة التطبٌق على طلبات التسلٌم التً تقدم عمال بالمعاهدات أو الترتٌبات المعقودة بٌن
الدولة الموجه إلٌـها
الطلب ودول أخرى  ,وٌنبؽً  ,ما أمكن  ,أن تكون أقل وطؤة مع مراعاة الطبٌعة المتمٌزة للمحكمة.
3فً حالة أي طلب بالقبض على شخص وبتقدٌمه  ,وٌكون هذا الشخص قد قضً بإدانته ٌ ,جب أن ٌتضمن الطلب أو أن ٌإٌد بما ٌلً:أ ) نسخة من أمر بالقبض على ذلك الشخص.
ت) نسخة من حكم اإلدانة.
ج ) معلومات تثبت أن الشخص المطلوب هو نفس الشخص المشار إلٌه فً حكم اإلدانة.
د ) فً حالة صدور حكم بالعقو بة على الشخص المطلوب ,نسخة من الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك فً حالة صدور حكم بالسجن ,بٌان
ٌوضح المدة التً انقضت فعال والمدة الباقٌة.
3تتشاور الدولة الطرؾ مع المحكمة ,بناء على طلب المحكمة ,سواء بصورة عامة أو بخصوص مسؤلة محددة ,فٌما ٌتعلق بؤٌة متطلباتٌقضً بها قانونها الوطنً وتكون واجبة التطبٌق فً إطار الفقرة ( 5ج) وٌكون على الدولة الطرؾ أن توضح للمحكمة ,خالل هذه
المشاورات المتطلبات المحددة فً قانونها الوطنً.

المــادة () 95

القبض االحتٌاطً
ٌ1جوز للمحكمة فً الحاالت العاجلة أن تطلب إلقاء القبض احتٌاطٌا على الشخص المطلوب ,رٌثما ٌتم إبالغ طلب التقدٌم والمستنداتالمإٌدة للطلب على النحو المحدد فً المادة .97
ٌ2حال طلب القبض االحتٌاطً بؤٌة واسطة قادرة على توصٌل وثٌقة مكتوبة  ,وٌتضمن ما ٌلً:-أ ) معلومات تصؾ الشخص المطلوب وتكون كافٌة لتحدٌد هوٌته  ,ومعلومات بشؤن المكان الذي ٌحتمل وجود الشخص فٌه.
ب) بٌان موجز بالجرابم التً ٌطلب من أجلها القبض على الشخص وبالوقابع المدعً أنها تشكل تلك الجرابم  ,بما فً ذلك زمان
الجرٌمة ومكانها  ,إن أمكن.
ج ) بٌان بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوب.
د ) بٌان بؤن طلب تقدٌم الشخص المطلوب سوؾ ٌصل فً وقت الحق.
ٌ3جوز اإلفراج عن الشخص المقبوض علٌه احتٌاطٌا إذا كانت الدولة الموجه إلٌها الطلب لم تتلق طلب التقدٌم والمستندات المإٌدةللطلب على النحو المحدد فً المادة  97فً ؼضون المهلة الزمنٌة المحددة فً القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات  ,ؼٌر أنه ٌجوز
للشخص أن ٌوافق على تقدٌمه قبل انقضاء هذه المدة إذا كان قانون الدولة الموجه إلٌها الطلب ٌسمح بذلك  ,وفً هذه الحالة  ,تشرع
الدولة الموجه إلٌها الطلب فً تقدٌم الشخص إلى المحكمة فً أقرب وقت ممكن.
4ال ٌحول اإلفراج عن الشخص المطلوب  ,عمال بالفقرة  , 3دون القبض علٌه فً وقت تال وتقدٌمه إذا ورد فً تارٌخ الحق طلبالتقدٌم والمستندات المإٌدة للطلب.

المــادة () 93
أشكال أخرى للتعاون
1تمتثل الدول األطراؾ  ,وفقا ألحكام هذا الباب وبموجب إجراءات قوانٌنها الوطنٌة  ,للطلبات الموجهة من المحكمة لتقدٌم المساعدةالتالٌة فٌما ٌتصل بالتحقٌق أو المقاضاة:
أ ) تحدٌد هوٌة ومكان وجود األشخاص أو موقع األشٌاء.
ب) جمع األدلة  ,بما فٌها الشهادة بعد تؤدٌة الٌمٌن  ,وتقدٌم األدلة بما فٌها آراء وتقارٌر الخبراء الالزمة للمحكمة.
ج ) استجواب الشخص محل التحقٌق أو المقاضاة.
د ) إبالغ المستندات  ,بما فً ذلك المستندات القضابٌة.
هـ) تٌسٌر مثول األشخاص طواعٌة كشهود أو كخبراء أمام المحكمة.
و ) النقل المإقت لألشخاص على النحو المنصوص علٌه فً الفقرة .3
ز ) فحص األماكن أو المواقع بما فً ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور.

ح) تنفٌذ أوامر التفتٌش والحجز.
ط) توفٌر السجالت والمستندات  ,بما فً ذلك السجالت والمستندات الرسمٌة.
ي) حماٌة المجنً علٌهم والشهود والمحافظة على األدلة.
ك) تحدٌد وتعقب وتجمٌد أو حجز العابدات والممتلكات واألدوات المتعلقة بالجرابم بؽرض مصادرتها فً النهاٌة  ,دون المساس بحقوق
األطراؾ الثالثة الحسنة النٌة.
ل) أي نوع آخر من المساعدة ال ٌحظره قانون الدولة الموجه إلٌها الطلب  ,بؽرض تٌسٌر أعمال التحقٌق والمقاضاة المتعلقة بالجرابم
التً تدخل فً اختصاص المحكمة.
2تكون للمحكمة سلطة تقدٌم ضمانات للشاهد أو الخبٌر الذي ٌمثل أمام المحكمة بؤنه لن ٌخضع للمقاضاة أو لالحتجاز أو ألي قٌد علًحرٌته الشخصٌة من جانب المحكمة فٌما ٌتعلق بؤي فعل أو امتناع سابق لمؽادرته الدولة الموجه إلٌها الطلب.
3حٌثما ٌكون تنفٌذ أي تدبٌر خاص بالمساعدة ,منصوص علٌه فً طلب مقدم بموجب الفقرة  , 7محظورا فً الدولة الموجه إلٌها الطلباستنادا إلى مبدأ قانونً أساسً قابم ٌنطبق بصورة عامة  ,تتشاور الدولة الموجه إلٌها الطلب على الفور مع المحكمة للعمل على حل هذه
المسؤلة  ,وٌنبؽً إٌالء االعتبار فً هذه المشاورات إلى ما إذا كان ٌمكن تقدٌم المساعدة بطرٌقة أخرى أو رهنا بشروط  ,وإذا تعذر حل
المسؤلة بعد المشاورات  ,كان على المحكمة أن تعدل الطلب حسب االقتضاء.
4ال ٌجوز للدولة الطرؾ أن ترفض طلب مساعدة ,كلٌا أو جزبٌا إال إذا كان الطلب ٌتعلق بتقدٌم أٌة وثابق أو كشؾ أٌة أدلة تتصلبؤمنها الوطنً وذلك وفقا للمادة .75
5على الدولة الموجه إلٌها طلب المساعدة بموجب الفقرة ( 7ل) أن تنظر قبل رفض الطلب ,فٌما إذا كان من الممكن تقدٌم المساعدة وفقشروط محددة أو تقدٌمها فً تارٌخ الحق أو بؤسلوب بدٌل,
على أن تلتزم المحكمة أو ٌلتزم المدعى العام بهذه الشروط إذا قبلت محكمة المدعً العام تقدٌم المساعدة وفقا لها.
6على الدولة الطرؾ التً ترفض طلب مساعدة موجها إلٌها أن تخطر المحكمة أو المدعً العام على الفور بؤسباب رفضها.7أ ) ٌجوز للمحكمة أن تطلب النقل المإقت لشخص متحفظ علٌه ألؼراض تحدٌد الهوٌة أو لإلدالء بشهادة أو للحصول على مساعدةأخرى  ,وٌجوز نقل الشخص إذا استوفً الشرطان التالٌان:-
" 1أن ٌوافق الشخص على النقل بمحض إرادته وإدراكه.
" 2أن توافق الدولة الموجه إلٌها الطلب على نقل الشخص ,رهنا بمراعاة الشروط التً قد تتفق علٌها الدولة والمحكمة.
ب) ٌظل الشخص الذي ٌجري نقله متحفظا علٌه ,وعند تحقٌق األؼراض المتوخاة من النقل ,تقوم المحكمة بإعادة الشخص دون تؤخٌر
إلى الدولة الموجه إلٌها الطلب.
8أ ) تكفل المحكمة سرٌة المستندات والمعلومات باستثناء ما ٌلزم منها للتحقٌقات واإلجراءات المبٌنة فً الطلب.ب) للدولة الموجه إلٌها الطلب أن تحٌل إلى المدعً العام  ,عند الضرورة  ,مستندات أو معلومات ما على أساس السرٌة  ,وال ٌجوز
للمدعً العام عندبذ استخدام هذه المستندات أو المعلومات إال لؽرض استقاء أدلة جدٌدة.
ج ) للدولة الموجه إلٌها الطلب أن توافق ؾ ٌما بعد  ,من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المدعً العام ,على الكشؾ عن هذه المستندات
أو المعلومات  ,وٌجوز عندبذ استخدامها كؤدلة عمال بؤحكام البابٌن  5و  6ووفقا للقواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.

9أ ) " 7إذا تلقت دولة طرؾ طلبٌن  ,ؼٌر طلب التقدٌم والتسلٌم ,من المحكمة ومن دولة أخرى عمال بالتزام دولً  ,تسعى الدولةالطرؾ بالتشاور مع المحكمة والدولة األخرى  ,إلى تلبٌة كال الطلبٌن  ,بالقٌام  ,إذا اقتضى األمر بتؤجٌل أحد الطلبٌن أو بتعلٌق شروط
على أي منهما.
" 2فً حالة عدم حصول ذلك ٌ ,سوى األمر فٌما ٌتعلق بالطلبٌن وفقا للمبادئ المحددة فً المادة .90
ب) مع ذلك حٌثما ٌتعلق الطلب المقدم من المحكمة بمعلومات أو ممتلكات أو أشخاص ٌخضعون لرقابة دولة ثالثة أو منظمة دولٌة
بموجب اتفاق دولً  ,تقوم الدولة الموجه إلٌها الطلب بإبالغ المحكمة بذلك وتوجه المحكمة طلبها إلى الدولة الثالثة أو إلى المنظمة
الدولٌة.
10أ ) ٌجوز للمحكمة  ,إذا طلب إلٌها ذلك  ,أن تتعاون مع أٌة دولة طرؾ وتقدم لها المساعدة إذا كانت تلك الدولة تجري تحقٌقا أومحاكمة فٌما ٌتعلق بسلوك ٌشكل جرٌمة تدخل فً اختصاص المحكمة أو ٌشكل جرٌمة خطٌرة بموجب القانون الوطنً للدولة الطالبة.
ب)  " 7تشمل المساعدة المقدمة فً إطار الفقرة الفرعٌة (أ) جملة أمور  ,ومنها ما ٌلً:-
)(1إحالة أٌة بٌانات أو مستندات أو أٌة أنواع أخرى من األدلة تم الحصول علٌها فً أثناء التحقٌق أو المحاكمة الذٌن أجرتهما المحكمة.
)(2استجواب أي شخص احتجز بؤمر من المحكمة.
" 2فً حالة المساعدة المقدمة بموجب الفقرة الفرعٌة (ب) ٌ , )7( " 7راعى ماٌلً:-
)(1إذا كانت الوثابق أو األنواع األخرى من األدلة قد تم الحصول علٌها بمساعدة إحدى الدول  ,فإن اإلحالة تتطلب موافقة تلك الدولة.
)(2إذا كانت البٌانات أو المستندات أو األنواع األخرى من األدلة قد قدمها شاهد أو خبٌر ,تخضع اإلحالة ألحكام المادة .68
ج ) ٌجوز للمحكمة بالشروط المبٌنة فً هذه الفقرة ,أن توافق على طلب مساعدة تقوم دولة ؼٌر طرؾ فً النظام األساسً بتقدٌمه
بموجب هذه الفقرة.

المــادة () 94
تؤجٌل تنفٌذ طلب فٌما ٌتعلق بتحقٌق جار أو مقاضاة جارٌة
1إذا كان من شؤن التنفٌذ الفوري لطلب ما أن ٌتدخل فً تحقٌق جار أو مقاضاة جارٌة عن دعوى تختلؾ عن الدعوى التً ٌتعلق بهاالطلب ,جاز للدولة الموجه إلٌها الطلب أن تإجل تنفٌذه لفترة زمنٌة ٌتفق علٌها مع المحكمة ,ؼٌر أن التؤجٌل ٌجب أال ٌطول ألكثر مما
ٌلزم الستكمال التحقٌق ذي
الصلة أو المقاضاة ذات الصلة فً الدولة الموجه إلٌها الطلب ,وقبل اتخاذ قرار بشؤن التؤجٌلٌ ,نبؽً
للدولة الموجه إلٌها الطلب أن تنظر فٌما إذا كان ٌمكن تقدٌم المساعدة فورا ,رهنا بشروط معٌنة.
2إذا اتخذ قرار بالتؤجٌل عمال بالفقرة  ,7جاز للمدعً العام ,مع ذلك  ,أن ٌلتمس اتخاذ تدابٌر للمحافظة على األدلة  ,وفقا للفقرة ( 7ي)من المادة .93

المــادة () 95

تؤجٌل تنفٌذ طلب فٌما ٌتعلق بالطعن فً مقبولٌة الدعوى
ٌجوز للدولة الموجه إلٌها الطلب  ,دون المساس بالفقرة  5من المادة  , 53تؤجٌل تنفٌذ طلب فً إطار هذا الباب حٌث ٌوجد طعن فً
مقبولٌة الدعوى قٌد النظر أمام المحكمة عمال بالمادة  78أو المادة  .79وذلك رهنا بقرار من المحكمة ما لم تكن المحكمة قد أمرت تحدٌدا
بؤن للمدعً العام أن ٌواصل جمع األدلة عمال بالمادة  78أو المادة .79

المــادة () 96
مضمون طلب األشكال األخرى للمساعدة بمقتضى المادة 93
ٌ1قدم طلب األشكال األخرى للمساعدة المشار إلٌها فً المادة  93كتابة ,وٌجوز فً الحاالت العاجلة تقدٌم الطلب بؤٌة واسطة من شؤنهاأن توصل وثٌقة مكتوبة ,شرٌطة تؤكٌد الطلب عن طرٌق القناة المنصوص علٌها فً الفقرة ( 7أ) من المادة .87
ٌ2جب أن ٌتضمن الطلب أو أن ٌإٌد ,حسب االقتضاء ,بما ٌلً:-أ ) بٌان موجز بالؽرض من الطلب والمساعدة المطلوبة  ,بما فً ذلك األساس القانونً للطلب واألسباب الداعٌة له.
ب) أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عن موقع أو أوصاؾ أي شخص أو مكان ٌتعٌن العثور أو التعرؾ علٌه لكً ٌجري تقدٌم
المساعدة المطلوبة.
ج ) بٌان موجز بالوقابع األساسٌة التً ٌقوم علٌها الطلب.
د ) أسباب وتفاصٌل أٌة إجراءات أو متطلبات ٌتعٌن التقٌد بها.
هـ) أٌة معلومات قد ٌتطلبها قانون الدولة الموجه إلٌها الطلب من أجل تنفٌذ الطلب.
و ) أٌة معلومات أخرى ذات صلة لكً ٌجري تقدٌم المساعدة المطلوبة.
3تتشاور الدولة الطرؾ مع المحكمة بناء على طلب المحكمة  ,سواء بصورة عامة أو بخصوص مسؤلة محددة  ,فٌما ٌتعلق بؤٌةمتطلبات ٌقضً بها قانونها الوطنً وتكون واجبة التطبٌق فً إطار الفقرة ( 5هـ)  ,وٌكون على الدولة الطرؾ أن توضح للمحكمة ,
خالل هذه المشاورات  ,المتطلبات المحددة فً قانونها الوطنً.
4تنطبق أحكام هذه المادة أٌضا  ,حسب االقتضاء  ,فٌما ٌتعلق بؤي طلب مساعدة ٌقدم إلى المحكمة.المــادة () 97
المشـــاورات
عندما تتلقى دولة طرؾ طلبا بموجب هذا الباب وتحدد فٌما ٌتصل به مشاكل قد تفوق الطلب أو تمنع تنفٌذه  ,تتشاور تلك الدولة مع
المحكمة  ,دون تؤخٌر  ,من أجل تسوٌة المسؤلة  ,وقد تشمل هذه المشاكل فً جملة أمور ما ٌلً:-
أ ) عدم كفاٌة المعلومات الالزمة لتنفٌذ الطلب.
ب) فً حالة طلب بتقدٌم الشخص ٌ ,تعذر  ,رؼم بذل قصارى الجهود  ,تحدٌد مكان وجود الشخص المطلوب  ,أو ٌكون التحقٌق الذي
أجري قد أكد بوضوح أن الشخص الموجود فً الدولة المتحفظة لٌس الشخص المسمى فً األمر.

ج ) أن تنفٌذ الطلب فً شكله الحالً ٌتطلب أن تخل الدولة الموجه إلٌها الطلب بالتزام تعاهدي سابق قابم من جانبها إزاء دولة أخرى.

المــادة () 98
التعاون فٌما ٌتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقدٌم
1ال ٌجوز للمحكمة أن توجه طلب تقدٌم أو مساعدة ٌقتضً من الدولة الموجه إلٌها الطلب أن تتصرؾ على نحو ٌتنافى مع التزاماتهابموجب القانون الدولً فٌما ٌتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسٌة لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة  ,ما لم تستطع المحكمة
أن تحصل أوال على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة.
2ال ٌجوز للمحكمة أن توجه طلب تقدٌم ٌتطلب من الدولة الموجه إلٌها الطلب أن تتصرؾ على نحو ال ٌتفق مع التزاماتها بموجباتفاقات دولٌة تقتضً موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقدٌم شخص تابع لتلك
الدولة إلى المحكمة  ,ما لم ٌكن بوسع المحكمة أن تحصل أوال على تعاون الدولة المرسلة إلعطاء موافقتها على التقدٌم.

المــادة () 99
تنفٌذ الطلبات المقدمة بموجب المادتٌن  93و 96
1تنفذ طلبات المساعدة وفق اإلجراء ذي الصلة بموجب قانون الدولة الموجه إلٌها الطلب وبالطرٌقة المحددة فً الطلب ما لم ٌكن ذلكمحظورا بموجب القانون المذكور  ,وٌتضمن ذلك اتباع أي إجراء مبٌن فً الطلب أو السماح لألشخاص المحددٌن فً الطلب بحضور
عملٌة التنفٌذ أو المساعدة فٌها.
2فً حالة الطلبات العاجلة  ,ترسل على وجه االستعجال  ,بناء على طلب المحكمة  ,المستندات أو األدلة المقدمة تلبٌة لهذه الطلبات.3ترسل الردود الواردة من الدولة الموجه إلٌها الطلب بلؽتها وشكلها األصلٌٌن.4دون اإلخالل بالمواد األخرى فً هذا الباب وعندما ٌكون األمر ضرورٌا للتنفٌذ الناجح لطلب ٌمكن تنفٌذه دون أٌة تدابٌر إلزامٌة  ,بمافً ذلك على وجه التحدٌد عقد مقابلة مع شخص أو أخذ أدلة منه على أساس طوعً  ,مع القٌام بذلك دون حضور سلطات الدولة الطرؾ
الموجه إلٌها الطلب إذا كان ذلك ضرورٌا لتنفٌذ الطلب  ,وإجراء معاٌنة لموقع عام أو أي مكان عام آخر دون تعدٌل ٌ ,جوز للمدعً العام
تنفٌذ هذا الطلب فً إقلٌم الدولة مباشرة  ,وذلك على النحو التالً:-
أ ) عندما تكون الدولة الطرؾ الموجه إلٌها الطلب هً دولة ادعً ارتكاب الجرٌمة فً إقلٌمها  ,وكان هناك قرار بشؤن المقبولٌة بموجب
المادة  78أو المادة ٌ , 79جوز للمدعً العام تنفٌذ هذا الطلب مباشرة بعد إجراء كافة المشاورات الممكنة مع الدولة الطرؾ الموجه إلٌها
الطلب.
ب) ٌجوز للمدعً العام  ,فً الحاالت األخرى  ,تنفٌذ مثل هذا الطلب بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرؾ الموجه إلٌها الطلب
ومراعاة أٌة شروط معقولة أو شواؼل تثٌرها تلك الدولة الطرؾ  ,وعندما تبٌن الدولة الطرؾ الموجه إلٌها الطلب وجود مشاكل تتعلق
بتنفٌذ الطلب بموجب هذه الفقرة الفرعٌة  ,تتشاور مع المحكمة دون تؤخٌر من أجل حل هذه المسؤلة.
5تنطبق أٌضا على تنفٌذ طلبات المساعدة  ,المقدمة وفقا لهذه المادة  ,األحكام التً تبٌح للشخص  ,الذي تستمع إلٌه المحكمة أو تستجوبهبموجب المادة  , 75االحتجاج بالقٌود الرامٌة إلى منع إفشاء معلومات سرٌة متصلة بالدفاع الوطنً أو األمن الوطنً.

المــادة () 700
التكالٌـــؾ
1تتحمل الدولة الموجه إلٌها الطلب التكالٌؾ العادٌة لتنفٌذ الطلبات فً إقلٌمها  ,باستثناء التكالٌؾ التالٌة التً تتحملها المحكمة:-أ ) التكالٌؾ المرتبطة بسفر الشهود والخبراء وأمنهم أو بالقٌام فً إطار المادة  93بنقل األشخاص قٌد التحفظ.
ب) تكالٌؾ الترجمة التحرٌرٌة والترجمة الشفوٌة والنسخ.
ج ) تكالٌؾ السفر وبدالت اإلقامة للقضاة والمدعً العام ونواب المدعً العام والمسجل ونابب المسجل وموظفً أي جهاز من أجهزة
المحكمة.
د ) تكالٌؾ الحصول على أي رأي أو تقرٌر للخبراء تطلبه المحكمة.
هـ) التكالٌؾ المرتبطة بنقل أي شخص ٌجري تقدٌمه إلى المحكمة من جانب الدولة المتحفظة.
و ) أٌة تكالٌؾ استثنابٌة قد تترتب على تنفٌذ الطلب  ,بعد إجراء مشاورات بهذا الشؤن.
2تنطبق أحكام الفقرة  " 7حسبما ٌكون مناسبا  ,على الطلبات الموجهة من الدول األطراؾ إلى المحكمة وفً هذه الحالة  ,تتحملالمحكمة تكالٌؾ التنفٌذ العادٌة.

المــادة () 707
قاعدة التخصٌص
1ال تتخذ إجراءات ضد الشخص الذي ٌقدم إلى المحكمة بموجب هذا النظام األساسً وال ٌعاقب هذا الشخص أو ٌحتجز بسبب أي سلوكارتكب قبل تقدٌمه ٌخالؾ السلوك أو النهج السلوكً الذي ٌشكل أساس الجرابم التً تم بسببها تقدٌمه.
ٌ2جوز للمحكمة أن تطلب من الدولة التً قدمت الشخص إلى المحكمة أن تتنازل عن المتطلبات المنصوص علٌها فً الفقرة  7وٌكونعلى المحكمة تقدٌم ما ٌقتضٌه األمر من معلومات إضافٌة وفقا للمادة  , 97وتكون للدول األطراؾ صالحٌة تقدٌم تنازل إلى المحكمة ,
وٌنبؽً لها أن تسعى إلى ذلك.

المــادة () 705
استخدام المصطلحات
ألؼراض هذا النظام األساسً:-

(أ ) ٌعنً " التقدٌم " نقل دولة ما شخصا إلى المحكمة عمال بهذا النظام األساسً.
(ب) ٌعنً " التسلٌم " نقل دولة ما شخصا إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقٌة أو تشرٌع وطنً.

الباب العاشر
التنفٌـــــــــــــذ

المــادة () 703
دور الدول فً تنفٌذ أحكام السجن
1أ ) ٌنفذ حكم السجن فً دولة تعٌنها المحكمة من قابمة الدول التً تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول األشخاص المحكومعلٌهم.
ب) ٌجوز للدولة  ,لدى إعالن استعدادها الستقبال األشخاص المحكوم علٌهم  ,أن تقرنه بشروط لقبولهم توافق علٌها المحكمة وتتفق مع
أحكام هذا الباب.
ج ) تقوم الدولة المعٌنة فً أٌة حالة بذاتها بإبالغ المحكمة فورا بما إذا كانت تقبل الطلب.
2أ ) تقوم دولة التنفٌذ بإخطار المحكمة بؤٌة ظروؾ  ,بما فً ذلك تطبٌق أٌة شروط ٌتفق علٌها بموجب الفقرة ٌ , 7مكن أن تإثربصورة كبٌرة فً شروط السجن أو مدته  ,وٌتعٌن إعطاء المحكمة مهلة ال تقل عن ٌ 45وما من موعد إبالؼها بؤٌة ظروؾ معروفة أو
منظورة من هذا النوع  ,وخالل تلك الفترة  ,ال ٌجوز لدولة التنفٌذ أن تتخذ أي إجراء ٌخل بالتزاماتها بموجب المادة .770
ب) حٌثما ال تستطٌع المحكمة أن توافق على الظروؾ المشار إلٌها فً الفقرة الفرعٌة (أ)  ,تقوم المحكمة بإخطار دولة التنفٌذ بذلك
وتتصرؾ وفقا للفقرة  7من المادة .704
3لدى ممارسة المحكمة تقدٌرها الخاص إلجراء أي تعٌٌن بموجب الفقرة  , 7تؤخذ فً اعتبارها ما ٌلً:-أ ) مبدأ وجوب تقاسم الدول األطراؾ مسبولٌة تنفٌذ أحكام السجن  ,وفقا لمبادئ التوزٌع العادل على النحو المنصوص علٌه فً القواعد
اإلجرابٌة و قواعد اإلثبات.
ب) تطبٌق المعاٌٌر السارٌة على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولٌة مقبولة على نطاق واسع.
ج) آراء الشخص المحكوم علٌه.
د ) جنسٌة الشخص المحكوم علٌه.
هـ) أٌة عوامل أخرى تتعلق بظروؾ الجرٌمة أو الشخص المحكوم علٌه أو التنفٌذ الفعلً للحكم حٌثما ٌكون مناسبا لدى تعٌٌن دولة
التنفٌذ.

4فً حالة عدم تعٌٌن أي دولة بموجب الفقرة ٌ , 7نفذ حكم السجن فً السجن الذي توفره الدولة المضٌفة ,وفقا للشروط المنصوصعلٌها فً اتفاق المقر المشار إلٌه فً الفقرة  5من المادة  3وفً هذه الحالة  ,تتحمل المحكمة التكالٌؾ الناشبة عن تنفٌذ حكم السجن.

المــادة () 704
تؽٌٌر دولة التنفٌذ المعٌنة
ٌ1جوز للمحكمة أن تقرر  ,فً أي وقت  ,نقل الشخص المحكوم علٌه إلى سجن تابع لدولة أخرىٌ2جوز للشخص المحكوم علٌه أن ٌقدم إلى المحكمة  ,فً أي وقت  ,طلبا بنقله من دولة التنفٌذ.المــادة () 705
تنفٌذ حكم السجن
1رهنا بالشروط التً تكون الدولة قد حددتها وفقا للفقرة ( 7ب) من المادة ٌ , 703كون حكم السجن ملزما للدول األطراؾ وال ٌجو زلهذه الدول تعدٌله بؤي حال من األحوال.
ٌ2كون للمحكمة وحدها الحق فً البت فً أي طلب استبناؾ وإعادة نظر  ,وال ٌجوز لدولة التنفٌذ أن تعوق الشخص المحكوم علٌه عنتقدٌم أي طلب من هذا القبٌل.

المــادة () 706
اإلشراؾ على تنفٌذ الحكم وأوضاع السجن
ٌ1كون تنفٌذ حكم السجن خاضعا إلشراؾ المحكمة ومتفقا مع المعاٌٌر التً تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولٌة مقبولة علىنطاق واسع.
ٌ2حكم أوضاع السجن قانون دولة التنفٌذ وٌجب أن تكون هذه األوضاع متفقة مع المعاٌٌر التً تنظم معاملة السجناء والمقررةبمعاهدات دولٌة مقبولة على نطاق واسع  ,وال ٌجوز بؤي حال من األحوال أن تكون هذه األوضاع أكثر أو أقل ٌسرا من األوضاع
المتاحة للسجناء المدانٌن بجرابم مماثلة فً دولة التنفٌذ.
3-تجرى االتصاالت بٌن الشخص المحكوم علٌه والمحكمة دون قٌود وفً جو من السرٌة.

المــادة () 707
نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم
1عقب إتمام مدة الحكم ٌجوز  ,وفقا لقانون دولة التنفٌذ  ,نقل الشخص الذي ال ٌكون من رعاٌا دولة التنفٌذ  ,إلى دولة ٌكون علٌهااستقباله أو إلى دولة أخرى توافق على استقباله  ,مع مراعاة رؼبات الشخص المراد نقله إلى تلك الدولة  ,ما لم تؤذن دولة التنفٌذ للشخص
بالبقاء فً إقلٌمها.

2تتحمل المحكمة التكالٌؾ الناشبة عن نقل الشخص إلى دولة أخرى عمال بالفقرة  , 7إذا لم تتحمل أٌة دولة تلك التكالٌؾ.3رهنا بؤحكام المادة ٌ , 708جوز أٌضا لدولة ال تنفٌذ أن تقوم  ,وفقا لقانونها الوطنً  ,بتسلٌم الشخص أو تقدٌمه إلى الدولة التً طلبتتسلٌمه أو تقدٌمه بؽرض محاكمته أو تنفٌذ حكم صادر بحقه.

المــادة () 708
القٌود على المقاضاة أو العقوبة على جرابم أخرى
1الشخص المحكوم علٌه الموضوع تحت التحفظ لدى دولة التنفٌذ ال ٌخضع للمقاضاة أو العقوبة أو التسلٌم إلى دولة ثالثة عن أيسلوك ارتكبه قبل نقله إلى دولة التنفٌذ  ,ما لم تكن المحكمة قد وافقت على تلك المقاضاة أو العقوبة أو التسلٌم بناء على طلب دولة التنفٌذ.

2تبت المحكمة فً المسؤلة بعد االستماع إلى آراء الشخص المحكوم علٌه.ٌ3توقؾ انطباق الفقرة  7إذا بقً الشخص المحكوم علٌه أكثر من ٌ 30وما بإرادته فً إقلٌم دولة التنفٌذ بعد قضاء كل مدة الحكم الذيحكمت به المحكمة  ,أو عاد إلى إقلٌم تلك الدولة بعد مؽادرته له.

المــادة () 709
تنفٌذ تدابٌر التؽرٌم والمصادرة
1تقوم الدول األطراؾ بتنفٌذ تدابٌر التؽرٌم أو المصادرة التً تؤمر بها المحكمة بموجب الباب  , 7وذلك دون المساس بحقوق األطراؾالثالثة الحسنة النٌة  ,ووفقا إلجراءات قانونها الوطنً.
2إذا كانت الدولة الطرؾ ؼٌر قادرة على إنفاذ أمر مصادرة  ,كان علٌها أن تتخذ تدابٌر السترداد قٌمة العابدات أو الممتلكات أواألصول التً تؤمر المحكمة بمصادرتها  ,وذلك دون المساس بحقوق األطراؾ الثالثة الحسنة النٌة.
3تحول إلى المحكمة الممتلكات أو عابدات بٌع العقارات  ,أو حٌثما ٌكون مناسبا  ,عابدات بٌع الممتلكات األخرى التً تحصل علٌهادولة طرؾ نتٌجة لتنفٌذها حكما أصدرته المحكمة.

المــادة () 770
قٌام المحكمة بإعادة النظر فً شؤن تخفٌض العقوبة
1ال ٌجوز لدولة التنفٌذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التً قضت بها المحكمة.2للمحكمة وحدها حق البت فً أي تخفٌؾ للعقوبة  ,وتبت فً األمر بعد االستماع إلى الشخص.3تعٌد المحكمة النظر فً حكم العقوبة لتقرٌر ما إذا كان ٌنبؽً تخفٌفه  ,وذلك عندما ٌكون الشخص قد قضى ثلثً مدة العقوبة  ,أوخمسا وعشرٌن سنة فً حالة السجن المإبد  ,وٌجب أال تعٌد المحكمة النظر فً الحكم قبل انقضاء المدد المذكورة.

ٌ4جوز للمحكمة  ,لدى إعادة النظر بموجب الفقرة  , 3أن تخفؾ حكم العقوبة  ,إذا ما ثبت لدٌها توافر عامل أو أكثر من العوامل التالٌة:أ ) االستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة فٌما تقوم به من أعمال التحقٌق والمقاضاة.
ب) قٌام الشخص طوعا بالمساعدة على إنفاذ األحكام واألوامر الصادرة عن المحكمة فً قضاٌا أخرى ,وباألخص المساعدة فً تحدٌد
مكان األصول الخاضعة ألوامر بالؽرامة أو المصادرة أو التعوٌض التً ٌمكن استخدامها لصالح المجنً علٌهم  ,أو
ج ) أٌة عوامل أخرى تتثبت حدوث تؽٌٌر واضح وهام فً الظروؾ ٌكفً لتبرٌر تخفٌؾ العقوبة على النحو المنصوص علٌه فً القواعد
اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.

5إذا قررت المحكمة  ,لدى إعادة النظر ألول مرة بموجب الفقرة  , 3أنه لٌس من المناسب تخفٌؾ حكم العقوبة  ,كان علٌها فٌما بعد أنتعٌد النظر فً موضوع التخفٌؾ حسب المواعٌد ووفقا للمعاٌٌر التً تحددها القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.

المــادة () 777
القـــرار
إذا فر شخص مدان كان موضوعا تحت التحفظ وهرب من دولة التنفٌذ  ,جاز لهذه الدولة بعد التشاور مع المحكمة  ,أن تطلب من الدولة
الموجود فٌها الشخص  ,تقدٌمه بموجب الترتٌبات الثنابٌة أو المتعددة األطراؾ القابمة  ,وٌجوز لها أن تطلب من المحكمة أن تعمل على
تقدٌم ذلك الشخص  ,وللمحكمة أن توعز بنقل الشخص إلى الدولة التً كان ٌقضً فٌها مدة العقوبة أو إلى دولة أخرى تعٌنها المحكمة.

الباب الحادي عشر
جمعٌة الدول األطراؾ

المــادة () 775

جمعٌة الدول األطراؾ
1تنشؤ بهذا جمعٌة للدول األطراؾ فً هذا النظام األساسً  ,وٌكون لكل دولة طرؾ ممثل واحد فً الجمعٌة ٌجوز أن ٌرافقه مناوبونومستشارون  ,وٌجوز أن تكون للدول األخرى الموقعة على النظام األساسً أو على الوثٌقة الختامٌة صفة المراقب فً الجمعٌة.
2تقوم الجمعٌة بما ٌلً:-أ ) نظر واعتماد توصٌات اللجنة التحضٌرٌة  ,حسبما ٌكون مناسبا.
ب) توفٌر الرقابة اإلدارٌة على هٌبة الرباسة والمدعً العام والمسجل فٌما ٌتعلق بإدارة المحكمة.
ج ) النظر فً تقارٌر وأنشطة المكتب المنشؤ بموجب الفقرة  , 3واتخاذ اإلجراءات المناسبة فٌما ٌتعلق بهذه التقارٌر واألنشطة.
د ) النظر فً مٌزانٌة المحكمة والبت فٌها.
هـ) ت قرٌر ما إذا كان ٌنبؽً تعدٌل عدد القضاة وفقا للمادة .36
و ) النظر  ,عمال بالفقرتٌن  5و  7من المادة  , 87فً أٌة مسؤلة تتعلق بعدم التعاون.
ز ) أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام األساسً ومع القواعد اإلجرابٌة وقواعد اإلثبات.
3أ ) ٌكون للجمعٌة مكتب ٌتؤلؾ من ربٌس وناببٌن للربٌس و  78عضوا تنتخبهم الجمعٌة لمدة ثالث سنوات.ب) تكون للمكتب صفة تمثٌلٌة  ,على أن ٌراعى بصفة خاصة التوزٌع الجؽرافً العادل والتمثٌل المناسب للنظم القانونٌة الربٌسٌة فً
العالم.
ج ) ٌجتمع المكتب كلما كان ذلك ضرورٌا  ,على أال ٌقل عدد االجتماعات عن مرة واحدة فً السنة  ,وٌقوم المكتب بمساعدة الجمعٌة فً
االضطالع بمسبولٌاتها.
ٌ4جوز للجمعٌة أن تنشا أٌة هٌبات فرعٌة تقتضٌها الحاجة  ,بما فً ذلك إنشاء آلٌة رقابة مستقلة ألؼراض التفتٌش والتقٌٌم والتحقٌقفً شبون المحكمة  ,وذلك لتعزٌز كفاءة المحكمة واالقتصاد فً نفقاتها.
ٌ5جوز لربٌس المحكمة والمدعً العام والمسجل أو لممثلٌهم أن ٌشاركوا  ,حسبما ٌكون مناسبا فً اجتماعات الجمعٌة والمكتب.6تعقد الجمعٌة اجتماعاتها فً مقر المحكمة أو فً مقر األمم المتحدة مرة فً السنة  ,وتعقد دورات استثنابٌة إذا اقتضت الظروؾ ذلك ,وٌدعى إلى عقد الدورات االستثنابٌة بمبادرة من المكتب أو بناء على طلب ثلث الدول األطراؾ  ,مالم ٌنص هذا النظام األساسً على
ؼٌر ذلك.

ٌ7كون لكل دولة طرؾ صوت واحد  ,وٌبذل كل جهد للتوصل إلى القرارات بتوافق اآلراء فً الجمعٌة وفً المكتب  ,فإذا تعذرالتوصل إلى توافق فً اآلراء  ,وجب القٌام بما ٌلً  ,ما لم ٌنص النظام األساسً على ؼٌر ذلك:-
أ ) تتخذ القرارات المتعلقة بالمسابل الموضوعٌة بؤؼلبٌة ثلثً الحاضرٌن المصوتٌن على أن ٌشكل وجود أؼلبٌة مطلقة للدول األطراؾ
النصاب القانونً للتصوٌت.

ب) تتخذ القرارات المتعلقة بالمسابل اإلجرابٌة باألؼلبٌة البسٌطة للدول األطراؾ الحاضرة المصوتة.
8ال ٌكون للدولة الطرؾ التً تتؤخر عن سداد اشتراكاتها المالٌة فً تكالٌؾ المحكمة حق التصوٌت فً الجمعٌة وفً المكتب إذا كانالمتؤخر علٌها مساوٌا لقٌمة االشتراكات المستحقة علٌها فً السنتٌن الكاملتٌن السابقتً ن أو زابدة عنها  ,وللجمعٌة مع ذلك أن تسمح لهذه
الدولة الطرؾ بالتصوٌت فً الجمعٌة و فً المكتب إذا اقتنعت بؤن عدم الدفع ناشا عن أسباب ال قبل للدول الطرؾ بها.
9تعتمد الجمعٌة نظامها الداخلً.10-تكون اللؽات الرسمٌة ولؽات العمل بالجمعٌة هً اللؽات الرسمٌة ولؽات العمل بالجمعٌة العامة لألمم المتحدة.

الباب الثانً عشر
التموٌـــــــــــل

المــادة () 773
النظام المالً
مالم ٌنص تحدٌدا على ؼٌر ذلك  ,تخضع جمٌع المسابل المالٌة المتصلة بالمحكمة  ,واجتماعات جمعٌة الدول األطراؾ  ,بما فً ذلك
مكتبها وهٌباتها الفرعٌة  ,لهذا النظام األساسً وللنظام المالً والقواعد المالٌة التً تعتمدها جمعٌة الدول األطراؾ.
المــادة () 774
دفع النفقـــات
تدفع نفقات المحكمة وجمعٌة الدول األطراؾ  ,بما فً ذلك مكتبها وهٌباتها الفرعٌة  ,من أموال المحكمة.

المــادة () 775
أموال المحكمة وجمعٌة الدول األطراؾ
تؽطى نفقات المحكمة وجمعٌة الدول األطراؾ  ,بما فً ذلك مكتبها وهٌباتها الفرعٌة المحددة فً المٌزانٌة التً تقررها جمعٌة الدول
األطراؾ من المصادر التالٌة:-
(أ ) االشتراكات المقررة للدول األطراؾ.
(ب) األموال المقدمة من األمم المتحدة  ,رهنا بموافقة الجمعٌة العامة  ,وبخاصة فٌما ٌتصل بالنفقات المتكبدة نتٌجة لإلحاالت من مجلس
األمن.

المــادة () 776
التبرعـــــات
مع عدم اإلخالل بؤحكام المادة  , 775للمحكمة أن تتلقى وأن تستخدم التبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولٌة واألفراد
والشركات والكٌانات األخرى  ,كؤموال إضافٌة  ,وفقا للمعاٌٌر ذات الصلة التً تعتمدها جمعٌة الدول األطراؾ.

المــادة () 777
تقرٌر االشتراكات
تقرر اشتراكات الدول األطراؾ وفقا لجدول متفق علٌه لألنصبة المقررة ٌ ,ستند إلى الجدول الذي تعتمده األمم المتحدة لمٌزانٌتها العادٌة
وٌعدل وفقا للمبادئ التً ٌستند إلٌها ذلك الجدول.

المــادة () 778
المراجعة السنوٌة للحسابات
تراجع سنوٌا سجالت المحكمة ودفاترها وحساباتها  ,بما فً ذلك بٌاناتها المالٌة السنوٌة  ,من قبل مراجع حسابات مستقل.

الباب الثالث عشر
األحكام الختامٌة

المــادة () 779
تسوٌة المنازعات
ٌ1-سوى أي نزاع ٌتعلق بالوظابؾ القضابٌة للمحكمة بقرار من المحكمة.

ٌ2حال إلى جمعٌة الدول األطراؾ أي نزاع آخر بٌن دولتٌن أو أكثر من الدول األطراؾ بشؤن تفسٌر أو تطبٌق هذا النظام األساسً الٌسوى عن طرٌق المفاوضات فً ؼضون ثالثة أشهر من بداٌته  ,وٌجوز للجمعٌة أن تسعى هً ذاتها إلى تسوٌة النزاع أو أن تتخذ
توصٌات بشؤن أٌة وسابل أخرى لتسوٌة النزاع  ,بما فً ذلك إحالته إلى محكمة العدل الدولٌة وفقا للنظام األساسً لتلك المحكمة.

المــادة () 750
التحفظـــات
ال ٌجوز إبداء أٌة تحفظات على هذا النظام األساسً.

المــادة () 757
التعدٌــــالت
1بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام األساسً ٌ ,جوز ألٌة دولة طرؾ أن تقترح تعدٌالت علٌه  ,وٌقدم نص أي تعدٌلمقترح إلى األمٌن العام لألمم المتحدة لٌقوم على الفور بتعمٌمه على جمٌع الدول األطراؾ.
2تقرر الجمعٌة التالٌة للدول األطراؾ ما إذا كانت ستتناول االقتراح أم ال  ,وذلك بؤؼلبٌة الحاضرٌن المصوتٌن وفً موعد ال ٌسبقانقضاء ثالثة أشهر من تارٌخ اإلخطار  ,وللجمعٌة أن تتناول االقتراح مباشرة ولها أن تعقد مإتمرا استعراضٌا خاصا إذا اقتضى األمر
ذلك.
ٌ3لزم توافر أؼلبٌة ثلثً الدول األطراؾ العتماد أي تعدٌل ٌتعذر بصدده التوصل إلى توافق آراء فً اجتماع لجمعٌة الدول األطراؾ أوفً مإتمر استعراضً.
4باستثناء الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرة ٌ 5بدأ نفاذ التعدٌل بالنسبة إلى جمٌع الدول األطراؾ بعد سنة واحدة من إٌداع صكوكالتصدٌق أو القبول لدى األمٌن العام لألمم المتحدة من قبل سبعة أثمانها.
ٌ5صبح أي تعدٌل على المادة  5من هذا النظام األساسً نافذا بالنسبة إلى الدول األطراؾ التً تقبل التعدٌل  ,وذلك بعد سنة واحدة منإٌداع صكوك التصدٌق أو القبول الخاصة بها  ,وفً حالة الدولة الطرؾ التً التقبل التعدٌل ٌ ,كون على المحكمة أال تمارس اختصاصها
فٌما ٌتعلق بجرٌمة مشمولة بالتعدٌل عندما ٌرتكب هذه الجرٌمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب الجرٌمة فً إقلٌمها.

6إذا قبل تعدٌال ما سبعة أثمان الدول األطراؾ وفقا للفقرة  , 4جاز ألٌة دولة طرؾ لم تقبل التعدٌل أن تنسحب من النظام األساسًانسحابا نافذا فً الحال  ,بالرؼم من الفقرة  7من المادة  757ولكن رهنا بالفقرة  5من المادة  , 757وذلك بتقدٌم إشعار فً موعد ال
ٌتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ التعدٌل.
ٌ7عمم األمٌن العام لألمم المتحدة على جمٌع الدول األطراؾ أي تعدٌل ٌعتمد فً اجتماع لجمعٌة الدول األطراؾ أو فً مإتمراستعراضً.

المــادة () 755

التعدٌالت على األحكام ذات الطابع المإسسً
ٌ1جوز ألٌة دولة طرؾ أن تقترح فً أي وقت من األوقات ,بالرؼم من الفقرة  7من المادة  , 757تعدٌالت على أحكام النظام األساسًذات الطابع المإسسً البحت  ,وهً المادة  55والفقرتان  8و  9من المادة  36والمادتان  37و  38والفقرات ( 7الجملتان األولٌان) و 5و
 4من المادة  , 39والفقرات  4إلى  9من المادة  , 45والفقرتان  5و  3من المادة  , 43والمواد  44و  46و  47و  49وٌقدم نص أي
تعدٌل مقترح إلى األمٌن العام لألمم المتحدة أو أي شخص آخر تعٌنه جمعٌة الدول األطراؾ لٌقوم فورا بتعمٌمه على جمٌع الدول
األطراؾ وعلى ؼٌرها ممن ٌشاركون فً الجمعٌة.
2تعتمد جمعٌة الدول األطراؾ أو مإتمر استعراضً بؤؼلبٌة ثلثً الدول األطراؾ  ,أٌة تعدٌالت مقدمة بموجب هذه المادة ٌتعذرالتوصل إلى توافق آراء بشؤنها  ,وٌبدأ نفاذ هذه التعدٌالت بالنسبة إلى جمٌع الدول األطراؾ بعد انقضاء ستة أشهر من اعتمادها من قبل
الجمعٌة أو من قبل المإتمر حسب الحالة.

المــادة () 753
استعراض النظام األساسً
1بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظام األساسً ٌ ,عقد األمٌن العام لألمم المتحدة مإتمرا استعراضٌا للدول األطراؾ للنظرفً أٌة تعدٌالت على هذا النظام األساسً  ,وٌجوز أن ٌشمل االستعراض قابمة الجرابم الواردة فً المادة  , 5دون أن ٌقتصر علٌها ,
وٌكون هذا المإتمر مفتوحا للمشاركٌن فً جمعٌة الدول األطراؾ وبنفس الشروط.
ٌ2كون على األمٌن العام لألمم المتحدة فً أو وقت تال  ,أن ٌعقد مإتمرا استعراضٌا  ,بموافقة أؼلبٌة الدول األطراؾ  ,وذلك بناء علىطلب أي دولة طرؾ ولل أؼراض المحددة فً الفقرة .7
3-تسري أحكام الفقرات  3إلى  7من المادة  757على اعتماد وبدء نفاذ أي تعدٌل للنظام األساسً ٌنظر فٌه خالل مإتمر استعراضً.

المــادة () 754
حكم انتقالً
بالرؼم من أحكام الفقرة  7من المادة ٌ , 75جوز للدولة  ,عندما تصبح طرفا فً هذا النظام األساسً أن تعلن عدم قبولها اختصاص
المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سرٌان هذا النظام األساسً علٌها  ,وذلك فٌما ٌتعلق بفبة الجرابم المشار إلٌها فً المادة  8لدى حصول
ادعاء بؤن مواطنٌن من تلك الدولة قد ارتكبوا جرٌمة من تلك الجرابم أو أن الجرٌمة قد ارتكبت فً إقلٌمها  ,وٌمكن فً أي وقت سحب
اإلعالن الصادر بموجب هذه المادة  ,وٌعاد النظر فً أحكام هذه المادة فً المإتمر االستعراضً الذي ٌعقد وفقا للفقرة  7من المادة .753

المــادة () 755
التوقٌع أو التصدٌق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام
ٌ1فتح باب التوقٌع على هذا النظام األساسً أمام جمٌع الدول فً روما  ,بمقر منظمة األمم المتحدة لألؼذٌة والزراعة فً  77تموز /ٌولٌه  , 7998وٌظل باب التوقٌع على النظام األساسً مفتوحا بعد ذلك فً روما  ,بوزارة الخارجٌة اإلٌطالٌة  ,حتى  77تشرٌن األول /
أكتوبر  , 7998وبعد هذا التارٌخ ٌ ,ظل باب التوقٌع على النظام األساسً مفتوحا فً نٌوٌورك  ,بمقر األمم المتحدة حتى  37كانون
األول  /دٌسمبر .5000

ٌ2خضع هذا النظام األساسً للتصدٌق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة  ,وتودع صكوك التصدٌق أو القبول أو الموافقةلدى األمٌن العام لألمم المتحدة.
ٌ3-فتح باب االنضمام إلى هذا النظام األساسً أمام جمٌع الدول  ,وتودع صكوك االنضمام لدى األمٌن العام لألمم المتحدة.

المــادة () 756
بدء النفاذ
ٌ1بدأ نفاذ هذا النظام األساسً فً الٌوم األول من الشهر الذي ٌعقب الٌوم الستٌن من تارٌخ إٌداع الصك الستٌن للتصدٌق أو القبول أوالموافقة أو االنضمام لدى األمٌن العام لألمم المتحدة.
2بالنسبة لكل دولة تصدق على النظام األساسً أو تقبله أو توافق علٌه أو تنضم إلٌه بعد إٌداع الصك الستٌن للتصدٌق أو القبول أوالموافقة أو االنضمام ٌ ,بدأ نفاذ النظام األساسً فً الٌوم األول من الشهر الذي ٌعقب الٌوم الستٌن من تارٌخ إٌداع تلك الدولة صك
تصدٌقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

المــادة () 757
االنســــحاب
1ألٌة دولة طرؾ أن تنسحب من هذا النظام األساسً بموجب إخطار كتابً ٌوجه إلى األمٌن العام لألمم المتحدة  ,وٌصبح هذااالنسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تارٌخ تسلم اإلخطار  ,مالم ٌحدد اإلخطار تارٌخا الحقا لذلك.
2ال تعفى الدولة  ,بسبب انسحابها  ,من االلتزامات التً نشؤت عن هذا النظام األساسً أثناء كونها طرفا فٌه  ,بما فً ذلك أي التزاماتمالٌة قد تكون مستحقة علٌها  ,وال ٌإثر انسحاب الدولة على أي تعاون مع المحكمة فٌما ٌتصل بالتحقٌقات واإلجراءات الجنابٌة التً كان
على الدولة المنسحبة واجب التعاون بشؤنها والتً كانت قد بدأت فً التارٌخ الذي أصبح فٌه االنسحاب نافذا  ,وال ٌمس على أي نحو
مواصلة النظر فً أي مسؤلة كانت قٌد نظر المحكمة بالفعل قبل التارٌخ الذي أصبح فٌه االنسحاب نافذا.

المــادة () 758
حجٌة النصوص
ٌودع أصل هذا النظام األساسً  ,الذي تتساوى فً الحجٌة نصوصه األسبانٌة واإلنكلٌزٌة والروسٌة والصٌنٌة والعربٌة والفرنسٌة  ,لدى
األمٌن العام لألمم المتحدة  ,وٌرسل األمٌن العام نسخا معتمدة منه إلى جمٌع الدول.
وإثباتا لذلك  :قام الموقعون أدناه  ,المفوضون بذلك حسب األصول من حكوماتهم  ,بالتوقٌع على هذا النظام األساسً.
حـــرر  :فً روما فً الٌوم السابع عشر من تموز ٌ /ولٌه 7998

