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  التوجيهية اخلاصة بتعيني حمامي الدفاع املبادئ
 2009مارس /آذار 20

  2009 اكتوبر/االول تشرين ٣٠ يف عدلت
 2010نوفمرب /تشرين الثاين 10عدلت يف 

 الفهرس

 

 الديباجة  أوالً

 

 العامة األحكام  ثانيا

 املعاين  1املادة 

  النفاذ  والدخول حيزالغرض   2املادة 
 ذات احلجيةالنصوص   3املادة 

  التوجيهية املبادئتعديل       4املادة 
  

   مبحامٍ االستعانة يف قاحل  ثالثًا
  مبحامٍ االستعانة يف قاحل              5ادة امل
 يف اختيار حمامٍق احل              6ملادة ا

  مبحام معين االستعانة يف قاحل              7املادة 
 

  امٍالشروط األساسية لتعيني حم  رابعا
  مؤهالت حمامي الدفاع    8املادة 
 جلنة القبول    9املادة 

  على القائمة املُدرجحمامي الدفاع  التزامات    10املادة 
  الشطب من القائمة    11املادة 
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 الدفاع قرار رئيس مكتب طرق الطعن يف     12املادة 

 

  حالة عدم االقتدار مادياحتديد   خامسا
  ثباتإلوعبء ا املاليةاملوارد عن  التصريح   13 املادة

 واملتهمني ملمشتبه ل املوارد املاليةحتديد     14املادة 

 طرق الطعن يف قرار رئيس قلم احملكمة    15املادة 

 للمحكمة  املدفوعةاملالية ات املسامه    16املادة 

 القرار عديلت    17املادة 

 

  امي احملتعيني   سادسا
 مبادئ عامة      18املادة 

    اصاخلاحملامي             19املادة 
  لموارد املاليةالتحديد النهائي لحمام بانتظار تعيني             20ملادة ا
 دائم تعيني حمامٍ            21ملادة ا

  مساعديهو معاون تعيني حمامٍ            22ملادة ا
  خارج مقر احملكمة تعيني حمامٍ            23ملادة ا
 قانوين ممثلتعيني  لف عنالتخ            24ملادة ا

 ةغيابيال اإلجراءات يفقانوين تعيني ممثل  التخلف عن            25املادة 

 قرار التعينيطرق الطعن يف             26املادة 

 املساعدة القضائية ضبط أموالوالقانوين التمثيل  مالءمة            27املادة 

 

  دةاملشورة واملساعو التسهيالت توفري  سابعا
 مبادئ عامة    28املادة 

 احملكمة مبىنداخل التسهيالت     29املادة 

 املشورة القانونية    30املادة 

 ا من أنواع املشورةوغريمهاملساعدة والدعم     31املادة 
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  واملتهمني ماملشتبه  قابلية التطبيق على    32املادة 
 

  التعيني وسحبه تعليق  ثامنا
  ياحملام تعابعلى دفع أ تهموامل بهاملشتبه قدرة     33املادة 

 سحب التعيني وتعليقه    34املادة 

  بعد سحب التعينيالتزامات احملامي     35املادة 

  التعيني مدةمع  دفع املستحقات تناسباً   36املادة 
 

 القانوين أتعاب التمثيل  تاسعا

 ضائيةالقوحدة املساعدة     37املادة 

 واملصاريف ألتعابمسؤولية دفع ا    38املادة 

  فريق الدفاعأعضاء واملعينني احملامني  تعابدفع أ    39املادة 
  مصاريف السفر    40املادة 
  قامة اليوميةإلبدالت ا    41املادة 
  تكاليف الترمجة التحريرية والترمجة الفورية    42املادة 
  اخلالفاتحلّ     43املادة 
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 ةالديباج  أوالً

  
  
  
  
 

 

 بنان،إن رئيس مكتب الدفاع يف احملكمة اخلاصة بل

 

 1757 رفق بقرار جملس األمن رقماحملكمة اخلاصة بلبنان املُ إنشاء بشأناللبنانية  ة األمم املتحدة وحكومة اجلمهورياإلتفاق بني بالنظر إىل
)2007(، 
 

 

مايو /أيار  30 يف الذي مت اعتماده) 2007( 1757رفق بقرار جملس األمن رقم النظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان املُ وبالنظر إىل
2007، 

 

 

 ،2009مارس /ارذآ 20 العامة بتاريخ ة اهليئةعتمدها القضاة يف جلسااإلثبات اليت و اإلجراءاتقواعد  وبالنظر إىل
 

 

 ،2007ديسمرب /كانون األول 21املوقّع بتاريخ ومقر احملكمة اخلاصة بلبنان  بشأنتفاق بني األمم املتحدة ومملكة هولندا اال إىل وبالنظر
 

 

 ،اجلزائيةيف احملاكمات  ماملشتبه واألحكام ذات الصلة يف الصكوك الدولية املتعلقة باحلقوق األساسية للمتهمني  وبالنظر إىل
 

 

  :كما يلي اخلاصة بتعيني حمامي الدفاع املبادىء التوجيهية صدري
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 األحكام العامة  ثانيا

  
  
  
 

  1املادة 
 املعاين

 

 

  :قصد باملصطلحات اآلتية املعاين الواردة إىل جانب كل منهاي، يهيةهذه املبادىء التوجألغراض 
  
 

من النظام  1 ، الفقرة18لمادة ل وفقًا كل شخص أقرت حبقه مة أو أكثر من قرار االام  :املتهم
 ؛من القواعد )حاء(، الفقرة 68واملادة  األساسي

 

  
 ؛60ص باحملامني املاثلني أمام احملكمة واملعتمد عمالً باملادة نظام آداب مهنة احملاماة اخلا  :نظام آداب مهنة احملاماة

 

  
  من القواعد؛ 22أو املتهم طبقاً للمادة  بهلتمثيل املشتبه حمامٍ يعني       :حمامٍ معاون

  
  

 58 املادتنياملتهم مبوجب  أو بهاملشتبه  لتمثيل يتمتع بالشروط املطلوبة الذيأو  املمثلالشخص       :حمامي الدفاع
 ؛من القواعد 59و

   

  
 ؛دارتهإعن  رفق اإلحتجاز ومسؤوالًًمل ارئيس قلمالاملسؤول لدى احملكمة الذي يعينه رئيس   :حتجازاإل مرفق رئيس
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 ؛املتهم حماميأو /املتهم و        :الدفاع
 

  
 األشخاصوغريه من أو املتهم،  بهاملشتبه رئيس مكتب الدفاع لتمثيل  الذي يعينهحمامي الدفاع   :فريق الدفاع

 ؛ذه املهمةاالضطالع حمامي الدفاع يف  ملساعدةرئيس مكتب الدفاع  يوافق عليهمالذين يعينهم أو 
 

  
 ؛ساسيمن النظام األ 13املادة املنصوص عليه يف املكتب       :مكتب الدفاع

 

  
 ؛ةألخريا وفقاً للتعديالت اخلاصة بتعيني حمامي الدفاع املبادىء التوجيهية      :املبادىء التوجيهية

  
 

  من النظام األساسي؛ 21أو املتهم وفقاً للمادة  بهحمامٍ يعني لتمثيل املشتبه       :حمامٍ رئيسي
  
  
 أو املتهم بهواليت قد يشارك فيها املشتبه لقواعد احملددة يف اجرائية كل مرحلة من املراحل اإل  :جرائيةإ ةحلمر

حتديد وإجراءات  ا فيها اإلجراءات الغيابيةمب جراءات احملاكمةإو جراءات التمهيديةاإلو التحقيق(
 ؛)احملاكمةإعادة جراءات إستئناف وجراءات االإو العقوبة

 

  
 ؛ساسيمن النظام األ) 2( ، الفقرة8لمادة ل اوفقً املُنتخباخلاصة رئيس احملكمة         :الرئيس
 

  
 ؛من النظام األساسي 8ادة لمل اوفقً املُعين اإلجراءات التمهيديةقاضي      :اإلجراءات التمهيدية قاضي
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 ؛ظام األساسيمن الن 11لمادة ل اوفقً املُعيناملدعي العام       :عي العامدامل
 

  
  ؛من النظام األساسي )3(، الفقرة 12لمادة ل اوفقً املُعينرئيس قلم احملكمة       :رئيس قلم احملكمة

   

 

رئيس مكتب الدفاع أو رئيس قلم احملكمة لغرض إدارة النصوص اليت يضعها كل من املدعي العام أو   :األنظمة الداخلية
  ؛مهام املكاتب التابعة هلم

 

 

  ؛2009 مارس/ذارآ  20 عتمدا احملكمة بتاريخاثبات اليت إلاو اإلجراءات قواعد        :القواعد
 

 

واملُرفق بقرار  انيةالنظام األساسي للمحكمة املضموم إىل االتفاق بني األمم املتحدة واجلمهورية اللبن  :النظام األساسي
  ؛2007مايو /أيار 30 والذي مت اعتماده يف) 2007( 1757جملس األمن رقم 

  
 

 ؛الشخص الذي ميلك املدعي العام بشأنه أسباباً معقولة تدفعه لالعتقاد بأنه ارتكب جرمية      :بهاملشتبه 
  
 

  .احملكمة اخلاصة بلبنان        :احملكمة
 

 

  .يشمل استخدام املذكر املؤنث واملفرد اجلمع والعكس بالعكسرة، يف سياق املبادىء التوجيهية احلاض
  . احملكمةحتت سلطة كل األشخاص احملتجزين يف هذه املبادىء التوجيهية  أو املتهمني مكما تشمل اإلشارة إىل املشتبه 
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  2املادة 
  النفاذ والدخول حيزالغرض 

  
 

 

 .حمامي الدفاع يف احملكمة نظام تعيني قننيت لغرضمن القواعد  59 للمادة وفقاً هيةاملبادىء التوجيرئيس مكتب الدفاع هذه  يضع  )ألف
األكثر طريقة بالوالقواعد ساسي نظام األلل وفقًاواملتهمني  ماملشتبه يهدف نظام احملكمة لتعيني حمامي الدفاع إىل ضمان حقوق 

لتحديد ما إذا كان  ةوضوعيامل املعايري املبادىء التوجيهيةهذه  ددحتكما . مبادئ اإلنصاف والكفاءة والتوفري مراعاة مع إنصافًا
الذي والفريق  نياملعين احملامني تعابإجراءات دفع أ، إضافة إىل ن لصاحله حمامٍلكي يعي يتمتع بالشروط املطلوبةأو املتهم  بهاملشتبه 

  .دعمهمي
 

  
 .2009مارس /ارآذ 20ىء التوجيهية حيز النفاذ يف تدخل هذه املباد  )باء
 

  
  

 

  3املادة 
  النصوص ذات احلجية

  
 

عند االختالف، يؤخذ بالنص األكثر توافقاً مع . باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية املبادىء التوجيهية تتساوى من حيث احلجية نصوص
  .واملبادىء التوجيهية روح النظام األساسي والقواعد
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  4املادة 
 يةاملبادىء التوجيهتعديل 

  
 

. تعديل املبادىء التوجيهيةقلم احملكمة أن يقدموا اقتراحات لرئيس للمدعي العام أو س مكتب الدفاع أو لرئيلجيوز ألحد القضاة أو   )ألف
 59  للمادةا رئيس مكتب الدفاع التعديالت بعد موافقة القضاة عليها وفقً يصدر. رئيس مكتب الدفاعإىل  االقتراحاترفع هذه تو

 . دمن القواع
  
بعد سبعة أيام من تاريخ صدور وثيقة رمسية من احملكمة النفاذ  يدخل التعديل حيز، اجلارية القضاياوق املتهمني يف قحب املساسدون ب  )باء

 .أثر رجعيس هلذا التعديل لي. هذا التعديل تتضمن
  
  
 

  اإلستعانة مبحام يف قاحل  ثالثًا
 

 

  5املادة 
 االستعانة مبحامٍ يف قاحل

 

 

 :، حيقأو املتهم يف الدفاع عن نفسه بهاملشتبه حق  ع مراعاةم  )ألف
 

 

 ؛لتحقيقل خاللخيضع لالستجواب الذي  بهللمشتبه  )1
  

 ؛اماال قرارب مت تبليغه شخصيالمتهم الذي لو )2
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 ؛من القواعد 63و  62 ادتنياألشخاص احملتجزين مبوجب امل وال سيما، احملكمة حمتجز حتت سلطةي شخص وأل )3
 

 ،من القواعد 134 املادةاحملكمة مبوجب  حتقري نسب اليه ي شخصوأل )4
 

 سبل دفعأواملتهم ل بهاملشتبه  رفتقا إذا نه رئيس مكتب الدفاعيعيمن القواعد، أو  58 باملادة أو املتهم عمالً بهاملشتبه تاره ، خيمبحاماإلستعانة 
 .من القواعد 59 املادةاحملامي، فتدفع أجره احملكمة مبوجب  أتعاب
 

حملكمة يف أقرب ا ىوضعه قيد االحتجاز لد عندأو املتهم  بهأحد أعضاء مكتبه الذي يعينه باملشتبه يلتقي رئيس مكتب الدفاع أو   )باء
 عناملعلومات واملشورة بأو املتهم  بهاملشتبه يفهمها  ةبلغ ليزوده، لدى احملكمة احتجازهساعة من  24على أال يتجاوز  ممكن وقت
قواعد بالنظام األساسي و وغريها من األحكام القابلة للتطبيق عمالً انوينقالتمثيل ال وتوافر )ألف(ه يف الفقرة ليإ املشار احلق

 .ةصلالوثائق أخرى ذات  ةوأياحلاضرة  املبادىء التوجيهيةو نظام آداب مهنة احملاماةوثبات اإلو اإلجراءات
 

 

 

  6املادة 
 ختيار حمامااحلق يف 

 

 

 .فرصة أقربيف  رئيس مكتب الدفاع لدى توكيالً يودعأن  ختار حمامياًاالذي أو املتهم  هباملشتبه على   )ألف
 

 .إقرارا خطيا بذلك أواملتهم بهاملشتبه من  يطلب رئيس مكتب الدفاعإذا أودع احملامي التوكيل،   )باء
 

س مكتب رئي هيعينمن القواعد،  58  املادةليها يف إشار احملامي املعايري امل استوىف إذا ،نظام آداب مهنة احملاماةمع مراعاة أحكام   )جيم
على  استبعاد احملامي غري متناسب كنما مل يوضد ذلك احملامي  إجراءات تأديبية إال إذا أُقيمتلكي ميثل املتهم أمام احملكمة الدفاع 
  .سوء التصرف املزعوم والعقوبات التأديبية اليت قد ترتل بهأساس 
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  7املادة 
 ستعانة مبحام معنياال يف قاحل

 

 

 

أتعابه مبوجب احملكمة تدفع  االستعانة مبحامٍ معيندفع أتعاب احملامي ل ال ميلك املوارد الالزمةالذي أو املتهم  بهللمشتبه حيق   )ألف
 .احلاضرة املبادىء التوجيهية

 بطلب لتمثيله يف أن يعني حمامٍغب ذي يرأو املتهم ال بهاملشتبه قدم ت، ياحلاضرة من املبادىء التوجيهية 23  أحكام املادةب رهنا  )باء
يقدم الطلب إىل رئيس مكتب الدفاع أو يحال إليه من قبل املشتبه . رضالغ اتسلّمها هلذي اليتستمارة اإل عربرئيس مكتب الدفاع ل

 .نيابة عنهبه أو املتهم أو من قبل شخص مرخص له خطيا بالقيام بذلك 

 على النحو املشار إليه يفتغطية تكاليف دفاعه الالزمة ل ال ميلك املواردعلى دفع أتعاب احملامي إذا  غري قادرأو املتهم  بهبه املشت عتربي  )جيم
 . احلاضرة املبادىء التوجيهيةمن  التاسعللقسم  املساعدة القضائية للمحكمة وفقاً نظام

عرب االستمارة اليت يزودها به رئيس مكتب  يصرح عن مواردهأن لتمثيله ام طلب تعيني حمذي يأو املتهم ال بهاملشتبه ينبغي على   )دال
 . احلاضرة املبادىء التوجيهيةمن  13باملادة  عمالًالدفاع 

تكاليف يستطيع تغطيته من  الذي ال القسط ،أتعاب احملامي القادر على دفع جزء مناملتهم عن دفع احملكمة ت ،17  املادةب رهنا  )هاء
 .احلاضرة لمبادىء التوجيهيةل 1الواردة يف امللحق ي أتعاب احملام دفعحتديد مدى قدرة املتهم على  نظام وجبمب، هدفاع
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 الشروط األساسية لتعيني حمام  رابعا

 

 

 

  8املادة 
 مؤهالت حمامي الدفاع

 

ة قائمهذا الشخص على اسم اج إدرمن رئيس مكتب الدفاع  تأكدإذا أو متهم  بهملشتبه  محامٍكشخص أي  ميكن أن يعني  )ألف
 .من القواعد 59 املادةاملشار إليها يف  احملامني

 

 إذا تأكدمؤقت،  ذات طابع ملح آخرأو ألي أمر  األوللغرض املثول أو متهم  بهملشتبه  خاص محامكشخص أي  ميكن أن يعني  )باء
هذا احملامي وإذا كان  ،من القواعد 59 املادةإليها يف  املشار ة احملامنيقائممن إدراج اسم هذا الشخص على رئيس مكتب الدفاع 

 .خاصمحام كتعيينه ل مستعداً ومتيسراً
 

املستندات اليت تعدد طلب ستمارة ابمن القواعد  59 املادةإدراج إمسه على القائمة املشار إليها يف ذي يسعى إىل احملامي ال دزوي  )جيم
 :يقدمها وال سيماجيب أن 

 

وعدد سنوات اخلربة  كفاءة أخرى ذات صلة ةلدويل أو أيأو القانون اجلنائي ا/و اجلزائيكفاءته يف القانون  بتتثسرية ذاتية  )1
 ؛يف هذا اال

 

على  ينوالقانون اجلنائي الدويل قادرأ اجلزائييف جمايل القانون سنوات من اخلربة  يتمتع كالمها بعشر نين مرجعاسم وعنوا )2
 ؛ية يف هذين االنياملهن املتقدمبكفاءة  املتعلقةملعلومات رئيس مكتب الدفاع باتزويد 

 

 تعابأدفع ل ميلك املوارد الالزمةأو متهم ال  بهملشتبه  احملكمة حمامياً ألن تعينهمستعد ومتيسر أنه  املتقدمفيه  علنبيان يو )3
 .حمامٍ

 

 :ت التاليةاملستندابرئيس مكتب الدفاع  املتقدم يزود ،استمارة الطلبإضافة إىل   )دال
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أو عن هيئات الرقابة املهنية أو /و اليت ينتسب إليها ،ةدولي كانت أو ةوطني ،امنياحمل شهادة كفاءة مهنية صادرة عن نقابة )1
اإلجراءات أو به  املرتلة ةالعقوبات التأديبيعند االقتضاء، والته وحقّه يف ممارسة املهنة، كد مؤهؤتاليت من شأا أن  اجلامعية
 ؛قهحيف اجلارية ة التأديبي

 

ارية اجل زائيةاجلجراءات اإلأو  سجله العديل تبني ةأو يف بلد إقامته الدائم املتقدماملختصة يف بلد  السلطةوشهادة صادرة عن  )2
 .حقهيف 

 

 طلبيأو  )دال(و) جيم(املشار إليها يف الفقرتني  ةاملعلومات املطلوبكل  توافر ويتأكد من ع تسلم الطلبرئيس مكتب الدفا بلّغي  )هاء
بالنسبة إىل  اأولي ايتخذ رئيس مكتب الدفاع قرار ،الطلب استكمالعند . معلومات ناقصة أية تزويد ،املتقدم، عند االقتضاء من

حييل رئيس مكتب  ،احملددةالشروط  بصورة أوليةقد استوىف  املتقدمأن إذا إتضح  .من القواعد 59للمادة  وفقاً املتقدممؤهالت 
 .احلاضرة املبادىء التوجيهيةمن  9واملادة ) جيم(، الفقرة 59 املادةمبوجب  لكي تنظر فيهاإىل جلنة القبول لطلب االدفاع 

 

 

 9املادة 

 جلنة القبول

 

 

 .من القواعد 59 املادةاحملامني على القائمة املشار إليها يف  إدراجنة القبول سؤولة عن جل  )ألف
 

يعين  .من القواعد 59من حمامني اثنني يستوفيان الشروط املنصوص عليها يف املادة كتب الدفاع وتتألّف جلنة القبول من رئيس م  )باء
 عام واحدملدة  وذلك احملامني اللبنانيتني يتبالتشاور مع نقاباحملكمة رئيس  واآلخر من قبل رئيس مكتب الدفاع قبلمن  أحدمها

 . ا يف جلنة القبولما دام عضومن القواعد  59ذكورة باملادة وال يدرج حمام دفاع على القائمة امل. قابلة للتجديد
 

 .املتقدم قدمهااليت املعلومات  التحقق من صحةلجنة القبول ل جيوز  )جيم
 

املتقدم مقابلة مع  بإجراء الطلب تسلماريخ ا من تيوم 28 مدةاألحوال  كلوقت ممكن ال يتجاوز يف  يف أقرب جلنة القبول تقوم  )دال
جيوز . القانون اجلنائي الدويل وأ اجلزائيالقانون جمال تلك املتعلّقة باخلربة والكفاءة يف  حتديدا ،املطلوبةالشروط  استيفائهمن  أكّدللت



STL/BD/2009/03/REV.2    14 / 42 

 

ا، شخصياملتقدم طلب جلنة القبول مقابلة ت عندما. نظام املؤمترات املتلفزةرب اهلاتف أو عرب عأو املتقدم حبضور  هذه املقابلة إجراء
  . هلسفر الزمةحملكمة التكاليف التغطي ا

  
جيوز هلا أن تطلب منهم  ،نكليزية أو الفرنسية لغتهم األمالذين ليست اإل املتقدمنيالتحقق من كفاءة  ر على جلنة القبولذعتيف حال 

  . على سبيل املثال شهادة من معهد لغاتعرب تقدمي  نكليزية أو الفرنسيةإثبات كفاءم اللغوية يف اإل
 

متحان ال إخضاعه وال سيما، من األشكال بأي شكلاملتقدم معلومات إضافية من  طلب، اقتضت الضرورةللجنة القبول، إذا  جيوز  )هاء
 . خمتلفةمن مصادر  أخرى معلومات ةأي طلبو خطي

 

املشار اإلضافية املعلومات  تسلمأو ) دال(يف الفقرة  املذكورةغضون أسبوعني من تاريخ إجراء املقابلة يف تتخذ جلنة القبول قرارها   )واء
 .به حتت طابع اخلصوصية والسريةتفظ ا وحتا مبداوالجلنة القبول حمضر متسك. بقرارهااملتقدم وتبلغ ) هاء(ها يف الفقرة إلي

 

ال . احلاضرة لتوجيهيةاملبادىء امن  12للمادة  هذا القرار وفقاًيف جه على القائمة طلب إعادة النظر الذي رفض إدراللمتقدم جيوز   )زين
من جلنة القبول يطلب  له أن، إجرائيةحدوث خمالفات الرئيس  الحظإذا . القرار أساس وال يفاإلجراء املطبق  يعاد النظر إال يف

 .املتقدمطلب إعادة النظر يف 
 

 

 

 10املادة 

 على القائمة املدرجلتزامات احملامي ا

 

 

لى طرأ عا بأي تغيري رئيس مكتب الدفاع فوربإبالغ من القواعد  59 ملذكورة يف املادةاعلى القائمة  املدرجاحملامي  يقوم  )ألف
حقه سواء على الصعيد قد اختذت يف  أو تأديبية جزائيةإجراءات  ةتصال به وأياالاليت تتيح  بياناتالها ياملعلومات اليت قدمها، مبا ف

 . الوطين أو الدويل
 

   :من القواعد 59املذكورة يف املادة  قائمةعلى ال املدرجاحملامي  يقوم  )باء
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غري واملتهمني  ملتعيينه حمامٍ للمشتبه رئيس مكتب الدفاع، على إستمرار تيسره  طلبناًء على التأكيد، بب )1
 ؛املقتدرين ماديا

 

 .شهرأ ثالثةأو متهم لفترة تفوق  بهملشتبه  لتعيينه كمحامٍا بعدم تيسره إبالغ رئيس مكتب الدفاع فوربو )2
 

 

 11املادة 

 القائمةالشطب من 

 

 

تنبيها  يوجه إليهمن القواعد، بعد أن  59من القائمة املشار إليها يف القاعدة  سم حمامٍاشطب قرر أن يرئيس مكتب الدفاع ل جيوز  )ألف
 :ومينحه فرصة للرد عليه

 

من  )2(، الفقرة الفرعية )ألف( ، الفقرة60 املادةمبوجب  الغرفةأو  ةاإلجراءات التمهيديعلى قرار يصدره قاضي  بناًء )1
 ؛القواعد

 

اليت أصدرت  الغرفةبعد التشاور مع  ،من القواعد 134للمادة  احملكمة وفقاً أقدم على حتقريقد  أن احملامي عندما يتضح )2
 ؛الشأن ذا حكما

 

بعد التشاور مع قاضي  وعند االقتضاء ،نظام آداب مهنة احملاماةمبوجب  تأديبيةرتكب خمالفة اأن احملامي قد  عندما يتضح )3
  ؛باملوضوع ةاملعني الغرفةأو  راءات التمهيديةاإلج

 

يف القائمة أو أنه أخلّ  لكي يدرجرئيس مكتب الدفاع أن احملامي قدم معلومات خاطئة حول مؤهالته لبين تعندما يأو  )4
 .أعاله 10ملادة اليت تنص عليها اتزامات لباال

  
 

 :من القواعد 59 املادةسم احملامي من القائمة املشار إليها يف اكتب الدفاع يشطب رئيس م  )باء
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  ؛من القواعد )3(، الفقرة الفرعية )ألف(، الفقرة 60 املادةمبوجب  الغرفةأو  اإلجراءات التمهيديةقاضي  منعلى قرار  بناًء )1
 

نظام آداب مهنة ب أمام احملكمة عمالً املمارسةمن ي احملام يقضي مبنعوإجراءات تأديبية  اختذ يف إطارعلى قرار ائي  بناًء )2
  ؛احملاماة

 

 .من القواعد 59 املادةا للشروط املشار إليها يف مستوفيعندما ال يعود احملامي أو  )3
 

 

يل حمام معين لتمثسم اطب رئيس مكتب الدفاع ال يش، )3(، الفقرة الفرعية )باء(و ) ألف(أداء مهامه مبوجب الفقرتني  لدى )جيم
 .الغرفةأو  اإلجراءات التمهيديةمن قاضي بذلك ن ذإدون احلصول على ب أو متهم أمام احملكمة، بهمشتبه 

 

 

 

 12املادة 

 قرار رئيس مكتب الدفاعالطعن يف طرق 

 

 

، 11 ملادةوا )واو(، الفقرة الفرعية 9  ادةرئيس مكتب الدفاع مبقتضى امل قراريف النظر  عادةإلرئيس يطلب من اللمحامي أن  وزجي
 .القرارإخطاره با من تاريخ يوم 15 يف غضوناحلاضرة  املبادىء التوجيهيةمن ) 3( ، الفقرة الفرعية)باء(و )ألف( تنيالفقر
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 حالة عدم االقتدار مادياحتديد   خامسا

 

 

 13املادة 

 وعبء اإلثبات املوارد املالية عن التصريح

 

 

 املناسبةعلومات املأن يقدم احلاضرة  املبادىء التوجيهيةمن  7ي يطلب تعيني حمام مبوجب املادة أو املتهم الذ بهاملشتبه على  جيب  )ألف
 .هلذا الغرض ا رئيس مكتب الدفاعزوده ياليت ستمارة اال عربدفع أتعاب احملامي  عجزه عنب فيما يتعلق

 

املكان الذي يف أو املتهم أو  بهاملشتبه يف مكان إقامة  واًءخمتصة س سلطةمن قبل  التصريحاملصادقة، قدر اإلمكان، على هذا  جيب  )باء
 .حسب الظروف باًمناسان آخر يراه رئيس مكتب الدفاع أي مكيف وجد فيه أو ي

 

 .حبسب علمه صحيحة وكاملة يف التصريحواردة املعلومات ال بأنأو املتهم  بهاملشتبه من  إقراراً التصريحأن يتضمن  جيب  )جيم
 

 .صلة ذيتغيري أي طرأ  إذا موارده املاليةعن  التصريح البيانات الواردة يف صححأو املتهم أن ي بهاملشتبه لى جيب ع  )دال
 

إذا كانت لديه أسباب تدفعه  لمتهملأو  بهلمشتبه املوارد املالية لفتح حتقيق حول  رئيس قلم احملكمةرئيس مكتب الدفاع من طلب ي  )هاء
 .ا على دفع أتعاب احملاميجزئيولو  قادر هبأن عتقادلال

 

تقييم قدرته على اليت تتيح املعلومات  كل ميقدبت ،موارده املاليةحول  حتقيقاً رئيس قلم احملكمةعندما يفتح  ،أواملتهم بهاملشتبه  يقوم  )واو
 .ل الوصول إليهايسهأو ت دفع أتعاب احملامي

 

حىت بعد تعيني و يف أي وقت احملكمة لرئيس قلمجيوز على دفع أتعاب احملامي،  راأو املتهم قاد بهاملشتبه ما إذا كان  حتديدلغرض   )زين
أية  مجعطلب يأن أو  ،متهمللأو  بهللمشتبه  املوارد املاليةيف  أن حيقق ،تلقائياعلى طلب من رئيس مكتب الدفاع أو  ، بناًءاحملامي

مستندات من  ةأي يطلب تقدميأن  أو قانونياً نحه أو عدم منحه متثيالًيقرر مأو أن  ،أو املتهم بهاملشتبه ستمع اىل يأن أو ، معلومات
 . أو املتهم بهشأا أن تتيح التحقق من املوارد املالية للمشتبه 
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أو املتهم  بهاملشتبه معلومات إضافية لو تبين أن منط عيش  أيةممارسة سلطته على وجه اخلصوص جلمع  لرئيس قلم احملكمة وزجي  )حاء
 .املالية هواردم صريح عنالتمع  انتناسبيوغري منقولة ال أمنقولة  تعه مبمتلكاتمتأو /و

 

 

 14املادة 

 واملتهمني ماملوارد املالية للمشتبه حتديد 

 

 

و املتهم أ بهاملشتبه ولغرض حتديد ما إذا كان احلاضرة  املبادىء التوجيهيةمن  )هاء(، الفقرة 7يف املادة  املشار إليه نظاملبا عمالً  )ألف
ا  املوارد املالية مهما كانتكل  االعتباريف  رئيس قلم احملكمةعلى دفع أتعاب احملامي، يأخذ ا قادر عأو املتهم بهاملشتبه اليت يتمت 

 أو حساباته املصرفيةأو  املباشر دخله، رصاحل على سبيل املثال وليس، وال سيما اليت يتصرف فيهابشكل مباشر أو غري مباشر، أو 
باستثناء أية إعانة عائلية أو السندات أو أي أصول أخرى ميتلكها،  وأاألسهم ومعاشات التقاعد رية أو الشخصية أو العقا هممتلكات

أو  بهاملشتبه زوجة ل عتبار املوارد املاليةجيب كذلك األخذ يف اال، ولدى حتديد هذه املوارد املالية. ميكن أن يستفيد منها اجتماعية
 .أن يكون ذلك معقوالً شرطاألشخاص الذين يقيم معهم عادة، املتهم أو 

 

رئيس قلم احملكمة حيدد ، 13مبوجب املادة  ذات الصلة مت احلصول عليهامعلومات  وأية املوارد املالية التصريح عن النظر يفبعد   )باء
على دفع أتعاب  اأو املتهم قادر بهملشتبه اإذا كان  ما، فتح حتقيقب طلبه رئيس مكتب الدفاع إيداعتاريخ من  يوماً 120 خالل
 .احملامي

 

 .بقرارهأو املتهم ورئيس مكتب الدفاع  بهاملشتبه  رئيس قلم احملكمةغ يبل  )جيم
 

 

 15املادة 

 الطعن يف قرار رئيس قلم احملكمةطرق 

 

 

ىل إ اطلب يقدمأن ) جيم( ، الفقرة14إليه يف املادة القرار املشار ب إبالغها من تاريخ يوم مخسة عشر خاللأو املتهم  بهللمشتبه  جيوز  )ألف
 :للرئيس جيوز. القرارهذا يف إعادة النظر  يلتمس فيهالرئيس 
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 ؛رار رئيس قلم احملكمةق تصديق )1
 

 ؛بإعادة التحديد وأمره رار رئيس قلم احملكمةق إلغاء )2
 

 ى دفع جزء من أتعاب احملامي؛أو املتهم عل بهمدى قدرة املشتبه  وحتديدقرار رئيس قلم احملكمة  لغاءإ )3

 

 .أو املتهم على دفع أتعاب احملامي بهاملشتبه  وحتديد عدم قدرة قرار رئيس قلم احملكمة إلغاءأو  )4
 

 

 16املادة 

 للمحكمة  املدفوعةاملالية  املسامهات

 

 

، عندما تقتضي الضرورةمراجعة الرئيس  عدب أو وبعد صدور القرار النهائي لرئيس قلم احملكمة،أدناه،  17املادة أحكام مع مراعاة   )ألف
لتجميد أصول  إجراءات احتياطية اختاذ غرفة الدرجة األوىلأو  اإلجراءات التمهيديةقاضي  ن يلتمس منأجيوز لرئيس قلم احملكمة 

 . )جيم(الفقرة ، 82 للمادة أو املتهم أو جزء منها وفقاً بهاملشتبه 
 

دفع تكاليف يف احملكمة  ستمر، تبشكل جزئي غري مقتدر مادياأو املتهم به املشتبه  يكونوعندما ، )جيم(الفقرة أحكام مع مراعاة   )باء
 .احلاضرة املبادىء التوجيهيةمن  التاسعالقسم ب عمالًمتثيله القانوين 

 

من استرداد  كمةلمحل جيوز، إذا اقتضت الضرورةمن القواعد  188املادة من القواعد و 168 للمادةا يف حال اإلدانة وفقً  )جيم
 .أو املتهم بهوارد املشتبه مل للتحديد النهائيوفقاً ، دفعه املتهمالذي يستطيع دفاع الجزء تكاليف األصول امدة 
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  17املادة 
  قرارال تعديل

  
 

املتهم على دفع أتعاب  أو بهاملشتبه مدى قدرة  حتديد تعديل قراربعد تعيني احملامي،  حتىو ي وقتأيف  جيوز لرئيس قلم احملكمة  )ألف
 :أو املتهم بهموارد املشتبه احملامي، إذا تبين أن 

 

 ؛أو املتهم على دفع أتعاب احملامي بهاملشتبه مدى قدرة رئيس قلم احملكمة  حددمنذ أن تغيرت  )1
 

  .قراره رئيس قلم احملكمةقبل أن يصدر  أكملهاها بعن اإلبالغيتم مل أو )2
 

 .بتاريخ اإلبالغ يدخل حيز النفاذالذي  رئيس قلم احملكمةتهم أو احملامي املعين بقرار أو امل بهيبلغ املشتبه   )باء
 

 .مع إجراء ما يلزم من تعديلقرار التعديل على  15تطبق املادة   )جيم
 

  
 

 تعيني احملامي  سادسا

 

  
  18املادة 

 مبادئ عامة

 

 

إىل  ااستناد مشتركنيأو متهم  بهمشتبه أكثر من  يحاكم أو يالحقعندما . معين واحد مبحامٍستعانة االأو املتهم  به للمشتبهحيق   )ألف
 . يعني لكل منهم حمامٍ، قرار اام واحد
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 بهاملشتبه أوجه الدفاع عن  كلعن  مسؤوالً احملاميويكون هذا  .رئيسيأو متهم باحملامي ال بهمشتبه يشار إىل احملامي املعين لتمثيل   )باء
، 22املادة أحكام  مع مراعاة .أو املتهم بهاملشتبه صلة بالدفاع عن ذات  مورأ أيعن أو  كافة املراحل اإلجرائية يفأو املتهم 

 .حملكمةاملقدمة إىل ا املستندات كلاحملامي الرئيسي على  يوقعأدناه، ) ألف( الفقرة
 

أجنزه فريق  يذال وكل العملاملتعلقة بالدعوى  املستندات يتضمن كل ا للقضيةودقيقً كامالًا ملفًحمامي الدفاع الرئيسي  ميسك  )جيم
باملشتبه اإلجراءات اخلاصة  استكمالذا امللف ملدة مخس سنوات بعد  وجيب أن حيتفظ. أو املتهم بهللمشتبه  همتثيل يف إطارالدفاع 

 .منةآحفظ  مرافقا الغرض رئيس مكتب الدفاع هلذ يوفّر ،احملاميمن على طلب  بناًءو .أو املتهم أمام احملكمة به
 

 املادة مبوجبجراء إ هذا احملامي يف حق بوشرإذا تعيني حمام حمدد، أو متهم  بهمشتبه طلب  يرفضأن  رئيس مكتب الدفاعل جيوز  )دال
 .نظام آداب مهنة احملاماةأو مبوجب من القواعد  134

 

  :إذاني حمام أو متهم تعي بهمشتبه يرفض طلب أن  رئيس مكتب الدفاعل جيوز  )هاء
  

أو متهم مشورة مستقلة من رئيس مكتب الدفاع وافق  بهمشتبه إذا تلقّى كل إال  ،هذا التعيني إىل تضارب يف املصاحل أدى )1
 ؛الطرفان خطياًكال عليها 

 

إال إذا أثبت  ،أو املتهم بهاملشتبه  عضر بدفاأيات، أو اجلدول الزمين أو تناقض يف األولو يف هذا التعيني إىل تضارب أدىأو  )2
 .حمامي الدفاع لرئيس مكتب الدفاع أنه اختذ التدابري الالزمة لتجنب مثل هذه احلاالت

 
 أو مل يوفّر هذا التعيني إمكانية كافية للتواصل اللغوي من شأا ضمان متثيل فعال للمتهم؛ )3

 
يف املصاحل يكون احملامي طرفاً فيه، يتخذ رئيس مكتب  احملامي، إذا نشأ أو يبدو أنه نشأ تضارب توكيليف أي وقت بعد تعيني أو   )واو

 :املناسبة، وال سيما اخلطواتالدفاع فوراً 
  
 فيما يتعلق بالتضارب يف املصاحل؛ الغرفةاملثول أمام قاضي اإلجراءات التمهيدية أو  )1

 

 عند االقتضاء، وبالتشاور مع احملامي املعين، اقتراح حل بديل للتضارب يف املصاحل؛ )2



STL/BD/2009/03/REV.2    22 / 42 

 

 

ما إذا جيوز للمحامي املعين أن يستمر يف متثيل  دحمامٍ مستقل لتحديد ما إذا يوجد تضارب يف املصاحل، وإن وجد، حتدي لتوكي )3
 املتهم؛

 

 ).باء(الفقرة ، 34والتصرف وفقاً للمادة  نظام آداب مهنة احملاماةأو إحالة املسألة إىل اهليئة املختصة مبوجب  )4
 

  
 

  19املادة 
  اخلاصاحملامي 

 

 

تعيني احملامي كيفية يشرح له ، أعاله) باء( الفقرة، 5للمادة  أو املتهم وفقاً بهباملشتبه رئيس مكتب الدفاع أو ممثله  اجتماعلدى   )لفأ
 .خاصني محامنيكمن القواعد واملتيسرين للتعيني  59 املادةالقائمة املشار إليها يف يف  الوارديناحملامني كل بأمساء  يزودهو اصاخل

 

 اصاخلاحملامي يعين رئيس مكتب الدفاع أو املتهم،  بهاملشتبه ، وبعد التشاور مع )باء(الفقرة ، 5املشار إليه يف املادة  اإلجتماعبعد   )باء
 . أو املتهم عن نيته الدفاع عن نفسه بهاملشتبه ، إالّ إذا أعرب يف أقرب وقت ممكن

 

نيابة عنه  نفيهاأو  باملسؤوليةإقرار املتهم حصراً لغرض  بتمثيل املتهم من القواعد )باء(ة الفقر، 98مادة لل ااحملامي املعين وفقً يقوم  )جيم
، 34ا للمادة وفقً اصاخلاحملامي رئيس مكتب الدفاع مهمة  مددإذا  إالّ، )4(، الفقرة الفرعية )ألف(، الفقرة 98طبقاً للمادة 

 .ختياره من قبل املتهمادائم من قبل رئيس مكتب الدفاع أو بانتظار تعيني حمام  أدناه )ألف( الفقرة
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 20املادة 

 لموارد املاليةلالنهائي  التحديد تعيني حمام بانتظار

 

 

  
م لقساملنصوص عليها يف ا اتهلتزاماعن الوفاء بتهم امل أوإذا ختلف املشتبه فيه أدناه،  24واملادة ) باء(الفقرة أحكام مع مراعاة   )ألف

 احملامي، جيوزأو املتهم على دفع أتعاب  بهاملشتبه قدرة  مدىناسب مبشكل  تقييممن  رئيس قلم احملكمةنع ميإىل حد  اخلامس
  .للرد عليه ةأو املتهم ومنحه فرص بهللمشتبه  تنبيه توجيهطلب تعيني حمام دائم بعد  أن يرفضرئيس مكتب الدفاع ل

 

قدرة  رئيس قلم احملكمة حيدد عندما مبحامٍ ستعانةيف اال املتهمأو  بهاملشتبه  حقصون اإلجراءات و اإلنصاف يفضمان  لغرض  )باء
أو املتهم من القائمة  بهاملشتبه بصفة مؤقتة خيتاره  تعيني حمامٍ رئيس مكتب الدفاع، جيوز لأو املتهم على دفع أتعاب احملامي بهاملشتبه 

 .ايوم )120(مائة وعشرين لفترة ال تتجاوز  لك القرار وذلكإىل أن يصدر ذمن القواعد  59 املادةاملوضوعة مبوجب 
 

 .مركزهوبآثاره احملتملة على  املوارد جارٍ حتديدبأن رئيس مكتب الدفاع هذا احملامي  يبلغقبل تعيني حمام بصفة مؤقتة،   )جيم
 

 

 

 21املادة 

 تعيني حمام دائم

  
  

 :يقرر رئيس مكتب الدفاع إذا اقتضت الضرورة، الرئيس، مراجعةورئيس قلم احملكمة لاملوارد  قرار حتديدوفقاً ل
 

املشتبه من القواعد، عندما يكون  59 للمادة اأو املتهم من القائمة الكاملة املوضوعة وفقً بهاملشتبه تعيني حمام دائم خيتاره  )1
من  عائقث ال وحي 17املادة  أحكام، مع مراعاة جزء منهاأو قادر على دفع  ياماحملعلى دفع أتعاب  أو املتهم غري قادر به

 ؛تعيني هذا احملامي
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اخلاصة ت ااإلجراءإعالمه بو، ياماحملتعاب أعلى دفع  متاماً اًأو املتهم قادر بهاملشتبه إذا كان  رفض طلب تعيني حمامٍأو  )2
 .من اختيارهحمام  بتوكيل

 

 

 

 22املادة 

 مساعديهو معاون تعيني حمام

 

 

لدفاع يساعد يف ا تعيني حمامٍأن يقرر رئيس مكتب الدفاع ل جيوز، من القواعد )5(الفقرة الفرعية  ،)دال(الفقرة  ،57 وفقًا للمادة  )ألف
 ،احملامي الرئيسيحتت سلطة الذي يعمل املعاون للمحامي  جيوز. املعاونيشار إىل هذا احملامي باحملامي و. أو املتهم بهاملشتبه عن 

للمحامي الرئيسي  احملامي يرخصكما . أو املتهم بهاملشتبه كل األمور املتعلقة بالدفاع عن يف يف كل املراحل اإلجرائية و املشاركة
  :عندما يقرر رئيس مكتب الدفاع تعيني حمامٍ معاون، جيوز له أن يطلب .املستندات نيابة عنهتوقيع  اًخطياملعاون 

 ؛ل كاملأن يكون احملامي الرئيسي قادرا على التواصل مع احملامي املعاون بشك )1
 وأن يكون احملامي املعاون أو احملامي الرئيسي قادرا على التواصل مع املتهم بشكل كامل، )2

 .وذلك من دون احلاجة إىل مترجم فوري
 

تعيني  رئيس مكتب الدفاع، جيوز ل37يف املادة  املنصوص عليه القضائيةاملساعدة ووفقاً لنظام  احملامي الرئيسي على طلب بناًء  )باء
. تدربنياملوفوريني الترمجني املو قضاياال واملسؤولني عن إدارةققني احملوستشارين املوقانونيني ال ساعدينكامل ،احملامني يمساعد
 .أو املتهم بهاملشتبه ة احملامي الرئيسي يف الدفاع عن وناعم وحدهم من رئيس مكتب الدفاع ني أو املقبولنيألشخاص املعينل وجيوز
واحملامي يشار إىل احملامي الرئيسي . التمتع مبؤهالت معينةحملامي الرئيسي ا مساعديعلى  يفرضأن  فاعرئيس مكتب الدجيوز ل

 أعضاء فريق الدفاع مجيع اإلشراف علىمسؤوالً عن احملامي الرئيسي  يكون. ق الدفاعيفراملعينني ملساعدته باألشخاص واملعاون 
 .املعاونمبن فيهم احملامي 

 

أو املتهم ومن عائلة احملامي  بهاملشتبه املقربني من عائلة أو أصدقاء  األشخاصجيوز تعيني ، احلاضرةىء التوجيهية ومبوجب املباد  )جيم
إذا طلب احملامي الرئيسي من رئيس مكتب ، مترجم حتريري أو فوري أو حمقّق أو قانوين أو مساعد خبري أو محمابصفة  سيالرئي
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مل يعترض  ، وإذاالدفاع بشكل مناسب إعدادلغرض  ضروري مثل هذا التعيني أثبت أنا إذوالدفاع تعيني مثل هؤالء األشخاص 
 .اإلجراءات لإلنصاف يف رئيس مكتب الدفاع على هذا التعيني مراعاةًُ

 

 ء التوجيهيةاملبادىو نظام آداب مهنة احملاماةو قواعد األحتجازو القواعدو األساسيأعضاء فريق الدفاع بأحكام النظام  مجيعيتقيد   )دال
 .لتطبيقا واجبةأخرى  وأنظمةقواعد  ةوأياحلاضرة 

 

  23املادة 
  خارج مقر احملكمة  تعيني حمامٍ

 

 

القائمة املشار إليها  يف مدرج خاص حمام حمام خالل اإلستجواب أو التحقيق طلب تعينيالذي  هلمشتبه بليعين خارج مقر احملكمة،   )ألف
وجيوز يف ظروف استثنائية أن يعين ). 3(و) 2(الفقرتني الفرعيتني  ،)دال(الفقرة ، 57  ا للمادة، وفقًمن القواعد 59 املادةيف 

  .من القواعد 59القائمة املشار إليها يف املادة  يفحمامٍ إضايف من اختياره غري مدرج  بهللمشتبه 
 

ه أو عن يقوم رئيس مكتب الدفاع أو شخص ينوب، )ألف(رة للفق وفقاً حمامٍ على اقتراحالذي طلب تعيني حمام  بهاملشتبه  عجزإذا   )باء
تعيينه وفقاً ألحكام  جيوزه، بالتشاور مع رئيس مكتب الدفاع، بالبحث عن حمام عن عند االقتضاء، املدعي العام أو شخص ينوب

 .لية هلذا الغرضاحملامني احملوباالتصال بنقابة احلاضرة املبادىء التوجيهية 
 

إجراء مع  )باء(و) ألف(احلاالت املشار إليها يف الفقرتني  علىاحلاضرة  املذكورة يف املبادىء التوجيهية احملامنيت تعيني إجراءا قطبت  )جيم
 .عند االقتضاءتسريعها يتم و ما يلزم من تعديل

 

  
  24املادة 

  قانوين تعيني ممثّل خلف عنتال
  
 

 :املتهم قد أو بهاملشتبه أدناه، إذا كان  25املادة أحكام مع مراعاة 
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 ؛خالل مدة معقولة اخلامسالقسم  بالشروط احملددة يفعن الوفاء  ختلف هطلب تعيني حمام ولكن )1
 

 يه؛تعيني حمام دائم أو احلصول عل طلب نختلف ع )2

 

 فاع عن نفسه؛دالا عن نيته اإلعالن خطي ختلف عن )3

 

 ؛من القواعد 59 للمادة القائمة املوضوعة وفقاً يف نياملدرج أولئكعن اختيار حمام من بني  ختلف هطلب تعيني حمام ولكن )4
 

 وأ نظام آداب مهنة احملاماةلأو  للقواعد اًخمالفيكون  تعيني هذا احملامي قدأن رئيس مكتب الدفاع  عترباحمام، ولكن ختار اأو  )5
 ؛احلاضرة التوجيهية للمبادىء

  
ثالثة أمساء ب له قائمة تقدميو اإلجراءات التمهيديةأمام قاضي  املثول جابة،أو املتهم فرصة لإل بهاملشتبه رئيس مكتب الدفاع، بعد منح  جيوز

 .أو املتهم بهلتمثيل املشتبه  اًواحد ياً، خيتار قاضي اإلجراءات التمهيدية من بينها حمامحمامني
 

  
 

  25املادة 
  ةغيابيال اإلجراءات قانوين يفتعيني ممثّل  التخلف عن

  
 

 بنفسه، ختيار حمامٍا ختلف عنرفض املتهم أو من القواعد، و 106 للمادةا وفقً يف غياب املتهم اءاتإقامة إجر الغرفةقررت إذا 
 املتهم امل ملصاحلالكتمثيل ال لضمانلك ذو أعاله 22مبوجب املادة  ملساعدته وأي شخص ضروري مكتب الدفاع حمامياًيعين رئيس 

 .وحقوقه
 

 

 

  26املادة 
 قرار التعينيالطعن يف  طرق
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أو  21أو ) ألف(الفقرة ، 20أو ) هاء(و) دال(الفقرتني ، 18باملواد  قرار التعيني عمالً يعارضأو املتهم الذي  بهللمشتبه  وزجي
. القرارب إبالغها من تاريخ يوم 15هذا القرار خالل فترة يف إعادة النظر  من قاضي اإلجراءات التمهيدية طلبأن ي، )ألف(الفقرة ، 22

 :عند االقتضاء الغرفةبالتشاور مع القاضي رئيس  اإلجراءات التمهيدية، قاضيوجيوز ل
 

 ؛القرار تصديق )1
 

  ؛خرآ بتعيني حمامٍ واألمر القرار إلغاء )2
 

 .ختاذ تدابري أخرىارئيس مكتب الدفاع ب تكليف أو )3
 

 

  27املادة 
  القضائيةاملساعدة  التمثيل القانوين وضبط أموال مالءمة

 

 مللمشتبه قانوين التمثيل ال فعاليةمن القواعد، عن  )دال(الفقرة ، 57 املادة مبوجب لدفاع مسؤوالًرئيس مكتب ايكون   )ألف
 املبادىء التوجيهيةو نظام آداب مهنة احملاماةوالقواعد و ألساسيومع أحكام النظام ا املعترف ا دولياًمع املعايري  وتطابقه واملتهمني
 .صلةالخرى ذات األحكام واألاحلاضرة 

 

 فريقوأعضاء من القواعد  59 املادةالقائمة املشار إليها يف  يفمن األشخاص املدرجني أن يطلب رئيس مكتب الدفاع ل جيوز  )باء
 .الدفاع املشاركة يف تدريبات مهنية مستمرة ذات صلة بتعيينهم

 

 .أو متهم بهمشتبه الدفاع عن إطار ملنجز يف العمل ا ،بشكل سري ،احملامي الرئيسي ملناقشةأن يدعو رئيس مكتب الدفاع جيوز ل  )جيم
 

الفقرة ، 57مبوجب املادة  مهامه أداءخالل  عهامجاليت  يدون فيه كل أنشطته واملعلومات اسري رئيس مكتب الدفاع سجالً ميسك  )دال
 .من القواعد )دال(

 



STL/BD/2009/03/REV.2    28 / 42 

 

. يف كافة األحوال التدخل يف عملهعدم اللية احملامي وحترام إستقا) ألف(للفقرة  مهامه وفقاً اءأد لدىيلتزم رئيس مكتب الدفاع   )هاء
نظام كما نص عليها وموكّله  ياماحملالعالقة بني  لسرية املواد اخلاضعةعن  الكشفمن احملامي  رئيس مكتب الدفاع وال يطلب

 ةأيو ؛وحمامي متهم آخراحملامي  يه؛ومساعداحملامي  ؛وموكّله ومساعديهاحملامي : صاالت السرية بنياالتا فيها ، مبآداب مهنة احملاماة
 أوحملاميه تعليمات املوكّل  وأللموكّل املقدمة املشورة أو  تصاالتهذه اال موضوععن احملامي أا تكشف  يعترب خطيةمواد 

 .الدفاعاستراتيجية 
 

 مبدأمراعاة  معأعاله، ) ألف(قرة والف من القواعد )دال(الفقرة ، 57 املادةمهامه مبوجب  أداء لدىرئيس مكتب الدفاع ل جيوز  )واو
لرئيس مكتب الدفاع  السماح ، لذلكمعقوالً مربراإذا اعترب أن هناك من احملامي املعين أن يطلب  ،العالقة بني احملامي وموكّله سرية
يستويف التمثيل من أن  التحققإىل  هذا اإلجراءيهدف . بالنظر يف عمل احملامي ومراجعتهبسرية تامة  مكلف منهي شخص ألأو 

 سددت تكاليفه يف إطارأن تغطي تكاليفه أو عمل الذي طُلب من احملكمة أعاله وأن ال) ألف(املعايري املشار إليها يف الفقرة 
 أوموكّله واحملامي  بني عالقةال سرية هذه املادةمبوجب  ينفي إبالغ معلومات أو وثائق سريةوال  .فعالً جنزأُ، قد القضائيةاملساعدة 

 ).زين(رة قالفأحكام ب رهناً ةّسري مبوجب هذه الفقرة اليت يتم االستحصال عليها املعلومات كل  تبقى. عنها تنازالً يشكل 
 

على رئيس مكتب الدفاع أو أي شخص ) هاء(و )دال(للفقرتني  معلومات أو وثائق سرية وفقاً املتعلق بإبالغالعام  املنعطبق ال ي  )زين
 :عندما ا مع الغرض املتوخىن ذلك ضرورياً ومتناسبعلى أن يكو مكلف منه

 

الفقرة الفرعية ) هاء(الفقرة ، 57باملادة  راجعة الرئيس عمالًملدفع األتعاب  االمتناع عنخيضع قرار رئيس مكتب الدفاع  )1
 ؛املنجز العمل املترتبة عن معاينةواالستنتاجات املالحظات قد استند إىل هذا القرار  يكونو )1(

 

2( تدابري أخرى  اختاذأو  تنحية حمامٍ ايطلب فيه لغرفةلأو  اإلجراءات التمهيديةقاضي ل مطالعات م رئيس مكتب الدفاعيقد
 املترتبة عن معاينةواالستنتاجات املالحظات  إىل تقد استند املطالعات وتكون هذهأو متهم  بهمشتبه  لضمان كفاءة متثيل

 ؛العمل املنجز
 

 مبالءمةلسبب يتصلّ  ، سواًءنظام آداب مهنة احملاماةحق احملامي مبوجب يف جراءات تأديبية يس مكتب الدفاع إرئ يباشر )3
 شخص ال حيق له االستفادة منها أو سددت له؛ هااليت طلبحكمة للم القضائيةاملساعدة بأموال التمثيل أو 
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التصرف يف أموال لسوء  وال سيما قضائيةالوطنية تتعلّق بإدارة نظام املساعدة  كمةحم أماموى يرفع رئيس مكتب الدفاع دع )4
  ؛ملساعدة القضائيةا

 

 القضائيةحيق له االستفادة من املساعدة شخص ما لاألموال  باستردادطالبة املإلثبات  ايضروراملعلومات  إبالغيكون أو  )5
 .اخلامسمبوجب القسم 

 

 

 

 املشورة واملساعدةو التسهيالتتوفري   سابعا

 

 

  28املادة 
  مبادئ عامة

 

 

أو  بهمشتبه تعليمات من  ةأي هأعضائ وال أي منقّى رئيس مكتب الدفاع ، ال يتلكتب الدفاعمل نيالتامياد احلستقاللية وإلا لنصو  )ألف
اليت منِ شأا وإزاء الوقائع  الدفاع موقف من إلدعاء أواليت يسوقها ا االدعاءات املتعلقة بالوقائعأي من  من متهم، أو يتخذ موقفاً

 .املصاحليف  اًتضارب أن تثري
 

 .نظام آداب مهنة احملاماةبه ؤيتقيد رئيس مكتب الدفاع وأعضا  )باء
 

 .31و 30  باملادتني متعلقةتأديبية ية مسألة أصاحل أو امل يف تضارب نشوء اإلجراءات املناسبة فور رئيس مكتب الدفاع يتخذ  )جيم
 

 .ي مشورة يقدمها مكتب الدفاعأاحملامني املعينني علماً ب مجيعحياط   )دال
 

أية مطالبات متعلقة بصالحية أو مالءمة املشورة املقدمة إىل احملامي الرئيسي وفقاً  حولللمساءلة رئيس مكتب الدفاع  خيضعال   )هاء
 .31و 30للمادتني 
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  29املادة 
 احملكمة  مبىن داخلالتسهيالت 

 

 

 لتحضرياحملكمة  مبىنداخل  ناسبةامل التسهيالتلكل فريق دفاع  ،ئيس قلم احملكمةررئيس مكتب الدفاع، بالتشاور مع  يوفر  )ألف
وغريها ) وآالت النسخ الفاكسواتف واهل لكتروينربيد اإلوال واسيباحلوال سيما (تصال اإلاصة ووسائل اخلكاتب امل مثل، لدفاعا

 .قواعد البيانات يف احملكمةمواد املكتبة و وإتاحة الوصول إىل اخلاصة باملكاتبعدات املوتجهيزات اللوازم والمن 
 

تهم ليتسنى له ملأو ا بهللمشتبه واملالئمة  الزمةال التسهيالتكل  توفريدف  رئيس قلم احملكمةرئيس مكتب الدفاع مع  ينسق  )باء
 :ويشمل ذلك على سبيل املثال تلقيه. املشاركة يف حتضري دفاعه خالل احتجازه يف مرفق اإلحتجاز

 

  ؛املدعي العام مبوجب القواعد ا يبلغهاليت  وادامل )1
 

  ؛من حماميه املستندات السرية )2
 

 . املقدمة خالل احملاكمة األدلةوالشهود  وإفادات )3
 

وسائط املعلومات يف تلقي أن مينع  ،حتجازا لقواعد االوفقً ،االحتجاز مرفقرئيس ل جيوزالتسهيالت املالئمة،  بتوفري املساسدون ب
 .أو بطاقات الذاكرة الفيديو الرقمية واألقراص املرنة صاقرأواألقراص املدجمة  لى سبيل املثال ال احلصرعلكترونية إ

 

 والضرورية املعقولةالتكاليف العامة احملكمة  تغطياحملكمة ، مبىن داخل ) ألف(املشار إليها يف الفقرة التسهيالت عندما يتعذّر توفري   )جيم
املالئمة كما حيددها رئيس مكتب  سهيالتالتمثل هذه توفري ل 37يف املادة  املنصوص عليه ائيةالقضاملساعدة  نظام كجزء من

  .الدفاع
 

 .ووسائل اإلعالم فينيالصحب كي يلتقي ناسبةلمحامي الرئيسي مرافق ملاحملكمة  توفر  )دال
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أي أو  بأية قضية متعلقة عن التطرق إىل تفاصيل ووسائل اإلعالم فينيميتنع رئيس مكتب الدفاع لدى إدالئه بتصرحيات أمام الصح  )هاء
مصلحة تتضارب ومعلومات قد  ةأي عنرئيس مكتب الدفاع  وال يكشف. احملامي الرئيسي ما مل يناقش ذلك معأو متهم  به مشتبه

 . نظام آداب مهنة احملاماةبختل الدفاع أو 
 

 

 

  30املادة 
  املشورة القانونية

 

 

 .من القواعد 57 للمادة وفقاً للمحامني ناسبة، املشورة القانونية املتلقائياأو  احملاميمن على طلب  اع، بناًءرئيس مكتب الدف يقدم  )ألف
 

 وفقاً لتدابري احلمايةخاضعة معلومات  ةأيعن تكشف  وجيب أال .بوضوح موضوع الطلبجيب أن تبين طلبات املشورة   )باء
 .نظام آداب مهنة احملاماةلوفقاً العالقة بني احملامي وموكّله  ةسريمببدأ مشمولة من القواعد أو 133  للمادة

 

 الواجباللبناين  اجلزائيالقانون و اإلثباتو اإلجراءاتقواعد وسي ألسابتفسري النظام ا تتعلّق طلبات املشورة القانونية مثالً قد  )جيم
 .دويللتطبيق وأصول احملاكمات والصكوك الدولية املطبقة والقانون العريف الا

 

 ويعلم .طلبال بتسلم مكلَّف منهرئيس مكتب الدفاع أو أي شخص  شعريف غضون أسبوع من تلقي طلب املشورة القانونية، ي  )دال
أن  لذلك مربرات وجيهة إذا كانت لهرئيس مكتب الدفاع ل جيوز. اخلطوات املتوقعةبو االستجابة إىل هذا الطلب بإمكانية احملامي

 .الطلبيرفض االستجابة هلذا 
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  31املادة 
 ا من أنواع املشورةوغريمهالدعم و املساعدة

 

 

 ،تلقائياعلى طلب من احملامي أو  ، بناًءرئيس مكتب الدفاعجيوز ل، احلاضرة املبادىء التوجيهيةمن  27املادة أحكام مع مراعاة   )ألف
بصورة معقولة ووفقاً ملا دعم أو مشورة أو  مساعدةة أن يوفر أي ويف حدود املوارد املتاحة له، من القواعد 57 باملادة عمالًو

 .أو املتهم بهاملشتبه ضمان حقوق تقتضيه ضرورة 
 

حتليل و يف ميادين حمددة ومجع اخلربات ور نامجة عن حتقيقات فريق الدفاعهذه املساعدة فيما يتعلّق بأماالستفادة من طلب  وزجي  )باء
 .القضاياتكنولوجيا املعلومات وإجراءات إدارة و أمن املعلوماتو الشهود واستجواب األدلة

 

رئيس مكتب الدفاع أو أي شخص  شعرا من أنواع املشورة، ييف غضون أسبوع من تلقي طلب املساعدة أو الدعم أو غريمه   )جيم
إذا ئيس مكتب الدفاع رل جيوز. اخلطوات املتوقعةبو ذا الطلبهلاالستجابة  بإمكانية احملامي ويعلم .ذلك الطلب بتسلم مكلَّف منه

 .لذلك أن يرفض االستجابة هلذا الطلب مربرات وجيهة كانت له
 

 املبادىء التوجيهيةمن  22للمادة  وفقاً بإعداد وحتديث قائمة بأمساء أشخاص مؤهلني ميكن تعيينهمالدفاع مكتب رئيس  يقوم  )دال
قضايا ال واملسؤولني عن إدارة قانونينيال ساعديناملوستشارين املو قّقنياحملو ستشاريناملرباء اخلو رباءاخل وال سيما ،احلاضرة

 . تدربنياملو
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  32املادة 
  واملتهمني ماملشتبه قابلية التطبيق على 

  
 

 

تبه املش، يطبق هذا القسم على السادسمبوجب القسم  مل يعني أي حمام وإذا، )7(الفقرة الفرعية  ،)دال(الفقرة ، 57 املادةمع مراعاة أحكام 
 .إجراء ما يلزم من تعديلأو املتهم مع  به
  
  
 

   هوسحبالتعيني تعليق     ثامنا
  
  
 

  33املادة 
  ياحملام أتعابأو املتهم على دفع  بهاملشتبه قدرة 

 

  
 أو املتهم بهاملشتبه أن ثبت إذا  ما حمامٍتعيني سحب ، الغرفةأو  اإلجراءات التمهيديةرئيس مكتب الدفاع بإذن من قاضي ل جيوز

  .أعاله 17مبوجب املادة املوارد املالية بشأن  جديدقرار إثر إصدار  كافية لدفع أتعاب حمامال املواردميلك 
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  34املادة 

 هوتعليق سحب التعيني

 

 

 ، سحب تعينيالغرفةأو  اإلجراءات التمهيدية، وبعد التشاور مع قاضي اإلجراءات لإلنصاف يفضماناً رئيس مكتب الدفاع ل جيوز  )ألف
 :حمامٍ
 

 ؛املتهم على طلب بناًء )1
 ؛املعين امياحمل على طلب بناًءأو  )2
 .فيما يتعلّق باحملامي املعاون احملامي الرئيسي على طلب أو بناًء )3

  
 

 :بانتظار ، تعليق تعيني حمامٍالغرفةأو  التمهيديةاإلجراءات مكتب الدفاع بعد التشاور مع قاضي رئيس ل جيوز  )باء
 

 ؛نظام آداب مهنة احملاماةمبوجب حق احملامي  يف قائمإجراء تأدييب  )1
  

 .من القواعد 134 للمادة وفقاًًاحملكمة  حتقريبتهمة هذا احملامي حق يف ة قائمإجراءات أو  )2
 

 :سحب تعيني حمامٍأن يقرر مكتب الدفاع رئيس ل جيوز  )جيم
 

  ؛)3(الفقرة الفرعية  ،)ألف(الفقرة  ،60للمادة ا وفقً بشأن خطأ مهين الغرفةقرار صادر عن  إستنادا إىل )1
 

 ).جيم( الفقرة ،11املادة  مع مراعاة أحكاممن القواعد،  59 املادةاملبينة يف لشروط ا يستويفاحملامي مل يعد  أو إذا )2
 

ملتهم أو ا بهاملشتبه ، أعاله )جيم(أو ) باء(أو  )ألف(لفقرات مبوجب أحد القرارات املشار إليها يف ا، غ رئيس مكتب الدفاعبلّي  )دال
ا اهليئة املهنية أو اإلدارية اليت ، يبلّغ رئيس مكتب الدفاع أيض)جيم(لفقرة لا احملامي وفقً تنحيةيف حال . املعين بالقرارواحملامي 

 .إليها احملامي ينتسب
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إذا مت  .أو املتهم بهملشتبه مثيل اتل بديالً ياًحمام اًرئيس مكتب الدفاع فور عينيأعاله، ) باء(إذا مت تعليق تعيني حمام وفقاً للفقرة   )هاء
 .احلاضرة املبادىء التوجيهيةمن  33املادة أحكام مراعاة  مع بديل ئيس مكتب الدفاع تعيني حمامٍسحب تعيني حمام، جيوز لر

 

 

 

 35املادة 

 بعد سحب التعينيالتزامات احملامي 

 

 

 

 :مهامه حتىمزاولة يف  احملامي املعين ريستم  )ألف
 

 ؛من قبل رئيس مكتب الدفاع بديل تعيني حمام )1
 

 ؛من القواعد 58 املادةمبوجب  بديل حملامأو املتهم  بهاختيار املشتبه  )2
 

ذا  الغرفةقبول من القواعد و) واو( الفقرة، 59 املادةتولّي الدفاع عن نفسه مبوجب  اخطّيأو املتهم  بهأو إعالن املشتبه  )3
 . اخليار

 

، إذا مت البديلاحملامي  أن يساعد سابقاًحملامي املعين من اأن يطلب اإلجراءات  ضمانا لإلنصاف يفرئيس مكتب الدفاع، جيوز ل  )باء
 طلب مني قد. القضائيةنظام املساعدة ملا ورد يف  وفقاً اإلحالة ملف إعداديف وأو املتهم  بهاملشتبه يف متثيل  اختياره أو تعيينه،
احملكمة  تدفع. هذا احملامي اختيارمن تاريخ تعيني أو  اًبدء يوماً 45لفترة ال تتجاوز  البديلمساعدة احملامي  ااحملامي املعين سابقً
 .احملاميني املعينني ألتعاب واملعقولالضروري املقابل خالل هذه الفترة 

 

 

 

 36املادة 

 التعيني مدةمع  دفع املستحقات تناسباً
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 . خالهلا عمالمع املدة اليت  فع أتعاما تناسباًدخر، تآاستبدال حمام معين مبحام معين يف حال 
 

  
 

 القانوين تكاليف التمثيل  تاسعا

 

  
 

  37املادة 
 القضائية وحدة املساعدة

 

 

الشؤون املتعلّقة بدفع املصاريف اليت ينص كل  لتولّيب الدفاع تداخل مك القضائيةرئيس مكتب الدفاع وحدة املساعدة  ينشئ  )ألف
 . للوحدة اني رئيسعيو) 42إىل  38من املواد (  التاسععليها القسم 

 

املبادىء فريق الدفاع مبوجب أحكام أعضاء بصرف املبالغ املتوجب دفعها للمحامي املعين و القضائيةيأذن رئيس وحدة املساعدة   )باء
 .املوظف املايل لقلم احملكمة بتسديدهاويقوم احلاضرة  التوجيهية

 

 .43للمادة  للمراجعة وفقاًقابلة  القضائيةخذها رئيس وحدة املساعدة القرارات اليت يت تكون  )جيم
 

 

  
  
  
  
 

  38املادة 
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 واملصاريف تعابمسؤولية دفع األ

 

 

سي ألساأو املتهم مبوجب النظام ا بهاملشتبه لتمثيل  واملعقولةذ احملكمة على عاتقها دفع التكاليف الضرورية خلدى تعيني حمام، تأ  )ألف
) دال(الفقرة ، 57 للمادة رئيس مكتب الدفاع وفقاً عتمدهاي ذال القضائيةاملساعدة  ونظاماحلاضرة  ىء التوجيهيةاملبادو القواعدو

تكافؤ بغية تأمني  حملامي الدفاع يةكافال املوارد املالية وفريىل تإ القضائيةاملساعدة  نظامهدف ي. من القواعد )8(الفقرة الفرعية 
حتددها جلنة اإلدارة تفرضها امليزانية وقيود ل القضائيةاملساعدة  نظام خيضع. والكفاءة اتاإلمكاني من حيثمع املدعي العام الفرص 

 نظامأدناه أو يف ) باء(د يف الفقرة دبشكل حمتكاليف غري مشار إليها تغطية احملامي الرئيسي عندما يطلب و. التابعة للمحكمة
 ئيس وحدةلر جيوزو. اليت مل يأذن ا مسبقاًدفع هذه التكاليف  أن يرفض لقضائيةارئيس وحدة املساعدة ل جيوز، القضائية املساعدة
 القيام به والذي طُلب دفع تكاليفه املنوي لعملما إذا كان ا ناقشةملاحملامي الرئيسي  أن يدعويف هذه احلال،  القضائية املساعدة

 .ضروريا ومعقوالً
 

 كماأو املتهم  بهللمشتبه ية ألساساحلقوق ااحترام ضمان لوضرورية  معقولة لى أن تكونع اآلتيةالتكاليف  دفعتتحمل احملكمة   )باء
 :سيألسامن النظام ا 16و 15وردت يف املادتني 

 

 ؛امي املعين وأعضاء فريق الدفاعأتعاب احمل )1
 

 التحقق من الوقائع وكشفها؛الدفاع و أدلةتكاليف توفري  )2

 

 ؛القضائيةنظام املساعدة يف  احملددة ريفاتالتعحسب  اخلرباءتقارير توفري تكاليف  )3
 

يف ميادين ال  الغرفةأو  املتضررينأو  د استجواب الشهود اخلرباء لإلدعاءإلعداستشارة املؤقتة الضرورية االخدمات تكاليف  )4
يعقل أن ياطلب من احملامي أن يكون ملم ة للمساعدة احملكم نظاميف  احملددة التعريفاتحسب هذه التكاليف تدفع و. ا

  ؛القضائية
 

املخصصة توجيهات وسياسات احملكمة بشأن البدالت ل ، وفقاًمام احملكمةأ يدلون بإفادمتكاليف نقل وإقامة الشهود الذين  )5
 اخلرباء؛ دوللشهود وشه
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 .الرسوم املشاة وسائررسوم السفر و وتكاليف السفر )6
 

، 38التكاليف املشار إليها يف املادة  القضائيةساعدة يدفع رئيس وحدة امل. إجراءات الدفع القضائيةاملساعدة  نظام ددحي  )جيم
تقدمي هذه  جيب. ، فاتورة من احملامي الرئيسيعند االقتضاءواملصاريف أو،  تعاببعد املوافقة على كشوفات األ) باء( الفقرة

األشخاص  ي أجنز فيهالشهر الذ يوم يفخر من آ اعتباراا يوم 120غضون يف  القضائيةإىل رئيس وحدة املساعدة  املستندات
 .املصاريف تكبدوا فيه العمل أو املعنيون

  
  
 

  39املادة 
 احملامني املعينني وأعضاء فريق الدفاع تعابدفع أ

 

 

 . القضائيةاعدة للمساحملكمة  لنظام وفقاًفاع وأعضاء فريق الد اصاخلامي احملو ،متهم أو بهمشتبه  احملامي املعين لتمثيل تعابدفع أت  )ألف
 

احملكمة  لنظام وفقاًلساعة حمدد لسعر بحصة قصوى من ساعات العمل على أساس  بهمشتبه احملامي املعين لتمثيل  تعابتدفع أ  )باء
 .بهاملشتبه ضروري لتمثيل الو املعقولعمل لبااملتعلق  القضائيةللمساعدة 

 

أي  أتعام احملكمةتدفع أعضاء فريق الدفاع الذين و نون املعينواحملام ال يتقاضى ،أعاله) جيم(الفقرة ، 7املادة أحكام مع مراعاة   )جيم
 .من أي مصدر آخر همخر لتعيينآ مقابل
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  40املادة 
 السفر مصاريف

 

 

دة من قبل املعتم دفع مصاريف السفر وبدالت اإلقامة لنظام اوفقًأعضاء فريق الدفاع،  وعند اإلقتضاءنفقات سفر احملامي،  دفعت  )ألف
 .رئيس مكتب الدفاع

 

إىل توفري املوارد املالية للدفاع لتغطية تكاليف السفر املعقولة والضرورية لتمثيل  دفع مصاريف السفر وبدالت اإلقامة نظامهدف ي  )باء
  .والكفاءة اتمع املدعي العام من حيث اإلمكانيأو املتهم وبغية تأمني تكافؤ الفرص  بهاملشتبه 

 
اإلجراءات اخلاصة بطلبات السفر من احملامي وأعضاء فريق الدفاع واملطالبة بدفع  دفع مصاريف السفر وبدالت اإلقامة نظامدد حي  )جيم

. أعضاء فريق الدفاع مجيعيكون احملامي الرئيسي مسؤوالً عن املطالبة بدفع هذه التكاليف بالنسبة إىل . ودفعها السفر تكاليف
رئيس وحدة املساعدة ل جيوز، عالهأ) باء(د يف الفقرة دبشكل حمتكاليف غري مشار إليها تغطية احملامي الرئيسي وعندما يطلب 

هذه  حسم القضائيةوجيوز لرئيس وحدة املساعدة  .مل يأذن مبصاريف السفر مسبقاًمادفع هذه التكاليف  أن يرفض القضائية
 .للمسافر سدادها النفقات من املدفوعات األخرى املتوجب

 

أو عندما تتجاوز مدة السفر تسع ساعات، على أساس تذكرة  السياحيةاحملكمة نفقات سفر على أساس تذكرة من الدرجة  يطتغ  )دال
 قيام باإلجراء ويف املهلةوعرب أقصر طريق من وإىل مكان الا بتاريخ حمدد وإياب ذهاباًل اعممن درجة رجال األذات سعر ثابت 

 .وبدالت اإلقامةدفع مصاريف السفر  نظاماحملددة يف 
 

عند االقتضاء، حيدد رئيس مكتب الدفاع تعريفات ثابتة أو مبلغ إمجايل لتغطية مصاريف سفر احملامي وإذا دعت احلاجة إىل ذلك،   )هاء
 .دفع مصاريف السفر وبدالت اإلقامة نظامأعضاء فريق الدفاع، يف إطار 
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  41املادة 
 بدالت اإلقامة اليومية

 

 

 القضائيةأعضاء فريق الدفاع، إلذن مسبق من رئيس وحدة املساعدة  وعند اإلقتضاءدالت اإلقامة اليومية للمحامي، بدفع ضع خي  )ألف
 .دفع مصاريف السفر وبدالت اإلقامة نظاممبوجب  الذي يتوىل تسديدها

 

على أساس ) ألف(للفقرة  دفوعة وفقاًحسب بدالت اإلقامة اليومية املتأدناه، ) جيم(باستثناء احلاالت املشار إليها يف الفقرة   )باء
يف البلد الذي  املعمول ااألسعار أساس على  وحتسباألمم املتحدة لبدالت اإلقامة اليومية  جدولحددها كما معدالت ثابتة 

بدالت تقاضي فاع ال حيق للمحامي أو لفريق الد. العمل داءة ألاإلقامة املطلوبمدة ل اطواحملامي أو أعضاء فريق الدفاع و يعمل فيه
 .الدائم يف مكان إقامتهم إذا عملواإقامة يومية 

 
تقاضي مبلغ شهري ثابت لتغطية النفقات  ،أثناء إجراءات احملاكمة اجلارية، حيق للمحامي وعند االقتضاء، أعضاء فريق الدفاع  )جيم

 .دفع مصاريف السفر وبدالت اإلقامة نظاماليومية وفقاً ل
 

ا مناسبذلك يكون  حيثماأو املبالغ الشهرية الثابتة سلفة على بدالت اإلقامة اليومية  دفع مؤقّتاً القضائيةاملساعدة  رئيس وحدةل جيوز  )دال
 .الظروف حسب

 

 

 

  42املادة 
 تكاليف الترمجة التحريرية والترمجة الفورية

 

 

ي نفقات مثل هذه اخلدمات ية والترمجة الفورية أو تغطّتوفّر احملكمة خدمات الترمجة التحريرمن القواعد،  10املادة أحكام رهناً ب  )ألف
 .سيألسامن النظام ا 16و 15املادتني يف  املنصوص عليهاواملتهمني أ ماملشتبه ماية حقوق حل
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ع ، نواحملكمةرئيس مكتب الدفاع بالتشاور مع رئيس قلم عتمدها االيت التحريرية دمات الترمجة اخلاصة خبالدفاع  نظامدد حي  )باء
أو  بهاملشتبه قوق حلكامل الحترام االضمان لدمات الترمجة الفورية اليت ينبغي على احملكمة توفريها خاليت جيب ترمجتها والوثائق 

 .املتهم
 

 اخلاصالدفاع  نظاموفقاً لتلك اليت توفّرها احملكمة  غريوالترمجة الفورية التحريرية يتولّى فريق الدفاع تنظيم خدمات الترمجة   )جيم
 املبادىء التوجيهيةمن  37ا للمادة تغطى نفقات هذه اخلدمات من املوارد املخصصة لفريق الدفاع وفقً. التحريريةدمات الترمجة خب

 .احلاضرة
 

 

  43املادة 
 اخلالفاتحل 

 

 

من رئيس  دوالر أمريكي، أن يطلب 1000 قيمتهتجاوز ت د النفقات، الاحول دفع األجور أو سدنشأ خالف يف لطرف  وزجي  )ألف
غري أنه . اتلقراراملثل هذه ال جيري رئيس مكتب الدفاع مراجعة تلقائية . ويعدلهالقرار يف أن يعيد النظر  القضائيةوحدة املساعدة 

إطار مراجعة يف قدم املشتكي مرارا طلبات أما إذا . ىل رئيس مكتب الدفاعإ وضوعامل إحالة القضائيةرئيس وحدة املساعدة جيوز ل
طلب من رئيس أن ي ،حلاالتتشابه هذه اإذا أثبت  جيوز له،ه، اتطلب تدوالر أمريكي ورفض 1000ال تتجاوز قيمتها خالفات 

  ).باء( إلجراء املشار إليه يف الفقرةل وفقاً وضوعمكتب الدفاع مراجعة امل
 

دوالر أمريكي، أن  4999و 1000ما بني  اد النفقات، تتراوح قيمتهاحول دفع األجور أو سدنشأ خالف يف لطرف  وزجي  )باء
إذا ارتأى ذلك ولمشتكي ل السماعبعد املوضوع يف رئيس مكتب الدفاع  يبت. وضوععة املجرئيس مكتب الدفاع مرا يطلب من

 .الغرفةأو  اإلجراءات التمهيديةبالتشاور مع قاضي مناسبا 
 

 .قرارهيف ئيس مكتب الدفاع إعادة النظر رن يطلب من أدوالر أمريكي  4999تتجاوز قيمته خالف يف لطرف  جيوز  )جيم
القرار بعد يف  إعادة النظر الغرفةأو  اإلجراءات التمهيديةمراجعة رئيس مكتب الدفاع، أن يطلب من قاضي  جيوز له إن مل ترضيه

  .املشتكيرئيس مكتب الدفاع ول السماع
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