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 2009آذار/مارس  20 اعُتمدت بتاريخ

 )2009حزيران/يونيو  5ُعّدلت بتاريخ (
 )2009تشرين األول/أكتوبر  30ُعّدلت بتاريخ (

 )2010تشرين الثاني/نوفمبر  29حت بتاريخ وُصحّ  2010تشرين الثاني/نوفمبر  10ُعّدلت بتاريخ (

 )2012شباط/فبراير  8ُعّدلت بتاريخ (

 )2013شباط/فبراير  20ُعّدلت بتاريخ (

 )2013نيسان/أبريل  9ُعّدلت بتاريخ (

 )2014 أبريل/نيسان 3حت بتاريخ ُصحّ (

 )2015شباط/فبراير  12ُعّدلت بتاريخ (

 )2016 مارس/آذار 15و  8بتاريخ  حتُعّدلت وُصحّ (

 )2017نيسان/أبريل  3ُعّدلت بتاريخ (
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 المحكمة الخاصة بلبنان

 

 قواعد اإلجراءات واإلثبات

 

 

 المحتويات

 

 أحكام عامة     األول الفصل

 

 

 مبادئ أساسية     القسم األول 

 

 بدء النفاذ       1املادة 

 املعاين      2املادة 
 تفسري القواعد       3املادة 

 عدم التقيد بالقواعد     4املادة 
 تعديل القواعد      5املادة 

 النصوص ذات احلجية     6املادة 
 

 المهل     القسم الثاني 

 
 أحكام عامة      7املادة 

 املهلة إليداع اللوائح اجلوابية على الطلبات     8املادة 
 تعديل املهل       9املادة 

 

 اللغات    القسم الثالث 

 اللغات الرمسية ولغات العمل      10املادة 
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 االختصاص     رابعالقسم ال

 
ممارسة االختصاص بشأن االعتداءات اليت قد تدخل ضمن نطاق اختصاص  11املادة 

 احملكمة
كانون األول/ديسمرب   12ممارسة االختصاص بشأن االعتداءات احلاصلة بعد  12املادة 

2005 
 

 التعاون مع المحكمة الفصل الثاني 

 

  تربمها احملكمة مع هيئات وطنية أو دوليةالرتتيبات أو االتفاقات اليت  13املادة 
 التعاون بني املدعي العام وهيئات وطنية أو دولية             14املادة 

 التعاون بني الدفاع وهيئات وطنية أو دولية               15املادة 

 تقدمي طلب إىل لبنان بنقل املعلومات والتعاون  16املادة 
 لبنان بالتنازل عن االختصاصتقدمي طلب إىل   17املادة 

 تقدمي طلب إىل دولة ثالثة بنقل املعلومات والتعاون   18املادة 
 تقدمي طلب إىل دولة ثالثة بالتنازل عن االختصاص  19املادة 

 عدم استجابة لبنان لطلب أو ألمر من احملكمة  20املادة 
 عدم استجابة دولة ثالثة لطلب أو ألمر من احملكمة 21املادة 

 التشاور مع رئيس مكتب الدفاع 22ملادة ا
 عدم جواز احملاكمة على اجلرم نفسه مرتني 23املادة 

 

 تنظيم المحكمة  الفصل الثالث 

 
 

 القضاة  القسم األول 

 
 الرمسية اليمني  24املادة 

 تهطلب تنحيإعفاء القاضي و   25املادة 
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 غياب قاض 26املادة 
 الرديفونالقضاة   27املادة 

 االستقالة 28املادة 
 غرفة الدرجة األوىلرئيس  29املادة 

 األسبقية  30 املادة
 

 الرئاسة القسم الثاني 

 

 انتخاب الرئيس 31املادة 
 مهام الرئيس 32املادة 

 نائب الرئيس 33املادة 
 مهام نائب الرئيس 34املادة 

 االستبدال 35املادة 
 القاضي املقرر 36املادة 

 
 الداخلي عمل المحكمة  القسم الثالث

 
 جملس القضاة 37املادة 

 اجمللس األعلى لإلدارة  38املادة 

 التشاور والتنسيق 39املادة 
 اجتماعات اهليئة العامة للمحكمة 40املادة 

 مواعيد انعقاد جلسات اهليئة العامة  41املادة 
 النصاب واالقرتاع  42املادة 

 

 الغرف القسم الرابع 

 
 املذاكرة  43املادة 

 االجتماعات خارج مقر احملكمة 44املادة 
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 قلم المحكمة  القسم الخامس

 

 اليمني الرمسية 45املادة 
 ميني املرتمجني الفوريني واملرتمجني التحريريني 46املادة 

 تعيني نائب رئيس قلم احملكمة وموظفي قلم احملكمة  47املادة 

 مهام رئيس قلم احملكمة  48املادة 
 قلم احملكمة مهام نائب رئيس  49املادة 

 وحدة املتضررين والشهود  50املادة 
 وحدة املتضررين املشاركني يف اإلجراءات  51املادة 

 وحدة التواصل اخلارجي 52املادة 
 احملاضر 53املادة 

 السجل العام 54املادة 
 

 المدعي العام القسم السادس

 

 مهام املدعي العام  55املادة 
  مهام نائب املدعي العام 56املادة 

 

 الدفاع القسم السابع 

 
 مهام رئيس مكتب الدفاع 57املادة 

 توكيل احملامي، مؤهالته وواجباته 58املادة 
 تعيني احملامي 59املادة 

 

 الخطأ المهني  القسم الثامن 

 

أمام  الذين ميثلونن األشخاص اآلخرو احملامون أو اخلطأ املهين الذي يرتكبه  60املادة 
 احملكمة

 حتقري احملكمة وعرقلة سري العدالة مكرر 60املادة 
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 التحقيق وحقوق المشتبه بهم والمتهمين الفصل الرابع 

 
 سري التحقيق 61املادة 

 اإلجراءات االحتياطية 62املادة 
 نقل املشتبه هبم وتوقيفهم احتياطياً  63املادة 

 حفظ املعلومات 64املادة 
 حقوق املشتبه هبم أثناء التحقيق  65املادة 

 تسجيل استجواب املشتبه هبم 66ة املاد
 استعانة األشخاص احملتجزين مبحام 67املادة 

 
 

 تصديق التهم واإلجراءات التمهيدية الفصل الخامس

 

 قرار االتهام  القسم األول 

 
 تقدمي املدعي العام لقرار االهتام  68املادة 

 حقوق املتهم  69املادة 
 ضم اجلرائم أو املتهمني 70املادة 

 تعديل قرار االهتام 71 املادة
 الرجوع عن قرار االهتام أو الرجوع عن التهم 72املادة 

 علنية قرار االهتام 73املادة 
 عدم اإلعالن عن قرار االهتام 74املادة 

 ُشطبت 75املادة 
  تبليغ املستندات القضائية مكرر 75املادة 

 تبليغ قرار االهتام  76املادة 
 هتامنشر قرار اال مكرر 76املادة 
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 األوامر والطلبات والمذكرات القسم الثاني 

 

 قواعد عامة  77املادة 
 الدعوة للحضور أمام احملكمة 78املادة 

 مذكرات التوقيف 79املادة 

 التسليم املؤقت 80املادة 
 إصدار تصاريح املرور 81املادة 

 تنفيذ الدعوات واملذكرات واألوامر والطلبات 82املادة 
 اإلجراءات بعد التوقيف 83املادة 

 توقيف دولية مذكراتإصدار  84املادة 
 استجواب املتهم 87املادة 

 

 مشاركة المتضررين في اإلجراءات  القسم الثالث 

 
 منح صفة املتضرر املشارك يف اإلجراءات 86املادة 

 كيفية مشاركة املتضررين يف اإلجراءات 87املادة 
 

 قاضي اإلجراءات التمهيدية  القسم الرابع 

 

 دور قاضي اإلجراءات التمهيدية قبل تصديق قرار االهتام 88املادة 
 مهام قاضي اإلجراءات التمهيدية بعد النظر يف قرار االهتام 89املادة 

 النظر بالدفوع األولية 90املادة 
 إعداد خطة عمل وتنفيذها  91املادة 

 مجع األدلة بصفة استثنائية 92املادة 

 استجواب قاضي اإلجراءات التمهيدية للشهود الذين مل ُتكشف هويتهم  93املادة 
 اجللسات التمهيدية  94املادة 

 إحالة امللف إىل غرفة الدرجة األوىل 95املادة 
 اإلعالن عن اإلجراءات التمهيدية 96املادة 

 صالحيات وواجبات أخرى 97املادة 
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 اإلجراءات األولية  القسم الخامس 

 
 املثول األول للمتهم أمام احملكمة 98املادة 

 االتفاق حول إقرار املتهم  99املادة 

 اإلقرار بالتهمة   100املادة 
 التوقيف االحتياطي 101املادة 

 إخالء السبيل   102املادة 
 حضور املتهم غري املوقوف اإلجراءات  103املادة 

 غري الغيابية اإلجراءات 104املادة 
 حضور اجللسات بواسطة نظام املؤمترات املتلفزة 105املادة 

 
 غياب المتهم عن اإلجراءات أمام المحكمة   القسم السادس 

 
 أمام قاضي اإلجراءات التمهيدية غياب املتهم عن اإلجراءات القائمة مكرر 105املادة 

 حاالت قصد التهرب من احملاكمة والتفريق بينها وبني استحالة احلضور 106املادة 
 تطبيق أحكام القواعد على إجراءات احملاكمة الغيابية 107ادة امل

 مثول املتهم أثناء اإلجراءات الغيابية  108املادة 
 مثول املتهم بعد انتهاء اإلجراءات الغيابية 109املادة 

 

 اإلبالغ القسم السابع 

 
 اإلبالغ الذي يقوم به املدعي العام 110املادة 

 واملذكرات وأية وثائق داخلية أخرىإبالغ التقارير  111املادة 

 اإلبالغ الذي يقوم به الدفاع 112املادة 
  اإلبالغ الذي يقوم به املتضررون املشاركون يف اإلجراءات مكرر 112املادة 
 إبالغ األدلة اليت من شأ�ا نفي التهمة 113املادة 
 اإلخالل مبوجب اإلبالغ 114املادة 

 مؤقًتاعدم الكشف عن اهلوية  115املادة 
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  طلب عدم إبالغ املعلومات ومربراته    116املادة 
 املصاحل األمنية للدول واهليئات الدولية األخرى 117املادة 

 املعلومات اليت ال ميكن إبالغها بدون موافقة مقدمها 118املادة 
 املستشار اخلاص 119املادة 

 الطابع املستمر ملوجب اإلبالغ  120املادة 
 اإلبالغطرق  121املادة 

  التوافق حول األدلة 122املادة 
 

 اإلفادات  القسم الثامن 

 
 ضبط اإلفادات بناًء على أمر من قاضي اإلجراءات التمهيدية  123املادة 

 اإلدالء بالشهادة بواسطة نظام املؤمترات املتلفزة 124املادة 

 األدلة اليت جتمعها السلطات القضائية يف دولة ما  125املادة 

 

 الطلبات  التاسع  القسم

 
 الطلبات اليت تستلزم ترخيًصا  126املادة 

 

 الجلسات  القسم العاشر 

 

 احملاكمة املعقودة قبيل اجللسات  127املادة 
 املهام اليت ميكن ممارستها بعد تقدمي املدعي العام لألدلة                128املادة 

 اجللسات التمهيدية لتقدمي أدلة الدفاع  129املادة 
 

 اإلجراءات أمام غرفة الدرجة األولى      الفصل السادس

 

 أحكام عامة      القسم األول
 

 سري اإلجراءات     130 املادة
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 األطراف الثالثة وأصدقاء احملكمة      131املادة 
 إخضاع املتهم للفحص الطيب     132املادة 

 تدابري محاية املتضررين والشهود    133املادة 

 ُشطبت    134املادة 

 دفع الغرامات    135املادة  

 اجللسات العلنية    136املادة 

 اجللسات السرية    137املادة 

 ضبط النظام     138املادة 

 سجالت اإلجراءات واألدلة    139املادة 

  صالحية إعادة النظر يف القرارات    140املادة 
 
 

 سير الدعوى      القسم الثاني 

 

 ضم وفصل احملاكمات     141املادة 
 وسائل اإلكراه    142 املادة

 التصرحيات التمهيدية    143املادة 
 تصرحيات املتهم واستجوابه     144املادة 

 استجواب الشهود    145املادة 
 تقدمي األدلة    146املادة 

 واملرافعاتمطالعة املدعي العام     147املادة 
 املذاكرة    148املادة 

 

 األدلة     القسم الثالث 

 

 أحكام عامة      149املادة 
 شهادة الشهود    150املادة 

 نقل الشهود احملتجزين    151املادة 
 شهادة الزور بعد حلف اليمني    152املادة 
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 اإلقرارات    153املادة 
 قبول املستندات     154املادة 

 قبول اإلفادات اخلطية والنصوص املدونة بدالً من الشهادة الشفهية  155املادة 
 استخدام إفادات خطية ونصوص مدونة بدالً من االستجواب الرئيسي 156املادة 

 اإلفادات املعطاة بناًء على أمر من غرفة الدرجة األوىل 157املادة 
 األشخاص املتخّلفون عن احلضور   158املادة 

 الشهود الذين مل تكشف هويتهم إفادات 159املادة 
 احملضر القضائي 160املادة 

 شهادة اخلرباء الشهود  161املادة 

 استبعاد أدلة معينة 162املادة 
 بني احملامي وموكلهسرية املداوالت   163املادة 

سرية املعلومات واألدلة اليت هي حبيازة احلركة الدولية للصليب األمحر الدويل   164املادة 
 اهلالل األمحر وحركة 

 صالحية الغرفة يف طلب أدلة إضافية 165املادة 
 برنامج احلماية   166املادة 

 
 

 الحكم  القسم الرابع

 

 احلكم بالرباءة بعد مطالعة املدعي العام 167املادة 
 احلكم  168املادة 

 العقوبة حتديدوضع الشخص املدان يف انتظار  169املادة 
 أُعلنت براءتهوضع الشخص الذي  170املادة 

 
 

 العقوبةتحديد  القسم الخامس 

 

 إجراءات حتديد العقوبة 171املادة 

 العقوبات 172املادة 
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 وضع الشخص املدان 173املادة 
 مكان السجن 174املادة 

 اإلشراف على تنفيذ عقوبة السجن 175املادة 
 

 إجراءات االستئناف الفصل السابع 

 
 أحكام عامة  176املادة 

 املسائل االولية مكرر 176املادة 
 طلب االستئناف  177املادة 

 بإعادة احملاكمةتقدمي إحدى الدول طلًبا  178املادة 
 ملف االستئناف 179املادة 

 نسخ ملف االستئناف  180املادة 
 اجللسة التمهيدية لالستئناف 181املادة 

 مذكرة املستأنف 182املادة 
 مذكرة املستأنف عليه 183املادة 

 املذكرة اجلوابية   184ة املاد
 موعد اجللسة 185املادة 

 األدلة اإلضافية 186املادة 
 إجراءات االستئناف املستعجلة   187املادة 

 القرار االستئنايف 188املادة 
 وضع املتهم بعد صدور القرار االستئنايف 189املادة 

 
 إعادة المحاكمة   الفصل الثامن 

 
 طلب إعادة احملاكمة  190املادة 

 اإلجراءات التمهيدية 191املادة 
 االستئناف 192املادة 

 إعادة القضية إىل غرفة الدرجة األوىل 193املادة 
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 القواعد العامة لمنح العفو أو تخفيض العقوبة الفصل التاسع 

 

 التبليغ املقدم من الدول 194املادة 
 الفصل من جانب الرئيس 195املادة 

 القواعد العامة ملنح العفو أو ختفيض العقوبة 196املادة 
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 الفصل األول

 

 أحكام عامة

 

 القسم األول: مبادئ أساسية

 

 1المادة 

 بدء النفاذ

 
ز لبنان، حيّ ب األساسي للمحكمة اخلاصةمن النظام  28تدخل قواعد اإلجراءات واإلثبات، املعتمدة مبوجب املادة 

 .2009آذار/مارس  20النفاذ يف 
 
 

 2المادة 

 المعاني

 

 
 يقصد باملصطلحات اآلتية املعاين الواردة إىل جانب كل منها ما مل يقتض السياق خالف ذلك: (ألف)

 
 :اتفاق املقر

 
 
 :إلتفاقا

بني األمم املتحدة  2007كانون األول/ديسمرب   21االتفاق املتعلق مبقر احملكمة واملوقع يف 
  ومملكة هولندا؛

 
لبنان، انية املتعلق بإنشاء حمكمة خاصة لمنظمة األمم املتحدة واجلمهورية اللبناإلتفاق املربم بني 

 ؛)2007( 1757واملرفق بقرار جملس األمن رقم 
 

وأدى إىل مقتل رئيس الوزراء اللبناين األسبق  2005شباط/فرباير  14االعتداء الذي وقع يف  االعتداء على احلريري:
 شخًصا آخرين؛ 22رفيق احلريري و

 
 األمني العام لألمم املتحدة؛ األمني العام:

 

15 
 

 



 املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية؛ اإلنرتبول:
 

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

 
احلاضرة جلمع  يتوالها املدعي العام مبوجب النظام األساسي والقواعدمجيع األعمال اليت  التحقيق:

 قرار االهتام أو بعده؛ املعلومات واألدلة سواًء قبل تصديق
 

 التوجيهات العملية:
 ، الفقرة (ه)؛32التوجيهات اليت يصدرها الرئيس وفقاً للمادة 

 
 مبوجب مذكرة توقيف؛وضع مشتبه به أو متهم أو شاهد قيد االحتجاز  التوقيف:

 
 ؛ دفاعو/أو حمامي ال /املشتبه بهاملتهم الدفاع:

 
 دولة غري لبنان؛ دولة ثالثة: 

 
 رئيس قلم احملكمة:

 
 األساسي؛ ) من النظام3، الفقرة (12رئيس قلم احملكمة املعّني وفقاً للمادة 

 رئيس مكتب الدفاع:
 

 من النظام األساسي؛ 1 الفقرة، 13رئيس مكتب الدفاع املعني وفًقا للمادة 

 املدعي العام أو الدفاع؛ الفريق:
 

 قانون أصول
 اجلزائية اللبناين: احملاكمات

 

 
 قانون أصول احملاكمات اجلزائية الذي أقره جملس النواب اللبناين كما مت تعديله؛

 
 قواعد اإلجراءات واإلثبات النافذة؛ القواعد:

 
 قواعد االحتجاز:

 
اليت ترعى احتجاز األشخاص رهن احملاكمة أو االستئناف أمام احملكمة اخلاصة أو القواعد 

األشخاص احملتجزين يف حاالت أخرى بأمر صادر عن احملكمة اخلاصة كما أقرهتا اهليئة العامة 
 ونشرها رئيس قلم احملكمة؛

 
املسامهة يف متويل  الدول ثلي بعضمن االتفاق واملؤلفة من مم 6اللجنة املشار إليها يف املادة  جلنة اإلدارة:

 احملكمة؛
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 جلنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم املتحدة؛ جلنة التحقيق:
 

  يف  تدخل الشخص الطبيعي الذي عاىن من ضرر جسدي أو مادي أو معنوي نتيجة جرمية املتضرر:
 اختصاص احملكمة؛

 
 املتضرر

  املشارك يف

 اإلجراءات:

اعتداء يدخل يف اختصاص احملكمة والذي بعد تصديق قرار االهتام مسح له قاضي املتضرر من 
 اإلجراءات التمهيدية بعرض وجهات نظره وشواغله يف مرحلة أو أكثر من مراحل اإلجراءات؛

 

)، من النظام 1، الفقرة (18كل شخص أقرت حبقه هتمة أو أكثر من قرار االهتام وفقاً للمادة  املتهم:
 )؛3)، الفقرة الفرعية (طاء، الفقرة (68املادة األساسي و 

 
جملس مؤلف من الرئيس واملدعي العام ورئيس مكتب الدفاع ورئيس قلم احملكمة مكلف بتنسيق  اجمللس األعلى لإلدارة:

 أنشطة أجهزة احملكمة؛
 

 حمامي الدفاع:
 

 ؛59و 58للمادتني شخص ميثل املشتبه به أو املتهم أو يتمتع باألهلية لتمثيله وفًقا 
 

 احملكمة اخلاصة بلبنان؛ احملكمة:
 

 ) من النظام األساسي؛3، الفقرة (11املدعي العام املعّني وفقاً للمادة  املدعي العام:
 

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

 من النظام األساسي؛ 13املنصوص عليه يف املادة املكتب  مكتب الدفاع:
 

املمثل القانوين للمتضرر 
املشارك يف اإلجراءات أمام 

 احملكمة:
 

 
 املشارك يف اإلجراءات أمام احملكمة؛املتضرر احملامي الذي ميثل 

 

 ؛60ة واملعتمد عمالً باملادة نظام آداب مهنة احملاماة اخلاص باحملامني املاثلني أمام احملكم نظام آداب مهنة احملاماة:
 

رفق  واجلمهورية اللبنانية النظام األساسي للمحكمة املضموم إىل االتفاق بني األمم املتحدة النظام األساسي:
ُ
وامل

 ؛2007أيار/مايو  30والذي ّمت اعتماده يف  )2007( 1757بقرار جملس األمن رقم 
الوحدة اليت ينشئها رئيس قلم احملكمة داخل قلم احملكمة من أجل نشر املعلومات حول دور  وحدة التواصل اخلارجي:
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 احملكمة  ومهامها، خصوًصا يف لبنان؛
 

 مكتب الشرطة األورويب؛ يوروبول:
 

 
وصّححت يف  ،2012شباط/فرباير  8، و2010تشرين الثاين/نوفمرب  10و ، 2009تشرين األول/أكتوبر 30يف ُعّدلت (

 )2016آذار/مارس  8و 2013شباط/فرباير  20يف الصيغة العربية 

 
 يف سياق القواعد احلاضرة يشمل استخدام املذكر املؤنث واملفرد اجلمع والعكس بالعكس.  (باء)

 
 

 3المادة 

 تفسير القواعد

 
على حنو يتوافق مع روح النظام األساسي، كما وعلى حنو يتوافق مع (أ) مبادئ  ةاحلاضر  قواعدجيري تفسري أحكام ال  (ألف)

، و(ب) 1969من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  33إىل  31التفسري احملددة يف القانون العريف الدويل يف املواد 
وقواعد اإلجراءات، وعند االقتضاء (د)  املعايري الدولية حلقوق اإلنسان (ج) واملبادئ العامة للقانون اجلنائي الدويل

 قانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناين على أن جيري احرتام القواعد املذكورة حبسب أولوية ترتيبها؛

 
يف حال عدم التمكن من تبديد غموض ما يف أي من نصوص القواعد احلاضرة بالوسائل املعروضة يف الفقرة (ألف)  (باء)

 د التفسري الذي يكون أكثر مالءمة ملصلحة املشتبه به أو للمتهم املعين يف ضوء معطيات القضية؛ أعاله، جيري اعتما
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 4المادة 

 عدم التقّيد بالقواعد

 )2013/فرباير شباط 20 يف ُعّدلت(

 
يف حال عدم تقيد أحد الفريقني أو مكتب الدفاع أو أحد املتضررين املشاركني يف اإلجراءات بأحكام القواعد احلاضرة، 

حيق ألحد الفريقني أو أحد املتضررين املشاركني يف اإلجراءات تقدمي اعرتاض للشكوى من هذه املخالفة وذلك يف مهلة أسبوعني 
أو غرفة، حسب االقتضاء، إثارة هذه املخالفة تلقائًيا بعد مساع الفريقني واحلكم بتعويض  لقاضٍ من تاريخ علمهم هبا، كما حيق 

 ذا ثبت ارتكاب املخالفة وأ�ا جدية وقد أحلقت ضررًا ماديًا بأحد الفريقني أو بأحد املتضررين املشاركني يف اإلجراءات.إ

 
 

 5المادة 

 تعديل القواعد

 )2010 تشرين الثاين/نوفمرب 10(ُعّدلت يف 

 
جيوز تقدمي اقرتاحات بتعديل القواعد من جانب أحد القضاة أو املدعي العام أو رئيس مكتب الدفاع أو رئيس قلم  (ألف)

 احملكمة.
 

جيري إنشاء جلنة معنية بالقواعد، وُتكّلف هذه اللجنة بدراسة كل ما يقدمه إليها أحد القضاة أو املدعي العام أو رئيس  (باء)
 و رئيس قلم احملكمة من االقرتاحات الرامية إىل إدخال تعديالت على القواعد.مكتب الدفاع أ

 
تتألف هذه اللجنة اليت يرأسها نائب الرئيس، قبل تويل مثانية قضاة على األقل ملناصبهم، من الرئيس أو من قاٍض  (جيم)

ع ورئيس قلم احملكمة أو من ممثلني رئيس مكتب الدفا واملدعي العام و  يسّميه الرئيس ومن قاضي اإلجراءات التمهيدية
هلم ال يتمتعون حبق التصويت. وتتألف هذه اللجنة اليت يرأسها نائب الرئيس، بعد تويل مثانية قضاة ملناصبهم، من 

رئيس مكتب الدفاع ورئيس قلم احملكمة أو من ممثلني هلم ال و قاضيني آخرين يسّميهم الرئيس ومن املدعي العام 
 يت. يتمتعون حبق التصو 

 

ُيسمح للمدعي العام ورئيس مكتب الدفاع ورئيس قلم احملكمة يف كل األحوال بعرض وجهات نظرهم حول أي تعديل  (دال)
 مقرتح للقواعد.
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تقّدم اللجنة املعنية بالقواعد أو أي جلنة خاصة أخرى أنشئت هلذا الغرض من قبل، تقريرًا إىل القضاة اجملتمعني هبيئتهم  (هاء)
 العامة وتقرتح أي تغيريات على القواعد تراها ضرورية أو مرغوب فيها.   

 
تماع للهيئة العامة اليت تكون قد دعيت إىل جيري إقرار اقرتاح التعديل عند نيله موافقة سبعة قضاة على األقل يف اج  (واو)

 ويُبلغ إىل القضاة كافة؛ االجتماع مبوجب إشعار يتضمن التعديل املقرتح
 

 جيوز اعتماد تعديل للقواعد يف غري هذه احلالة شرط موافقة القضاة عليه باإلمجاع؛ (زاي)
 

رمسية من احملكمة تتضمن التعديل، على أال خيل ذلك  يدخل التعديل حيز النفاذ بعد سبعة أيام من تاريخ صدور وثيقة (حاء)
 حبقوق أي مشتبه به أو متهم أو حبقوق من أدين بتهمة أو من أعلنت براءته يف أي قضية قيد النظر.

 
يعلن الرئيس عن ملخص للتعديالت اليت متت املوافقة على إدخاهلا على القواعد، باإلضافة إىل االقرتاح األصلي  (طاء)

ات اليت اعتمدها القضاة وأسباب هذه التغيريات، بعد دخول التعديالت حّيز النفاذ. وجيوز للرئيس أن يقرر، والتغيري 
تشرين الثاين/نوفمرب  10بالتشاور مع القضاة، اإلعالن عن ملخص للتعديالت املقرتحة املرفوضة (أضيفت يف 

2010.( 

 
 

 6المادة 

 النصوص ذات الحجية

 

نصوص القواعد باللغات العربية والفرنسية واإلنكليزية. عند االختالف، يؤخذ بالنص األكثر تتساوى من حيث احلجية 
 توافقاً مع روح النظام األساسي والقواعد احلاضرة.
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 القسم الثاني: المهل 

 

 7المادة 

  أحكام عامة

 )2013شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف 

 
ُقرَّرة مبوجب القواعد احلاضرة باأليام التقوميية.     (ألف)

هل امل
ُ
 ُحتسب امل

 
يبدأ سريان املهلة اعتبارًا من يوم العمل األّول الذي يلي إيداع مستند أو قرار أو أمر أو حكم باإلنكليزية أو الفرنسية.      (باء)

 تبدأ ال املهلة فهذه معينة، بواقعة سريا�ا يرتبط ام بعمل للقيام مهلةً  غرفة أو قاضٍ  أو احلاضرة القواعد حتدد عندماو 
 الواقعة. تلك العمل األول الذي يلي حصول يوم يف إال بالسريان

 
يبدأ سريان املهلة من يوم العمل األّول الذي يلي صدور قرار شفهي أو أمر أو حكم. وإذا أعلن القاضي أو الغرفة    (جيم) 

 .ةاخلطي نسخةال صدور تاريخ يلي الذي يوم العمل األّول من املهلة سريان يبدأ الحقاً، خطي قرار صدورَ 
 

يف حال وافق اليوم األخري للمهلة اليت ُحتدِّدها هذه القواعد أو اليت يقّررها قاٍض أو غرفة عطلَة �اية األسبوع أو عطلة     (دال)

  .الذي يلي العطلة اليوم يوم العمل األّولهذا رمسية للمحكمة، يُعترب 
 

 

 8المادة 

 المهلة إليداع اللوائح الجوابية على الطلبات

 )2013نيسان/أبريل  9و  2013 فرباير/شباط 20 يف ُعّدلت(

 
املهلة إليداع  تكون ،عام أو يف حالة حمددة، إما بشكل أو غرفة ضٍ قا رهًنا بأي توجيه عملي أو بقرار يصدر عن    (ألف)

 .عشر يوماً من تاريخ إيداع الطلب، أربعة الالئحة اجلوابية على طلب قدمه فريق

 
على جواب يف غضون يومني من إيداع  ردٍّ  يداعإذن بإ يودع أّي طلب ،رهًنا بأحكام الفقرة (ألف) من هذه املادة     (باء) 

 .قاضي أو من الغرفةالوتكون مهلة الرد سبعة أيام من تاريخ احلصول على إذن من اجلواب. 
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 9المادة 

 تعديل المهل 

يتضمنها  مقبولةتلقائًيا، أو بناًء على أسباب  أو غرفة،لقاٍض باستثناء ما هو منصوص عليه يف الفقرة (باء)، جيوز  (ألف)
 الطلب:

 
 متديد أو تقصري أي مهلة منصوص عليها يف هذه القواعد؛ )1(

 
حتديد الشروط اليت يعترب  أو إعالن صحة أي عمل ينفذ بعد انقضاء املهلة املنصوص عليها وعند االقتضاء )2(

تشرين  30يف ُعّدلت ( هذا العمل حمًقا مبوجبها بغض النظر عن انقضاء هذه املهلة أو عدم انقضائها. 
 20يفُعّدلت و  2012شباط/فرباير  8وصّححت يف الصيغتني الفرنسية والعربية يف   2009األول/أكتوبر

 )2013شباط/فرباير 
 

 .151و 63ال تطبق هذه املادة على املهل املنصوص عليها يف املادتني   (باء)

 

 

 القسم الثالث: اللغات

 

 10المادة 

 اللغات الرسمية ولغات العمل

 )2013/فرباير شباط 20 يف ُعّدلت(
 

اإلجراءات الشفهية تكون كل من اللغة العربية والفرنسية واإلنكليزية لغات احملكمة الرمسية. وجيوز ألي مشارك يف  (ألف)

تشرين  10أو غرفة خالف ذلك (ُعّدلت يف قاٍض  القائمة أمام احملكمة استخدام أي لغة من اللغات الرمسية ما مل يقرر
 ).2010الثاين/نوفمرب 

 
املتضررين أو غرفة، مباشرة بعد بدء اإلجراءات ويف أقرب وقت ممكن، وبعد التشاور مع الفريقني ومع ممثلي قاٍض يقرر   (باء)

 املشاركني يف اإلجراءات، أي من اللغات ستستخدم كلغة عمل يف قضية معينة.
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 قاضي أو الغرفة.الللمتهم احلق يف استخدام لغته اخلاصة أثناء اإلجراءات أمام   (جيم)

 
معرفة كافية بلغة  وليس لديهم ، بصفة غري صفة حماٍم،أو غرفة ضٍ كما جيوز لألشخاص اآلخرين الذين ميثلون أمام قا   (دال)

(صّححت يف قاضي أو من الغرفة. المن اللغات الرمسية، أن يستخدموا لغتهم اخلاصة شرط احلصول على إذن من 
 )2012شباط/فرباير  8الصيغة العربية يف 

 
لغة العربية تصدر كل القرارات املتعلقة باالستدعاءات اخلطية أو الشفهية باإلنكليزية أو الفرنسية. وترتجم إىل ال  (هاء)

أو غرفة أ�ا تتطرق إىل مسائل  ضٍ األحكام والعقوبات والقرارات املتعلقة باالختصاص وغريها من القرارات اليت يقرر قا
 أساسية.

 
 
 

 القسم الرابع: االختصاص 

 

 11المادة 

 ممارسة االختصاص بشان االعتداءات التي قد تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة

 
، أن يتقّدم 68ميكن للمدعي العام، يف أية مرحلة من التحقيق، وقبل عرض قرار االهتام للتصديق عليه وفًقا للمادة   (ألف)

باستدعاء (استدعاء يتعلق بتالزم القضية) لكي يفصل قاضي اإلجراءات التمهيدية يف مدى توافر "رابطة التالزم" بني 
واالعتداء الذي استهدف رفيق احلريري  2005كانون األول   12تشرين األول و 1أي اعتداء حصل يف لبنان بني 

 من النظام األساسي. 1وفًقا للشروط احملددة يف املادة 
 

 يقرر قاضي اإلجراءات التمهيدية بصورة أولية ما إذا كانت القضية تدخل ضمن اختصاص احملكمة.  (باء)

 
ر اهتام، جيوز للدفاع املنازعة يف القرار الذي أصدره قاضي إذا أفضى التحقيق املذكور يف الفقرة (ألف) إىل قرا  (جيم)

 .      90اإلجراءات التمهيدية باعتباره دفعاً أولًيا باالختصاص وفقاً للمادة 
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جيوز للمدعي العام استئناف قرار قاضي اإلجراءات التمهيدية ضمن مهلة سبعة أيام ويف هذه احلالة، تطلب غرفة   (دال)
ب الدفاع تسمية حمام مستقل بصفته صديق للمحكمة ليمثل كخصم يف مواجهة استئناف املدعي االستئناف من مكت

 العام.
 

 21يكون قرار غرفة االستئناف املذكور يف الفقرة (دال) قابًال للمراجعة بناًء على طلب من الدفاع يف مهلة أقصاها   (هاء)
، الفقرة (ألف)، 110ع املستندات والتصاريح املبينة يف املادة يومًا تبدأ من تاريخ إبالغ املدعي العام إىل الدفاع مجي

 ).1الفقرة الفرعية (
 

بناًء على هذه املراجعة، جيوز لغرفة االستئناف إما البت يف الطلب أو إحالة املسألة إىل قاضي اإلجراءات التمهيدية   (واو)

م والدفاع استئناف قرار قاضي اإلجراءات التمهيدية للتدقيق فيها جمدًدا. ويف هذه احلالة األخرية، حيق للمدعي العا
 ضمن مهلة سبعة أيام.

 
 

 12المادة 

 2005كانون األول/ديسمبر   12ممارسة االختصاص بشأن االعتداءات الحاصلة بعد 

 
مرتبط حبسب مبادئ العدالة اجلنائية،  2005كانون األول/ديسمرب   12إذا اعترب املدعي العام أن اعتداًء حاصالً بعد   (ألف)

وأن له طبيعة وخطورة مماثلتني، وأنه من املناسب أن يكون للمحكمة اختصاص  2005شباط/فرباير  14باعتداء 
 عتداء، يُبلغ الرئيس بذلك.حملاكمة األشخاص الذين يشتبه أ�م مسؤولون عن ذلك اال

 
بناًء على طلب من الرئيس، ينقل رئيس قلم احملكمة إىل األمني العام استنتاجات املدعي العام املعللة لكي يقرر جملس   (باء)

 األمن واحلكومة اللبنانية إمكانية منح احملكمة أو عدم منحها االختصاص القضائي للنظر يف اجلرمية املعنية. 
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 الثانيالفصل 

 التعاون مع المحكمة

 

 13المادة 

 الترتيبات أو االتفاقات التي تبرمها المحكمة مع هيئات وطنية أو دولية 

  

جيوز للمحكمة، من خالل الرئيس، دعوة دولة ثالثة أو هيئة إىل تقدمي املساعدة بناًء على ترتيبات خاصة أو اتفاقات  
 ) 2009تشرين األول/أكتوبر 30أخرى مالئمة. (أعيد ترقيمها يف تربمها مع هذه الدولة أو بناًء على أي أسس 

 

 )  2009تشرين األول/أكتوبر 30(ملغاة يف   (باء)
  
 

 14المادة 

 التعاون بين المدعي العام وهيئات وطنية أو دولية

 

مبا يتوافق مع جيوز للمدعي العام أن يطلب من أي دولة أو هيئة أو شخص التعاون يف إطار التحقيقات واملالحقات 
النظام األساسي، مبا يف ذلك تنظيم سري التحقيقات امليدانية، وتقدمي املستندات واملعلومات، واستدعاء املشتبه هبم والشهود 

 واستجواهبم، وتوقيف املشتبه هبم أو املتهمني ونقلهم.

 

 

 15المادة 

 التعاون بين الدفاع وهيئات وطنية أو دولية 

 
جيوز لرئيس مكتب الدفاع طلب التعاون من أي دولة أو هيئة أو شخص للمساعدة يف الدفاع عن املشتبه هبم واملتهمني 

 أمام احملكمة مبا يتوافق مع النظام األساسي. أما يف حاالت معينة فيتم هذا التعاون بناًء على طلب الدفاع. 
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16المادة   

 تقديم طلب إلى لبنان بنقل المعلومات والتعاون 

 

من النظام األساسي هو رهن  1إذا تبني للمدعي العام أن اعتداًء ميكن أن يقع ضمن اختصاص احملكمة مبوجب املادة  (ألف)
بكل املعلومات  التحقيق أو املالحقة اجلنائية أمام احملاكم اللبنانية، فله أن يطلب من السلطات اللبنانية املعنية تزويده

 هبذا اخلصوص.
 

ألغراض التحقيق املتعلق باالعتداء على رفيق احلريري أو أي اعتداء آخر ميكن أن يقع ضمن اختصاص احملكمة   (باء)
من النظام األساسي، إذا تبني للمدعي العام حاجة إىل استجواب شهود، أو تفتيش أماكن، أو  1مبوجب املادة 

أخرى حمتملة، أو إجراء أي حتقيق آخر يف لبنان، جيوز للمدعي العام أن يطلب من  مصادرة مستندات وأية أدلة
 2009حزيران/يونيو  5يف ُعّدلت السلطات اللبنانية القيام بتلك اإلجراءات، و/أو السماح لفريقه القيام هبا بنفسه. (

 ) 2009 تشرين األول/أكتوبر 30و
 

لب من الدفاع، وما مل يعترب الطلب غري جمٍد أو تعسفًيا، تقدمي طلبات مع ما جيوز لرئيس مكتب الدفاع، بناًء على ط (جيم)
 )2009حزيران/ يونيو  5يلزم من تعديل. (أضيفت يف 

 
 

 17المادة 

 تقديم طلب إلى لبنان بالتنازل عن االختصاص

 

تاريخ تسّلم املدعي العام مهامه، من النظام األساسي، ويف مهلة ال تتجاوز الشهرين من  2، الفقرة 4باملادة  عمالً   )ألف(
وبناًء على استدعاء منه، يطلب قاضي اإلجراءات التمهيدية من السلطات اللبنانية املكلفة بالتحقيق يف قضية اغتيال 

 يوماً إىل القيام باآليت: 14رئيس الوزراء رفيق احلريري أن تعمد ضمن مهلة أقصاها 
 

 التنازل عن اختصاصها إىل احملكمة؛ )1(
 

 تسليم املدعي العام نتائج التحقيق ونسخة عن سجالت احملكمة ومواد اإلثبات األخرى ذات الصلة؛ )2(
 

 تقدمي قائمة بأمساء األشخاص احملتجزين رهن التحقيق يف القضية إىل قاضي اإلجراءات التمهيدية. )3(
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) أعاله، حييلها إىل 3)، الفقرة الفرعية (فور تسُلم قاضي اإلجراءات التمهيدية القائمة املشار إليها يف الفقرة (ألف  (باء)

املدعي العام. على املدعي العام يف أقرب وقت ممكن أن يقدم استدعاًء معلًال يرفق به املواد املؤيدة ويشري فيه بالنسبة 
إىل كل شخص وارد على القائمة، ما إذا كان يرغب يف استمرار توقيفه أو أنه ال يعارض قيام قاضي اإلجراءات 

هيدية بإخالء سبيله ويف هذه احلالة األخرية أن يقرر، ما إذا كان إخالء سبيله سيتم وفقًا للشروط الواردة يف املادة التم
102. 

 
، على قاضي اإلجراءات التمهيدية إخالء سبيلهبالنسبة إىل كل شخص يف القائمة ال يعارض املدعي العام  )1(

فوراً مع وجوب تأمني بإخالء سبيله أن يقرر ضمن مهلة معقولة ما إذا كان سيصدر أمراً للسلطات اللبنانية 
سالمته يف حال طلب هو ذلك. يصدر القرار علًنا حبضور رئيس مكتب الدفاع واملدعي العام. ويف الوقت 

 ملدعي العام املشار إليها يف الفقرة (باء).عينه جيري اإلعالن عن مضمون مطالعة ا
 
، يعقد قاضي اإلجراءات التمهيدية يف أقرب وقت إخالء سبيلهبالنسبة إىل كل شخص عارض املدعي العام  )2(

ممكن جلسة علنية يدعو إليها كال من الشخص املعين ووكيله كما ميكن أن تكون هذه اجللسة متلفزة من 

) من النظام 2)، الفقرة (4هذا الشخص إىل عهدة احملكمة عمًال باملادة (أجل حتديد ما إذا كان جيب نقل 
 األساسي أو إصدار أمر أو مذكرة بتوقيفه بعد االستماع إليه أو لوكيله.

 
إذا ختلفت السلطات املعنية عن االستجابة لطلب من قاضي اإلجراءات التمهيدية وفقاً للفقرة (ألف)، أو ألمر صادر   (جيم)

يوماً من إبالغها هذا الطلب أو األمر، ينظم قاضي اإلجراءات التمهيدية حمضرًا قضائيًا  14عمًال بالفقرة (باء)، خالل 
 هبذه الواقعة.

 
راءات التمهيدية احملضر القضائي املشار إليه يف الفقرة (جيم)، فعليه أن يبّلغ الرئيس بذلك. وعلى قاضي اإلجإذا نظم   (دال)

الرئيس التشاور مع السلطات اللبنانية املعنية هبدف احلصول على التعاون املطلوب وعليه أن يبلغ قاضي اإلجراءات 
مهيدية، بعد التشاور مع الرئيس، أنه مل يتم تقدمي أي التمهيدية بنتيجة هذه املشاورات. إذا رأى قاضي اإلجراءات الت

رد مقنع خالل مهلة معقولة، يّعد الرئيس حمضرًا قضائًيا هبذا األمر وحييل املسألة إىل جملس األمن لالطالع واختاذ 
 إجراءات الحقة وفقاً ملا يراه مناسباً.

 
من النظام األساسي، جيوز لقاضي  2، الفقرة 4يف املادة  إضافة إىل إجراءات التنازل عن االختصاص املنصوص عليها  (هاء)

اإلجراءات التمهيدية بناًء على استدعاء املدعي العام، الطلب من لبنان التنازل عن االختصاص. وبشكل خاص، إذا 
اًال أو تبني للمدعي العام، يف أية حتقيقات جتري يف لبنان أو يف مالحقات جنائية أمام حماكم يف لبنان أن هناك أفع
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الطلب من لبنان التنازل  قاضي اإلجراءات التمهيديةتصرفات تدخل يف اختصاص احملكمة، فيجوز له أن يلتمس من 
 عن االختصاص لصاحل احملكمة. 

 
جيب أن يكون طلب التنازل املذكور يف الفقرة (هاء) معلًال ومتضمًنا طلباً بأن حتال إىل احملكمة نتائج التحقيق ونسخة   (واو)

 ن سجالت احملكمة كما واحلكم، يف حال صدوره. ع

 

جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية البت يف نقل األشخاص احملتجزين من احملاكم الوطنية يف لبنان إىل عهدة احملكمة   (زاي)
 بناًء على طلب املدعي العام.

 

، الفقرة (جيم) من 102املنصوص عليه يف املادة وفًقا لإلجراء  جيوز استئناف القرارات املذكورة يف الفقرة (باء)  (حاء)
 )2013شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف  .القواعد

 

 

 18المادة 

 تقديم طلب إلى دولة ثالثة بنقل المعلومات والتعاون

 

من النظام األساسي كان أو  1إذا تبني للمدعي العام أن اعتداًء ميكن أن يدخل يف اختصاص احملكمة مبوجب املادة   (ألف)
ال يزال موضوع حتقيق وموضوع إجراءات جزائية أمام حماكم دولة ثالثة، فيجوز له الطلب من تلك الدولة تزويده بكل 

 املعلومات ذات الصلة يف هذا اخلصوص. 
 

ا تبني للمدعي العام أنه من الضروري ومن أجل حسن سري حتقيق أو ادعاء متعلق باعتداء يدخل يف اختصاص إذ  (باء)
احملكمة، استجواب شهود، أو تفتيش أماكن، أو مصادرة مستندات أو أية أدلة أخرى حمتملة، أو اختاذ أية إجراءات 

ن السلطات املعنية يف الدولة تلك لتقوم بتلك حتقيق أخرى يف دولة ثالثة، جيوز للمدعي العام طلب املساعدة م
تشرين  30و 2009حزيران/ يونيو  5يف ُعّدلت اإلجراءات، و/أو طلب الرتخيص لفريقه للقيام بتلك اإلجراءات. (

 )      2009األول/أكتوبر
 

سفًيا، تقدمي طلبات مع ما جيوز لرئيس مكتب الدفاع، بناًء على طلب من الدفاع، وما مل يعترب الطلب غري جمٍد أو تع (جيم)
 ) 2009حزيران/ يونيو  5يلزم من تعديل. (أضيفت يف 
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 19المادة 

 تقديم طلب إلى دولة ثالثة بالتنازل عن االختصاص

 

إذا كانت السلطات الوطنية يف دولة ثالثة جتري حتقيقات أو مالحقات جزائية تتعلق باعتداء يدخل يف اختصاص احملكمة، 
جيوز للمدعي العام أن يطلب من هذه السلطات التنازل عن اختصاصها لصاحل احملكمة. يكون طلب اإلحالة املقدم من املدعي 

 ت احملكمة ونسخة عن حماضر اجللسات، ونص احلكم يف حال صدوره. العام معلالً ومتضمًنا طلباً بإحالة سجال

 

 20المادة 

 عدم استجابة لبنان لطلب أو ألمر من المحكمة

 
 16عندما تتسلم السلطات اللبنانية طلبًا بتقدمي معلومات أو التعاون أو التنازل عن االختصاص مبوجب املادتني  (ألف)

عن  تأخري ووفًقا لإلطار الزمين احملدد يف الطلب. إذا ختلفت السلطات اللبنانية، تقدم املساعدة املطلوبة بدون 17و
االستجابة للطلب خالل ثالثني يومًا من تبليغها إياه، أو ضمن مهلة أطول حمددة يف الطلب، جيوز للفريقني اللذين 

ضاء، بامتثال السلطات اللبنانية تقدما به أن يلتمسا أمرًا من قاضي اإلجراءات التمهيدية أو من الغرفة، حسب االقت
 )2009حزيران/ يونيو  5يف ُعّدلت للتعاون املطلوب. (

 
عندما تتسلم السلطات اللبنانية دعوة للحضور أمام احملكمة أو مذكرة توقيف أو أمرًا بالنقل أو أمرًا بتقدمي وثائق أو   (باء)

و من الغرفة، جيب عليها تقدمي املساعدة املطلوبة بدون معلومات أو أي أمر بالتعاون من قاضي اإلجراءات التمهيدية أ
 تأخري.

 
يومًا من  30إذا ختلفت السلطات اللبنانية املعنية عن االستجابة لألمر مبوجب الفقرتني (ألف) و(باء)، خالل   (جيم)

ضائي بذلك، وعلى إخطارها هبذا األمر، جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أو للغرفة، حسب االقتضاء، تنظيم حمضر ق

الرئيس أن يباشر التشاور مع السلطات اللبنانية املعنية هبدف احلصول على التعاون املطلوب. إذا رأى القاضي املعين أو 
الرئيس حمضرًا  دّ أي رد مقنع خالل مهلة معقولة، يعرأت الغرفة املعنية، بعد التشاور مع الرئيس، أنه مل يتم تقدمي 

 وحييل املسألة إىل جملس األمن لالطالع واختاذ إجراءات الحقة وفقاً ملا يراه مناسباً.قضائياً هبذا األمر 
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ما مل ُيشر إىل خالف ذلك، يطبق نص هذه املادة على أي طلب أو أمر توجهه احملكمة إىل لبنان عمًال بالقواعد  (دال)
 .)2009حزيران/ يونيو  5يف ُعّدلت احلاضرة. (

 
 
 21المادة 

 دولة ثالثة لطلب أو أمر من المحكمة عدم استجابة

 
جيب على الدولة امللزمة بالتعاون مع احملكمة تقدمي املساعدة املطلوبة وفًقا للبنود احملددة مبوجب االتفاق أو مبوجب أي  (ألف)

صك ذات صلة. إذا امتنعت السلطات املختصة هلذه الدولة عن االستجابة لطلب أو ألمر صادر عن أحد أجهزة 
أو عن غرفة، يصار إىل حل اخلالف وفًقا لإلجراءات احملددة يف االتفاق أو يف الوسيلة القانونية  مة أو عن قاضٍ احملك

 )2013شباط/فرباير  20ويف  2009حزيران/ يونيو  5يف ُعّدلت ذات الصلة. (
 

صادر عن أحد أجهزهتا، ميكن غري ملزمة بالتعاون مع احملكمة وامتنعت عن االستجابة لطلب  إذا كانت دولة ثالثة (باء)
 5يف ُعّدلت للرئيس أن يدخل يف مشاورات مع السلطات املختصة يف الدولة للحصول على التعاون املطلوب. (

 ).2009حزيران/ يونيو 
 

 )2009حزيران/ يونيو  5(ملغاة يف  (جيم)
 

 )2009حزيران/ يونيو  5(ملغاة يف  (دال)

 
 )2009حزيران/ يونيو  5(ملغاة يف  (هاء)

   
 

 22المادة 

 التشاور مع رئيس مكتب الدفاع

 
جيوز للرئيس أو قاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة التشاور، حيث يكون ذلك مالئًما، مع رئيس مكتب الدفاع 

 بشأن مسائل تتعلق بالتعاون مع لبنان أو مع دول أخرى.  
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 23المادة 

 عدم جواز المحاكمة على الجرم نفسه مرتين

 

من النظام األساسي، ال حياكم أي شخص أمام احملكمة عن أفعال  5إضافة إىل القواعد املنصوص عليها يف املادة   (ألف)
 شكلت أساساً الهتامات سبق للمحكمة أن أدانته عليها أو برأته منها.

 
نية للنظر يف جرمية شخص إذا تلقى الرئيس معلومات موثوق هبا تبني أن مالحقات جزائية أقيمت أمام حمكمة وط  (باء)

سبق وحكم عليه فيها من قبل احملكمة اخلاصة، على غرفة الدرجة األوىل، بناًء على طلب الرئيس، أن تصدر قرارًا معلالً 
 تدعو مبوجبه احملكمة الوطنية إىل توقيف إجراءاهتا بصورة �ائية.

 

 الفصل الثالث

 تنظيم المحكمة

 

 القسم األول: القضاة

 

 24المادة 

 اليمين الرسمية 

 
 قبل مباشرة مهامه، يديل كل قاٍض من القضاة باليمني الرمسية اآلتية:  (ألف)

 
"أتعهد رمسيًا أن أقوم بواجبايت وأمارس صالحيايت بصفيت قاضيًا يف احملكمة اخلاصة بلبنان بشرف وإخالص وجتّرد وفقاً 

 ملا ميليه ضمريي". 
 

كون شاهدًا عليها األمني العام أو أحد ممثليه. حتفظ اليمني يف سجالت احملكمة يوقع القاضي على اليمني اليت ي  (باء)
 اخلاصة. 

 
ال حيلف القاضي اجملددة واليته اليمني ثانية شرط أن تكون خدمته استمرت من دون انقطاع بني واليته األوىل والوالية  (جيم)

 اجملددة. 
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 25المادة 

 وطلب تنحيته القاضيإعفاء 

 )2015شباط/فرباير  12ُعّدلت وأعيد ترقيمها يف ، 2010تشرين الثاين/نوفمرب  10يف ُعّدلت (

 

صلة قد تؤثر على جترده أو  ةتكون له فيها أيكانت أو أو   شخصية قضية له فيها مصلحة أيّة ال جيوز للقاضي النظر يف (ألف)

 على ظاهر هذا التجرد.

 

من ممارسة مهامه لألسباب املبيّنة يف الفقرة (ألف) أو ألّي سبب وجيه آخر،  نفسه إعفاء يريديقّدم القاضي الذي  (باء)

للتوجيه العملي ذي الصلة للبّت فيما إذا   اس هيئة مؤلفة من ثالثة قضاة وفقً يعني الرئيو إىل الرئيس. بذلك طلباً خطياً 
 .الً ّني الرئيس قاضًيا بديينبغي إعفاء القاضي. وإذا قررت اهليئة إعفاءه، يعكان 

 

ويعني من الدعوى لألسباب املبينة يف الفقرة (ألف).  وسحبه القاضيتنحية  طلب الرئيس يقّدم إىلجيوز ألي فريق أن  (جيم)

 علىينبغي تنحية القاضي. و كان الرئيس هيئة مؤلفة من ثالثة قضاة وفقًا للتوجيه العملي ذي الصلة للبّت فيما إذا  
 .الطلب، يعّني الرئيس قاضًيا بديالً القاضي. وإذا قررت اهليئة املوافقة على  أن تأخذ باالعتبار وجهة نظر اهليئة

 

 قرار وفًقا للفقرتني (باء) و(جيم)، ال يشارك القاضي يف اإلجراءات إال إذا قررت اهليئة خالف ذلك. قبل صدور (دال)

 

 ئة وفًقا للفقرتني (باء) و(جيم).ال جيوز استئناف القرار الذي تّتخذه اهلي (هاء)

 

الفقرة (باء)،  ،30لمادة ل وفًقاإذا كان الرئيس هو القاضي موضوع الطلب، يتوىل أكرب القضاة غري املعنيني،  (واو)
 مسؤوليات الرئيس مبوجب هذه املادة.
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 26المادة 

 غياب قاضٍ 

 

 (ألف) 
        

قصرية، االستمرار يف متابعة إجراءات احملاكمة يف دعوى  يف حال تعذر على قاٍض لفرتة يتوقع هلا أن تكون )1(
 ما، بسبب املرض أو ألسباب شخصية ملحة أخرى، أو ألسباب مقبولة ترتبط بنشاطات احملكمة،

 
 الغرفة مقتنعني بأن تأمني مصلحة العدالة يوجب عليهم االستمرار يف النظر يف الدعوى، وإذا كان باقي قضاة )2(
 

يف ُعّدلت الستمرار يف النظر يف الدعوى يف غياب هذا القاضي لفرتة ال تتجاوز العشرة أيام من اجللسات. (جيوز هلؤالء القضاة ا
 )2009 تشرين األول/ أكتوبر 30

   
 (باء) 

 
يف حال تعذر على قاٍض لفرتة يتوقع هلا أن تكون قصرية، االستمرار يف متابعة إجراءات احملاكمة يف دعوى ما،  )1(

 بسبب املرض أو ألسباب شخصية ملحة أخرى، أو ألسباب مقبولة ترتبط بنشاطات احملكمة؛ 
 
رار يف النظر يف الدعوى ومل يكن باقي قضاة الغرفة مقتنعني بأن تأمني مصلحة العدالة يوجب عليهم االستم  )2(

 يف غياب هذا القاضي، 

 
جيوز هلؤالء القضاة إما أن يواصلوا بالرغم من ذلك وبعد االستماع إىل الفريقني، النظر يف املسائل  ) أ(

 اليت يقتنعون بأن مصلحة العدالة تقتضي البت فيها بالرغم من غياب هذا القاضي؛
  

 كما جيوز هلم تأجيل اإلجراءات.  ) ب(
 

إذا تعذر على قاٍض االستمرار يف اإلجراءات لفرتة طويلة أو بصورة دائمة، تستمر احملاكمة    )ج (

 مبشاركة القاضي الرديف الذي حيل حمل القاضي الذي تعذر عليه االستمرار مبهامه. 
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يف حال املرض أو عدم ملء مركز شاغر كما يف مجيع احلاالت املماثلة األخرى جيوز للرئيس، إذا  )د (
بأن مصلحة العدالة تقتضي ذلك، أن يسمح للغرفة مبواصلة تصريف األعمال مثل إعالن اقتنع 

 القرارات يف غياب عضو أو أكثر من أعضائها.

 

 

 27المادة 

 القضاة الرديفون

 
 حيضر القاضي الرديف كل مرحلة من مراحل الدرجة األوىل أو االستئناف املكّلف باملشاركة فيها.  (ألف)

 
 جيوز للقاضي الرديف طرح األسئلة اليت يراها ضرورية لفهم الدعوى وذلك يف الدرجة األوىل أو االستئناف.  (باء)
 
 حيضر القاضي الرديف كل املذاكرات اليت تتم يف الدرجة األوىل أو يف االستئناف بدون أن حيق له التصويت. (جيم)

 
 باحلقوق نفسها اليت يتمتع هبا القضاة اآلخرون.  يف جلسات اهليئة العامة، يتمتع القضاة الرديفون  (دال)

 
 

 28المادة 

 االستقالة

 
 على القاضي الذي يقرر االستقالة تقدمي استقالته خطياً إىل الرئيس الذي ينقلها إىل األمني العام وإىل احلكومة اللبنانية.  (ألف)

 
احلكومة اللبنانية، قاضيًا جديداً. ويتم هذا التعيني وفقاً  لدى استقالة احد القضاة، يعّني األمني العام، بالتشاور مع  (باء)

 من االتفاق.  2لإلجراء املنصوص عليه يف املادة 

 يطبق اإلجراء املشار إليه يف الفقرة (باء) أيًضا يف حال وفاة أحد القضاة أو إصابته بعجز دائم.   (جيم)
 
 

 29المادة 

 غرفة الدرجة األولىرئيس 
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يُنتخب القاضي الذي يرتأس غرفة الدرجة األوىل بأكثرية أصوات القضاة الذين يشكلون غرفة الدرجة األوىل وإذا مل ينل  (ألف)

أي من القضاة هذه األكثرية، حتصر دورة االقرتاع الثانية بالقاضيني اللذين حصال على أكرب عدد من األصوات يف 
 الدورة األوىل. 

 
رتأس غرفة الدرجة األوىل ملدة سنة ونصف السنة، أو ألي فرتة أقصر تتزامن مع انتهاء مدة يُنتخب القاضي الذي ي  (باء)

 عمله بصفته قاضياً. وجيوز إعادة انتخابه. 

 

 قرار االهتام األول. تصديقيتسلم القاضي الذي يرتأس غرفة الدرجة األوىل مهامه بتاريخ  (جيم)
 
 

 30المادة 

 األسبقية

 
القواعد على خالف ذلك، يتساوى مجيع القضاة يف ممارسة مهامهم القضائية بغض النظر عن تاريخ ما مل تنص  (ألف)

 االنتخاب أو التعيني أو العمر أو فرتة اخلدمة.
 

تعود األسبقية إىل القاضي الذي يرتأس غرفة الدرجة األوىل بعد الرئيس ونائب الرئيس. وتكون األسبقية لقاضي   (باء)
 دية بعد القاضي الذي يرتأس غرفة الدرجة األوىل. أما بعد ذلك فالعمر هو الذي حيدد األسبقية. اإلجراءات التمهي
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 القسم الثاني: الرئاسة

 

 31المادة 

 انتخاب الرئيس

 

من النظام األساسي، يكون القاضي الذي يرتأس غرفة االستئناف هو نفسه رئيس احملكمة  2، الفقرة 8عمًال باملادة  (ألف)
 اخلاصة.

يُنتخب القاضي رئيس احملكمة بأكثرية أصوات القضاة الذين يشكلون غرفة االستئناف. وإذا مل ينل أي من القضاة   (باء)
 هذه األكثرية، حتصر دورة االقرتاع الثانية بالقاضيني اللذين حصال على أكرب عدد من األصوات يف الدورة األوىل. 

 
ينتخب أعضاء غرفة االستئناف القاضي الذي يرتأس الغرفة ملدة سنة ونصف السنة، أو ألي فرتة أقصر تتزامن مع  (جيم)

 انتهاء مدة عمله بصفته قاضياً. وجيوز إعادة انتخابه. 

     

 

 32المادة 

 مهام الرئيس

 

 يرتأس الرئيس كل اجتماعات اهليئة العامة للمحكمة اخلاصة. (ألف)
 

 وهو مسؤول عن عمل احملكمة وعن حسن سري العدالة.  مل الغرفينّسق ع (باء)
 

 يشرف على أنشطة قلم احملكمة.  (جيم)
 

 يشرف على ظروف االحتجاز. (دال)

 
جيوز له، بالتشاور مع جملس القضاة ورئيس قلم احملكمة ورئيس مكتب الدفاع واملدعي العام، إصدار توجيهات عملية   (هاء)

 م األساسي ومع القواعد احلاضرة وتتناول بالتفصيل جوانب سري اإلجراءات أمام احملكمة.تكون متوافقة مع النظا
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ميثل الرئيس احملكمة يف العالقات الدولية مع األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى والدول واملنظمات غري  (واو)
 احلكومية. 

 
وذلك بالتشاور مع جملس القضاة وعند االقتضاء، مع اجمللس األعلى لإلدارة، يسعى إىل إبرام اتفاقات تعاون مع الدول  (زاي)

 30يف ُعّدلت وعندما يتوصل إىل اتفاق، يوقع عليه باسم احملكمة بعد التشاور مع األمني العام وجملس القضاة. (
 ) 2009 تشرين األول/أكتوبر

 
رئيس قلم احملكمة، على أنشطة احملكمة ذات الصلة مبهام اللجنة يُطلع الرئيس جلنة اإلدارة وذلك بالتشاور الوثيق مع  (حاء)

 يف أي وقت بناًء على طلب هذه األخرية أو مببادرة منه.

 
 يقدم الرئيس تقريراً سنوياً إىل األمني العام وإىل احلكومة اللبنانية.  (طاء)

 
 القواعد احلاضرة.يضطلع الرئيس بكل املهام األخرى املمنوحة له يف النظام األساسي و  (ياء)

 

 

 33المادة 

 نائب الرئيس

    

يُنتخب نائب الرئيس ملدة سنة ونصف السنة أو ألي فرتة أقصر تتزامن مع مدة عمله بصفته قاضياً. جيوز إعادة  (ألف)
 انتخاب نائب الرئيس.

   
 ، الفقرة (باء)على نائب الرئيس مع إجراء ما يلزم من تعديل. 31تطبق املادة  (باء)
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 34المادة 

 مهام نائب الرئيس

 

 أي مهام أخرى ينتدبه الرئيس هلا.ميارس نائب الرئيس مهام الرئيس يف حال غياب الرئيس أو عجزه عن العمل كما و 
 
 

 35المادة 

 االستبدال

 

إذا استحال على الرئيس و نائب الرئيس ممارسة مهام الرئاسة أو مل تتم إعادة انتخاهبما، يتوىل هذه املهام القاضي الذي  (ألف)
 يرتأس غرفة الدرجة األوىل. 

 
إذا مل يعد القاضي الذي يرتأس غرفة االستئناف عضًوا يف احملكمة أو استقال من منصبه قبل انقضاء واليته، ينتخب   (باء)

 ء غرفة االستئناف من بينهم خلفاً له للفرتة املتبقية من الوالية. أعضا
 

يستمر كل من الرئيس ونائب الرئيس يف ممارسة مهامهما إىل ما بعد انتهاء فرتة واليتهما وذلك إىل حني انتخاب خلف  (جيم)
 هلما طاملا ال يزاالن يتمتعان بصفة القاضي. 

 
 36المادة 

 القاضي المقرر

 

لغرض ضمان فعالية أكرب حلسن سري العدالة، ميكن للقاضي الذي يرتأس غرفة الدرجة األوىل أو القاضي الذي يرتأس    (ألف) 

غرفة االستئناف، أن يعّني، بالتشاور مع القضاة املؤلفة منهم كل من الغرفتني، قاضًيا مقررًا. وميكن أن يكلف هذا 
 مسألة أو أكثر من املسائل القانونية أو الواقعية اليت هي موضع نزاع األخري بصياغة مشروع قرار للغرفة، أو بالتدقيق يف

 بني الفريقني. 
 

قرارات تتصل باملسائل اإلجرائية الروتينية، مثل قرارات حتديد اجلداول الزمنية أو وميكن للقاضي املقّرر إصدار أوامر أو     (باء) 
 )2013شباط/فرباير  20يف  (ُأضيفت املهل. تعديلو أ للكلمات األقصى تغيري العدد
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 عمل المحكمة الداخلي  القسم الثالث: نظام

 

  37المادة 

 مجلس القضاة 

 
يتكون جملس القضاة من الرئيس ونائب الرئيس والقاضي الذي يرتأس غرفة الدرجة األوىل وقاضي اإلجراءات   (ألف)

 التمهيدية. 
 

 يستشري الرئيس أعضاء اجمللس اآلخرين يف كل املسائل املهمة املتعلقة بسري عمل احملكمة اخلاصة.   (باء)
 

جيوز لقاٍض لفت انتباه أي عضو من أعضاء اجمللس إىل مسائل يرى أنه يتعني على اجمللس مناقشتها أو عرضها على  (جيم)
 اجتماع للهيئة العامة للمحكمة. 

 

من أعضاء اجمللس ممارسة مهامه يف اجمللس، يتوىل هذه املهام القاضي األكرب سًنا من القضاة إذا تعذر على أي   (دال)
 ، الفقرة (باء).  30احلاضرين وفقاً ملا هو مقرر يف املادة 

 
 
 

 38المادة 

 المجلس األعلى لإلدارة  

 )2009حزيران/ يونيو  5يف ُعّدلت (

 
 5يف ُعّدلت احملكمة واملدعي العام ورئيس مكتب الدفاع ورئيس قلم احملكمة. (يتألف اجمللس األعلى لإلدارة من رئيس  (ألف)

 )2009حزيران/ يونيو 
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بغية حتقيق مهمة احملكمة، كما حددها النظام األساسي، ومع املراعاة التامة ملسؤوليات كل عضو من األعضاء   (باء)
حزيران/ يونيو  5يف ُعّدلت واستقالليته، يؤمن اجمللس األعلى لإلدارة عملية تنسيق أنشطة خمتلف أجهزة احملكمة. (

2009( 
 

ر بدعوة من الرئيس. جيوز ألي عضو من األعضاء أن يطلب، يف أي وقت، جيتمع اجمللس األعلى لإلدارة مرة كل شه (جيم)
 )2009حزيران/ يونيو  5يف ُعّدلت عقد اجتماعات إضافية. يرتأس رئيس احملكمة هذه االجتماعات. (

 
كمة أن جيوز على التوايل لكل من نائب الرئيس ونائب املدعي العام ونائب رئيس مكتب الدفاع ونائب رئيس قلم احمل (دال)

 ميثل حبكم مركزه، رئيس احملكمة واملدعي العام ورئيس مكتب الدفاع ورئيس قلم احملكمة. 
 

 

 39المادة 

 التشاور والتنسيق

 ) 2009تشرين األول/أكتوب 30يف ُعّدلت (
 

رئيس القلم ، الفقرة األوىل من النظام األساسي، التشاور والتنسيق مع 12جيوز للرئيس، لدى تأدية مهامه مبوجب املادة 
بشأن أي من مهام رئيس القلم املتصلة بتقدمي الدعم اإلداري والقضائي، والسيما ختويله التفاوض بشأن اتفاقات تعاون وإقامة 

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت عالقات مع هيئات دولية. (
 

 

 40المادة 

 اجتماعات الهيئة العامة للمحكمة

 
 جيتمع القضاة يف هيئة عامة للنظر يف األمور اآلتية: 

 
اعتماد قواعد اإلجراءات واإلثبات وتعديلها بعد االستماع إىل وجهات نظر املدعي العام ورئيس مكتب  )1(

الدفاع ورئيس قلم احملكمة بشأن مشروع هذه القواعد الذي جيب أن يوزع عليهم قبل أسبوعني على األقل 
 من افتتاح جلسة اهليئة العامة؛ 
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 واحملكمة؛ الغرفالبت يف املسائل املتعلقة بسري العمل يف  )2(
 

 حتديد الظروف العامة لالحتجاز واإلشراف عليها؛ )3(
 

 وممارسة أية مهمة أخرى ينص عليها النظام األساسي أو القواعد احلاضرة.  )4(
 

حت يف حّ صُ و  2010تشرين الثاين/نوفمرب  10يف ُعّدلت ، 2009تشرين األول/أكتوبر  30يف وأعيد ترقيمها ُعّدلت (
 )2016آذار/مارس  8

 

 

 41المادة 

 مواعيد انعقاد جلسات الهيئة العامة

 

 حيدد الرئيس مواعيد انعقاد جلسات اهليئة العامة للمحكمة بعد التشاور مع مجيع القضاة.  (ألف)
 

أما اجتماعات اهليئة العامة األخرى فيدعو الرئيس إليها بناًء على طلب سبعة قضاة على األقل، كما جيوز للرئيس  (باء)

 الدعوة إىل هذه االجتماعات كلما استوجبت مهامه ذلك عمالً بأحكام النظام األساسي والقواعد احلاضرة. 
 

 

 42المادة 

 النصاب واالقتراع

 
 حة اجتماعات اهليئة العامة هو تسعة قضاة. إن النصاب املطلوب لص (ألف)

 
، الفقرة (باء)، تُتخذ القرارات يف اهليئة العامة 31، الفقرتني (ألف) و(باء)، واملادة 5مع مراعاة أحكام املادة   (باء)

للمحكمة بأكثرية القضاة احلاضرين. إذا تعادلت األصوات، يكون للرئيس أو للقاضي الذي حيل حمل الرئيس الصوت 
 املرجح. 
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 القسم الرابع: الغرف

 

 43المادة 

 ذاكرةالم

 
 سرية وتتم احملافظة على هذه السرية. تكون مذاكرة الغرف

 

 44المادة 

 االجتماعات خارج مقر المحكمة

 )2013/فرباير شباط 20 يف ُعّدلت(

 

 أو غرفة ممارسة مهامهما يف مكان آخر خارج مقر احملكمة إذا أذن الرئيس بذلك حتقيًقا ملصلحة العدالة.  جيوز لقاضٍ 
 

 

 قلم المحكمةالقسم الخامس: 

 

 45المادة 

 اليمين الرسمية

 

 يديل رئيس قلم احملكمة أمام الرئيس، يف أقرب وقت ممكن بعد تسّلمه مهامه، باليمني الرمسية اآلتية:  (ألف)
 

"أتعهد رمسيًا بأن أقوم بالواجبات املطلوبة مين بصفيت رئيس قلم احملكمة اخلاصة بلبنان بكل إخالص وضمري وسرية، 
 بكل أمانة أحكام نظام احملكمة األساسي وأحكام قواعد اإلجراءات واإلثبات".  وأن أحرتم

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت (
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 30يف ُعّدلت يديل نائب رئيس قلم احملكمة بيمني رمسية مماثلة أمام الرئيس يف أقرب وقت ممكن بعد تسّلمه مهامه. (  (باء)
 )2009تشرين األول/أكتوبر 

 
 يديل كل موظف يف قلم احملكمة بيمني رمسية مماثلة أمام رئيس قلم احملكمة. م)(جي

 
 

46المادة   

 اليمين الرسمية للمترجمين الفوريين والمترجمين التحريريين

 
يتعهد املرتجم الفوري أو املرتجم التحريري رمسًيا، قبل توليه مهامه، وأمام رئيس القلم، بأن يقوم بواجباته بأمانة 

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت (واستقاللية ونزاهة وباالحرتام التام لواجب السرية. 
 
 

 47المادة 

 تعيين نائب رئيس قلم المحكمة وموظفي قلم المحكمة

 

يعّني رئيس قلم احملكمة نائب رئيس قلم احملكمة وموظفي قلم احملكمة عند االقتضاء بعد التشاور مع الرئيس أو مع 

 القاضي املكلف من الرئيس. 
 
 

 48المادة 

 مهام رئيس قلم المحكمة

 

والقضاة واملدعي العام ورئيس مكتب الدفاع يف أداء مهامهم. ويتوىل مسؤولية إدارة  يساعد رئيس قلم احملكمة الغرف (ألف)
 احملكمة وتقدمي اخلدمات هلا وذلك حتت إشراف الرئيس. 

 
 يقوم رئيس قلم احملكمة، وفًقا ملا هو مطلوب، باآليت: (باء)
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املالئمة هلما بغية متكينهما من أداء إدارة وتوجيه قسم الدعم القانوين للغرفتني واإلشراف على ختصيص املوارد  )1(
 مهامها بصورة فعالة؛

 
 والقضاة والسيما األحكام والعقوبات؛ فيذ القرارات الصادرة عن الغرفاختاذ كل اإلجراءات املناسبة بغية تن )2(

 
 ورفع التوصيات بشأن مهام قلم احملكمة اليت تؤثر يف النشاط القضائي للمحكمة. )3(
 

 )2009/أكتوبر تشرين األول 30(أضيفت يف 
 

شفهًيا أو خطًيا بأي موضوع يؤثر يف تأدية  هامه، أن يعلم الرئيس أو الغرفجيوز لرئيس قلم احملكمة، عند تأدية م  (جيم)
تشرين  30مهامه، ويبّلغ بذلك املدعي العام والدفاع ورئيس مكتب الدفاع، عند االقتضاء. (أعيد ترقيمها يف 

 ) 2010تشرين الثاين/نوفمرب  10 يف وُعّدلت 2009األول/أكتوبر 

 

يقدم رئيس قلم احملكمة بصورة منتظمة التقارير عن أنشطته إىل القضاة اجملتمعني هبيئتهم العامة. (أعيد ترقيمها يف  (دال)
 )2009تشرين األول/ أكتوبر  30

 
أو  ، الفقرة (هاء)، ومع مراعاة األوامر الصادرة عن قاضٍ 32وفًقا للتعليمات العملية املعتمدة من الرئيس مبوجب املادة   (هاء)

 املستنداتغرفة، يتلقى رئيس القلم الطلبات ويودعها ويبلغها إىل مجيع املرسل إليهم املعنيني، ويستنسخ صورة عن مجيع 

وأعيد ترقيمها يف ُعّدلت و  2009حزيران/ يونيو  5يف ُعّدلت فريسلها إىل مكتب الدفاع. (املوجهة إىل الدفاع  املودعة
وُعّدلت يف  2012شباط/فرباير  8وصّححت يف الصيغتني الفرنسية والعربية يف  2009تشرين األول/أكتوبر  30

 )2013شباط/فرباير  20
 
 

 49المادة 

 مهام نائب رئيس قلم المحكمة

 

رئيس قلم احملكمة مهام رئيس القلم يف حال غياب هذا األخري عن العمل أو تعذره عن تأدية مهامه، أو  ميارس نائب (ألف)
 بناًء على تفويض من رئيس القلم.  
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 )2009تشرين األول/أكتوبر  30(ملغاة يف   (باء)
 

 
 

 50المادة 

 وحدة المتضررين والشهود

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت (

 

أي ينشئ رئيس قلم احملكمة وحدة مسؤولة عن محاية الشهود واملتضررين املشاركني يف اإلجراءات وعند االقتضاء،   (ألف)

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت أشخاص آخرين معرضني للخطر بسبب تعاطيهم مع احملكمة. (
 

 تتوىل الوحدة املهام اآلتية:   (باء)
 

احلماية والتدابري األمنية املالئمة للمتضررين والشهود، بالتشاور مع الفريق املعين، صياغة اخلطط وتأمني تدابري  )1(
 والدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية عند االقتضاء؛

 
: مبا يلي إعالمهم مبا يشملتقدمي املساعدة اإلدارية والتنظيمية الالزمة إىل الشهود الذين ميثلون أمام احملكمة،  )2(

إجراءات اجللسات؛ (ج) تصميم قاعة احملكمة ضمون مبأمنهم وسالمتهم؛ (ب) تعلق ت(أ) أي مسألة 

 واملشاركني؛ (د) دورهم وحقوقهم وواجباهتم خالل اإلجراءات؛   

 
 الالزمة من أشكال الدعم ذلك وغريمساعدة املتضررين والشهود يف احلصول على الدعم الطيب والنفسي  )3(

 أمام احملكمة؛ لإلدالء بشهادهتم
 

 أو غرفة مبا يتوافق مع مهمة الوحدة ومسؤولياهتا. وتقدمي أية مساعدة أخرى وفقاً ملا يأمر به قاضٍ  )4(

 

 )2013شباط/فرباير  20ويف  2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت (
 

وحتافظ على السرية وتتصرف بتجرد يف كل األوقات. حترتم الوحدة، لدى تأدية مهامها، مصاحل املتضررين والشهود  (جيم)
 )2009تشرين األول/أكتوبر  30(أضيفت يف 
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أو غرفة منح الشخص املسؤول يف الوحدة أو أي شخص معَني من قبله، احلق يف حضور جلسات تتعلق  جيوز لقاضٍ  (دال)

مبسائل هتم محاية املتضررين والشهود أثناء سري اإلجراءات وذلك بناًء على طلب من رئيس قلم احملكمة، أو أحد 
أو عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك. (أعيد  أو ممثله القانوين، املشاركني يف اإلجراءات الفريقني أو أحد املتضررين

 )2013شباط/فرباير  20وُعّدلت يف  2009تشرين األول/أكتوبر  30ترقيمها يف 
 

 

 51المادة 

 وحدة المتضررين المشاركين في اإلجراءات

 

اءات وذلك وفقاً ينشئ رئيس قلم احملكمة وحدة ضمن قلم احملكمة مسؤولة عن مساعدة املتضررين للمشاركة يف اإلجر   (ألف)

 للنظام األساسي والقواعد احلاضرة. 
 

 تتوىل الوحدة املهام اآلتية:   (باء)
 

 صياغة اخلطط بالنسبة ملا ذكر أعاله على األمدين الطويل والقصري؛ )1(

  
 إعالم املتضررين حبقوقهم مبوجب النظام األساسي والقواعد احلاضرة، وبوجود الوحدة ووظائفها؛ )2(

 
، والتحقق من أن 87اليت يقدمها املتضررون الراغبون يف املشاركة يف اإلجراءات وفقًا للمادة تسلم الطلبات  )3(

 هذه الطلبات مستكملة، وإحالتها بعد ذلك إىل قاضي اإلجراءات التمهيدية؛
 

حييلها  التأكد من أن املتضررين أو ممثليهم القانونيني قد تسّلموا املستندات املودعة من الفريقني، وامللفات اليت )4(
 ؛87قاضي اإلجراءات التمهيدية ما مل تكن هنالك قيود تقتضيها السرية أو مصلحة العدالة وفقاً للمادة 

 
إطالع املتضررين، يف الوقت املناسب، على قرارات احملكمة اليت قد يكون هلا أثر على حقوقهم أو مصاحلهم  )5(

 الشخصية، على أن تراعى القيود املتعلقة بالسرية؛ 
 

 املساعدة اإلدارية والتنظيمية الالزمة إىل املتضررين املشاركني يف اإلجراءات أو إىل ممثليهم القانونيني؛تقدمي  )6(
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تقدمي أية مساعدة أخرى وفقًا ملا يأمر به قاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة مبا يتوافق مع مهمة الوحدة  )7(

 ومسؤولياهتا.
 

 باآليت:  حتت سلطة رئيس قلم احملكمة، تقوم أيضاً هذه الوحدة (جيم)
   

من ذوي املؤهالت العالية الذين يستوفون الشروط املنصوص عليها  حمامنيإعداد وحتديث قائمة تتضمن أمساء  )1(
) والفقرة (جيم) املتعلقة مبؤهالت حمامي الدفاع، 3) و(2) و(1( (باء)، الفقرات الفرعية ، الفقرة59يف املادة 

 يف اإلجراءات؛ نيشاركامل ينتضرر املوالذين أبدوا تفّرغهم واستعدادهم لتمثيل 

 
القضائية  األموال للممثلني القانونيني للمتضررين غري املقتدرين ماديًا، وفًقا لنظام املعونة وإدارة ومراقبة تأمني )2(

 ؛ملعمول بها
  

أو  روالقيام، بناًء على طلب املتضرر أو ممثله القانوين أو تلقائًيا، بتقدمي املساعدة والدعم املالئمني للمتضر  )3(
إجراء البحوث القانونية، وتقدمي املذكرات، وإسداء املشورة،  ممثله القانوين، مبا يف ذلك ما يقتضيه احلال من

 حبسب الضرورة؛

 

 للممثلني القانونيني للمتضررين املشاركني يف اإلجراءات، حبسب الضرورة؛ املتخصصوتقدمي التدريب  )4(

 

الطلب ، الفقرة (زاي)، وعند االقتضاء 57وممارسة الصالحيات املمنوحة لرئيس مكتب الدفاع مبوجب املادة  )5(
، الفقرة (زاي)، مع إجراء ما يلزم 51إىل رئيس قلم احملكمة ممارسة الصالحيات املمنوحة له مبوجب املادة 

 من تعديل فيما يتعّلق باملمثلني القانونية للمتضررين؛
 8، وعدِّلت يف 2010تشرين الثاين/ نوفمرب  29حت يف ، وصحّ 2010تشرين الثاين/نوفمرب  10 يف(ُعّدلت 

 )2012شباط/فرباير 
  

خيضع املمثلون القانونيون للمتضررين املشاركني يف اإلجراءات، يف أداء مهامهم، ألحكام نظام آداب مهنة احملاماة   (دال)

 وقواعد املمارسة وأخالقيات املهنة.
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لقانوين، أو تلقائيًا حيث بناًء على طلب من رئيس قلم احملكمة، أو من أحد الفريقني أو أحد املتضررين أو ممثله ا  (هاء)
أو غرفة منح الشخص املسؤول يف الوحدة احلق يف حضور جلسات تتعلق  تقتضي مصلحة العدالة ذلك، جيوز لقاضٍ 

 )2013شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف  باملسائل اخلاصة مبشاركة املتضررين يف اإلجراءات.
 

ررين وال يشارك بأي شكل أو آخر يف قضية أو يف إجراءات عالقة ال يتلقى العامل يف الوحدة أية تعليمات من املتض  (واو)
 لدى احملكمة بصورة من شأ�ا التأثري سلًبا على استقاللية الوحدة أو قلم احملكمة أو تظهر األمر على هذا النحو. 

 
حمامني لتمثيل املتضررين  ) يعّني رئيس قلم احملكمة، بعد التشاور مع وحدة املتضررين املشاركني يف اإلجراءات،1(زاي)    (

 املشاركني يف اإلجراءات وفًقا للمبادىء التوجيهية اخلاصة بالتمثيل القانوين للمتضررين. 

 
 ، الفقرة (باء) على املمثلني القانونيني للمتضررين مع إجراء ما يلزم من تعديل. 58ق املادة طبّ تُ  )2(

 
[ا]ألحكام ذات ’إذا توصل رئيس قلم احملكمة إىل اإلقتناع بأن املمثل القانوين للمتضرر قد انتهك أيًّا من  )3(

، الفقرة (باء)، جاز له أن ميتنع عن دفع األتعاب حىت حل املسألة، بعد االستماع هلذا 58يف املادة  ‘الصلة
ع عن دفع األتعاب. وجيوز لرئيس قلم احملكمة أن املمثل أوًال. وجيوز للرئيس أن يعيد النظر يف قرار اإلمتنا 

 يبلغ قاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة بأي انتهاك.

 

 )2012اط/فرباير شب 8 يف(أضيفت 
 

 

 52المادة 

 وحدة التواصل الخارجي

 

) نشر املعلومات الدقيقة للجمهور يف 1القلم وحدة التواصل اخلارجي من أجل ( داخلينشئ رئيس قلم احملكمة   (ألف)
) والقيام بأنشطة إعالمية تتعلق باملتضررين. 2الوقت املناسب، وخاصة يف لبنان، عن كيفية عمل احملكمة بشكل عام (

 )2016آذار/مارس  8(ُصّححت يف 
 

 عند تعيني موظفي الوحدة، يُعطى االعتبار الالزم لضرورة توظيف مواطنني لبنانيني مؤهلني.   (باء)
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 53المادة 

 المحاضر

 

يتوىل رئيس قلم احملكمة، أو من يعينه من موظفي القلم، حبسب االقتضاء، وضع حماضر اجتماعات اهليئة العامة 
ويف  2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت ذاكرات السرية. (يف غري حاالت املأو غرفة  للمحكمة وحماضر جلسات قاضٍ 

 )2013شباط/فرباير  20
 

 
54المادة   

 السجل العام

 

يتوىل رئيس القلم مسك سجل عام يتضمن مجيع املعلومات حول كل قضية تنظر فيها احملكمة باستثناء ما قد يرد 
، الفقرة (هاء) وباستثناء ما قد يرد يف أي قرار صادر عن 32للمادة خالف ذلك يف أي من التوجيهات العملية الصادرة تطبيًقا 

أو غرفة بعدم الكشف عن مستند أو معلومة. يكون السجل العام متاحًا للعامة وتنشر نسخة إلكرتونية عنه على موقع  قاضٍ 
 )2013شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف احملكمة يف شبكة اإلنرتنت. 

 

 

 امالقسم السادس: المدعي الع

 

 55المادة 

 مهام المدعي العام

 

يتمتع املدعي العام بأخالق رفيعة ويتوافر فيه أعلى مستوى من الكفاءة املهنية ويتمتع خبربة واسعة يف إجراء التحقيقات  (ألف)

 واحملاكمات يف القضايا اجلزائية. 
يؤدي املدعي العام مجيع املهام املنصوص عليها يف النظام األساسي وفقاً للقواعد احلاضرة ووفقاً لألنظمة الداخلية ملكتبه  (باء)

 اليت ميكن أن يعتمدها ويعدهلا على أن تكون متوافقة مع النظام األساسي والقواعد احلاضرة. 
 

إظهار احلقيقة وحيمي مصاحل املتضررين والشهود. وحيرتم كذلك  عند أدائه ملهامه، يساعد املدعي العام احملكمة على (جيم)
 حقوق املشتبه هبم واملتهمني األساسية. 
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 56المادة 

 مهام نائب المدعي العام

 
يتمتع نائب املدعي العام بأخالق رفيعة ويتوافر فيه أعلى مستوى من الكفاءة املهنية ويتمتع خبربة واسعة يف إجراء  (ألف)

 واحملاكمات يف القضايا اجلزائية.التحقيقات 
 

يؤدي نائب املدعي العام مهام املدعي العام يف حال غياب هذا األخري عن العمل أو تعذره عن تأدية مهامه ما مل   (باء)
 يكن املدعي العام قد كّلف أعضاء آخرين من مكتبه بذلك.

 

 

 القسم السابع: الدفاع

 

 57المادة 

 مهام رئيس مكتب الدفاع

 
يتمتع رئيس مكتب الدفاع بأخالق رفيعة ويتوافر فيه أعلى مستوى من الكفاءة املهنية ويتمتع خبربة واسعة يف الدفاع يف  (ألف)

القضايا اجلزائية. وحيظى بالقبول الالزم، أو يكون قد حظي بالقبول الالزم، ملمارسة القانون أمام مرجعية معرتف هبا 
الفرنسية.  وأسنة على األقل. ويتقن اإلنكليزية  20ة جزائية وطنية أو دولية مدة ومارس القانون اجلزائي أمام حمكم

 )2016آذار/مارس  8، وُصّححت يف 2017نيسان/أبريل  3ويف  2010تشرين الثاين/نوفمرب  10(ُعّدلت يف 
 

ملية يؤدي رئيس مكتب الدفاع مجيع املهام املنصوص عليها يف النظام األساسي وفقاً للقواعد احلاضرة والتوجيهات الع  (باء)
 ووفقاً لألنظمة الداخلية اليت ميكن أن يعتمدها ويعدهلا على أن تكون متوافقة مع النظام األساسي والقواعد احلاضرة.

 
يتمتع رئيس مكتب الدفاع، بالنسبة إىل كل ما هو مرتبط باإلجراءات التمهيدية وإجراءات الدرجة األوىل وإجراءات   (جيم)

 دعي العام جلهة احلقوق خالل اجللسات وجلهة املفاوضات بينهما.بنظام متساٍو مع امل ،االستئناف
 

 ميارس رئيس مكتب الدفاع املهام اآلتية:  (دال)
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 ؛للقضاة الدفاع بعد موافقة اهليئة العامة حمامي وتعينيمبادئ توجيهية خاصة بتوكيل  اعتماد )1(

، الفقرة (باء) بأمساء حمامي دفاع من ذوي املؤهالت العالية 59املشار إليها يف املادة  القائمة ثدحيع و يض )2(
 )2012شباط/فرباير  8يف  صّححت( الذين تتوافر فيهم الشروط املنصوص عليها يف هذه املادة؛

 
لتمثيل مشتبه يكون جاهزًا يف مهلة قصرية ، الفقرة (باء) حمامًيا 59خيتار، من القائمة املشار إليها يف املادة  )3(

مسألة ضرورية  لغرضأو  98لدى مثوله للمرة األوىل أمام احملكمة وفقًا للمادة  تةمؤق بصورةبه أو متهم 
 أخرى؛

 )2012شباط/فرباير  8يف  وصّححت (عدِّلت

 
 هبالتشاور معتة، مؤق بصورة الذي يكون جاهزًا يف مهلة قصرية لتمثيل املشتبه به أو املتهم يعّني هذا احملامي )4(

 ومبوافقته؛ 
 )2012شباط/فرباير  8(عدِّلت يف 

 
بناًء على طلب مشتبه به أو متهم ال تسمح له إمكانياته بتعيني حماٍم للدفاع عنه، يعّني له حمامًيا وحمامًيا  )5(

 الفقرة (باء)؛ 59معاونًا ممن أُدرج امسه يف القائمة املشار إليها يف املادة 
 

بناًء على طلب احملامي الرئيسي أو عندما تقتضيه مصلحة العدالة، يعّني للمشتبه به أو للمتهم ممن سبق  )6(
 الفقرة (باء).  59واختار حمامًيا لنفسه حمامًيا أو أكثر يتم اختيارهم من القائمة املشار إليها يف املادة 

 
إذا عّني متهم أو مشتبه به حمامًيا على نفقته الشخصية، يتأكد من أن هذا احملامي يستويف الشروط املبينة يف  )7(

تشرين  30يف اإلجراءات أمام احملكمة. (أضيفت يف  ويعينه لتمثيل املتهم أو املشتبه به 58 املادة
 )2012شباط/فرباير  8وعدِّلت يف  2009األول/أكتوبر 

 
مشتبه به أو متهم يتوىل الدفاع عن نفسه بنفسه، يعّني له شخصًا واحدًا أو أكثر لتقدمي  بناًء على طلب )8(

 الدعم واملساعدة؛

 
 ؛106يعّني حمامياً يف إطار اإلجراءات الغيابية وفقاً للمادة  )9(
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نني ومساعديهم بالتشاور مع رئيس يضع شروط دفع أتعاب احملامني املعيّ اعتماد نظاٍم للمعونة القضائية  )10(

 احملكمة ورئيس القلم؛ 
 

، الفقرة (ألف)، الفقرات 58توكيل أو تعيني مساعدين للمحامي يستوفون الشروط املنصوص عليها يف املادة  )11(
) مع إجراء ما يلزم من تعديل، وذلك وفًقا للمبادئ التوجيهية اخلاصة بتوكيل وتعيني 6) إىل (2الفرعية من (

 حمامي الدفاع؛
 

 .اهليئات املهنيةنقابات احملامني وغريها من  وميثل مكتب الدفاع أمام )12(

 
 )2013شباط/فرباير  20يف  وأُعيد ترقيمها (ُعّدلت

 
 يوفر رئيس مكتب الدفاع اآليت:  (هاء)

 

والفريق العامل معهم مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، إجراء  حمامي الدفاعاملساعدة والدعم املالئمني إىل  )1(
 البحوث القانونية وتقدمي املذكرات وإسداء املشورة اليت تبدو ضرورية وذلك بناًء على طلب احملامي أو تلقائًيا؛

 )2012شباط/فرباير  8(عدِّلت يف 
 

 من أجل حتضري الدعوى؛ التسهيالت املالئمة إىل حمامي الدفاع وإىل مستحقي املساعدة القانونية )2(

 
 التدريب املهين املستمر حملامي الدفاع؛ )3(

 
 )2013شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف  أو غرفة؛ أية مساعدة إضافية يأمر هبا قاضٍ  )4(

 
أو غرفة أو رئيس قلم احملكمة أو حمامي الدفاع أو تلقائيًا حني تقتضيه مصلحة العدالة، يتمتع  بناًء على طلب قاضٍ   (واو)

كتب الدفاع أو أي شخص يعينه باحلق يف أن جيري االستماع إليه حول مسائل تتعلق مبصلحة فريق الدفاع رئيس م
شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف  العامة أو حول تلك املتعلقة باإلنصاف يف اإلجراءات أو حبقوق أي مشتبه به أو متهم؛

2013( 
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يكون متثيل املشتبه هبم واملتهمني متوافًقا مع القواعد الدولية ومع حيرص رئيس مكتب الدفاع، ملصلحة العدالة، أن  (زاي)
تعيني حمامي توكيل و أحكام النظام األساسي والقواعد احلاضرة ونظام آداب مهنة احملاماة واملبادئ التوجيهية اخلاصة ب

امي وموكله وسريتها، جيوز الدفاع وغريها من األحكام ذات الصلة. هلذا الغرض، وشرط احرتام خصوصية العالقة بني احمل
 )2013شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف ، أن يقوم باآليت: وجيهةلرئيس مكتب الدفاع، عندما توجد لذلك أسباب 

 
 يراقب أداء وعمل احملامي ومساعديه؛ )1(

 
 )؛1يطلب احلصول على مجيع املعلومات الالزمة ألداء املهمة املشار إليها يف البند ( )2(

 

املشورة املالئمة إىل احملامي الرئيسي على حنو يساهم يف الدفاع الفعال عن املشتبه به أو يتأكد من إسداء  )3(
 املتهم؛

 
 نظره وجهة إبداء إىل املتهم أو به املشتبه يدعو الرئيسي، احملامي رأي استطالع وبعد استثنائية ظروف ويف )4(

 تصريح أي خطياً  الدفاع مكتب رئيس ويسجل. الدفاع حمامي وأداء وفعاليته القانوين متثيله مالءمة بشأن
 املتهم أو به املشتبه إىل التسجيل هذا عن نسخة وتسلم. وحيفظه الصدد هذا يف املتهم أو به املشتبه به يديل

 )2012 فرباير/شباط 8 يف عدِّلت( حماميه؛ وإىل

 )2012شباط/فرباير  8(صّححت يف الصيغة العربية يف 

 
، الفقرة 58إذا مل يقتنع رئيس مكتب الدفاع بأن متثيل املشتبه به أو املتهم يستويف املعايري املنصوص عليها يف املادة   (حاء) 

 (باء)، جيوز له، مراعاًة ملصلحة العدالة، وبعد إعطاء احملامي فرصة االستماع إىل أقواله، أن يقوم باآليت: 

 
أو جزء منها حىت التوصل إىل حل مرٍض املعّني دفع أتعاب احملامي ميتنع عن إذا كان قد ُعنيِّ حمام للدفاع،  )1(

 )2012شباط/فرباير  8(عدِّلت يف  للمسألة. وميكن لرئيس احملكمة أن يعيد النظر يف هذا القرار؛
 

أو غرفة يطالب فيه بتنحية احملامي أو اختاذ أية إجراءات أخرى هتدف إىل ضمان متثيل  يقدم تقريراً إىل قاضٍ  )2(
 )2013شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف  تبه به أو املتهم بصورة فعالة؛املش

 

 حتريك إجراءات تأديبية ضد احملامي املعين يف حال اقتضى األمر اختاذ مثل هذا التدبري.  )3(
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يف ال يتلقى رئيس مكتب الدفاع وال املعاونون لديه أية تعليمات من أشخاص مشتبه هبم أو من متهمني، وال يتدخلون   (طاء)

 إدعاءات واقعية أو مسائل تتعلق بقضية معينة من شأ�ا أن تثري تضارباً يف املصاحل وتؤثر يف استقاللية املكتب.
 

 على رئيس مكتب الدفاع ومعاونيه يف إطار أداء مهامهم أن يتقيدوا دائماً مببادئ نظام آداب مهنة احملاماة. (ياء)
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 58المادة 

 وواجباتهتوكيل المحامي، مؤهالته 

 

على احملامي الذي يوكله املشتبه به أو املتهم أن يودع رئيس مكتب الدفاع ويف أي فرصة ممكنة تفويًضا خطًيا منظًما  (ألف)
، 60أو املادة  57وفًقا للتشريع النافذ وموقًعا من املشتبه به أو املتهم. مع مراعاة قرار قد تصدره الغرفة عمًال باملادة 

 هالً لتمثيل املشتبه به أو املتهم إذا أقتنع رئيس مكتب الدفاع بأن هذا احملامي: يعترب احملامي مؤ 
  

 جماز يف ممارسة مهنة القانون لدى سلطة قضائية معرتف هبا، أو هو أستاذ يف القانون إذا كان حمامياً معاونًا؛ )1(

 
 يتقن اإلنكليزية أو الفرنسية كتابة وشفاهة؛ )2(

 

تأديبية تبًعا إلجراءات تأديبية مقامة ضده أمام هيئة وطنية أو دولية مبا يف غري مدان أو مل تنزل به عقوبة  )3(
ذلك اإلجراءات املقامة مبوجب نظام آداب مهنة احملاماة، ما مل يَر رئيس مكتب الدفاع أن استبعاد احملامي 

 على هذا األساس يبدو غري متناسب؛ 
 

منصفة وجمردة مت فيها احرتام األصول القانونية،  مل يصدر يف حقه أي حكم قضائي يف إطار إجراءات جزائية )4(
 رئيس مكتب الدفاع أن استبعاد احملامي على هذا األساس غري متناسب يف هذه احلالة؛ما مل يَر 

 
مل يصدر عنه، خالل ممارسته وظيفته أو يف ظروف أخرى، سلوك غري شريف أو خمل مبصداقية احملامي، أو  )5(

ك من شأنه تقويض ثقة العامة يف احملكمة أو يف سري العدالة، أو يسقط سلوك خمل بسري العدالة، أو سلو 
 الثقة باحملكمة اخلاصة.

 
ومل يقدم معلومات خاطئة أو مضللة تتعلق مبؤهالته أو أهليته ملمارسة مهنته، ومل يسع عمدًا إىل إخفاء  )6(

معلومات مهمة، ما مل يعترب رئيس مكتب الدفاع أن استبعاد احملامي على هذا األساس غري متناسب يف هذه 
 احلالة؛ 

 
خيضع احملامي يف أداء واجباته لألحكام ذات الصلة يف النظام األساسي والقواعد احلاضرة والتوجيهات العملية وقواعد   (باء)

توكيل ملبادئ التوجيهية اخلاصة بوااالحتجاز واتفاق املقر ونظام آداب مهنة احملاماة وقواعد املمارسة وأخالقيات املهنة، 
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(ُعّدلت  ملعونة القضائية أو أّي أنظمة أخرى يعتمدها رئيس مكتب الدفاع.انظام  ، وعند االقتضاءتعيني حمامي الدفاعو 
 )2013شباط/فرباير  20يف 

 
 خيضع حمامي الدفاع للتدريب املهين املستمر بناًء على توجيهات رئيس مكتب الدفاع املتخذة، بالتشاور مع الرئيس. (جيم)

 
 

 59المادة 

 تعيين المحامي

 

مصلحة العدالة، يعّني رئيس مكتب الدفاع حماميًا للدفاع عن مشتبه به أو متهم ال ميلك املوارد الالزمة  حيثما تقتضيه (ألف)

تعيني توكيل و لدفع أتعاب هذا احملامي. جتري هذه التعيينات وفقًا لإلجراءات احملددة يف املبادئ التوجيهية اخلاصة ب
شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف  عليها القضاة يف هيئتهم العامة.حمامي الدفاع اليت اعتمدها رئيس مكتب الدفاع ووافق 

2013( 
 

 حيفظ رئيس مكتب الدفاع قائمة بأمساء احملامني الذين:  (باء)

 
 ؛)ألف( الفقرة ،58 املادة يف عليها املنصوص الشروط مجيع يستوفون )1(

 أو أية كفاءة أخرى ذات صلة؛ ميتلكون كفاءة راسخة يف جمال القانون اجلزائي و/أو القانون اجلزائي الدويل )2(
 

يتمتعون خبربة ال تقل عن عشر سنوات فيما يتعلق بالتعيني كمحام رئيسي وال تقل عن سبع سنوات فيما  )3(
يتعلق بالتعيني كمحام معاون أكانت هذه اخلربة بصفة قاض أو مدع عام أو حمام أو بأية صفة أخرى ذات 

 صلة.
 

عينهم احملكمة لتمثيل أي شخص حمتجز حتت سلطة احملكمة وال ميلك وأعربوا عن استعدادهم ورغبتهم يف أن ت )4(
تعيني توكيل و املوارد الالزمة لدفع أتعاب حماٍم مبوجب الشروط املنصوص عليها يف املبادئ التوجيهية اخلاصة ب

 )2013شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف  حمامي الدفاع.
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ابلة مع جلنة قبول يعود إليها البت يف استيفائه الشروط املطلوبة. ميكن قبل إدراج اسم احملامي يف القائمة، جيري مق (جيم)
 لرئيس احملكمة، بناًء على طلب احملامي، إعادة النظر يف قرار جلنة القبول. 

 
حيق ألي مشتبه به أو أي متهم أن يتمثل بأي حمام أدرج امسه يف القائمة وفًقا لألصول، إال يف احلاالت اليت لن يضمن  (دال)

فيها هذا التمثيل إمكانية التواصل اللغوي الالزمة إلقامة إجراءات عادلة وسريعة. وحيق للمشتبه به أو للمتهم الذي تقرر 
رفض طلبه بأن يتمثل باحملامي الذي اختاره من القائمة، أن يطلب من رئيس احملكمة إعادة النظر يف هذا القرار. 

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10 ويف 2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت (
 

إذا تبني الحقًا أن الشخص الذي ُعني له حمام قادر على دفع أتعاب احملامي، جيوز للغرفة، بناًء على طلب يقدمه   (هاء)

يف ُعّدلت رئيس مكتب الدفاع وبعد االستماع إىل آراء رئيس القلم، أن تصدر أمرًا باستعادة تكاليف تعيني احملامي. (
 )2009رين األول/أكتوبر تش 30

 
غ خطًيا قاضي اإلجراءات التمهيدية أو القاضي لّ تار الدفاع عن نفسه شخصًيا أن يبعلى املشتبه به أو املتهم الذي خي  (واو)

الناظر يف قضايا التحقري أو الغرفة خبياره هذا. جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أو القاضي الناظر يف قضايا التحقري أو 
الغرفة فرض وجود حمام ميثل املتهم أو يساعده بشكل آخر وفًقا للقانون اجلزائي الدويل وحقوق اإلنسان الدولية، إذا ما 

شباط/فرباير 20. (ُعّدلت يف  أن ذلك ضروري ملصلحة العدالة ومن أجل ضمان حماكمة عادلة وسريعة ى أي منهمارتأ
 )2016آذار/مارس  8ت يف ُصّحح،  2015شباط/فرباير  12، ُصّححت يف 2013
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 القسم الثامن: الخطأ المهني

 

 60المادة 

 أمام المحكمة األشخاص اآلخرون الذين يمثلونالمحامون أو الخطأ المهني الذي يرتكبه  

  )2013شباط/فرباير  20(ُعّدلت وأُعيد ترقيمها يف 

 
أو يعرقل حسن  يًّاتعسفأو  ًنامهي يتصرف تصرّفًا احملكمةاحملامي أو أّي شخص ميثل أمام أو غرفة أن  إذا تبني لقاضٍ   (ألف)

لقاضي لمهمل أو عاجز عن احرتام املعايري املقبولة للكفاءة املهنية و/أو أخالقيات املهنة، جيوز  أنه سري اإلجراءات أو
 تقرير اآليت:  فرصة لسماع أقواله هأو الغرفة، بعد منح

 
 توجيه تنبيه رمسي؛  )1(

 
 من حضورها؛   هاحملاكمة أو تعليقها أو منعتأجيل جلسة أو  )2(

 
مل يعد يتمتع بالشروط املطلوبة لتمثيل مشتبه به أو متهم أمام احملكمة أو متضرر  هأو اعتبار أن )3(

 أمام احملكمة.  للمثولمشارك يف اإلجراءات، أو 
 
 )2016آذار/مارس  8، ُصّححت يف  2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت (

 

) إال عن قاضي اإلجراءات التمهيدية أو القاضي الناظر يف 3ال يصدر قرار مبوجب الفقرة (ألف)، الفقرة الفرعية (  (باء) 
 قضايا التحقري أو غرفة.

 
أو غرفة، مبوافقة رئيس احملكمة، إبالغ اهليئة املسؤولة عن آداب احملامني  يف القضاء الوطين عن أي  ميكن أيضاً لقاضٍ   )جيم(

 خطأ مهين يرتكبه احملامي التابع هلا.

 
يتوىل رئيس احملكمة، بالتشاور مع املدعي العام ورئيس مكتب الدفاع ورئيس قلم احملكمة، نشر نظام آداب مهنة احملاماة  )دال(

 املطبق على احملامني الذين ميثلون أمام احملكمة واإلشراف على تطبيقه. 
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 مكرر 60المادة 

 تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة

 )2013شباط/فرباير  20وُعّدلت وأُعيد ترقيمها يف  2010فمرب تشرين الثاين/نو  10(أضيفت يف 

 
جيوز للمحكمة، عند ممارستها للمهام املنوطة هبا، أن تدين جبرم التحقري كل من يعرقل، عن علم وقصد، سري العدالة،   (ألف)

 عقب تأكيد اختصاص احملكمة وفقاً للنظام األساسي. وال سيما:
  

يديل عن  152أي شخص يتم استجوابه من قبل أحد الفريقني أو نيابة عنه يف ظروف ال تنص عليها املادة  )1(
وعي وإرادة بإفادة يعلم أ�ا كاذبة ويعلم أ�ا قد تستعمل كدليل يف إجراءات أمام احملكمة، شرط أن يُرفق 

 مية احملتملة لإلدالء بشهادة كاذبة.  باإلفادة إقرار صريح يقدمه الشخص املستجَوب بأنه يدرك النتائج اجلر 
  

غرفة يرفض أو يتخلف عن اإلجابة عن سؤال بدون أي عذر مقبول، مبا يف  قاٍض أو أي شاهد مدعو أمام )2(
 ، الفقرة (واو)؛ 150ذلك احلالة املوصوفة يف املادة 

  
  قاضٍ  صادر عنأي شخص يكشف عن معلومات متصلة باإلجراءات وهو يعلم أن يف ذلك انتهاكًا ألمر  )3(

 أو غرفة؛
  

أو  أي شخص يتخلف، بدون أي عذر مقبول، عن االستجابة ألمر باملثول أو بإبراز مستندات أمام قاضٍ  )4(
 غرفة؛ 

 

أو  قاضٍ أي شخص يهدد شاهًدا حمتمًال أو شاهًدا يديل بشهادته أو أدىل هبا أو سيديل هبا يف إجراءات أمام  )5(
 ه رشوة أو يضغط عليه بأي شكل من األشكال؛غرفة أو خييفه أو يؤذيه أو يعرض علي

  
أي شخص يهدد شخًصا آخر أو خييفه أو يعرض عليه رشوة أو حياول بأي شكل من األشكال الضغط عليه  )6(

 ؛غرفةأو  قاضٍ ملنعه من الوفاء مبوجب مصدره أمر صادر عن 
 

أو أي شخص يهدد قاضًيا أو أي موظف يف احملكمة أو خييفه أو يشّهر به علنًيا عرب تصرحيات كاذبة يتناىف  )7(
نشرها وحرية التعبري املنصوص عليها يف املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، أو يعرض عليه رشوة أو حياول بأي 

 شكل من األشكال الضغط عليه.    
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أي من األفعال املذكورة يف الفقرة (ألف) أو حماولة ارتكاهبا هو مواز لتحقري احملكمة وخيضع أي حتريض على ارتكاب   (باء)

 للعقوبات نفسها. 
 

وفًقا للتوجيهات العملية ذات الصلة. وينظر هذا  حتقري احملكمة وعرقلة سري العدالةيعّني الرئيس قاضًيا يُعىن بنظر قضايا  (جيم) 
 من القواعد. 152ولة باملادة القاضي أيًضا يف القضايا املشم

 
 أن يثري)، ميكنه 1إذا اعترب أحد الفريقني أن شخًصا قد أقدم على حتقري احملكمة وفًقا للفقرة (ألف)، الفقرة الفرعية ( )دال(

يقوم أحد يف احلاالت األخرى، االقتضاء.  عندثبوتية، الواد امليقّدم أن و  املختصة أو الغرفة املختص قاضيالاملسألة أمام 

. عرقلة سري العدالة وأتحقري احملكمة بأية مزاعم تتعلق بغرفة القاضي أو الآخر بإعالم  معينالفريقني أو أي شخص 
 وحييل القاضي أو الغرفة القضية إىل رئيس احملكمة ليحيلها بدوره إىل القاضي الناظر يف قضايا التحقري.

 
لالعتقاد بأن شخًصا قد أقدم على حتقري احملكمة،  تدعوه األسباب اليت حقريللقاضي الناظر يف قضايا التإذا توافرت  )(هاء

 :هميكن
 

 إما دعوة املدعي العام للتحقيق يف املوضوع هبدف إعداد وتقدمي قرار اهتام بتحقري احملكمة؛ )1(
  

القاضي وإذا اعترب املدعي العام بأنه يفضل عدم التحقيق يف األمر أو إصدار قرار اهتام بنفسه أو إذا رأى  )2(
هلذا  أن مثة تضاربًا يف املصاحل لدى املدعي العام فيما يتعلق بالسلوك املعين، جيوز الناظر يف قضايا التحقري

تقريرًا يفيد عما إذا   له قق يف املوضوع وينظمتكليف رئيس قلم احملكمة بتعيني صديق للمحكمة ليح القاضي
 كانت هناك أسباب كافية للسري يف إجراءات دعوى التحقري؛

 
 أو توّيل مباشرة اإلجراءات بنفسه. )3(

 
كافية إلقامة دعوى ضد شخص بتهمة حتقري احملكمة، جيوز   اً أن مثة أسباب الناظر يف قضايا التحقري قاضيالإذا اعترب   (واو)

 :له

  
 الفرعية الفقرة ،)هاء( الفقرة يف املبينة الظروف توافرت مىت املالحقة إجراءات مبباشرة العام املدعي تكليف )1(

 ؛)1(
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مباشرة إجراءات  أو إصدار أمر حيل حمل قرار االهتام، والطلب من صديق للمحكمة اإلدعاء يف القضية أو )2(
 ).3) أو (2مىت توافرت الظروف املبينة يف الفقرة (هاء)، الفقرة الفرعية ( املالحقة بنفسه

 

 القاضي الناظر يف قضايا التحقري يتخذ ال  ،)1( الفرعية الفقرة ،)ألف( املشمولة بالفقرة فيما يتعّلق حباالت التحقري  (زاي)

 قد املزعوم التحقري أن أويل بشكل تثبت أدلة توافرت إذا إال هعالأ) واو(و) هاء( الفقرتني يف عليها املنصوص التدابري
 .كبري حد إىل العدالة سري عرقلة إىل أدى

 
تسري قواعد اإلجراءات واإلثبات الواردة يف الفصول من الرابع إىل الثامن على اإلجراءات املنصوص عليها يف هذه   )حاء(

 املادة، مع إجراء ما يلزم من تعديل.

 
إذا استوىف الشروط اليت  59، ويعنيَّ له حمام وفقاً للمادة 69اهتم بتحقري احملكمة احلقوق املخولة يف املادة ُمينح كل من  )طاء(

 وضعها رئيس قلم احملكمة لتحديد حالة عدم االقتدار ماديًا.
  
بع سنوات، أو تكون العقوبة القصوى اليت جيوز فرضها على شخص ثبت حتقريه للمحكمة السجن لفرتة ال تتجاوز الس )ياء(

 يورو، أو كليهما. 100 000دفع غرامة ال تتجاوز 
 

 ُتدفع الغرامة لرئيس قلم احملكمة وتودع يف حساب منفصل. )كاف(
 

 نّ أ اقرر يأن املختصة  الغرفة أو املختص قاضيليف حال أدين حمام بتهمة حتقري احملكمة وفقًا هلذه املادة، جيوز أيًضا ل )الم(

، أو  60احملامي مل يعد مؤهًال لتمثيل مشتبه به أو متهم أمام احملكمة، أو أن سلوكه يؤلف خطًأ مهنًيا وفًقا للمادة 
 كليهما.

 
أمام هيئة مؤلّفة من ثالثة قضاة يعّينهم  قابًال لالستئناف الناظر يف قضايا التحقري قاضياليكون القرار الصادر عن  )ميم(

. ويودع اإلخطار باالستئناف خالل مخسة عشر يوًما من تاريخ إيداع وجيه العملي ذي الصلةرئيس احملكمة وفًقا للت
 اإلخطار باالستئناف. خالل مخسة عشر يوًما من تاريخ إيداعوتودع مذّكرة املستأنف  القرار املطعون فيه.
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 الفصل الرابع

 التحقيق وحقوق المشتبه بهم والمتهمين

 

 61المادة 

 سير التحقيق

 

يف إطار التحقيق املتعلق باالعتداء الذي استهدف رفيق احلريري أو أي اعتداء آخر ميكن أن يقع ضمن اختصاص 
 من النظام األساسي، ميكن للمدعي العام:  1احملكمة مبوجب املادة 

 
استدعاء واستجواب املشتبه هبم واملتضررين والشهود وتسجيل إفاداهتم، ومجع األدلة وإجراء التحقيقات  )1(

 امليدانية؛ 
 

القيام بأية خطوات أخرى تبدو ضرورية الستكمال التحقيق والتحضري للمالحقة والسري هبا يف احملاكمة، مبا  )2(
 يف ذلك اختاذ إجراءات خاصة لتأمني سالمة الشهود واملخربين احملتملني؛

 
 ك منظمة "اإلنرتبول"؛التماس املساعدة من أي سلطة يف دولة معنية ومن أية هيئة دولية ذات صلة مبا يف ذل )3(

 
والطلب من قاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة إصدار األوامر الالزمة حتقيًقا ملا سلف إذا اقتضت الضرورة  )4(

 ذلك. 

 

 62المادة 

 اإلجراءات االحتياطية

 

 يف حالة العجلة، جيوز للمدعي العام أن يطلب من دولة ما القيام بااليت: (ألف)
 

 به أو متهم وفقاً للقوانني النافذة يف تلك الدولة؛ توقيف واحتجاز مشتبه )1(
 

 ضبط األدلة املادية؛ )2(
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اختاذ كل اإلجراءات املناسبة للحؤول دون فرار مشتبه به أو متهم، وللحؤول دون تعرض متضرر  )3(

 أو شاهد للتهديد أو لألذى اجلسدي، أو للحؤول دون إهدار أدلة.
 

ة أيام اليت تلي التوقيف املشار إليه يف الفقرة (ألف) أعاله، بطلب إىل قاضي يتقدم املدعي العام، يف خالل العشر  (باء)
وحييط  ، بنقل املشتبه به أو املتهم إىل مقر السجن التابع للمحكمة63اإلجراءات التمهيدية إلصدار أمر، عمًال باملادة 

إىل  16. ميكن لقاضي اإلجراءات التمهيدية أن يأمر بالنقل مع مراعاة املواد من رئيس مكتب الدفاع علًما بالتوقيف
. وعندما يأمر قاضي اإلجراءات التمهيدية بنقل املشتبه أو املتهم، يقوم رئيس قلم احملكمة برتتيب عملية النقل 21

 )2012/فرباير شباط 8(عدِّلت يف بالتشاور مع املدعي العام والسلطات املختصة للدولة املعنية. 

 

 63المادة 

 نقل المشتبه بهم وتوقيفهم احتياطًيا

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10(ُعّدلت يف 

 
جيوز للمدعي العام خالل سري التحقيق، أن يقدم إىل قاضي اإلجراءات التمهيدية طلبًا للحصول على أمر أو طلب  (ألف)

. يقتضي أن يكون الطلب معلًال وما مل التابع للمحكمة اخلاصة مرفق االحتجازلنقل مشتبه به وتوقيفه احتياطًيا يف 
يكن املدعي العام يرغب فقط يف استجواب املشتبه به، يقتضي تضمني الطلب فقرة اهتام مؤقت مع عرض موجز 

يف للمعطيات اليت يستند إليها املدعي العام ليربر توافر صفة املشتبه به يف الشخص املعين وتربير وضعه قيد التوق
 االحتياطي.  

 
يقرر قاضي اإلجراءات التمهيدية أو يطلب، بعد االستماع إىل املدعي العام وإىل حمامي املشتبه به، نقل املشتبه به  (باء)

 على أن تتوافر الشروط اآلتية:  21إىل  16ع مراعاة املواد من وتوقيفه احتياطًيا، م
 

، أو أن يكون املشتبه به 62توقيف املشتبه به وفقًا للمادة أن يكون املدعي العام قد طلب من دولة معينة  )1(

 موقوفًا لدى سلطات هذه الدولة؛
 

 أن يعترب قاضي اإلجراءات التمهيدية، بعد االستماع إىل املدعي العام، أن هذا الشخص مشتبه به؛ )2(
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ول دون فرار (أ) للحؤ  :أن يعترب قاضي اإلجراءات التمهيدية أن التوقيف االحتياطي هو إجراء ضروري )3(
املشتبه به أو املتهم؛ (ب) من أجل ضمان أال يعرقل هذا الشخص سري التحقيق أو اإلجراءات أمام احملكمة 

أو يُعّرضهما للخطر، على سبيل املثال عرب تعريض أي من املتضررين أو الشهود للخطر أو للتهديد؛ (ج) 
 مه به.للحؤول دون تصرفه تصرفًا جنائياً مماثالً للذي يشتبه قيا

 
يوقع قاضي اإلجراءات التمهيدية على قرار أو طلب نقل املشتبه به وإيداعه قيد التوقيف االحتياطي وميهر القرار أو  (جيم)

الطلب خبتم احملكمة. وجيب أن يتضمن القرار أو الطلب األسس اليت يستند إليها املدعي العام يف طلبه عمًال بالفقرة 
مة املوجهة إىل املشتبه به، ويعرض األسباب املربرة للقرار أو الطلب مع مراعاة الفقرة (باء) (ألف) أعاله مبا يف ذلك الته

أعاله. كما جيب أن حيدد القرار أو الطلب املدة األصلية لتوقيف املشتبه االحتياطي، ويُرفق ببيان يتضمن حقوق املشتبه 
 . 65به كما تنص عليها هذه املادة واملادة 

 
ن تتجاوز فرتة توقيف املشتبه به احتياطًيا مدة ثالثني يوماً تبدأ من تاريخ نقله إىل مقر احملكمة. وعند انقضاء ال ميكن أ (دال)

هذه املدة، ميكن لقاضي اإلجراءات التمهيدية، بناًء على طلب من املدعي العام، وبعد جلسة وجاهية يستمع فيها إىل 
لفرتة ال تتجاوز ثالثني  جهة أخرى، أن يقرر متديد التوقيف االحتياطي املدعي العام من جهة واملشتبه به أو حماميه من

يومًا إذا رأى يف سري التحقيق ما يسوّغ ذلك. ولدى انتهاء فرتة التمديد وبناًء على طلب املدعي العام، جيوز لقاضي 
أو حماميه من جهة أخرى،  اإلجراءات التمهيدية بعد جلسة وجاهية يستمع فيها إىل املدعي العام من جهة واملشتبه به

أن يقرر متديد هذا التوقيف لفرتة أخرى ال تتجاوز ثالثني يومًا إذا رأى أن مثة ظروف خاصة تسوغ ذلك. جيب أال 
تتجاوز مدة التوقيف اإلمجالية، يف أي حال من األحوال، تسعني يومًا خيلي سبيل املشتبه به عند انقضائها يف حال 

عدم توقيع احملكمة مذكرة التوقيف، أو عند االقتضاء، ُيسّلم إىل السلطات الوطنية اليت قدم عدم تصديق قرار االهتام و 

 إليها الطلب أصالً.
 

 ، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على تنفيذ أمر نقل املشتبه به وأمر توقيفه االحتياطي.  79تطبق أحكام املادة   (هاء)
 

 بعد نقله إىل مقر احملكمة، ميثل املشتبه به بدون إبطاء أمام قاضي اإلجراءات التمهيدية.  (واو)
 

خالل التوقيف االحتياطي، جيوز للمدعي العام واملشتبه به أو حماميه التقدم من قاضي اإلجراءات التمهيدية بطلب  (زاي)
 يتعلق بصحة التوقيف االحتياطي أو بإخالء سبيل املشتبه به. 
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املتعلقتان بتوقيف املتهمني احتياطًيا على التوقيف  102و 101مع مراعاة أحكام الفقرة (دال)، تطبق املادتان  اء)(ح
 االحتياطي املنصوص عليه يف املادة احلاضرة، مع إجراء ما يلزم من تعديل. 

 
 

64المادة   

 حفظ المعلومات 

 
ادية واملواد اإللكرتونية اجملمعة خالل التحقيق وختزينها وضمان يتوىل املدعي العام مسؤولية حفظ املعلومات والعناصر امل

 . 139سالمتها إىل حني اعتماد تلك املعلومات أو األدلة رمسًيا وذلك مع مراعاة أحكام املادة 
 

 

 65المادة 

 حقوق المشتبه بهم أثناء التحقيق

 
سواء كان املشتبه به الذي خيضع الستجواب املدعي العام طليقًا أم حمتجزاً، فإنه يتمتع باحلقوق اآلتية اليت يعلمه هبا  (ألف)

 املدعي العام قبل استجوابه بلغة وبطريقة يفهمها: 

 
احلق يف إعالمه بوجود أسباب لالعتقاد بأنه ارتكب جرمية تندرج يف نطاق اختصاص احملكمة؛ (أضيفت  )1(

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10ترقيمها يف  وأعيد
 

احلق يف االستعانة مبحام من اختياره أو االستفادة من تعيني حمام جمانًا له إذا مل يكن للمشتبه به اإلمكانية  )2(
 الكافية لتسديد أتعاب احملامي. 

 
املستخدمة يف احلق يف احلصول جمانًا على مساعدة مرتجم فوري إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة  )3(

 االستجواب؛
 

 احلق يف التزام الصمت، وتنبيهه إىل أن ما يديل به سُيسجل وميكن استخدامه كدليل؛ )4(
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ال ُيستجوب املشتبه به يف غياب حماميه، إال إذا تنازل طواعيًة وصراحة عن حقه يف االستعانة مبحام. وإذا تنازل عن   (باء)
تعانة مبحام، يتوقف االستجواب حينئذ وال يُتابع إال حبضور حمامي املشتبه هذا احلق وأعرب الحقًا عن رغبته يف االس

 به. 

 

 

 66المادة 

 تسجيل استجواب المشتبه بهم

 
واالستجواب بواسطة  65عندما يقوم املدعي العام باستجواب مشتبه به، يسجل اإلجراء املنصوص عليه يف املادة  (ألف)

 تصوير الفيديو وإذا مل يكن ذلك ممكًنا عملًيا، يتم التسجيل صوتًيا وفًقا لإلجراءات اآلتية: 
 

 بالتسجيل الصويت؛ يُعلم املشتبه به بلغة يفهمها بأن االستجواب سيسجل بتصوير الفيديو أو )1(

إذا حدث انقطاع أثناء االستجواب، يفيد احملقق هبذا االنقطاع وساعة حصوله وساعة استئناف االستجواب  )2(
 ويسجل الوقت احلقيقي لذلك بواسطة الفيديو أو التسجيل الصويت؛

 
عليها أو تعديلها. عند ختام االستجواب، ُمينح املشتبه به فرصة توضيح أي قول من أقواله وإضافة ما يشاء  )3(

 يقتضي تسجيل ساعة اختتام االستجواب؛
 

ُتسَلم إىل املشتبه به أو إىل حماميه نسخة عن الشريط املسجل أو التسجيل الرقمي أو أحد أشرطة التسجيل  )4(
 األصلية يف حال استخدم جهاز متعدد التسجيالت، أو بطاقات الذاكرة األصلية؛

 
بطاقة الذاكرة، ُخيتم شريط التسجيل األصلي أو بطاقة الذاكرة أو أحد إذا توجب نسخ الشريط املسجل أو  )5(

األشرطة أو بطاقات الذاكرة األصلية حبضور املشتبه به ويذيّل اخلتم بتوقيع عضو من مكتب املدعي العام 
 وتوقيع املشتبه به؛

 
 .يقتضي تدوين حمتوى الشريط أو التسجيل الرقمي خطياً إذا أصبح املشتبه به متهماً  )6(

 
جيوز، بصورة استثنائية، استجواب شخص بدون تسجيل االستجواب بتصوير الفيديو أو التسجيل الصويت إذا طرأت   (باء)

ظروف جعلت إجراء هذا التسجيل غري ممكن فعلًيا إال أن على املدعي العام بذل كل اجلهود املعقولة لتسجيل 
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يًا األسباب اخلاصة اليت يرى أ�ا تربر قراره بعدم تسجيل االستجواب. ويف مطلق األحوال، يقّدم املدعي العام خط
 االستجواب بالصورة أو بالصوت. 

 
 

 67المادة 

 استعانة األشخاص المحتجزين بمحام

 )2013/فرباير شباط 20 يف(ُعّدلت 
 

 على أي شخص حمتجز حتت سلطة احملكمة اخلاصة.  59و 58تان املادتطبق 
 
 
 

 الفصل الخامس

 واإلجراءات التمهيديةتصديق التهم 

 

 

 القسم األول: قرار االتهام

 

 

 68المادة 

 تقديم المدعي العام لقرار االتهام 

 

 يتوىل قاضي اإلجراءات التمهيدية مراجعة أي قرار اهتام يصدر وفًقا لإلجراءات املفصلة أدناه. (ألف)
 

تظهر أن مشتبهًا به ارتكب جرمية من شأ�ا أن تدخل إذا مّكن التحقيق املدعي العام من االقتناع بوجود أدلة كافية  (باء)

 ضمن اختصاص احملكمة، حييل قرار االهتام إىل قاضي اإلجراءات التمهيدية لتصديقه ويرفقه بالعناصر املؤيدة.
 

على حكم  إذا قّدم املدعي العام قرار اهتام يتعلق باعتداء آخر غري االعتداء على رفيق احلريري، ومل يكن قد حصل بعد (جيم) 
من النظام األساسي،  1يفيد بأن القضية "متالزمة" مع قضية احلريري على النحو املطلوب يف املادة  11مبوجب املادة 

االعتداء  يرفق حينها قرار االهتام بطلب يتعلق بتالزم القضية ويبني كيف أن االعتداء موضوع قرار االهتام هو متالزم مع
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االعتداء على احلريري على النحو املنصوص عليه يف املادة  خطورة مماثلتان لطبيعة وخطورةعلى رفيق احلريري وله طبيعة و 
 من النظام األساسي، ويضم إىل هذا الطلب العناصر املؤيدة اليت يراها مناسبة.  1

 
 مية املنسوبة إىل املتهم.يتضمن قرار االهتام اسم املشتبه به واملعلومات الشخصية عنه وسرداً موجزاً لوقائع القضية واجلر  (دال)

 
بعد إيداع قرار االهتام واملستندات املرفقة به، يُعلم قاضي اإلجراءات التمهيدية املدعي العام بالتاريخ احملدد للنظر يف قرار  (هاء)

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10االهتام. (ُعّدلت يف 
 

م الواردة يف قرار االهتام ويف العناصر املؤيدة اليت قدمها املدعي يدقق قاضي اإلجراءات التمهيدية يف كل هتمة من الته (واو)

 العام ليقرر إذا كان هناك بصورة أولية أدلة كافية ملالحقة املشتبه به. 
 

 

جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أن ُحييل إىل غرفة االستئناف أي مسألة أولية تتعلق بتفسري االتفاق والنظام األساسي  (زاي)
 10واعد فيما خيص القانون الواجب التطبيق، ويرى أ�ا ضرورية للنظر يف قرار االهتام والفصل فيه. (أضيفت يف والق

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب 
 

ينظر قاضي اإلجراءات التمهيدية يف الطلب املتعلق بتالزم القضية ويف العناصر املؤيدة اليت قدمها املدعي العام، ليقرر  (حاء)
 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10ية ما إذا كانت القضية تدخل ضمن اختصاص احملكمة. (أعيد ترقيمها يف بصورة أول

 

 جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية، نتيجة التدقيق يف الطلب املشار إليه يف الفقرة (واو):  (طاء)
 

 التهم أو جلميعها؛أن يطلب من املدعي العام أو أن يسمح له بتقدمي عناصر إضافية مؤيدة إلحدى  )1(
 

 أن يطلب من املدعي العام أو أن يسمح له بتقدمي مواد إضافية مؤيدة للطلب املتعلق بتالزم الدعوى؛ )2(
 

 أن يصّدق هتمة أو أكثر من التهم؛  )3(
 

 أو أن يّرد هتمة أو أكثر من التهم؛ )4(
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 على أن يعّلل قاضي اإلجراءات التمهيدية قراره.
 

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10وأعيد ترقيمها يف  ُعّدلت و 2009األول/أكتوبر تشرين  30يف ُعّدلت (
 

بعد تصديق هتمة واحدة أو مجيع التهم الواردة يف قرار االهتام، وإذا كان قد ُقّدم طلب بتالزم الدعوى، وتقرر اعتبار  (ياء)
 احملكمة خمتصة للنظر يف االعتداء موضوع قرار االهتام: 

 
، 79و 78ميكن لقاضي اإلجراءات التمهيدية آنذاك إصدار دعوة باحلضور أو مذكرة توقيف وفقاً للمادتني  )1(

 من النظام األساسي؛  2الفقرة  18وإصدار أي أمر آخر وفًقا للمادة 

 
 يصبح املشتبه به متهًما. )2(

 
 11ضد أي حكم صادر وفًقا للمادة يُعترب أي طعن يقدمه الدفاع ضد حكم يتعلق بقرار االهتام أو بطلب التالزم أو 

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10، الفقرة (ألف). (أعيد ترقيمها يف 90دفعا أولًيا وفًقا ملا هو ملحوظ يف املادة 
 

يقوم رئيس قلم احملكمة بإعداد نسخ مصدقة من قرار االهتام، كما أقره قاضي اإلجراءات التمهيدية، ومتهر هذه النسخ  (كاف)
حملكمة. وإذا كان املتهم ال يفهم اللغة اليت صيغ فيها قرار االهتام، ُيرتجم قرار االهتام إىل لغة يفهمها املتهم وتضم خبتم ا

تشرين الثاين/نوفمرب  10الرتمجة إىل كل نسخة مصدقة من قرار االهتام باعتبارها جزءاً منها. (ُعّدلت وأعيد ترقيمها يف 
2010 ( 

 
اإلجراءات التمهيدية أي هتمة من التهم الواردة يف قرار االهتام ال مينع املدعي العام من أن يودع بعد ذلك إن رد قاضي  (الم)

اهتاما معّدًال، أو أن يدرج التهمة نفسها يف قرار اهتام الحق على أن يتضمن هذا القرار عناصر مؤيدة جديدة وأن 
 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10قيمها يف يطلب تصديق قرار االهتام املعدل أو الالحق. (أعيد تر 

 
 

 69المادة 

 حقوق المتهم
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من النظام األساسي كما يتمتع، مع إجراء ما يلزم من تعديل، باحلقوق  16يتمتع املتهم باحلقوق احملددة يف املادة 
 . 66و 65مبوجب املادتني  ماملمنوحة للمشتبه هب

 
 

 70المادة 

 ضم الجرائم أو المتهمين

 

من النظام األساسي وكان  1جيوز ضم جرميتني أو أكثر يف قرار اهتام واحد إذا كانت األعمال املرتكبة ختضع للمادة  (ألف)
 مرتكب اجلرائم املزعومة هو املتهم نفسه. 

 
من النظام  1جيوز توجيه التهم مشاركة إىل األشخاص املتهمني باجلرمية نفسها أو جبرائم خمتلفة خاضعة للمادة   (باء)

 األساسي وحماكمتهم مشرتكني. 
 

يف احلاالت املشمولة بالفقرتني (ألف) و(باء)، جيوز لغرفة الدرجة األوىل، بعد التشاور مع قاضي اإلجراءات التمهيدية، (جيم)   
(دال) والفقرة (واو)، -، الفقرات (ألف)89املنصوص عليها يف املادة  ممارسة أّي من مهام قاضي اإلجراءات التمهيدية

 .95. وجيوز االستغناء كلًيا أو جزئيًّا عن املادة 94و 91)، واملادتني 4، الفقرة (ألف)، الفقرة الفرعية (90املادة و 
 )2013شباط/فرباير  20(ُأضيفت يف 

 
 

 71المادة 

 تعديل قرار االتهام

 

 جيوز للمدعي العام تعديل قرار االهتام:  (ألف)
 

 يف أي وقت قبل تصديقه، بدون إذن؛ )1(

 

بإذن من قاضي اإلجراءات التمهيدية، خالل الفرتة املمتدة من تصديق قرار االهتام إىل حني وضع غرفة  )2(
 الدرجة األوىل يدها على القضية؛
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 وبعد وضع غرفة الدرجة األوىل يدها على القضية، بإذن من هذه الغرفة، بعد االستماع إىل الفريقني؛  )3(
 

)، ما مل يقتنع قاضي اإلجراءات 3) و(2ال ُمينح اإلذن بتعديل قرار االهتام مبوجب الفقرة (ألف)، الفقرتني الفرعيتني (  (باء)
التمهيدية أو غرفة الدرجة األوىل بوجود أدلة أولية مؤيدة للتعديل املقرتح. جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أو لغرفة 

 ما اقتنعا بأن التعديل لن يلحق ضررًا باملتهم.  الدرجة األوىل، منح اإلذن فقط إذا
 

 ال يتوجب التصديق جمدًدا على قرار االهتام الذي أذن بتعديله. (جيم)
 

 على قرار االهتام املعدل، مع إجراء ما يلزم من تعديل. 76، الفقرة (ياء) واملادة 68تطبق املادة   (دال)
 

، 98ديدة وكان قد سبق للمتهم أن مثل أمام غرفة الدرجة األوىل وفقًا للمادة إذا تضمن قرار االهتام املعدل هتمًا ج (هاء)
 يقتضي أن يعود املتهم وميثل أمام هذه الغرفة يف أقرب وقت ممكن لتمكينه من اإلجابة على التهم اجلديدة.

 
 89يستفيد املتهم من مهلة إضافية قدرها واحد وعشرين يوماً إليداع دفوع أولية تتعلق بالتهم اجلديدة عمًال باملادتني   (واو)

. وجيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أو لغرفة الدرجة األوىل، إذا ما اقتضت الضرورة، إرجاء احملاكمة من أجل 90و
 تأمني الوقت الالزم لتحضري الدفاع. 

 
 
 

 72لمادة ا

 الرجوع عن قرار االتهام أو التهم

 
 جيوز للمدعي العام الرجوع عن قرار اهتام أو الرجوع عن هتم يف قرار االهتام: (ألف)

  
 تصديقه، بدون إذن؛ يف أي وقت قبل )1(

 
خالل املهلة املمتدة من تاريخ تصديق قرار االهتام ووضع غرفة الدرجة األوىل يدها على الدعوى،  )2(

 مىت بّني لقاضي اإلجراءات التمهيدية يف جلسة علنية األسباب املربرة للرجوع؛ 
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 .126وبعد وضع غرفة الدرجة األوىل يدها على الدعوى مبوجب طلب مقّدم لديها وفًقا للمادة  )3(
 
 

 يبلغ الرجوع عن قرار االهتام أو الرجوع عن هتم من قرار االهتام إىل الدفاع بدون إبطاء.  (باء)
 
 
 73المادة 

 علنية قرار االتهام

 

 ، يقتضي إعالن قرار االهتام بعد تصديقه من قبل قاضي اإلجراءات التمهيدية. 74مع مراعاة أحكام املادة 
 
 

 74المادة 

 عدم اإلعالن عن قرار االتهام

 
يف ظروف استثنائية، وبناًء على طلب من املدعي العام أو الدفاع، جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية، وفقاً ملا تقتضيه   (ألف)

مصلحة العدالة، أن يأمر بعدم إعالن قرار االهتام للعموم أو أية مستندات أو معلومات مرتبطة به إىل أن يصدر أمر 
 آخر بذلك؛ 

 
يف الفقرة (ألف)، جيوز للمدعي العام اإلعالن عن قرار االهتام أو عن جزء منه لسلطات دولة معينة إذا بالرغم مما ورد  (باء)

 رأى يف ذلك ضرورة لغرض التحقيق أو املالحقة. 
 

 

 75المادة 

 نشر قرار االتهام

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10(ُشطبت ونُقلت يف 
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مكرر 75المادة   

 تبليغ المستندات القضائية

 )2009حزيران/ يونيو  5(أضيفت يف 

 
كل طلب أو أمر أو مستند قضائي صادر عن قاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة وموّجه إىل دولة جيب أن يُبّلغه 

من سلطات  معيّنةرئيس قلم احملكمة وفًقا لألصول إىل املمثلني الدبلوماسيني هلذه الدولة لدى هولندا أو ألي شخص أو هيئة 
وصّححت يف  2010تشرين الثاين/نوفمرب  10. (ُعّدلت يف التعيني. وجيب إعالم رئيس القلم هبذا هلذا الغرض ة املعنيةالدول

 )2012شباط/فرباير  8الصيغتني الفرنسية والعربية يف 
 
 

 76المادة 

 تبليغ قرار االتهام

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10(ُعّدلت يف 

 
رمسيًا إىل سلطات الدولة اليت يقيم املتهم يف أراضيها أو اليت كانت آخر  68ُيسّلم قرار االهتام املصدق طبقًا للمادة  (ألف)

مكان معروف إلقامته، أو الدولة اليت يُعتقد أن من املمكن أن يكون موجوداً يف أراضيها أو خاضًعا لسلطتها، من أجل 
 ري. تبليغ املتهم قرار االهتام من دون تأخ

 

 يتم تبليغ املتهم قرار االهتام بتسليمه شخصًيا نسخة عنه كما يُبّلغ يف الوقت ذاته الدعوة للحضور أو مذكرة التوقيف.  (باء)
 

، جيب على لبنان أو على أي دولة وافقت على التعاون مع احملكمة أن 21و 20على الرغم مما تنص عليه املادتان  (جيم)
 30حتيط الرئيس علًما بالتدابري املتخذة لتنفيذ الفقرتني (ألف) و(باء) يف أقرب وقت ممكن ويف غضون مهلة ال تتجاوز 

 )2012شباط/فرباير  8 الطلب مبوجب الفقرة (ألف). (عدِّلت يفيوماً عقب 
 

عندما تتعلق الدعوة للحضور أو مذكرة التوقيف أو أمر النقل بشخص يقيم يف دولة أو خيضع لسلطة دولة غري تلك  (دال)
املشار إليها يف الفقرة (جيم)، يُرسل رئيس قلم احملكمة، بعد التشاور مع الرئيس، طلًبا للتعاون إىل السلطات املختصة 

 ة من أجل تبليغ الدعوة للحضور أو مذكرة التوقيف أو أمر النقل إىل املتهم من دون تأخري.يف الدولة املعني
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جيوز للرئيس يف احلاالت اليت يُثبت فيها أن حماوالت معقولة جرت لتبليغ قرار االهتام أو الدعوة للحضور أو مذكرة  (هاء)
ي اإلجراءات التمهيدية يف هذا الصدد، تنفيذ تبليغ التوقيف إىل املتهم ولكنها فشلت، أن يقرر بعد التشاور مع قاض

 اإلجراء بطريقة أخرى، مبا يف ذلك عن طريق إجراءات اإلعالن العام.    
 

 

 مكرر 76المادة 

 نشر قرار االتهام

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10(أضيفت يف 
 

، الفقرة (هاء)، بإرسال نص إعالن 76املادة يقوم رئيس قلم احملكمة، مبا يتوافق مع القرار الصادر عن الرئيس مبوجب 

إىل السلطات يف أي دولة من الدول املعنية أو أي هيئة معنية لنشره يف الصحف و/أو لبثه يف الراديو والتلفزيون و/أو وسائل 

م نفسه إىل احملكمة أو اإلعالم األخرى، مبا فيها شبكة االنرتنت، ويُعلم اجلمهور مبوجبه بوجود قرار اهتام ويدعو املتهم إىل تسلي
اخلضوع يف مجيع األحوال الختصاصها. ويدعو اإلعالن كل من ميلك معلومات عن مكان وجود املتهم إىل إطالع احملكمة 

 عليها.
 

 

 القسم الثاني: األوامر والطلبات والمذكرات

 

 77المادة 

 قواعد عامة

 
جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية، بناًء على طلب من أي من الفريقني، إصدار األوامر والدعوات للحضور واملذكرات  (ألف)

 وأوامر النقل عندما يكون ذلك ضروريًا ألغراض التحقيق أو لتحضري الدعوى أو السري هبا. 
 

ر ضروريًا ومناسًبا أن يطلب من قاضي اإلجراءات ، ميكن ألي فريق عندما يرى األم16بالرغم مما هو وارد يف املادة  (باء)
التمهيدية الرتخيص له بإجراء تدابري حتقيقية، السيما استجواب املشتبه هبم واملتضررين أو الشهود ومجع األدلة والتحقيق 

 )2009حزيران/يونيو  5امليداين. (أضيفت يف 
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ة إصدار مذكرة توقيف حبق متهم، ميكن هلذا القاضي، إذا  عندما يطلب املدعي العام من قاضي اإلجراءات التمهيدي (جيم)
كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، أن يقرر اعتبار الدعوة للحضور أكثر مالءمة فيصدر بالتايل هذه الدعوة. (أعيد 

 )2009حزيران/ يونيو  5ترقيمها يف 
 

ة للحضور، فيمكنه إما االستجابة هلذا الطلب عندما يطلب أحد الفريقني من قاضي اإلجراءات التمهيدية إصدار دعو  (دال)
 )2009حزيران/ يونيو  5أو تقرير إصدار مذكرة توقيف. (أعيد ترقيمها يف 

 
( هاء) باستثناء مذكرات التوقيف، ميكن لقاضي اإلجراءات التمهيدية، عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك، أن يصدر تلقائًيا  

 )2009حزيران/ يونيو  5ري هبا. (أعيد ترقيمها يف كل أمر ضروري للتحضري للمحاكمة وللس

 
 
 

 78المادة 

 الدعوة للحضور أمام المحكمة 

 

جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية، بناًء على طلب املدعي العام، أو تلقائًيا إذا رأى يف ذلك حفاظًا على مصلحة  (ألف)
 العدالة، أن يصدر دعوة للحضور يوجهها إىل املشتبه به أو املتهم أو الشاهد. 

 
 دعوة للحضور.   بناًء على طلب من الدفاع، جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أن يوجه إىل شاهد (باء)

 

يبّلغ رئيس قلم احملكمة نسخة مصدقة عن الدعوة للحضور إىل الشخص املعين هبا أو إىل السلطات املوجهة إليها  (جيم)
الدعوة مبا فيها السلطات الوطنية للدولة اليت يقيم املشتبه به أو املتهم أو الشاهد على أرضها أو ضمن واليتها القضائية 

يتشاور رئيس قلم احملكمة أيًضا ، عند االقتضاءو فيها.  يوجدإقامة معروف فيها أو من املمكن أن أو كان له آخر حمل 
 ).2015شباط/فرباير  12مع السلطات املختصة يف الدولة املضيفة. (ُعدَِّلت يف 

 
 أن حتدد الدعوة للحضور مكانًا آخر غري مكان مقر احملكمة ليمثل فيه املشتبه به أو املتهم أو الشاهد.     ميكن (دال)
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 79المادة 

 مذكرات التوقيف 

 

) من أجل ضمان 1جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية، بناًء على طلب من املدعي العام، إصدار مذكرة توقيف (  (ألف)
اإلجراءات أمام  ) من أجل ضمان أال يعرقل الشخص التحقيق أو2؛ (عند االقتضاء ة،مثول الشخص أمام احملكم

) للحؤول دون قيامه 3ضهما للخطر كتعريض أي من املتضررين أو الشهود للخطر أو التهديد؛ أو (احملكمة أو يُعرّ 
بنقل املتهم بصورة عاجلة  مماثل للتصرف الذي يشتبه بقيامه به. جيب أن تتضمن مذكرة التوقيف أمراً إجرامي بتصرف 

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10(ُعّدلت يف إىل احملكمة فور توقيفه. 
 

 حيفظ رئيس قلم احملكمة مذكرة التوقيف األصلية ويتوىل إعداد نسخ مصدقة عنها حتمل ختم احملكمة.  (باء)
 

األصل عن قرار االهتام املصدق وفقًا للمادة يرفق مع كل نسخة مصدقة طبق األصل عن مذكرة التوقيف نسخة طبق  (جيم)
، 65من النظام األساسي واملواد  16) وبيان حبقوق املتهم على النحو املنصوص عليه يف املادة كاف، الفقرة (68

 ، مع إجراء ما يلزم من تعديل. وحيثما أمكن، تكون هذه املستندات مكتوبة بلغة يفهمها املشتبه به. 67و 66
 

اعاة أي أمر قد يصدر عن قاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة، ميكن لرئيس القلم أن حييل نسخة مصدقة مع مر   (دال)

) الشخص أو السلطات املوجه 1طبق األصل عن مذكرة التوقيف أو عن أمر النقل إذا كان املتهم حمتجزًا إىل كل من: (
اليت يقيم املتهم على أرضها أو ضمن واليتها القضائية، أو   إليهم األمر أو املذكرة مبا يف ذلك السلطات الوطنية للدولة

) اهليئة 2كان له آخر حمل إقامة معروف فيها، أو تلك اليت يعتقد رئيس القلم بأنه ميكن للمتهم أن يتواجد فيها؛ (
ءات التمهيدية أو ) املدعي العام وفًقا للشروط احملددة من قبل قاضي اإلجرا3الدولية املعنية مبا يف ذلك اإلنرتبول؛ (

 )2009حزيران/ يونيو  5يف ُعّدلت الغرفة. (
 

يبلغ رئيس قلم احملكمة الشخص أو السلطات اليت توجه إليها املذكرة بوجوب أن يتلى على املتهم، عند توقيفه، قرار  (هاء)
بأن أي تصريح يصدر عنه االهتام وتذكريه حبقوقه بلغة يفهمها، وأن يُنبه هبذه اللغة نفسها حبقه يف التزام الصمت و 

 سيسجل وميكن استخدامه كدليل.
 

بالرغم مما هو وارد يف الفقرة (هاء)، إذا أبلغ املتهم، عند توقيفه، قرار االهتام أو ترمجة عنه وبيان التذكري حبقوقه بلغة   (واو)
 يفهمها وقادر على قراءهتا، تنتفي يف هذه احلال احلاجة إىل تالوهتا عليه لدى توقيفه. 
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عندما تنفذ سلطات الدولة مذكرة التوقيف اليت أصدرهتا احملكمة، جيوز لعضو من مكتب املدعي العام أن يكون حاضراً  (زاي)
 منذ حلظة التوقيف. 

 
 ) 2009حزيران/ يونيو  5(ملغاة يف  (حاء)

 
 تطبق األحكام أعاله أيًضا على املشتبه هبم، مع إجراء ما يلزم من تعديل.   (طاء)

 
 

 80المادة 

 التسليم المؤقت

 

إذا كان الشخص الذي يطلب قاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة مثوله أمام احملكمة مالحقًا يف لبنان أو ميضي 
عقوبة فيه جلرمية غري اجلرمية اليت ميكن أن تقع ضمن اختصاص احملكمة، جيوز الطلب من السلطات اللبنانية تسليم هذا الشخص 

أيضًا لقاضي اإلجراءات التمهيدية أو للغرفة طلب تسليم هذا الشخص مؤقتًا من أية دولة ثالثة وافقت على تنفيذ  مؤقتاً. وجيوز
 ذلك مبوجب اتفاق أبرمته مع احملكمة أو هي ملزمة مبثل هذا التعاون مع احملكمة بناًء على أي أساس آخر. 

 
 

 81المادة 

 إصدار تصاريح المرور

 
من أحد الفريقني، جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أو للغرفة، بعد التشاور مع السلطة املختصة يف بناًء على طلب   (ألف)

الدولة املضيفة، أن يأمر رئيس قلم احملكمة بإصدار تصريح مرور للشاهد أو املشتبه به أو املتهم غري املوقوفني. جيب أن 
تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت روط أخرى مالئمة. (حيدد األمر األسباب املسّوغة ملنح تصريح املرور وأية ش

2009( 
 

يُبلغ تصريح املرور إىل الفريق اآلخر وإىل السلطات املختصة يف الدولة. مينح التصريح حصانة مؤقتة من التوقيف. ومينح   (باء)

 بل إصدار تصريح املرور هذا. أيضاً احلصانة املؤقتة من املالحقة فيما خال املالحقة يف دعوى مرفوعة أمام احملكمة ق
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إذا صدر األمر مبنح تصريح املرور من قاضي اإلجراءات التمهيدية أو من الغرفة، جيوز ألحد الفريقني أن يتقدم   (جيم)
 باستئناف طعًنا هبذا األمر أمام غرفة االستئناف خالل ثالثة أيام. 

 
 
 82المادة 

 تنفيذ الدعوات والمذكرات واألوامر والطلبات

 
عندما حتال دعوة للحضور أو مذكرة توقيف أو أمر بالنقل إىل ، الفقرة (جيم)، 76املادة على الرغم مما تنص عليه   (ألف)

لبنان أو إىل دولة وافقت على التعاون مع احملكمة أو إحدى أجهزهتا أو دولة التزمت تقدمي املساعدة إىل احملكمة بناًء 
(ُعّدلت يذ. على أي أساس آخر، تتصرف السلطات الوطنية بدون تأخري وبالعناية الواجبة من أجل ضمان حسن التنف

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10يف 
 

عندما يكون الشخص املعين بالدعوة للحضور أو مبذكرة التوقيف أو باألمر بالنقل مقيًما يف بلد أو خاضًعا لسلطة بلد  (باء)
تعاون إىل غري البلدان املشار إليها يف الفقرة (ألف)، يوجه رئيس قلم احملكمة، بعد التشاور مع الرئيس، طلبًا بال

 السلطات املختصة يف البلد املعين يشمل الدعوة أو املذكرة أو األمر. 
 

بناًء على طلب من املدعي العام أو من رئيس قلم احملكمة، أو تلقائيًا بعد االستماع إىل الدفاع، جيوز لقاضي  (جيم)
املعنية اعتماد إجراءات احتياطية لتجميد اإلجراءات التمهيدية أو لغرفة الدرجة األوىل الطلب من الدولة أو من الدول 

 أصول املتهم بدون املساس حبقوق الغري. 
 
 

 83المادة 

 اإلجراءات بعد التوقيف

 )2012شباط/فرباير  8(عدِّلت يف 
 

رئيس ، فُيعلم من جهته فورًا هبذا االحتجازحتتجز الدولة املعنية املشتبه به أو املتهم لدى توقيفه وتبّلغ رئيس قلم احملكمة 
تتوىل السلطات الوطنية املعنية ورئيس قلم احملكمة وعند احلاجة سلطات الدولة  مكتب الدفاع واملدعي العام بذلك على الفور.

  مرفق االحتجاز التابع للمحكمة.املضيفة ترتيب عملية نقل املشتبه به أو املتهم إىل 
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 84المادة 

 توقيف دولية اتإصدار مذكر 

 
جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أو لغرفة الدرجة األوىل، بناًء على طلب من املدعي العام، أن يقررا إصدار مذكرة 

توقيف دولية حبق املتهم ترفع إىل كل الدول من خالل أية هيئة دولية خمتصة مبا يف ذلك منظمة اإلنرتبول ومكتب يوروبول. 
 )2012شباط/فرباير  8وصّححت يف  2010تشرين الثاين/نوفمرب  10(ُعّدلت يف 

 
 

85المادة   

 استجواب المتهم

 
ال يستجوب املدعي العام املتهم، مبا يف ذلك بعد جلسة املثول األوىل، يف غياب حمام، إال إذا تنازل املتهم طواعيًة  (ألف)

وبوضوح عن حقه يف االستعانة مبحام. وإذا أعرب املتهم الحقًا عن رغبته يف االستعانة مبحام، يتوقف االستجواب 
 حينئذ وال ُيستأنف إال حبضور احملامي. 

 

 65. إن اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 65عند البدء باالستجواب، يبلغ املدعي العام املتهم حبقوقه وفقاً للمادة  (باء)
واالستجواب، مبا يف ذلك تنازل املتهم عن احلق يف االستعانة مبحام، تسجل بتصوير الفيديو أو إذا تعذر ذلك 

 . 66ا يف املادة بالتسجيل الصويت وفقاً لإلجراءات املنصوص عليه
 

 

 القسم الثالث: مشاركة المتضررين في اإلجراءات 

 

 86المادة 

 منح صفة المتضرر المشارك في اإلجراءات  

 
، جيوز لألشخاص الذين يدعون بأ�م 68بعد تصديق قاضي اإلجراءات التمهيدية لقرار االهتام مبوجب املادة   (ألف)

متضررون نتيجة جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة الطلب من قاضي اإلجراءات التمهيدية منحهم صفة املتضررين 
 من النظام األساسي. 17املشاركني يف اإلجراءات عمالً باملادة 
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عندما يقرر قاضي اإلجراءات التمهيدية ما إذا كان بإمكان املتضرر املشاركة يف اإلجراءات، يأخذ يف االعتبار بشكل  باء)(

 خاص اآليت:
 

من  2ما إذا وفّر مقّدم الطلب وسائل من شأ�ا أن تثبت بصورة أولية انه متضرر باملعىن املقصود يف املادة  )1(
 القواعد احلاضرة؛

 
 املساس باملصاحل الشخصية ملقّدم الطلب؛ما إذا كان مت  )2(

 

 ما إذا كانت مشاركة مقّدم الطلب املدىل هبا هتدف إىل متكينه من عرض وجهة نظره وشواغله؛ )3(
 

ما إذا كانت مشاركة مقّدم الطلب املدىل هبا من شأ�ا أن تكون مضرة أو متعارضة مع حقوق املتهم  )4(
 ومقتضيات احملاكمة العادلة واجملردة.

 اإلجراءات التمهيدية أن يأخذ يف االعتبار أيضاً: ولقاضي )5(
 

ما إذا كان من شأن مقدم الطلب أن يكون شاهًدا كونه ميلك معلومات واقعية جدية تتناول إدانة املتهم أو  )6(

 براءته؛
 

ما إذا كانت املصاحل الشخصية املشروعة ملقدم الطلب املعنية يف احملاكمة خمتلفة عن مصاحل سائر املتضررين  )7(

 ملشاركني يف اإلجراءات، إن وجدوا؛ ا
 

ما إذا كانت املشاركة املطلوبة ملقدم الطلب من شأ�ا املساس بنزاهة اإلجراءات وهيبتها وحسن انضباطها  )8(
 وموضوعيتها؛    

 
 ما إذا كانت املشاركة املطلوبة قد تسبب تأخرياً غري مربر أو متس بفعالية اإلجراءات؛  )9(

 
 طلوبة قد تؤثر سلباً على سالمة اإلجراءات أو سالمة أي شخص معين فيها؛ما إذا كانت املشاركة امل )10(

 
 ما إذا كانت املشاركة املطلوبة ختدم بشكل أو بآخر مصلحة العدالة. )11(
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 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10(أعيد ترقيمها يف 
 

يبّت قاضي اإلجراءات التمهيدية طلب منح صفة املتضرر املشارك يف اإلجراءات بعد أن يدعو الفريقني ووحدة ) 1( (جيم)
قدم الطلب الذي ال يوفق يف طلبِه ملاملتضررين املشاركني إىل تقدمي مذكرات بشأن املسائل القانونية ذات الصلة. وجيوز 

، 51نف القرار خالل سبعة أيام من استالمه البالغ مبوجب املادة يستأ منَحُه صفة املتضرر املشارك يف اإلجراءات أن
مبوجب املادة  ٍص لذلكترخي بعض احلصول على القرار استئناف فريقي أل جيوز. و )5الفقرة (باء)، الفقرة الفرعية (

 )2013شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف  يف شأن خطأ قانوين. فقطلكن و  126
 

املشارك يف اإلجراءات أن يفعل ذلك إال من خالل ممثل قانوين ما مل يأذن قاضي اإلجراءات ) ال جيوز للمتضرر 2( 

 التمهيدية خبالف ذلك.
 

 )2012اط/فرباير شب 8و 2010ثاين/نوفمرب الرين تش 10(عدِّلت يف 
 

اإلجراءات إىل جمموعات هلا يفصل قاضي اإلجراءات التمهيدية أيًضا يف ما إذا ينبغي تقسيم املتضررين املشاركني يف    )دال(
 متثيل قانوين مشرتك بينها، آخًذا يف اعتباره:

 
  ؛أي تضارب يف املصاحل قد يعرقل التمثيل املشرتك )1(

 
 ؛وأي مصاحل مشرتكة أو متشاهبة قد تسهل التمثيل املشرتك )2(

 
 وحقوق املتهمني واعتبارات احملاكمة النزيهة والسريعة. )3(

 
 هذا القرار ال جيوز استئنافه.

 
 )2012اط/فرباير شب 8(عدِّلت يف 

 

 ) 2012شباط/فرباير  8يف (ألغيت   (هاء) 
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املتضررين املشاركني يف اإلجراءات أو إىل ممثليهم  رئيس قلم احملكمة املعلومات عن سري اإلجراءات يف القضية إىل يقدم  )واو(
  القانونيني.

 
و يكون قد عاىن من األذى بسبب اجلرائم اليت  يعترب نفسه متضرراً،، أو يبّني حكم �ائي أنه متضرر شخصجيوز ألي  )زاي(

ارتكبها أي متهم تدينه احملكمة أن يطلب من رئيس قلم احملكمة نسخة مصدقة من احلكم لغرض ممارسة حقوقه 
ألساسي. من النظام ا 25مبوجب القوانني الوطنية أو القوانني األخرى ذات الصلة، وذلك وفقًا ملا تنص عليه املادة 

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  29حت يف وُصحّ  2010تشرين الثاين/نوفمرب 10(أضيفت يف 
 

 

 87المادة 

 كيفية مشاركة المتضررين في اإلجراءات  

 
ما مل يقرر قاضي اإلجراءات التمهيدية، تلقائًيا أو بناًء على طلب من أحد الفريقني، وضع بعض القيود اليت تقتضيها   (ألف)

العدالة، حيق للمتضررين املشاركني يف اإلجراءات مراجعة كل املستندات اليت أودعها الفريقان، طاملا أن أحد مصلحة 
الفريقني قد أبلغها للفريق اآلخر، وكذلك امللف، باستثناء أي مواد سرية أو أي مواد مت تقدميها بصورة غري وجاهية، 

يف ُعّدلت . (95رجة األوىل قبل بدء احملاكمة عمًال باملادة الذي سلمه قاضي اإلجراءات التمهيدية إىل غرفة الد
 )2009تشرين األول/أكتوبر  30

 
بعد االستماع إىل الفريقني،  ،جيوز للمتضررين املشاركني يف اإلجراءات الطلب خالل احملاكمة من غرفة الدرجة األوىل (باء)

أيضاً، بإذن من غرفة الدرجة األوىل وحتت إشرافها، وبعد  تقدمي أدلة أخرى. وجيوز هلمبالسماح هلم استدعاء الشهود أو 

 8عدِّلت يف ( االستماع إىل الفريقني، استجواب الشهود أو إخضاعهم الستجواب مضاد وتقدمي الطلبات واملذكرات.
 )2012شباط/فرباير 

 
يف مرحلة حتديد العقوبة، وشرط احلصول على إذن من غرفة الدرجة األوىل، جيوز لغرفة الدرجة األوىل مساع متضررين   (جيم)

 مشاركني يف اإلجراءات أو السماح هلم بتقدمي مالحظات خطية تتعلق بأثر اجلرائم عليهم. 
 

يف مرحلة االستئناف، وشرط احلصول على إذن من غرفة االستئناف بعد االستماع إىل الفريقني، جيوز إشراك املتضررين   (دال)
 املشاركني يف اإلجراءات بالطريقة اليت تراها غرفة االستئناف مناسبة. 
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 القسم الرابع: قاضي اإلجراءات التمهيدية

 

  88المادة 

 قبل تصديق قرار االتهام  دور قاضي اإلجراءات التمهيدية

 

يفصل قاضي اإلجراءات التمهيدية قبل تصديقه قرار االهتام، يف طلبات املدعي العام الرامية إىل إصدار أوامر أو دعوات  (ألف)
للحضور أو مذكرات أو أية أوامر أخرى ضرورية لسري التحقيق، وله تبًعا لذلك إصدار األوامر أو الدعوات للحضور أو 

 . املذكرات
 

عندما ينقل شخص حمتجز لدى السلطات اللبنانية إىل عهدة احملكمة يف إطار التحقيق يف االعتداء على احلريري،   (باء)
، الفقرة (باء)، فعلى قاضي 17من النظام األساسي، وباستثناء احلاالت اليت تنطبق عليها املادة  4عمًال باملادة 

، أن 102ستماع إىل املدعي العام واحملتجز، وتطبيًقا للمعيار احملدد يف املادة اإلجراءات التمهيدية بدون إبطاء، بعد اال
أو إخالء سبيله مبوجب قرار معلل. ويف هذه احلالة األخرية، حيدد شروط إطالق  يأمر بتثبيت التوقيف االحتياطي

تشرين  10(ُعّدلت يف  .(جيم)، الفقرة 102السراح. جيوز استئناف هذا القرار وفًقا لإلجراء احملدد يف املادة 
 )2013 شباط/فرباير 20ويف  2010الثاين/نوفمرب 

 
يتخذ قاضي اإلجراءات التمهيدية كل اخلطوات الالزمة لضمان التحضري الفعال والسريع للقضايا اليت تدخل أو قد  (جيم)

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30تدخل ضمن اختصاص احملكمة. (أضيفت يف 
 

لغاية، حييل املدعي العام إىل قاضي اإلجراءات التمهيدية، خالل التحقيقات وعندما يعترب ذلك الوقت مناسًبا، هلذه ا (دال)
أية مواد يعتربها املدعي العام ضرورية ملمارسة مهام قاضي اإلجراءات التمهيدية والسيما تلك املنصوص عليها يف 

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30. (أضيفت يف 68و 11املادتني 
 

لألغراض املبينة يف الفقرتني (جيم) و(دال) أعاله، جيتمع قاضي اإلجراءات التمهيدية واملدعي العام أو ممثل معنيَّ من  (هاء)
قبله، إذا لزم األمر، مرة كل شهر خالل التحقيق قبل تصديق قرار االهتام. ويعد قاضي اإلجراءات التمهيدية تقريرًا سريًا 

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30جتماعات. (أضيفت يف وغري وجاهي عن تلك اال
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تبقى سرية وغري وجاهية كل املستندات واملعلومات اليت يبلغها املدعي العام لقاضي اإلجراءات التمهيدية خالل  (واو)
أدناه. (أضيفت التحقيق مبوجب الفقرة (دال)، وأية تقارير أعدَّت مبوجب الفقرة (هاء) مع مراعاة أحكام الفقرة (زاي) 

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف 
 

بعد تصديق قرار االهتام، يزود املدعي العام الدفاع باملستندات و/أو املعلومات املشار إليها يف الفقرة (واو)، طاملا تكون  (زاي)
 110مبوجب املادتني تلك املستندات أو املعلومات ذات أمهية بالنسبة إىل حقوق الدفاع وفًقا لواجبات املدعي العام 

تشرين األول/أكتوبر  30. (أضيفت يف 133و 118و 117و 116و 115ومع مراعاة أحكام املواد  113و
2009  ( 

 
 

 89المادة 

 بعد النظر في قرار االتهام مهام قاضي اإلجراءات التمهيدية

 

 بعد تصديق قرار االهتام، ينسق قاضي اإلجراءات التمهيدية التواصل بني الفريقني أثناء املرحلة التمهيدية.  (ألف)
 

يتحقق قاضي اإلجراءات التمهيدية من أن اإلجراءات تتم بدون أي تأخري غري مربر. ويتخذ كل التدابري الالزمة  (باء)
 للتحضري حملاكمة عادلة وسريعة. 

 
أدية وظائفه، وحني يتبني أن مصلحة العدالة تقتضي ذلك، جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية تلقائًيا وحسب يف إطار ت (جيم)

االقتضاء، االستماع إىل الفريقني يف غياب املتهم أو يف غياب املتضررين املشاركني يف اإلجراءات. لقاضي اإلجراءات 
اركني يف اإلجراءات يف غرفة املذاكرة ويتوىل يف هذه احلال ممثل عن التمهيدية أن يستمع إىل الفريقني وإىل املتضررين املش

 قلم احملكمة ضبط حمضر االجتماع.
 

يسجل قاضي اإلجراءات التمهيدية نقاط االتفاق ونقاط اخلالف بشأن املسائل القانونية والوقائع. جيوز له، يف هذا  (دال)

 إلجراءات بإيداع مالحظات خطية. الصدد، أن يأمر الفريقني واملتضررين املشاركني يف ا
 

وجيوز له إحالة  ذات الصلة.سائل جبميع املعلى قاضي اإلجراءات التمهيدية أن يبقي غرفة الدرجة األوىل على اطالع  (هاء)
 )2013شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف  الدرجة األوىل لتفصل فيها قبل أن تنظر يف القضية. إىل غرفة ةلأمسأية 
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أو دفوع أولية إىل أن حيال امللف إىل غرفة الدرجة  متهيديةطلبات جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية حتديد مهل لتقدمي  (واو)
 األوىل.

 
يعترب ختلف أحد الفريقني أو أحد املتضررين املشاركني يف اإلجراءات عن تقدمي اعرتاضات أو طلبات خالل املهلة اليت   (زاي)

حددها قاضي اإلجراءات التمهيدية أو خالل املهلة املنصوص عليها يف القواعد احلاضرة، تنازًال عن ذلك احلق، إال أنه 
 . ألسباب مقبولةفة رفع هذا التنازل جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أو للغر 

 
أو دفوع أولية للبت فيها خالل  طلبات متهيدية، بإحالة ألسباب مقبولةجيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أن يأمر،   (حاء)

 النظر يف األساس. 
 

شاهد، أو فحص أدلة قد  عندما يرى املدعي العام أو الدفاع أن التحقيق يوفر فرصة فريدة ألخذ شهادة أو تصريح من  (طاء)
ال تعود متوفرة الحقاً خالل احملاكمة أو مجعها أو اختبارها، جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية، بناًء على طلب أي من 

الفريقني، اختاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان: (أ) سالمة اإلجراءات املتعلقة جبمع األدلة وحفظها، و(ب) احرتام 
 لدفاع. مبدأ تكافؤ وسائل ا

 

 

 90المادة 

 النظر بالدفوع األولية

 

 يعترب دفًعا أولًيا: (ألف)

 
 الدفع بعدم اختصاص احملكمة؛ )1(

 
 الدفع بوجود عيب شكلي يف قرار االهتام؛ )2(

 
، أو الدفع بوجوب فصل احملاكمات مبوجب املادة 70الدفع بفصل هتم مت ضمها يف قرار اهتام وفًقا للمادة  )3(

 ؛141
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  .، الفقرة (ألف)59على رفض طلب بتعيني حمام كما هو ملحوظ مبوجب املادة أو الدفع املبين  )4(
 

تثار الدفوع وتقدم خطياً خالل ثالثني يومًا على األكثر من اطالع املدعي العام الدفاع على كل املواد واإلفادات املشار إليها يف 
وىل يف هذه الدفوع األولية، باستثناء الدفع املشار إليه يف ). تفصل غرفة الدرجة األ1،الفقرة (ألف)، الفقرة الفرعية (110املادة 

 )، فيفصل به قاضي اإلجراءات التمهيدية.4الفقرة (
 

 باستثناء:  التمهيديال تقبل القرارات املتعلقة بالدفوع األولية االستئناف  (باء)

 

 حالة الدفع بعدم اختصاص احملكمة؛  )1(

 

على أساس أن القرار يتعلق مبسألة من شأ�ا أن تؤثر إىل حد كبري احلاالت األخرى اليت يُرخص باستئنافها  )2(
يف عدالة سري اإلجراءات وسرعتها أو يف نتيجة احملاكمة، واليت قد يساهم البت الفوري فيها من غرفة 

شباط/فرباير  8صّححت يف الصيغتني الفرنسية والعربية يف ( االستئناف يف تقدم اإلجراءات بصورة ملموسة.
2012( 

 
) خالل عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار املطعون فيه، 1تقدم طلبات االستئناف مبوجب الفقرة (باء)، الفقرة الفرعية ( (جيم)

 )، خالل سبعة أيام من تاريخ إيداع القرار املطعون فيه. 2وتقدم طلبات الرتخيص مبوجب الفقرة (باء)، الفقرة الفرعية (
 

م الفريق املعين االستئناف أمام غرفة االستئناف خالل عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار إذا أعطي الرتخيص، يقد (دال)

 )2012شباط/فرباير  8حت يف حّ (صُ بالرتخيص. 
 

)، يُقصد بالدفع بعدم االختصاص املنازعة حصرًا 1) و(باء)، الفقرة الفرعية (1تطبيًقا للفقرتني (ألف)، الفقرة الفرعية ( (هاء)
ام لعّلة أنه ال يدخل من ضمن اختصاص احملكمة الوظيفي أو الزمين أو املكاين مبا يف ذلك أنه ال يتعلق يف قرار االهت

 باالعتداء على احلريري أو باعتداء له طبيعة وخطورة مماثلتان ومتالزم معه وفقاً ملبادئ العدالة اجلزائية. 
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 91المادة 

 إعداد خطة عمل وتنفيذها

 

يضع قاضي اإلجراءات التمهيدية، يف بداية سري اإلجراءات التمهيدية، خطة عمل تشري، بصورة عامة، إىل االلتزامات  (ألف)
 املطلوب من الفريقني تلبيتها عمالً هبذه املادة، واملواعيد احملددة للوفاء بتلك االلتزامات. 

 
املباحثات بني الفريقني ومعهما خصوًصا ما يتعلق  يشرف قاضي اإلجراءات التمهيدية على تنفيذ خطة العمل وسري (باء)

بأي صعوبة حمتملة. وينقل إىل الفريقني وإىل املتضررين املشاركني يف اإلجراءات بدون تأخري كل املالحظات والقرارات 
 الرامية إىل تسريع اإلجراءات. 

 
حملكمة والقاضي الذي يرتأس غرفة الدرجة األوىل حيدد قاضي اإلجراءات التمهيدية، بالتشاور مع الفريقني ورئيس قلم ا (جيم)

 والرئيس، عند االقتضاء، موعًدا مؤقتاً لبدء اإلجراءات التمهيدية قبل أربعة أشهر على األقل من هذا التاريخ. 

 

عوة يأمر قاضي اإلجراءات التمهيدية الفريقني باالجتماع ملناقشة املسائل املتعلقة بتحضري الدعوى. وجيوز له د  (دال)
 املتضررين املشاركني يف اإلجراءات حلضور االجتماع. 

 
تعقد هذه االجتماعات بني الفريقني أو مع فريق واحد عندما يقرر قاضي اإلجراءات ذلك بناًء على طلب أحد   (هاء)

 الفريقني. 
 

 ادة ليس ضروريًا. إن حضور املتهم االجتماعات اليت يدعو إليها قاضي اإلجراءات التمهيدية مبوجب هذه امل (واو)
 

وقبل ستة أسابيع على األقل من  (زاي)  يأمر قاضي اإلجراءات التمهيدية املدعي العام بإيداع األوراق اآلتية ضمن مهلة حيددها
 : 127 اجللسة التمهيدية للمحاكمة املنصوص عليها يف املادة

 

النهائية، واليت تتضمن بالنسبة إىل كل هتمة ملخص األدلة اليت يعتزم  بصيغتها االبتدائيةاملدعي العام مذكرة  )1(
املدعي العام تقدميها عن ارتكاب اجلرمية املزعومة ونوع املسؤولية اليت يتحملها املتهم. وتتضمن هذه املذكرة  

 كل ما هو مقبول من الفريقني وعرضاً لألمور غري املتنازع عليها؛ 
 

 قائمة بأمساء الشهود الذين يعتزم املدعي العام دعوهتم تتضمن:  )2(
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 اسم أو لقب كل شاهد؛  ) أ(

 
 ملخص الوقائع اليت يتوقع أن يشهد عليها الشاهد؛ ) ب(

 
نقاط قرار االهتام اليت يتوقع أن يديل الشاهد بشهادته حوهلا مبا يف ذلك املراجع احملددة للتهم  (ج)

 ام؛والفقرات ذات الصلة يف قرار االهت
 

 العدد اإلمجايل للشهود وعدد الشهود الذين يتوقع أن يشهدوا ضد كل متهم ويف كل هتمة؛ (د)
 

 125و 124و 123و 93إشارة إىل ما إذا كان الشاهد سيشهد بشخصه أو عمًال باملواد  (هـ)
 ؛158و 157و 156و 155و

 
 املدة املقدرة لالستجواب الرئيسي لكل شاهد واملدة اإلمجالية املقدرة لتقدمي املدعي العام أدلته.  (و)

  
قائمة بوثائق اإلثبات اليت يعتزم املدعي العام تقدميها مع اإلشارة كلما أمكن ذلك إىل وجود اعرتاض من  )3(

بات املذكورة يف القائمة أو يتيح له الدفاع على صحتها. ويسلم املدعي العام الدفاع نسخًا عن وثائق اإلث
 االطالع على وثائق اإلثبات.

 
 )2012شباط/فرباير  8صّححت يف الصيغتني الفرنسية والعربية يف (

 
يأمر قاضي اإلجراءات التمهيدية املتضررين املشاركني يف اإلجراءات بإيداع املستندات اآلتية ضمن مهلة حيددها قاضي   (حاء)

عليها يف املادة  املنصوص حملاكمةا قبيل تعقد اليتاجللسة  من موعداإلجراءات التمهيدية وقبل ستة أسابيع على األقل 
127 : 

 
 املتضررون املشاركون يف اإلجراءات الطلب من غرفة الدرجة األوىل دعوهتم؛قائمة بأمساء الشهود الذين ينوي  )1(

 

قائمة بوثائق اإلثبات اليت ينوي املتضررون املشاركون يف اإلجراءات الطلب من غرفة الدرجة األوىل تقدميها   )2(
 كأدلة.
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 )2012شباط/فرباير  8صّححت يف الصيغتني الفرنسية والعربية يف (

 
بعد إحالة املدعي العام للمواد املذكورة يف الفقرة (زاي)، يأمر قاضي اإلجراءات التمهيدية بأن يودع الدفاع، خالل   (طاء)

املسائل  تتناول ابتدائيةمذكرة ، حملاكمةاقبيل  تعقد اليتاجللسة من موعد مهلة حمددة وقبل ثالثة أسابيع على األقل 
 الواقعية والقانونية، وتتضمن أيضاً بياناً خطياً يعرض ما يلي: 

 
 طبيعة دفاع املتهم بصورة عامة؛ )1(

 

 اليت يعرتض املتهم عليها؛ بتدائيةالااملسائل الواردة يف مذكرة املدعي العام  )2(
 

 تهم عليها. ) أعاله، أسباب اعرتاض امل2وبالنسبة إىل كل مسألة من املسائل املذكورة يف الفقرة ( )3(

 

 )2012شباط/فرباير  8صّححت يف الصيغتني الفرنسية والعربية يف (
 
 

 92المادة 

 جمع األدلة بصفة استثنائية

 

جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية، بناًء على طلب من أحد الفريقني أو من املتضررين املشاركني يف اإلجراءات، أن   (ألف)
على األرجح، مجعها بأنفسهم، شرط أن يرى قاضي  جيمع األدلة اليت يثبت مقدمو الطلب أ�م لن يستطيعوا،

يف هذا الصدد، أن يستدعي الشهود ويستمع إليهم، أو اإلجراءات التمهيدية أن يف ذلك خدمة ملصلحة العدالة. وله 
 يطلب من السلطات املختصة يف دولة معينة أن تقوم بذلك أو بضبط مواد ثبوتية أو بتفتيش مبان. 

 
جيري تبليغ األدلة اليت جرى مجعها على النحو املذكور أعاله إىل الفريق الذي طالب جبمعها أو إىل املتضررين املشاركني  (باء)

 اإلجراءات الذين قدموا طلًبا باملعىن ذاته وجيري ضمها إىل امللف الذي يقدم الحًقا إىل غرفة الدرجة األوىل عمالً يف

 .95باملادة 
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حني يرى قاضي اإلجراءات التمهيدية أن مصلحة العدالة، وضرورة إظهار احلقيقة بدون حتيز، وضمان حماكمة عادلة   (جيم)
ن احرتام مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع واحملافظة على األدلة، تتطلب كلها مجع أدلة مهمة، وسريعة، السيما ضرورة ضما

سواء أكانت لإلثبات أم النفي، ومل يتمكن الفريقان وال املتضررون املشاركون يف اإلجراءات من مجعها، جيوز لقاضي 
دلة بأية وسائل مناسبة. ويبلَّغ الفريقان اإلجراءات التمهيدية أن يسعى بنفسه، ويف ظروف استثنائية، إىل مجع هذه األ

واملتضررون املشاركون يف اإلجراءات باألدلة املضبوطة على هذا النحو اليت جيري ضمها إىل امللف الذي يسلم الحقاً إىل 
 . 95غرفة الدرجة األوىل مبوجب املادة 

 
. ويتم النظر يف االستئناف خالل ثالثة أيّام (جيم)جيوز ألي من الفريقني استئناف القرارات املتخذة مبوجب الفقرة  (دال)

 )2013شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف  على وجه السرعة.
 

 

 93المادة 

 استجواب قاضي اإلجراءات التمهيدية للشهود الذين لم ُتكشف هويتهم
 

 إذا كان هنالك، يف أية مرحلة من اإلجراءات:  (ألف)

  
خطر جدي قد يهدد حياة شاهد أو شخص مقّرب من الشاهد أو قد يعرضه لإلصابة بأضرار بدنية أو  )1(

غري كافية  133عقلية خطرية جراء الكشف عن هويته، وكانت التدابري املتخذة حلماية الشهود مبوجب املادة 
 لتفادي هذا اخلطر؛ 

 
 حال الكشف عن هوية الشاهد أو انتمائه؛ أو خطر جدي قد ميس باملصاحل األمنية الوطنية األساسية يف )2(

 

جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية، بناًء على طلب من املدعي العام أو الدفاع أو املمثل القانوين ملتضرر مشارك يف 
ُعّدلت (اإلجراءات استجواب الشاهد يف غياب الفريقني، أو يف غياب املمثل القانوين للمتضرر املشارك يف اإلجراءات. 

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10ويف   2009تشرين األول/أكتوبر  30يف 

 
يتيح قاضي اإلجراءات التمهيدية للمدعي العام والدفاع واملمثلني القانونيني للمتضررين املشاركني يف اإلجراءات فرصة   (باء)

شاهد. جيوز أيضًا لقاضي توجيه أسئلة إىل الشاهد بدون الكشف عن هويته. وينقل بنفسه هذه األسئلة إىل ال
 اإلجراءات التمهيدية استجواب الشاهد من تلقاء نفسه. 
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يقدم قاضي اإلجراءات التمهيدية إىل املدعي العام والدفاع واملمثلني القانونيني للمتضررين املشاركني يف اإلجراءات نًصا   (جيم)

التمهيدية أن يستخرج من النص املدون أية إجابة أو  . إال أنه جيوز لقاضي اإلجراءاتعن إجابات الشاهدمدونًا مؤقتاً 
 جزء من إجابة ميكن أن يكشف أو يهدد بالكشف عن هوية الشاهد. ُمينح املدعي العام والدفاع واملمثلون القانونيون

 هد. للمتضررين املشاركني يف اإلجراءات فرصة تقدمي أسئلة إضافية إىل قاضي اإلجراءات التمهيدية لينقلها إىل الشا
 

يقدم قاضي اإلجراءات التمهيدية إىل املدعي العام والدفاع واملمثلني القانونيني للمتضررين املشاركني يف اإلجراءات نًصا   (دال)
مدونًا �ائًيا ألقوال الشاهد. ويقّدم أيضاً نسخة عن بيان يعرض فيه رأيه يف مدى صدق إفادة الشاهد باإلضافة إىل أي 

 عن الكشف عن هوية الشاهد أو انتمائه. خطر جاد حمتمل ينجم 
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 94المادة 

 الجلسات التمهيدية 

 

بعد أول مثول للمتهم، يدعو قاضي اإلجراءات التمهيدية إىل عقد جلسة متهيدية وذلك يف خالل فرتة معقولة على أن   (ألف)
ال تتجاوز هذه الفرتة الثمانية أسابيع من تاريخ أول مثول للمتهم كما يعقد جلسة متهيدية ثانية خالل مثانية أسابيع من 

 أمر خبالف ذلك. هتدف هذه اجللسات التمهيدية إىل: تاريخ انعقاد اجللسة األوىل إال إذا صدر 
 

 تنظيم تبادل وجهات النظر بني الفريقني على حنو يضمن التحضري السريع للمحاكمة؛ )1(
 

التدقيق يف وضع ملف الدعوى ومنح الفريقني فرصة إثارة مسائل ذات عالقة هبا، مبا يف ذلك سالمة املتهم  )2(
 العقلية واجلسدية. 

 
 جلسة متهيدية مبوجب هذه املادة، مبوافقة خطية من املتهم وبعد استشارته حملاميه. وجتري هذه اجللسة: جيوز عقد  (باء)

 
 حبضور املتهم ولكن مبشاركة حماميه من خالل نظام املؤمترات عرب اهلاتف أو املؤمترات املتلفزة؛ )1(

 
 رات عرب اهلاتف أو املؤمترات املتلفزة، يف غياب املتهم ولكن مبشاركته من خالل نظام املؤمتغرفة املذاكرةأو يف  )2(

(ُصّححت  إذا رغب يف ذلك، أو مبشاركة حماميه من خالل نظام املؤمترات عرب اهلاتف أو املؤمترات املتلفزة.
 )2016آذار/مارس  8يف 

 
 

 95المادة 

 إحالة الملف إلى غرفة الدرجة األولى 

 

، حييل قاضي اإلجراءات التمهيدية ملًفا كامًال إىل 91و 90بعد تسلم الوثائق من املدعي العام والدفاع عمًال باملادتني  (ألف)
 غرفة الدرجة األوىل يتضمن: 

 
 مجيع املستندات اليت أودعها الفريقان واملتضررون املشاركون يف اإلجراءات؛ )1(
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 كل املواد الثبوتية اليت تلقاها؛  )2(
 

 سات التمهيدية املفصلة؛ حماضر اجلل )3(
 

 حماضر االجتماعات اليت عقدها أثناء تأدية وظائفه؛ )4(
 

 مجيع األوامر والقرارات اليت أصدرها؛ )5(
 

 املراسالت مع اهليئات املعنية؛ )6(
 

تقريرًا مفصًال يعرض: (أ) احلجج اليت قدمها الفريقان واملتضررون املشاركون يف اإلجراءات بشأن الوقائع  )7(
التطبيق؛ (ب) نقاط االتفاق ونقاط اخلالف؛ (ج) املواد الثبوتية اليت قدمها كل فريق والقانون الواجب 

وأوامره؛ (هـ) اقرتاحات حول عدد الشهود  واملتضررون املشاركون يف اإلجراءات، (د) ملخص عن قراراته
ب من غرفة الذين يعتزم املدعي العام استدعاءهم والذين ينوي املتضررون املشاركون يف اإلجراءات الطل

 الدرجة األوىل دعوهتم وأمهية شهاداهتم؛ (و) والوقائع واملسائل القانونية اليت يرى أ�ا موضع نزاع.
 

 مجيع املواد األخرى ذات الصلة؛ )8(
 

 وفهرًسا مفصالً بكل املواد املقدمة. )9(

 
 ذكورة يف الفقرة (ألف).تضع غرفة الدرجة األوىل يدها على الدعوى منذ تلقيها امللف املتضمن املستندات امل (باء)
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 96المادة 

 اإلعالن عن اإلجراءات التمهيدية

 

مع مراعاة أحكام الفقرة (باء) أدناه، وما مل يكن من نص خمالف ملحوظ يف القواعد احلاضرة أو من قرار خمالف صادر  (ألف)
أودع من مستندات واختذ من إجراءات عن قاضي اإلجراءات التمهيدية بناًء على طلب أحد الفريقني، يكون كل ما 

 )2009حزيران/ يونيو  5يف ُعّدلت وصدر من أوامر يف مرحلة اإلجراءات التمهيدية علنًيا. (
 

) 1ما دام األمر ضروريًا لسري التحقيق و/أو حلماية أي شخص، يبقى سريًا كل مستند مودع أو كل أمر يتعلق: ( (باء)
) أو بطلب تصديق قرار اهتام 2وًصا بإصدار مذكرات تفتيش أو توقيف أو دعوة؛ (بتدابري قسرية ترتبط بالتحقيق، خص

ألحكام تلك املواد.  119إىل  115يقدمه املدعي العام بصفة سرية؛ ختضع الطلبات أو التبليغات املتعلقة باملواد من 
 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف و  2009حزيران/ يونيو   5يف ُعّدلت (

 
 )2009حزيران/ يونيو  5هذه املادة على الدفاع مع ما يلزم من تعديل. (أضيفت يف تطبق  (جيم)

 
 

 97المادة 

 صالحيات وواجبات أخرى

 

 122و 121و 120و 116و 103و 102و 101تطبق على اإلجراءات لدى قاضي اإلجراءات التمهيدية أحكام املواد 
تشرين  30يف ُعّدلت إجراء ما يلزم من تعديل. (مع  144و 142و 140و 139و 138و 137و 133و 132و 131و

)2009األول/أكتوبر   
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 القسم الخامس: اإلجراءات األولية

 

 98المادة 

 المثول األول للمتهم أمام المحكمة  

 

عند تنفيذ دعوة للحضور أو مذكرة توقيف، أو بعد نقل املتهم إىل مقر احملكمة، ميثل املتهم أمام غرفة الدرجة األوىل أو  (ألف)
 قاض يعيّنه الرئيس، حبسب االقتضاء، بدون تأخري وتوجه إليه التهم رمسياً. وتقوم غرفة الدرجة األوىل أو القاضي باآليت: 

 
 االستعانة مبحام؛ التأكد من احرتام حق املتهم يف )1(

 
 تالوة قرار االهتام أو تأمني تالوته للمتهم بلغة يفهمها والتأكد من أن املتهم يفهم قرار االهتام؛ )2(

 

إعالم املتهم بأنه خالل سبعة أيام تلي مثوله األول، سُيسأل بالنسبة إىل كل فقرة اهتام ما إذا كان يقر  )3(
إن طلب ذلك، أن يديل فورًا هبذا األمر بالنسبة إىل واحدة أو مبسؤوليته أو عدم مسؤوليته. كما ميكنه أيًضا، 

 أكثر من التهم املوجهة إليه.
 

إذا مل يقدم املتهم جوابًا خالل مثوله األول وال يف أية مرة أخرى ميثل فيها أمام احملكمة، تقرر غرفة الدرجة  )4(
 سوب إليه؛ األوىل نيابة عنه اعتبار أنه اعتمد اخليار بعدم مسؤوليته عّما هو من

 
 يف حال نفي املسؤولية، تقوم الغرفة بتحديد تاريخ جلسة احملاكمة أو جلسة متهيدية، حبسب االقتضاء؛ )5(

 ؛100يف حال اإلقرار بالتهمة، تتصرف احملكمة وفقاً للمادة  )6(
 

 وتقوم عند االقتضاء بتحديد أي موعد آخر.  )7(
 

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت (
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 تة،مؤق بصورةيكون جاهزًا يف مهلة قصرية لتمثيل املتهم خيرت املتهم حمامياً، جيوز لرئيس مكتب الدفاع تعيني حمام  إذا مل  (باء)
) لتمثيل املتهم لدى مثوله األول وعند االقتضاء يف كل جلسة 3، الفقرة (دال)، الفقرة الفرعية (57عمًال باملادة 

 )2014نيسان/أبريل  3حت يف ُصحّ  ؛ 2012شباط/فرباير  8عدِّلت يف (حماكمة الحقة. 

 

 99المادة 

 االتفاق حول المسؤولية

 

جيوز للمدعي العام والدفاع االتفاق على أن يقر املتهم مبسؤوليته فيما خيص هتمة واحدة أو أكثر. يتخذ املدعي العام   (ألف)
 آنذاك واحًدا أو أكثر من اإلجراءات اآلتية أمام غرفة الدرجة األوىل: 

 
 الطلب بتعديل قرار االهتام تبعاً لذلك؛  )1(

 
 اقرتاح إنزال عقوبة حمددة أو جمموعة من العقوبات يراها مناسبة؛ )2(

 
 عدم االعرتاض على اقرتاح املتهم بشأن عقوبة معينة أو جمموعة من العقوبات.  )3(

 

 ال تكون غرفة الدرجة األوىل مقيدة بأي اتفاق حمدد يف الفقرة (ألف).  (باء)
 

إذا توصل الفريقان إىل اتفاق حول املسؤولية، تطلب غرفة الدرجة األوىل الكشف عنه يف جلسة علنية، أو يف جلسة  (جيم)
صّححت يف ( هذه السرية. تربرمقبولة أسباب وتوافرت  98سرية عندما يقر املتهم مبا هو منسوب إليه وفقًا للمادة 

 )2012شباط/فرباير  8العربية يف  ةالصيغ

 

 100المادة 

 اإلقرار بالمسؤولية

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10(ُعّدلت يف 

 

، أو طلب الرجوع عن إقرار سابق بعدم املسؤولية وكانت غرفة الدرجة األوىل 98إذا أقر املتهم مبسؤوليته وفقًا للمادة  (ألف)

 مقتنعة بأن:
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 اإلقرار باملسؤولية قد مت طواعيًة؛ )1(
 
 اإلقرار باملسؤولية مت بإدراك جيد للموضوع؛  )2(

 
 ال لبس يف اإلقرار باملسؤولية؛ )3(

 
 خالف أي لغياب وأ مستقلة دالئل على بناءً  سواءً  فيها، املتهم ومشاركة اجلرمية إلثبات كافية وقائع مثة وأن )4(

  القضية، وقائع حول الفريقني بني مهم

 .العقوبة إلقرار جللسة موعداً  وحتدد باإلدانة قراراً  تصدر أن األوىل الدرجة غرفةل جيوز

 

بشأن اإلقرار باملسؤولية، تتأكد غرفة الدرجة األوىل، قبل  99إذا أقّر متهم مبسؤوليته وفقًا التفاق مربم مبوجب املادة  (باء)

 إصدار قرار باإلدانة، ممّا يلي:
 

 ؛باملسؤولية اإلقرار اتفاق شروط يفهم املتهم أن )1(

 حماميه؛ مع باملسؤولية اإلقرار اتفاق شروط ناقش وأنه )2(

 باملسؤولية؛ اإلقرار عواقب يدرك وأنه )3(

 باملسؤولية؛ اإلقرار اتفاق إبرام إىل لدفعه األشكال من شكل بأي اإلكراه أو للتهديد يتعرض مل وأنه )4(

 .طوًعا باملسؤولية اإلقرار اتفاق أبرم وأنه )5(

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10(أضيفت يف 
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 101المادة 

 التوقيف االحتياطي

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10(ُعّدلت يف 

 
) أو نقل حمتجز ما إىل مقر احملكمة مبا 2من القواعد ( 83) بعد نقل املشتبه به أو املتهم إىل احملكمة عمًال باملادة 1( (ألف)

تبًعا  79) أو بعد توقيف املتهم عمًال باملادة 3من النظام األساسي، ( 4يف ذلك نقله على النحو املشار إليه يف املادة 
د قاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة وفًقا للحالة، من أن الشخص أبلغ باجلرائم اليت ملثوله طوعًا أمام احملكمة، يتأك

يشتبه أو يتهم بارتكاهبا وباحلقوق اليت مينحها إياه النظام األساسي والقواعد احلاضرة السيما احلق يف التقدم بطلب 
 إخالء السبيل. 

 
تجز مبوجب الفقرة (ألف) أو حملاميه أن يقدم طلباً بإخالء سبيله. جيوز لشخص نُقل إىل مقر احملكمة وهو موقوف وحم (باء)

وفًقا ملا  102أو املادة  63عند الفصل بالطلب، يطبق قاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة املعايري احملددة يف املادة 
 هو مناسب مع بيان أسباب القرار.

 
هذا القرار، يبت قاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة، وفًقا عندما يقدم طلب بإخالء السبيل أو طلب بتعديل  (جيم)

للحالة، يف الطلب بدون إبطاء، بعد االستماع إىل آراء الفريقني. إذا كان مقدم الطلب قد أوقف أو احتجز أو نقل 
بدون طلب مسبق من املدعي العام، ميكن للمدعي العام تقدمي طلب إخالء السبيل. ومينح قاضي اإلجراءات 

التمهيدية أو الغرفة الدولة املضيفة والدولة اليت يرغب املتهم يف التوجه إليها يف حال إخالئه سبيله فرصة االستماع إىل 
 أقواهلما. 

 
يف قرار  مرة واحدة على األقل كّل ستة أشهر بإعادة النظريقوم قاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة، حسب احلالة،  (دال)

املؤقت. وجيوز هلما القيام بذلك يف أي وقت بناًء على طلب املدعي العام أو  أو احتجازهإخالء سبيل الشخص 
املؤقت أو إخالء السبيل أو تعديل  ، تعديل القرار بشأن االحتجازإعادة النظر الشخص احملتجز. وجيوز هلما، لدى 

 إخالء السبيل إذا اقتنعا بأن ظروفًا جديدة تفرض ذلك.  شروط
 

قاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة، حسب احلالة، من عدم احتجاز الشخص ملدة غري معقولة قبل احملاكمة  يتأكد  (هاء)
بسبب تأخري غري مربر من املدعي العام. إذا حدث مثل هذا التأخري، ينظر قاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة، 

  مشروطة. حسب االقتضاء، يف إخالء سبيل هذا الشخص بصفة مشروطة أو غري
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جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أو للغرفة، حسب احلالة، وبناًء على طلب املدعي العام، إصدار دعوة للحضور أو   (واو)
 مذكرة توقيف من أجل ضمان وجود شخص أخلي سبيله. 

 
ظروف استثنائية، احتجاز إذا صدر أمر باحتجاز شخص، فيتم يف مرفق االحتجاز التابع للمحكمة اخلاصة. وجيوز، يف  (زاي)

الشخص يف مكان خارج الدولة املضيفة. جيوز للرئيس، بناًء على طلب من أحد الفريقني، أن يطلب تغيري ظروف 
 االحتجاز. 

 

 
 102المادة 

 إخالء السبيل

 )2010تشرين الثاين/نوفمرب  10(ُعّدلت يف 

 

ال جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أو للغرفة، حسب احلالة، رفض إخالء السبيل إال إذا اقتنعا بأن التوقيف املؤقت   (ألف)
شخص التحقيق ) أو من أجل ضمان أال يعرقل ال2) من أجل ضمان حضور الشخص أثناء احملاكمة، (1ضروري: (

) للحؤول 3ريض متضرر أو شاهد للخطر أو التهديد؛ أو(ضهما للخطر، على سبيل املثال عرب تعأو اإلجراءات أو يعرّ 
 دون تصرفه تصرفاً جنائياً مماثالً للذي يشتبه بقيامه به. ال يتم إخالء السبيل يف الدولة املضيفة بدون موافقتها.

 
مبا يف ذلك تقدمي  جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة فرض الشروط اليت تبدو مناسبة إلخالء السبيل املتهم،   (باء)

 كفالة أو يف حالة املتهم، احرتام الشروط الضرورية لضمان حضوره احملاكمة ومحاية الغري. 
 

للمدعي العام أن يستأنف القرار بإخالء السبيل يف مهلة يوم واحد. أما املتهم احملتجز فيقدم رده يف مهلة يوم واحد.  (جيم)
بعة أيام من تاريخ إيداع القرار. أما االدعاء فيقدم رده يف مهلة سبعة أيام. ويقدم املتهم احملتجز استئنافه يف مهلة س

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت (
 

جيوز للمدعي العام طلب وقف تنفيذ قرار قاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة بقبول إخالء السبيل لعلة أنه تقدم   (دال)
يقدم املدعي العام هذا الطلب يف الوقت نفسه الذي يودع فيه جوابه على و باستئناف هلذا القرار أو أنه يزمع تقدميه. 

 خالء السبيل. إلطلب أي 
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إذا أمر قاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة بإرجاء القرار حول إخالء سبيل املتهم بانتظار استئناف يقدمه املدعي   (زاي)
 العام، ال يتم إخالء السبيل إال إىل حني: 

 
 باستئنافه؛ انقضاء املهلة احملددة إليداع االستئناف بدون أن يكون املدعي العام قد تقّدم )1(

 
 ذا االستئناف؛ رد غرفة االستئناف ه )2(

 
 أو صدور أمر مغاير عن غرفة االستئناف.  )3(

 

، الفقرة (باء)، جيوز لغرفة االستئناف إصدار قرار بإخالء السبيل لشخص مدان بانتظار 176مع مراعاة أحكام املادة  (طاء)
 حكم االستئناف أو لفرتة حمددة إذا اقتنعت بأن:

 
املستأنف، إذا أخلي سبيله، سيحضر جلسة االستئناف أو يسّلم نفسه ليحتجز بعد انتهاء الفرتة احملددة،  )1(

 وفقاً للحالة؛ 
 

شاهد للتهديد ر أو تضر ماكمة للخطر، كأن يعّرض مثًال املستأنف، إذا أخلي سبيله، لن يعّرض إجراءات احمل )2(
 لقيام به؛أو يتصّرف تصرفاً مماثالً للذي ُيشتبه أو يُتهم با

 
 مصلحة العدالة تقتضي إخالء السبيل.  )3(

 
 تطبق أحكام الفقرة (باء) مع إجراء ما يلزم من تعديل. 

 
 

 103المادة 

 حضور المتهم غير الموقوف اإلجراءات

 

اًء إذا حضر املتهم جلسة املثول األوىل، تنفيًذا لدعوة للحضور صادرة عن قاضي اإلجراءات التمهيدية، جيوز له، بن  (ألف)
اإلجراءات الغرفة، حضور من على طلب أحد الفريقني وبعد احلصول على إذن من قاضي اإلجراءات التمهيدية أو 

من إخالء سبيل أم ال، شرط أن يكون قاضي اإلجراءات  مستفيًداموقوفًا، سواًء أكان  عندما ال يكون الالحقة
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التحقيق أو إجراءات احملاكمة أو يعرضهما للخطر، على سبيل التمهيدية أو الغرفة على قناعة بأن املتهم لن يعرقل سري 
للذي يُتهم بالقيام به.  ا مماثًال ر أو التهديد أو عرب تصرفه تصرفً املثال عرب تعريض أي من املتضررين أو الشهود للخط

 )2015شباط/فرباير  12ويف  2010تشرين الثاين/نوفمرب  10يف و  2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت (
 

رئيس من اءات التمهيدية أو الغرفة الطلب قبل البت يف مسألة حضور املّتهم وفًقا للفقرة (ألف)، جيوز لقاضي اإلجر   (باء)
وأن يلتمس ضمانات من الدولة اليت يقيم فيها املتهم بأ�ا  ،القلم أن يتشاور مع الدولة املضيفة عمًال باتفاق املقرّ 

شباط/فرباير  12 يفُعّدلت ستحول دون تواريه عن األنظار أو حماولته عرقلة سري العدالة إذا عاد إىل هذه الدولة. (
2015( 

 

، مكان آمنباحتجاز املتهم يف  السماح بناًء على طلب من أحد الفريقني، جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة (جيم)
أن يتشاور مع السلطات املعنية يف الدولة املضيفة. وخيضع هذا  رئيس القلمإىل  بعد استطالع آراء الفريقني وبعد الطلب

 ،ورئيس قلم احملكمة ،وقاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة ،عليها الدولة املضيفةتتفق النوع من االحتجاز لشروط 
 )2015شباط/فرباير  12 يفُعّدلت ورئيس مكتب الدفاع. ( ،عامواملدعي ال

 

 

 104المادة 

 اإلجراءات غير الغيابية

 )2013شباط/فرباير  20ويف  2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت ( 

 
له أو كّ بواسطة حمام و  شخصياً أو بواسطة نظام املؤمترات املتلفزة أوال تُعترب اإلجراءات غيابية إذا مثل املّتهم أمام احملكمة 

 .بهل بِ ق
 
 

 105المادة 

 حضور الجلسات بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة

 

جيوز للمتهم، إذا مسح بذلك قاضي اإلجراءات التمهيدية أو غرفة الدرجة األوىل، املشاركة يف اجللسات بواسطة نظام 
 املؤمترات املتلفزة على أن حيضر احملامي اجللسات شخصًيا. 
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 القسم السادس: غياب المتهم عن اإلجراءات أمام المحكمة

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت (

 

 مكرر 105المادة 

 غياب المتهم عن اإلجراءات القائمة أمام قاضي اإلجراءات التمهيدية

 )2012شباط/فرباير  8وعدِّلت يف  2010تشرين الثاين/نوفمرب  10يف (أضيفت 

 
 76يوًما تقوميًيا تبدأ اعتبارًا من تاريخ اإلعالن املشار إليه يف املادة  30إذا مل يكن املتهم، يف غضون مدة قدرها  (ألف)

، خاضًعا لسلطة احملكمة، يطلب قاضي اإلجراءات التمهيدية من غرفة الدرجة األوىل مباشرة إجراءات احملاكمة مكرر
 غيابًيا.

 
، يطلب قاضي اإلجراءات التمهيدية من 106األوىل من استيفاء الشروط املبينة يف املادة بعد تأكد غرفة الدرجة  (باء)

، الفقرة (دال)، 57رئيس مكتب الدفاع تعيني حمام للمتهم الذي ال يقوم بتعيني حمام بنفسه، وذلك وفقًا للمادة 
 )2014ل نيسان/أبري 3حت يف (ُصحّ  )، ويضطلع باإلجراءات التمهيدية.9الفقرة الفرعية (

 
 

  106المادة 

 حاالت قصد التهرب من المحاكمة والتفريق بينها وبين استحالة الحضور 

 

 إذا:  (ألف)
 

 تنازل املتهم صراحة وخطياً عن حقه يف حضور اإلجراءات أمام احملكمة؛ )1(
 

 أو مل يتم تسليمه من قبل سلطات الدولة املعنية إىل احملكمة خالل مهلة معقولة؛ )2(

 
األنظار أو تعذر العثور عليه بطريقة أخرى وأن مجيع اخلطوات املعقولة قد اختذت لضمان مثوله أو توارى عن  )3(

 أمام احملكمة وإبالغه التهم املصدقة من قاضي اإلجراءات التمهيدية؛
 

102 
 

 



 تضطلع غرفة الدرجة األوىل بإجراءات احملاكمة غيابًيا.
 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت (

 
إذا تغّيب املتهم بسبب إخفاق الدولة املعنية يف تسليمه أو رفضها تسليمه، على غرفة الدرجة األوىل قبل أن تقرر  (باء)

) تتشاور مع الرئيس وتتأكد من اختاذ كل التدابري الالزمة من أجل ضمان إمكانية 1إجراء احملاكمة غيابيًا أن: (
، 22) وتتأكد من استيفاء كل الشروط املنصوص عليها يف املادة 2مشاركة املتهم يف احملاكمة بأكثر السبل مالءمة؛ (

 ، من النظام األساسي. 2الفقرة 
 

 

 107المادة 

 تطبيق أحكام القواعد على إجراءات المحاكمة الغيابية 

 

تطبق املواد اليت ترعى اإلجراءات التمهيدية وإجراءات الدرجة األوىل واالستئناف على سري احملاكمة الغيابية، مع إجراء 

 ما يلزم من تعديل. 
 
 

 108المادة 

 مثول المتهم أثناء اإلجراءات الغيابية

 

احملامي الذي عينته احملكمة مث  اً اختياره ومل يقبل خطيإذا مل ميثل املتهم يف اإلجراءات أمام احملكمة، ومل يعّني حمامياً من   (ألف)
الغيابية، مبا يف ذلك قبل إعالن احلكم، تلغي غرفة الدرجة األوىل  حضر إىل غرفة الدرجة األوىل قبل اختتام احملاكمة

ن تشري 30يف ُعّدلت إجراءاهتا وتعيد اإلجراءات ما مل يتنازل املتهم صراحة عن حقه يف حماكمة جديدة. (

 )2009األول/أكتوبر 
 

بعد االستماع إىل الفريقني وإىل املتضررين املشاركني يف اإلجراءات، وعمًال مبقتضيات احملاكمة العادلة والسريعة وضماناً   (باء)
موافقة الدفاع، أن تقرر اعتماد جزء من اإلجراءات الغيابية ضمن  ، جيوز لغرفة الدرجة األوىل، شرطحلسن سري العدالة

 راءات اجلديدة وحتدد إطار ذلك. اإلج
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جيوز ألي من الفريقني، خالل فرتة أربعة عشر يوماً، الطعن يف القرار الصادر مبوجب الفقرة (باء) أمام غرفة   (جيم)
 االستئناف.

 
عند إلغاء اإلجراءات الغيابية بسبب مثول املتهم، تتابع الدعوى سواء توارى املتهم أم ال. ال جيوز للمتهم االستفادة   (دال)

 من حقه يف حماكمة جديدة سوى مرة واحدة.

 

 109المادة 

 مثول المتهم بعد انتهاء إجراءات المحاكمة الغيابية

 
عندما ميثل املتهم أمام احملكمة بعد انتهاء احملاكمة الغيابية، والسيما بعد إعالن احلكم، حيدد عند االقتضاء موقفه   (ألف)

 ومالحظاته فيما خص نتائج مثوله على اإلجراءات. 
 

 جيوز للمتهم، لدى مثوله أمام احملكمة، أن خيتار القبول خطياً باحلكم وبالعقوبة عند االقتضاء.   (باء)
 

 إذا أدانت غرفة الدرجة األوىل املتهم غيابياً، ميكنه: (جيم)
 

 القبول خطياً باحلكم و/أو بالعقوبة؛ )1(
 

 الطلب خطياً بأن يصار إىل حماكمته جمدًدا؛ )2(
 

 القبول خطياً باحلكم والطلب بعقد جلسة جديدة جلهة العقوبة،  )3(

 
أو استئناف حكم اإلدانة أو العقوبة أو كليهما، إذا تنازل خطيًا عن حقه يف حماكمته جمدًدا. تسري مهلة  )4(

 تقدمي االستئناف منذ تاريخ تنازله عن حقه يف أن حياكم جمدًدا.      
 

غرفة االستئناف إذا حضر املتهم، بعد أن يكون املدعي العام قد استأنف حكمًا أو عقوبة صدرا غيابياً، تلغي   (دال)
إجراءات االستئناف وحتيل القضية إىل غرفة الدرجة األوىل ما مل يقبل املتهم خطياً مبا قضت به هذه األخرية من حكم 

 وعقوبة، عند االقتضاء.
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 إذا أدانت غرفة االستئناف املتهم غيابياً، ميكنه:  (هاء)

 
 القبول خطياً باحلكم باإلدانة أو بالعقوبة؛ )1(

 
 صار إىل حماكمته جمدًدا؛الطلب بأن ي )2(

 
 القبول خطياً باحلكم باإلدانة والطلب بعقد جلسة جديدة جلهة العقوبة؛ )3(
 
 أو القبول حبكم الرباءة الصادر عن غرفة الدرجة األوىل والطلب بعقد جلسة جديدة يف االستئناف. )4(

 
 احملاكمة الغيابية.ال تطبق هذه املادة على املتهم الذي عَني حمامي دفاع ليمثله خالل  (واو)

 
 

 القسم السابع: اإلبالغ

 

  110المادة 

 اإلبالغ الذي يقوم به المدعي العام 

 

 :118و 117و 116و 115مع مراعاة أحكام املواد 
 

 يضع املدعي العام بتصرف الدفاع وبلغة يفهمها املتهم اآليت:  (ألف)
 

طلب تصديقه، وأيًضا مجيع إفادات املتهم اليت تلقاها نسخًا عن األدلة املؤيدة اليت أرفقت بقرار االهتام عند  )1(
يوماً من املثول األول للمتهم أو يف أية مهلة أخرى حيددها قاضي  30املدعي العام على أن يتم ذلك خالل 

 ؛، الفقرة (جيم)70أو حتّددها غرفة الدرجة األوىل يف حاالت الضم مبوجب املادة  ،اإلجراءات التمهيدية

 )2013شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف 
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ونسخًا عن: (أ) إفادات مجيع الشهود الذين يعتزم املدعي العام طلبهم يف الدعوى؛ (ب) مجيع اإلفادات  )2(

، 155، 125، 123، 93اخلطية ونصوص اإلفادات أو سواها من النصوص اليت ّمت تنظيمها وفقاً للمواد 
املهلة اليت حددها قاضي اإلجراءات ؛ (ج) وإفادات سائر شهود االدعاء وذلك خالل 158و 157

 التمهيدية أو غرفة الدرجة األوىل.

 

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت (
 

يسمح املدعي العام للدفاع وبناًء على الطلب، مبعاينة كل كتاب ووثيقة وصورة مشسية وأشياء مادية موجودة يف عهدته   (باء)

كوسيلة إثبات يف الدعوى وهي مهمة لتحضري الدفاع أو أ�ا أخذت من املتهم أو    أو حتت رقابته واليت يعتزم استعماهلا
 كانت ملًكا له. 

 
 

  111المادة 

 إبالغ التقارير والمذكرات وأية وثائق داخلية أخرى

 
مبوجب أحكام القواعد احلاضرة، ال جيوز الكشف عن التقارير واملذكرات أو أية وثائق أخرى داخلية أعدها أحد 

الفريقني أو مساعديهما أو ممثليهما وتتعلق بالتحقيق أو بإعداد الدعوى وال جيوز تبليغها. ويشمل ذلك، بالنسبة إىل املدعي 
العام، التقارير واملذكرات أو أية وثائق أخرى داخلية أعدهتا جلنة التحقيق الدولية املستقلة التابعة لألمم املتحدة أو مساعديها أو 

 حتقيقاهتا.ممثليها يف إطار 

 

 112المادة 

 اإلبالغ الذي يقوم به الدفاع

 

املهلة اليت حيددها قاضي اإلجراءات بعد انتهاء املدعي العام من تقدمي أسباب اإلدعاء، وإذا قرر الدفاع تقدمي أسبابه يف  (ألف)

 التمهيدية أو غرفة الدرجة األوىل، وقبل أسبوع على األقل من بدء تقدمي أسباب الدفاع، يعمد الدفاع إىل اآليت: 
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 أو عهدته يف موجودة مادية وأشياء مشسية وصورة ووثيقة كتاب كل ونسخ مبعاينة العام للمدعي السماح )1(
  الدعوى؛ يف إثبات كوسيلة استعماهلا يعتزم واليت رقابته، حتت

 عن وبنسخ الدعوى، يف طلبهم الدفاع يعتزم قد الذين الشهود مجيع إفادات عن بنسخ العام املدعي تزويد )2(
 واليت 158و 157و 156و 155و 125و 123و 93 للمواد وفًقا تنظيمها متّ  اليت اإلفادات مجيع

 مجيع عن نسخ وجودها، حال ويف أيًضا العام، املدعي بتصرف توضع. الدعوى يف استخدامها أيًضا يعتزم
 . الشهود هؤالء بدعوة يتعلق قرار أي يتخذ أن قبل وذلك اإلضافيني للشهود العائدة اإلفادات

 
 خالل املهلة اليت حيددها قاضي اإلجراءات التمهيدية:   (باء)

 

 يُعلم الدفاع املدعي العام بعزمه على اإلدالء باآليت:  )1(
 

املبين على حجة الغياب مع حتديد املكان أو األماكن اليت يفيد املتهم بأنه كان متواجًدا  الدفاع   ) أ(
فيها عند حصول الوقائع اجلرمية، وأمساء الشهود على ذلك وعناوينهم وأية أدلة أخرى يعتزم املتهم 

 االستناد إليها إلثبات هذه احلجة؛

 

لعقلية أو انعدامها، مع حتديد أمساء الشهود أي دفاع خاص مبا يف ذلك الدفاع بتدين املؤهالت ا ) ب(
 على ذلك وعناوينهم وأية أدلة أخرى يعتزم املتهم االستناد إليها إلثبات هذا الدفاع اخلاص؛

 
يبّلغ املدعي العام الدفاع بأمساء شهود اإلدعاء الذين يعتزم دعوهتم للحضور لدحض أي سبب دفاع أبِلغ إليه  )2(

 ) أعاله. 1وفقاً للفقرة (
 

إن عدم قيام الدفاع بإبالغ املدعي العام وفًقا ملا هو منصوص عليه يف املادة احلاضرة ال حيد من حقه يف التذرع بأسباب  جيم)(
 الدفاع املذكورة أعاله. 

 
لغرفة الدرجة األوىل أن تدقق يف أسباب الدفاع القانونية يف ضوء عناصر اإلثبات املقدمة يف الدعوى حىت ولو مل يثر  (دال)

 الدفاع هذه األسباب. 
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 مكرر 112المادة 

 اإلبالغ الذي يقوم به المتضررون المشاركون في اإلجراءات

 

إذا منحت غرفة الدرجة األوىل متضررًا مشارًكا يف اإلجراءات احلق يف تقدمي أدلة، تفصل الغرفة بشأن موجبات اإلبالغ 
 )2009تشرين األول/أكتوبر  30الواجب فرضها. (أضيفت يف 

 

 

 113المادة 

 إبالغ األدلة التي من شأنها نفي التهمة

 

، يبّلغ املدعي العام الدفاع، يف أقرب وقت ممكن، كل معلومة حيوزها أو 118و 117و 116مع مراعاة أحكام املواد  (ألف)
 ة االدعاء.يعرفها واليت من شأ�ا أن تثبت براءة املتهم أو ختفف من مسؤوليته اجلزائية، أو تنال من مصداقية أدل

 
. ويبّلغون املّدعي العام يكون للمتضررين املشاركني يف اإلجراءات الواجبات نفسها املنصوص عليها يف الفقرة (ألف) (باء)

. (أضيفت إبالغ جهة الدفاع هباقبل  117أو املادة  116تندرج ضمن املادة أّ�ا  رون ألسباب وجيهةدلة اليت يباأل
 )2013شباط/فرباير  20وُعّدلت يف  2009تشرين األول/أكتوبر  30يف 

 
 

 114المادة 

 اإلخالل بموجب اإلبالغ 

 

جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أو لغرفة الدرجة األوىل، تلقائياً أو بناًء على طلب أي من الفريقني أو متضرر مشارك 
مبقتضى القواعد  الوفاء مبوجب اإلبالغ املقرريف اإلجراءات، إنزال عقوبات بفريق أو متضرر مشارك يف اإلجراءات يتخلف عن 

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت احلاضرة. (
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 115المادة 

 عدم الكشف عن الهوية مؤقًتا

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت (

  

غرفة الدرجة األوىل إصدار  جيوز للمدعي العام، يف ظروف استثنائية، الطلب من قاضي اإلجراءات التمهيدية أو من  (ألف)

أمر بعدم الكشف مؤقًتا عن هوية املتضرر أو الشاهد الذي قد يكون مهددًا أو معرًضا للخطر إىل حني تنفيذ تدابري 
 ) 2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت احلماية املناسبة. (

 
التمهيدية أو لغرفة الدرجة األوىل استشارة وحدة  لغرض إقرار عدم الكشف عن اهلوية مؤقًتا، جيوز لقاضي اإلجراءات  (باء)

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت املتضررين والشهود. (
 

، يتم الكشف عن هوية املتضرر أو الشاهد يف مهلة معقولة قبل بدء احملاكمة إلتاحة حتضري 133مع مراعاة املادة  (جيم)
 الدفاع. 

 

 

 116المادة 

 المعلومات ومبرراتهطلب عدم إبالغ 

 

أو أن هذه املعلومات غري  118عندما مل يتم اإلستحصال على املعلومات اليت حبوزة املدعي العام وفًقا للمادة   (ألف)

غري أن هذا  113 أو 110للمادتني وفًقا  عنها وينبغي عادة اإلبالغ 118خاضعة بأي شكل آخر ألحكام املادة 
) تشكيل هتديد خطري لسالمة أحد 2الضرر بالتحقيقات اجلارية أو الالحقة؛ أو ( ) إحلاق1يؤدي إىل (قد اإلبالغ 

) أن األمر لسبب أو آلخر هو خمالف للمصلحة العامة أو حلقوق األطراف الثالثة، 3الشهود أو سالمة عائلته؛ أو (
ة إعفاءه كلًيا أوجزئًيا من  وجاهيريألوىل يف غرفة املذاكرة وبصورة غفيجوز للمدعي العام الطلب من غرفة الدرجة ا

موجب إبالغ املعلومات املنصوص عليه يف القواعد احلاضرة. على املدعي العام، عند تقدميه هذا الطلب، أن يطلع غرفة 
الدرجة األوىل على املعلومات اليت يطلب بقاءها سرية وترفق ببيان يقرتح فيه تدابري موازية تشمل خصوًصا حتديد 

طبيعة مماثلة، وتقدمي هذه املعلومات بشكل خمتصر أو مموه، أو عرض الشق األهم من الوقائع.  معلومات جديدة وذات
 )2010الثاين/نوفمرب  تشرين 10(ُعّدلت يف 
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الكشف عن املعلومات املدىل هبا يف غياب الطلب املقّدم مبوجب هذه  تقرر غرفة الدرجة األوىل ما إذا كانت ستفرض  (باء)
 وجاهية يف الئحة التدابري املقرتحة من املدعي العام رية إىل هذه النتيجة، تدقق بصورة غالغرف املادة. وإذا انتهت

واملتضمنة خصوًصا حتديد معلومات جديدة وذات طبيعة مماثلة، وتقدمي هذه املعلومات بشكل خمتصر أو مموه، أو 
 عرض الشق األهم من الوقائع.  

 
أمر باختاذ التدابري املوازية. وإذا اعتربت أن أيًا من هذه التدابري ال يكفي حلماية حق  جيوز لغرفة الدرجة األوىل إصدار (جيم)

املتهم يف حماكمة عادلة، يُطلب من املدعي العام أن يعّدل التهم املرتبطة باملعلومات املعنية أو يسقطها أو يكشف 
 عنها.

 

 )2013شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف  .م من صدورهخالل سبعة أيّاقرار غرفة الدرجة األوىل جيوز استئناف  (دال)
 

 تطبق األحكام أعاله على الدفاع واملتضررين املشاركني يف اإلجراءات، مع إجراء ما يلزم من تعديل. (هاء)
 
 

 117المادة 

 المصالح األمنية للدول والهيئات الدولية األخرى

 

أو أن هذه املعلومات غري خاضعة  118عندما مل يتم اإلستحصال على املعلومات اليت حبوزة املدعي العام وفًقا للمادة  (ألف)
غري أن هذا اإلبالغ  113 أو 110للمادتني وفًقا  عنها وينبغي عادة اإلبالغ 118بأي شكل آخر ألحكام املادة 

أو إلحدى اهليئات الدولية، جيوز للمدعي العام الطلب من قاضي يؤدي إىل املساس باملصاحل األمنية إلحدى الدول قد 

 وجاهية إعفاءه كلًيا أو جزئًيا من موجب اإلبالغ امللحوظ يف القواعد ريهيدية يف غرفة املذاكرة وبصورة غاإلجراءات التم
حزيران/ يونيو  5يف ّدلت عُ ، الفقرة (ألف). (116احلاضرة مع االحتفاظ بالتدابري املوازية املنصوص عليها يف املادة 

2009  ( 
 

 يبّلغ قاضي اإلجراءات التمهيدية غرفة الدرجة األوىل هبذا الطلب وبأي أمر وقرار يف هذا الشأن.     (باء)

 

 ، الفقرات (باء) و(جيم) و(دال) و(هاء) مع إجراء ما يلزم من تعديل.116تطبق املادة   (جيم)
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  118المادة 

  المعلومات التي ال يمكن إبالغها بدون موافقة مقدمها 

 

عندما تكون حبوزة املدعي العام معلومات ُقّدمت له بصفة سرية ومتس باملصاحل األمنية لدولة ما أو هيئة دولية أو ممثل  (ألف)

 عنها، ال يعمد املدعي العام إىل إبالغ تلك املعلومات ومصدرها إال مبوافقة الشخص أو اهليئة اليت قدمتها. 

 

لسرية اليت وصلته بواسطة شخص أو هيئة مبوجب الفقرة (ألف) تتضمن املعطيات إذا اعترب املدعي العام أن املعلومات ا (باء)
) قبل إبالغ هذه املعلومات للمتهم أو 1، فهو يتخذ التدابري املعقولة ألخذ موافقة مصدرها (113املعنية يف املادة 

مشاهبة أو إبالغ هذه  ) أو اقرتاح تدابري موازية تتضمن خصوًصا معلومات جديدة ذات طبيعة2إعالمه بوجودها (
املعلومات بشكل خمتصر أو مموه أو عرض الوقائع املهمة. وإذا استحصل املدعي العام على موافقة مصدر هذه 

 املعلومات، يعمد إىل إبالغها للمتهم فوراً. 
 

فة املذاكرة وبصورة غري إذا مل حيصل املدعي العام على موافقة املصدر املعين، يُعلم قاضي اإلجراءات التمهيدية يف غر   (جيم)
) 1وجاهية بوجود هذه املعلومات اليت مل يوافق مصدرها على الكشف عنها وذلك بدون أن يفصح له عن: (

) أية معلومات تتعلق مبصدرها. يتضمن هذا اإلعالم: 2املعلومات األصلية اليت قّدمت للمدعي العام بصفة سرية أو (

) األسباب اليت تربر عادة إبالغ 2العام للحصول على موافقة املصدر؛ ( ) عرًضا للخطوات اليت اختذها املدعي1(
) الئحة بالتدابري املوازية املالئمة، وخصوًصا وعند االقتضاء التعديل أو الرجوع عن 3؛ (113املعلومات مبوجب املادة 

 ) 2009حزيران/ يونيو  5يف ُعّدلت هتمة أو أكثر يف قرار االهتام. (
 

ي اإلجراءات التمهيدية أية خطوة مناسبة وفقًا للظروف، مبا يف ذلك إصدار أمر باختاذ التدابري املوازية يتخذ قاض  (دال)
 املالئمة كالتعديل أو الرجوع عن هتمة أو أكثر يف قرار االهتام.     

 
الفقرة (ألف) أن يقدم  يف حال قرر املدعي العام بعد أخذه موافقة الشخص أو اهليئة اليت زودته باملعلومات عمًال ب (هاء)

كوسيلة إثبات شهادة أو وثيقة أو أية معلومات أخرى استحصل عليها، فال ميكن لقاضي اإلجراءات التمهيدية أو 
، إلزام أي من الفريقني بتقدمي أدلة إضافية على املعلومات األصلية 165لغرفة الدرجة األوىل، بالرغم مما ورد يف املادة 

يئة. كما ال ميكن لقاضي اإلجراءات التمهيدية أو لغرفة الدرجة األوىل هلذا الغرض طلب أي املعطاة من الشخص أو اهل
شخص أو ممثل عن اهليئة مصدر املعلومات بصفة شاهد أو دعوته للحضور. وال ميكنهما استعمال سلطتهما لألمر 

 بدعوة الشهود للحضور أو األمر بإبراز مستندات كوسيلة إثبات إضافية.
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إذا طلب املدعي العام شاهدًا ليقدم كوسيلة إثبات أية معلومات معطاة مبوجب هذه املادة، فال جيوز لقاضي   (واو)

اإلجراءات التمهيدية وال لغرفة الدرجة األوىل إلزام هذا الشاهد باإلجابة عن أي سؤال يتعلق باملعلومات أو مبصدرها إذا 
 امتنع الشاهد عن اإلجابة بداعي السرية.

 
ال يتأثر حق املتهم يف الطعن باألدلة اليت يقدمها املدعي العام، شرط مراعاة القيود الواردة يف الفقرتني (هاء) و(واو).   (زاي)

 )2009حزيران/ يونيو  5يف ُعّدلت (
 

اط/فرباير شب 20(ُعّدلت يف  أحكام هذه املادة مع ما يلزم من تعديل على املعلومات اخلاصة اليت حبوزة الدفاع.ُتطّبق   (حاء)

2013( 
 

ال متس الفقرتان (هاء) و(واو) أعاله بسلطات قاضي اإلجراءات التمهيدية أو غرفة الدرجة األوىل املمنوحة هلما   (طاء)
ُعّدلت باستبعاد الدليل الذي تكون قيمته الثبوتية دون متطلبات احملاكمة العادلة. ( ، الفقرة (دال)149مبوجب املادة 

 )2009حزيران/ يونيو  5يف 
 

يعلم قاضي اإلجراءات التمهيدية غرفة الدرجة األوىل بأي تبليغ مبوجب الفقرة (جيم) وبأي أمر وقرار يف هذا الشأن.   (ياء)
 ) 2013شباط/فرباير  20ويف  2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت (

 
. تفصل حمكمة االستئناف يف املسألة دورهخالل سبعة أيّام من ص جيوز استئناف قرار قاضي اإلجراءات التمهيدية  (كاف)

شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف  بدون اإلطالع على املعلومات السرية أو أية معلومات تتعلق مبصدرها أو تشري إليه.
2013(      

 

 119المادة 

 المستشار الخاص

 

الرئيس تعيني مستشار خاص يقّدم توصيات  وفقاً ملا تقتضيه مصلحة العدالة، جيوز للمدعي العام والدفاع أن يطلبا من  (ألف)

حزيران/ يونيو  5يف ُعّدلت ، الفقرة (جيم). (118إىل قاضي اإلجراءات التمهيدية خالل مزاولته ملهامه عمًال باملادة 
2009( 
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إذا وافق الرئيس، يعّني مستشارًا خاًصا من ضمن الئحة سرية بأشخاص وافقت عليهم هلذا الغرض اهليئة اليت قدمت   (باء)
 )2009حزيران/ يونيو  5يف ُعّدلت املعلومات السرية. (

 
(جيم) ، الفقرة 118يدقق املستشار اخلاص يف املعلومات اليت مل يوافق مصدرها على الكشف عنها مبوجب املادة  (جيم)

الفقرة (جيم). تبًعا لذلك، وبعد التشاور  118وكذلك يف الئحة التدابري املوازية اليت اقرتحها املدعي العام مبوجب املادة 
مع املدعي العام، يُعلم املستشار اخلاص قاضي اإلجراءات التمهيدية بالتدابري املوازية األكثر مالئمة حلماية حقوق 

 للظروف ويصدر قاضي اإلجراءات التمهيدية أي أمر مناسب يف هذا الصدد.   املتهم يف حماكمة عادلة وفقاً 
 

، بدون أن خالل سبعة أيّام من صدوره جيوز استئناف أي أمر أصدره قاضي اإلجراءات التمهيدية مبوجب الفقرة (جيم) (دال)
تطلع حمكمة االستئناف على املعلومات األصلية السرية املقّدمة إىل املدعي العام أو أية معلومات تتعلق مبصدرها أو 

   )2013شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف تشري إليه. 
 

وجب هذه املادة وبأي يبّلغ قاضي اإلجراءات التمهيدية غرفة الدرجة األوىل بكل توصية صادرة عن املستشار اخلاص مب (هاء)
 أمر وقرار صادر يف هذا الصدد.    

 

 120المادة 

 الطابع المستمر لموجب إبالغ المعلومات 

 

إذا اكتشف أحد الفريقني أدلة أو معلومات إضافية كان ينبغي اإلبالغ عنها من قبل مبوجب أحكام القواعد احلاضرة، 

مهيدية أو للمحكمة. يبّلغ املدعي العام للفريق اآلخر عن أية معلومات مشار يبّلغها فورًا للفريق اآلخر ولقاضي اإلجراءات الت

 بالرغم من اختتام احملاكمة وأي استئناف الحق. 113إليها يف املادة 
 

  121المادة 

 إجراءات اإلبالغ

   
لة اإللكرتونية على أن يؤمن الربنامج ميكن لفريق أن خيتار تنفيذ موجبه بإبالغ املعلومات اليت حبوزته كلًيا أو جزئًيا بالوسي (ألف)

 املعلومايت الذي يتيح الوصول إليها. 
 

 على أي فريق أن يوفر قدر املستطاع املعلومات اليت حتدد املستندات أو أنواعها واليت مت إبالغها إىل الفريق اآلخر.    (باء)
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 122المادة 

 التوافق حول األدلة 

 
جيوز للمدعي العام والدفاع التوافق على عدم املنازعة يف واقعة مزعومة واردة يف قرار اإلهتام أو يف مستند أو يف الشهادة 

املتوقعة لشاهد أو يف أي مكان آخر. جيوز للمحكمة تبًعا لذلك اعتبار هذه الواقعة املدىل هبا ثابتة، ما مل تَر الغرفة أن مصلحة 

 ة املتضررين تفرض تقدمي عرض أكثر مشولية للوقائع املعروضة. العدالة والسيما مصلح
 

 
 

 القسم الثامن: اإلفادات

 

 123المادة 

 قاضي اإلجراءات التمهيدية  ضبط اإلفادات بناًء على أمر 

 
ا، إذا ما وجدت أسباب تدعو لالعتقاد بأن األدلة اليت ميكن أن يقدمها شاهد حمتمل قد تصبح غري متوافرة الحقً  (ألف)

فيجوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أن يأمر، بناًء على طلب يقدمه أحد الفريقني، بضبط إفادة الشاهد الستخدامها 
 يف احملاكمة سواًء أكان الشخص املطلوبة إفادته قادرًا أم غري قادر على املثول شخصًيا أمام احملكمة لتقدمي أدلة. 

 
شخص املطلوبة إفادته وعنوانه، وتاريخ ضبط اإلفادة ومكا�ا وموضوعها إن الطلب بضبط اإلفادة حيدد اسم ال (باء)

 والظروف املربرة لألمر. 
 

إذا ّمت قبول الطلب، يُعلم الفريق مقّدمه الفريق اآلخر بذلك ضمن مهلة معقولة وأيًضا أي متضرر مشارك يف اإلجراءات  (جيم)
واستجواب الشاهد. عندما يقرر قاضي اإلجراءات التمهيدية  ممن جيب توفري الفرصة له حلضور جلسة اإلدالء بالشهادة

 تلقائًيا تلقي اإلفادات، يُبَلغ ذلك للفريقني واملتضررين املشاركني يف اإلجراءات.

 
 ميكن االستماع إىل اإلفادة إما يف مقر احملكمة وعند االقتضاء يف أي مكان آخر أو بواسطة نظام املؤمترات املتلفزة.  (دال) 
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يتحقق قاضي اإلجراءات التمهيدية من أن تلقي اإلفادة قد مت وفقاً ألحكام القواعد احلاضرة، ويسّجلها. يتضمن هذا  (هاء)
 التسجيل املعلومات اآلتية:

 
 األسئلة واألجوبة؛ )1(
 
 أية مسألة متت إثارهتا؛  )2(
 
 وسواًء فصل يف أية مسألة متت إثارهتا وكيفية قيامه بذلك أو سواًء تتم إحالة مسائل إىل غرفة الدرجة األوىل.   )3(

 

ُعّدلت أو يف أي مرحلة أخرى. ( 95وحييل التسجيل إىل غرفة الدرجة األوىل سواًء كجزء من امللف الكامل املشار إليه يف املادة 

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف 
 
 

 124المادة 

 اإلدالء بالشهادة بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة

 

جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أو للغرفة، بناًء على طلب من أحد الفريقني وعندما تقتضيه مصلحة العدالة، تقرير 
 تلقي الشهادة بواسطة نظام املؤمترات املتلفزة. 

 
 

 125المادة 

 القضائية في دولة مااألدلة التي تجمعها السلطات 

 
، جيوز للسلطات القضائية يف تلك 124أو  123يف حال اعرتضت دولة معينة على إعطاء اإلفادة وفًقا للمادتني  (ألف)

الدولة، بناًء على طلب أحد الفريقني ومع مراعاة الشروط املنصوص عليها يف الفقرتني (باء) و(جيم)، ضبط اإلفادة 
 ُوجد، أو استناًدا لرتتيبات خاصة.    استناًدا التفاق ثنائي، إن

 
تسمح السلطات القضائية يف الدولة املعنية للفريق الذي استدعى الشاهد وللفريق اآلخر وللممثلني القانونيني  (باء) 

للمتضررين املشاركني يف اإلجراءات، يف حال اعترب قاضي اإلجراءات التمهيدية أو الغرفة أن حضور هذه الفئة األخرية 
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ضروري، حبضور جلسة استجواب الشاهد احلاصل من قبلها استناًدا إىل األسئلة اليت قدمها الفريقان أو املمثل القانوين 
 هلذه السلطة. وإذا مسح بذلك قانون الدولة املعنية، تتيح هلم السلطة القضائية طرح األسئلة على الشاهد مباشرًة. 

 
 االستجواب صوتًا وصورة. يتوىل أحد أعضاء قلم احملكمة تسجيل (جيم)

 
جيوز لقاضي اإلجراءات التمهيدية أو لقاٍض يعيّنه رئيس الغرفة حضور استجواب الشاهد، إذا دعت احلاجة إىل ذلك  (دال)

 وشرط موافقة الدولة املعنية.
 

بناًء على طلب أحد الفريقني أو املمثل القانوين للمتضرر املشارك يف اإلجراءات، على قلم احملكمة تزويده بنسخة عن   (هاء)
 االستجواب.

 
 

 القسم التاسع: الطلبات

 

 126المادة 

 الطلبات التي تستلزم ترخيًصا

 )2012شباط/فرباير  8يف  الفرنسية والعربية تنيحت يف الصيغحّ صُ (

 

نص هذه املادة على مجيع الطلبات باستثناء الدفوع األولية والطلبات املتعلقة بإخالء السبيل وغريها من الطلبات  يطبق (ألف)
 )2010الثاين/نوفمرب  تشرين 10مبوجب القواعد احلاضرة. (ُعّدلت يف  حكماً  القابلة لالستئناف

 
الفريقني التقدم إىل احملكمة بطلب للحصول على قرار بعد وضع غرفة الدرجة األوىل يدها على القضية، جيوز ألي من  (باء)

تشرين  30يف ُعّدلت . ويكون هذا الطلب شفهًيا ما مل تقرر غرفة الدرجة األوىل خالف ذلك. (مناسب أو تعويض
 )2010الثاين/نوفمرب  تشرين 10ويف  2009األول/ أكتوبر 

 
رخص يما مل  التمهيدي ب هذه املادة ال تقبل االستئنافإن القرارات الصادرة رًدا على الطلبات املقدمة مبوج (جيم)

إذا كان القرار يتناول مسألة من شأ�ا أن تؤثر إىل حد كبري يف اإلنصاف والسرعة يف اإلجراءات أو يف  ،باستئنافها
نتيجة الدعوى. ويكون من شأن فصل حمكمة االستئناف يف املسألة على الفور أن يعجل يف اإلجراءات بشكل 

 س. ملمو 
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 تقدم طلبات الرتخيص باالستئناف مبوجب الفقرة (جيم) خالل سبعة أيام من تاريخ إيداع القرار املطعون فيه.  (دال)

 
عند االستجابة لطلب الرتخيص باالستئناف، يقدم الفريق املعين استئنافه أمام حمكمة االستئناف خالل سبعة أيام من  (هاء)

 تاريخ إيداع القرار بالرتخيص. 
 

ال يكون لالستئناف نفسه مفعوالً موقًفا للتنفيذ ما مل تأمر حمكمة االستئناف بوقف التنفيذ، بناًء على طلب ُمقّدم وفقاً  (واو)
 ألحكام القواعد احلاضرة. 

 
إذا تبني للغرفة أن طلب الرتخيص باالستئناف أو أي طلب آخر غري منتج أو يشكل تعّسًفا يف استعمال اإلجراءات   (زاي)

 لقضائية، ميتنع رئيس قلم احملكمة عن دفع األتعاب والنفقات املتعلقة هبذا الطلب أو بأي طلب خطي آخر.ا
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 القسم العاشر: الجلسات

 

 127المادة 

 لمحاكمةا قبيل المعقودةالجلسات  

 )2012شباط/فرباير  8يف  الفرنسية والعربية تنيحت يف الصيغحّ صُ (

 

 بني الفريقني، وفًقا للحاجة.   أو أكثر جلسةالدرجة األوىل ل البدء باحملاكمة، تعقد غرفة يقب (ألف)

 

 تعطي غرفة الدرجة األوىل التعليمات اليت تراها ضرورية أو مرغوب فيها لضمان حماكمة عادلة وجمردة وسريعة.  (باء)
 

 الدرجة األوىل بنوع خاص اآليت: تطبيًقا للفقرة (باء) أعاله، يدخل من ضمن صالحيات حمكمة   (جيم)
 

 الطلب من املدعي العام اختصار املدة املقدرة لالستجواب الرئيسي لبعض الشهود أو مجيعهم؛  )1(
 

 حتديد عدد الشهود الذين جيوز للمدعي العام دعوهتم؛ )2(
 

 وحتديد الوقت املتاح للمدعي العام لتقدمي األدلة. )3(
 

 

 128المادة 

 بعد تقديم المدعي العام لألدلةالمهام التي يمكن ممارستها 

 
، تأمر غرفة الدرجة األوىل الدفاع بإيداع بعد انتهاء املدعي العام من تقدمي أسباب اإلدانة وإذا قرر الدفاع تقدمي أسبابه (ألف)

 املستندات اآلتية: 
  

 قائمة بأمساء الشهود الذين يعتزم الدفاع دعوهتم وهي تتضمن: )1(
 

 اسم أو لقب كل شاهد من الشهود؛  ) أ(
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 ملخص للوقائع اليت يتوقع أن يديل هبا الشاهد؛ ) ب(
 

بنود قرار االهتام اليت يتوقع أن يشهد الشاهد حوهلا مبا يف ذلك اإلشارة حتديًدا إىل فقرات االهتام      (ج)
 واملقاطع املهمة يف قرارات االهتام؛

 
هود الذين يتوقع أن يشهدوا ملصلحة كل متهم وحول كل فقرة العدد اإلمجايل للشهود وعدد الش     (د) 

 اهتامية؛
 

 125و 124و 123و 93اإلشارة إىل ما إذا كان الشاهد سيشهد شخصًيا أو مبوجب املواد    (هـ) 
 . 158و 157و 156و 155و

 
 دلة   الدفاع. املدة املقدرة لالستجواب الرئيسي لكل شاهد واملدة اإلمجالية املقدرة لتقدمي أ     (و)  

  
قائمة بوثائق اإلثبات اليت يعتزم الدفاع تقدميها مع التوضيح كلما أمكن ذلك ما إذا كان املدعي العام يعرتض  )2(

 على صحتها. يسلم الدفاع املدعي العام نسخاً عن وثائق اإلثبات املذكورة يف القائمة. 
 
 

 129المادة 

 الجلسات التمهيدية لتقديم أدلة الدفاع 

 

 تعقد حمكمة الدرجة األوىل جلسة أو أكثر بني الفريقني، وفًقا للحاجة، وذلك قبل بدء الدفاع بتقدمي أدلته.  (ألف)

 
. وسريعة جمردةو تعطي غرفة الدرجة األوىل التعليمات اليت تراها ضرورية أو مرغوب فيها لضمان حماكمة عادلة   (باء)

 )2012شباط/فرباير  8 يف والعربية اإلنكليزية تنيحت يف الصيغحّ (صُ 
 

 تطبيًقا للفقرة (باء) أعاله، يدخل من ضمن صالحيات حمكمة الدرجة األوىل اآليت:   (جيم)
 

 الطلب من الدفاع اختصار املدة املقدرة لالستجواب الرئيسي لبعض الشهود أو مجيعهم؛  )1(
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 حتديد عدد الشهود الذين جيوز للدفاع دعوهتم؛ )2(
 

 للدفاع لتقدمي األدلة.وحتديد الوقت املتاح  )3(

 

 الفصل السادس

 اإلجراءات أمام غرفة الدرجة األولى

 

 القسم األول: أحكام عامة

 

 130المادة 

 سير اإلجراءات

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت (

 

مرغوب فيها لضمان التعليمات اليت تراها ضرورية أو ميكن لغرفة الدرجة األوىل، بعد االستماع إىل الفريقني، أن تعطي  (ألف)
حماكمة عادلة وجمردة وسريعة. قد تتضمن هذه التعليمات بنوع خاص أوامر تتعلق بالكشف عن األدلة وتعليمات 

 للفريقني بشأن التواصل بني الفريقني والشهود.
 

 117و 93دية، باستثناء تلك اخلاضعة للمواد تطبق املواد اليت ترعى اإلجراءات أمام قاضي اإلجراءات التمهي  (باء)
 ، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على اإلجراءات أمام غرفة الدرجة األوىل بعد تقدمي امللف إليها.     118و
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 131المادة 

 األطراف الثالثة و"أصدقاء المحكمة"

 

أنه من مصلحة القضية دعوة دولة أو منظمة أو شخص لعرض  بعد االستماع إىل الفريقني، لغرفة الدرجة األوىل أن تقرر (ألف)
 اخلطية بشأن أي مسألة أو السماح هلم بذلك أو باملثول أمامها بصفة "صديق للمحكمة". مالحظاهتم

 
 ُمينح الفريقان فرصة الرد على أية مالحظات يقدمها "صديق للمحكمة" أو فريق ثالث مبوجب الفقرة (ألف).    (باء)

 
 

 132المادة 

 إخضاع المتهم للفحص الطبي

 

جيوز لغرفة الدرجة األوىل، تلقائياً أو بطلب من أحد الفريقني، أن تأمر بإجراء فحص طيب أو عقلي أو نفسي للمتهم. 
ويف هذه احلالة، ما مل تأمر غرفة الدرجة األوىل خالف ذلك، يكلف رئيس قلم احملكمة هبذه املهمة خبريًا أو عدة خرباء ترد 

 هم يف قائمة أعّدها قلم احملكمة يف وقت سابق ووافق عليها جملس القضاة.أمساؤ 
 

 133المادة 

 تدابير حماية المتضررين والشهود

 

أو وحدة املتضررين املشاركني جيوز لغرفة الدرجة األوىل، تلقائياً أو بطلب من أحد الفريقني أو املتضرر أو الشاهد املعين  (ألف)
تضررين والشهود، أن تأمر باختاذ التدابري املالئمة حلماية احلياة اخلاصة للمتضررين والشهود أو وحدة امليف اإلجراءات 

شباط/فرباير  8و 2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت وسالمتهم، على أال ّختل تلك التدابري حبقوق املتهم. (
2012( 

 
يسعى الفريق الذي يطلب من غرفة الدرجة األوىل األمر بتدابري احلماية إىل احلصول على موافقة الشخص الذي ُتطلب  (باء)

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30(أضيفت يف من أجله تدابري احلماية. 

 
 جيوز لغرفة الدرجة األوىل أن تنعقد يف غرفة املذاكرة لتحديد ما إذا كانت سوف تأمر بـ:  (جيم)
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اختاذ تدابري خاصة ملنع الكشف للجمهور أو لوسائل اإلعالم عن هوية أو مكان وجود متضرر أو شاهد أو  )1(
 أقاربه أو شركائه، ومن هذه التدابري:

 
 الت العامة للمحكمة؛شطب األمساء وبيانات حتديد اهلوية من السج ) أ(

 
 عدم الكشف للجمهور عن أية سجالت حتدد هوية املتضرر أو الشاهد؛ ) ب(

 
 ؛استعمال وسائل تقنية لتحوير الصورة أو الصوت )ج (

 

 اإلدالء بالشهادة عرب نظام تلفزيوين مغلق أو نظام املؤمترات التلفزيونية؛ )د (
  

 واستخدام أمساء مستعارة. )ه (
 

 عقد جلسات سرية؛    )2(
 

اختاذ التدابري املالئمة لتسهيل إدالء املتضررين والشهود املعرَّضني للخطر بشهاداهتم، ومنها مثًال التصوير عرب  )3(

 نظام تلفزيوين مغلق باجتاه واحد أو حجب املتهم عن الرؤية املباشرة للشاهد. 
 
 )2016آذار/مارس  8، صّححت يف  2009تشرين األول/أكتوبر  30يف ُعّدلت (

 

تتأكد وحدة املتضررين والشهود من أن الشاهد قد أحيط علًما، قبل اإلدالء بشهادته، بأنه قد يكشف عن شهادته   (دال)
تشرين  30وأعيد ترقيمها يف ُعّدلت وهويته الحًقا يف إجراءات أخرى أمام احملكمة عمًال بالفقرة (واو) أدناه. (

 )2009األول/أكتوبر 
 

تشرين  30رة، أسلوب االستجواب لتفادي أية مضايقة أو هتديد. (أعيد ترقيمها يف تراقب الغرفة، عند الضرو   (هاء)
 )2009األول/أكتوبر 
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عند إصدار غرفة الدرجة األوىل أمرًا مبوجب الفقرة (ألف) أعاله، حتدد، وفقًا لالقتضاء، إذا ما كان النص املتضمن   (واو)
غ الستعماله يف إطار إجراءات أخرى مقدمة أمام احملكمة. (أعيد إفادة الشاهد الذي يستفيد من تدابري احلماية سيبلّ 

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30ترقيمها يف 
 

بعد األمر باختاذ تدابري حلماية املتضرر أو الشاهد يف إطار أية إجراءات أمام احملكمة ("القضية األوىل")، فإن تدابري   (زاي)
 احلماية:

  
ء ما يلزم من تعديل، يف أية إجراءات أخرى أمام احملكمة ("القضية الثانية")، ما تبقى سارية املفعول، مع إجرا )1(

شباط/فرباير  20(ُعّدلت يف ؛  أو إىل أن يتم تغيريها وفقًا لإلجراء املنصوص عليه يف هذه املادةمل يتم، 

2013( 
 

يف القضية الثانية، شرط أن ال حتول دون وفاء املدعي العام بواجب إبالغ املعلومات مبوجب القواعد احلاضرة  )2(
يقوم املدعي العام بإعالم الدفاع الذي تكشف له املعلومات بطبيعة تدابري احلماية اليت أمرت هبا احملكمة يف 

 القضية األوىل.

 
 )2009تشرين األول/أكتوبر  30(أعيد ترقيمها يف 

 
 :تدابري احلماية اليت أمرت هبا احملكمة يف القضية األوىل أن يتقدم بطلب تغيري على أي فريق يف القضية الثانية يلتمس (حاء)

 
 ألوىل أيًّا كان تشكيلها؛يف القضية االناظرة إىل الغرفة  )1(

 
 إذا مل تعد أي غرفة تنظر يف القضية األوىل. لثانيةيف القضية ا ةظر اإىل الغرفة النأو   )2(

 )2016آذار/مارس  8، وعّدلت يف 2013شباط/فرباير  20وُعّدلت يف  2009األول/أكتوبر تشرين  30وأعيد ترقيمها يف ُعّدلت ( 

 
املكّلفة بالنظر يف القضية أعاله، حتصل الغرفة  )2، الفقرة الفرعية ()حاءمبوجب الفقرة ( مقّدمقبل البت يف طلب   (طاء)

وتتشاور مع القاضي الذي أمر باختاذ تدابري احلماية يف القضية  ،على كل املعلومات ذات الصلة يف القضية األوىلالثانية 
شباط/فرباير  20وُعّدلت يف  2009تشرين األول/أكتوبر  30(أعيد ترقيمها يف األوىل، إذا ال زال هذا األخري قاضياً يف احملكمة. 

 )2016آذار/مارس  8ويف  2013
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شار إليه  (ياء)
ُ
يف الفقرة (حاء)، مبساعدة وحدة املتضّررين والشهود عند االقتضاء، أّن  تتأكد الغرفة الناظرة يف الطلب امل

الشاهد أو املتضّرر املشمول باحلماية قد وافق على تغيري تدابري احلماية. ويف ظروف استثنائية، جيوز للغرفة أن تقّرر من 

 )2013شباط/فرباير  20بدون احلصول على هذه املوافقة. (ُأضيفت يف  تلقاء نفسها تغيري تدابري احلماية
 

التدابري املتخذة حلماية متضرر أو شاهد  تغيري جيوز للغرفة أو لقاٍض يف هذه الغرفة النظر يف أي طلب يُرفع إليها من أجل(كاف) 
تشرين  30(أعيد ترقيمها يف  وأية إشارة يف هذه املادة إىل "الغرفة" يقصد هبا اإلشارة أيًضا إىل "قاٍض يف تلك الغرفة".

 )2013شباط/فرباير  20 وُعّدلت وأُعيد ترقيمها يف 2009األول/أكتوبر 
 
 

 134المادة 

 تحقير المحكمة 

 )2010الثاين/نوفمرب  تشرين 10يف (ُشطبت ونُقلت 
 

 

 135المادة 

 دفع الغرامات

 )2013/فرباير شباط 20 يف(ُعّدلت 

 
، حيدد املهلة املمنوحة 152أو املادة  مكرر 60غرامة مبوجب املادة  القاضي الناظر يف قضايا التحقريعندما يفرض   (ألف)

 .لدفعها

 
للقاضي الناظر يف قضايا يف املهلة احملددة، جيوز  152أو املادة  مكرر 60إذا مل تسدد الغرامة املفروضة مبوجب املادة   (باء)

الذي قضى بالغرامة إصدار أمر يطلب من الشخص الذي صدرت يف حقه الغرامة املثول أمام احملكمة أو  التحقري
  اإلجابة خطًيا لتوضيح سبب التخلف عن الدفع. 

 
إصدار قرار  الناظر يف قضايا التحقريلقاضي لبعد منح الشخص الذي فرضت عليه الغرامة فرصة االستماع إليه، جيوز   (جيم)

 تدابري املناسبة وتشمل:باختاذ ال
  

 متديد املهلة احملددة لدفع الغرامة؛ )1(
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 طلب تسديد الغرامة على دفعات؛ )2(

 
بالتشاور مع رئيس قلم احملكمة، طلب حسم املبالغ املستحقة من أية أتعاب مل تسددها احملكمة إذا كان  )3(

تعيني حمامي توكيل أو صة بالشخص املعين هو احملامي الذي عينته احملكمة مبوجب املبادئ التوجيهية اخلا
 ؛ الدفاع

 
 حتويل الغرامة كاملة أو جزء منها إىل عقوبة سجن لفرتة ال تتجاوز اإلثين عشر شهرًا.  )4(

 
، باإلضافة إىل أي قرار يُتخذ مبوجب الفقرة (جيم)، إدانة الشخص جبرم حتقري للقاضي الناظر يف قضايا التحقري جيوز  (دال)

، إذا كان هذا الشخص قادرًا على دفع الغرامة خالل (حاء)، الفقرة  مكرر 60بناًء على املادة احملكمة وإنزال عقوبة به 
 املهلة احملددة وختلف عمًدا عن ذلك. وتضاف هذه العقوبة عن حتقري احملكمة إىل الغرامة األصلية املفروضة.

 
ة توقيف لضمان حضور الشخص إذا ختلف عن ، عند االقتضاء، إصدار مذكر للقاضي الناظر يف قضايا التحقري جيوز  (هاء)

املثول أمام احملكمة أو اإلجابة خطًيا استجابة ألمر مبوجب الفقرة (باء). وتتخذ الدولة أو السلطة املوجهة إليها مذكرة 
 20 التوقيف اإلجراءات الالزمة فورًا وبكل العناية الواجبة من أجل ضمان التنفيذ بصورة مناسبة وفعالة مبوجب املادتني

 .21و
 

عندما تُفَرض عقوبة السجن أو ُحتوَّل الغرامة إىل مدة سجن مبوجب هذه املادة، تسري أحكام القواعد احلاضرة املناسبة  (واو)

 مع إجراء ما يلزم من تعديل. 
 

 .قرة (ميم)مكّرر، الف 60عمالً باملادة أي حكم بالتحقري أو أية عقوبة مفروضة مبوجب هذه املادة  وز استئنافجي  (زاي)

 

 

 136المادة 

 الجلسات العلنية

 
جتري كل اإلجراءات أمام الغرفة، باستثناء املذاكرة، بصورة علنية، ما مل تقرر الغرفة خالف ذلك بعد االستماع إىل 

 الفريقني. 
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 137المادة 

 الجلسات السرية

 

 جيوز لغرفة الدرجة األوىل أن تأمر بإخراج الصحافة واجلمهور من قاعة احملكمة خالل مجيع اجللسات أو بعضها:  
  

 ألسباب تتعلق بالنظام العام أو باآلداب العامة؛ )1(
 

 ألسباب أمنية؛ )2(
 

 ألسباب تتعلق باملصاحل األمنية الوطنية لدولة معينة؛ )3(
 

 ؛133اً ملا تنّص عليه املادة لتفادي الكشف عن هوية متضرر أو شاهد وفق )4(

 
 أو ملصلحة العدالة. )5(

 

 
 138المادة 

 ضبط النظام 

 

جيوز لغرفة الدرجة األوىل إخراج شخص من قاعة احملكمة محاية حلق املتهم يف حماكمة عادلة وعلنية، أو حفاظًا على   (ألف)
 هيبة اإلجراءات وحسن انضباطها.

 
جيوز لغرفة الدرجة األوىل أن تأمر بإخراج املتهم من قاعة احملكمة ومواصلة اإلجراءات يف غيابه إذا استمر املتهم يف   (باء)

 سلوكه املخل يف سري اإلجراءات بعد إنذاره بأن من شأن هذا السلوك أن يؤدي إىل إخراجه من قاعة احملكمة.
 

 . 59ة، يعّني حمام لتمثيله وفقاً ألحكام املادة إذا كان املتهم ميّثل نفسه عند هذه املرحل (جيم)
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 139المادة 

 سجالت اإلجراءات واألدلة

 
يتوىل رئيس قلم احملكمة إعداد وحفظ حمضر كامل ودقيق جلميع اإلجراءات، مبا يف ذلك التسجيل الصويت أو التدوين  (ألف)

 األخري.أو التسجيل بالفيديو ما مل تقرر احملكمة عدم إجراء هذا التسجيل 
 

جيوز لغرفة الدرجة األوىل، بعد االستماع إىل الفريقني وبعد إيالء االعتبار الواجب ألية مسألة تتعلق حبماية الشهود أو   (باء)
املتضررين، أن تأمر بالكشف كلًيا أو جزئًيا عن حمضر إجراءات اجللسات السرية إذا زالت األسباب اليت تربر هذه 

 السرية. 
 

حيفظ رئيس قلم احملكمة مجيع األدلة املادية املقدمة أثناء اإلجراءات، وحيافظ عليها، مع مراعاة أي توجيه عملي أو أي   (جيم)
أمر ميكن أن تصدره الغرفة يف أي وقت بشأن مراقبة األدلة املادية اليت قدمت خالل اإلجراءات أمام الغرفة والتصرف 

 هبا. 
 

 أن تأذن، حسب تقديرها اخلاص، لغري رئيس قلم احملكمة بالتقاط صور للمحاكمة أو إجراء جيوز لغرفة الدرجة األوىل  (دال)

 تسجيالت فيديو أو تسجيالت صوتية.
 

جيوز بعد إغالق ملف قضية ما رّد األدلة األصلية اليت حيتفظ هبا قلم احملكمة إىل صاحبها مبوجب إذن قضائي خطي.  (هاء)
م هذا اإلذن القضائي، برّد األدلة إال بعد التأكد من االحتفاظ بنسخة مصدقة من وال يقوم قلم احملكمة، عقب تسلّ 

 )2010الثاين/نوفمرب  تشرين 10األدلة األصلية يف سجّل اإلجراءات. (أضيفت يف 
 

 140المادة 

 صالحية إعادة النظر في القرارات

 

تلقاء نفسها أو بناًء على طلب أحد الفريقني، أن تعيد باستثناء احلكم وقرار اإلدانة، جيوز للغرفة، عند االقتضاء، من 
 2012شباط/فرباير  8يف  الفرنسية والعربية تنيحت يف الصيغحّ (صُ  .الظلم ، اذا كان ذلك ضروريًا لتجنبالنظر يف قرار معني

 )2016آذار/مارس  8يف وعّدلت 
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 الثاني: سير الدعوى القسم

 

 141المادة 

 ضم وفصل المحاكمات 

 

، 70جيوز لغرفة الدرجة األوىل أن تأمر بأن حياكم بصورة منفصلة األشخاص املوجهة إليهم هتم مشرتكة مبوجب املادة  

 إذا ارتأت أن هذا الفصل ضروري لتفادي تضارب يف املصاحل ميكن أن يلحق ضررًا بالغاً باملتهم، أو حلماية مصلحة العدالة. 

 

 142المادة 

 وسائل اإلكراه 

 

اختصاص احملكمة، ال تستخدم وسائل اإلكراه، مثل األغالل اليدوية، إال بأمر من رئيس قلم احملكمة كإجراء  يف نطاق
احتياطي للحؤول دون الفرار أو ملنع املتهم من إيذاء نفسه أو إيذاء غريه أو ملنعه من التسبب بأضرار مادية مهمة. تنزع هذه 

 ذا رخصت الغرفة باالستمرار يف استعماهلا. الوسائل عند مثول املتهم أمام الغرفة إال إ

 

 143المادة 

 التصريحات التمهيدية

 

جيوز لكل فريق أو متضرر مشارك يف اإلجراءات أن يديل بتصريح متهيدي. لكن جيوز للدفاع أن يقرر اإلدالء بتصرحيه 
 بعد انتهاء املدعي العام من تقدمي األدلة وقبل تقدمي أدلة الدفاع. 

 

 144المادة 

 تصريحات المتهم واستجوابه 
 

جيوز للمتهم أن يديل بتصرحيات أمام غرفة الدرجة األوىل يف أية مرحلة من مراحل احملاكمة، شرط أن تكون ذات صلة   (ألف)

 بالقضية قيد النظر.
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امي املتضررين جيوز لقضاة غرفة الدرجة األوىل أو غرفة االستئناف، تلقائًيا أو بطلب من أحد الفريقني أو من حم  (باء)
املشاركني يف اإلجراءات، توجيه أسئلة معينة إىل املتهم يف أية مرحلة من مراحل احملاكمة. قبل استجواب املتهم، يعلمه 

 القضاة حبقه يف التزام الصمت وأ�م لن يبنوا على ذلك نتيجة سلبية على الصعيد القانوين.

 

ين قبل توليه الكالم أو اإلجابة على األسئلة املطروحة عليه إال أنه ميكنه أن ال يكون املتهم ملزًما باإلدالء بتصريح عل (جيم)
 احملتملة لتصرحيات املتهم أو ألجوبته على األسئلة. القيمة الثبوتيةخيتار خالف ذلك. حيدد القضاة 

 
 جيوز للمتهم، إذا ما رغب يف ذلك، املثول بصفة شاهد لصاحل الدفاع عن نفسه.  (دال)

 

 

 145المادة 

 استجواب الشهود

 
إذا رأت غرفة الدرجة األوىل أن امللف املقدم من قاضي اإلجراءات التمهيدية يتيح هلا اتباع األصول املنصوص عليها يف   (ألف)

من النظام األساسي، وبعد االستماع إىل التصرحيات التمهيدية للفريقني وأي متضرر مشارك يف  2، الفقرة 20املادة 
القاضي رئيس الغرفة وأي عضو آخر من الغرفة، مث من قبل الفريق الذي اإلجراءات، ُيستجوب كل شاهد أوًال من قبل 

استدعى الشاهد. وخيضع بعدها الستجواب مضاد من الفريق اآلخر إذا اختار هذا الفريق ممارسة حقه يف االستجواب 
 املضاد. للفريق الذي استدعى الشاهد أن يعيد استجوابه. 

 
إذا رأت غرفة الدرجة األوىل أن امللف املقدم من قاضي اإلجراءات التمهيدية ال يتيح هلا إتباع األصول املنصوص      (باء)

من النظام األساسي، وإثر االستماع إىل التصرحيات التمهيدية للفريقني وأي متضرر  2، الفقرة 20عليها يف املادة 
للمثول أمام غرفة الدرجة األوىل أوًال من قبل الفريق الذي  مشارك يف اإلجراءات، ُيستجوب الشاهد املستدعى

استدعاه، مث خيضع الستجواب مضاد من قبل الفريق اآلخر إذا اختار هذا الفريق اآلخر ممارسة حقه يف االستجواب 
غرفة املضاد، وجيوز أيضًا بعد ذلك للفريق الذي استدعى الشاهد أن يعيد استجوابه. جيوز للقاضي الذي يرتأس ال

 وألعضاء غرفة الدرجة األوىل اآلخرين توجيه أسئلة يف أي وقت. 
 

جيوز لغرفة الدرجة األوىل أن تقرر عدم إتباع األصول املنصوص عليها يف الفقرتني (ألف) و(باء) إذا رأت أن مصلحة   (جيم)
 العدالة تقتضي ذلك. 
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 146المادة 

 تقديم األدلة

 

تقدمي األدلة. وجيوز للمتضررين املشاركني يف اإلجراءات، الطلب من غرفة الدرجة األوىل حيق لكل فريق دعوة الشهود و   (ألف)
 دعوة شهود للشهادة على أن يبّلغوا ذلك للمدعي العام والدفاع. 

 
 :ما مل تقرر غرفة الدرجة األوىل خالف ذلك حتقيقاً ملصلحة العدالة، تقدم األدلة يف احملاكمة وفقاً للرتتيب اآليت  (باء)

  
 أدلة اإلدعاء؛ )1(

 
  املتضررين املشاركني يف اإلجراءات؛ طلبطلبها غرفة الدرجة األوىل بناًء على تاألدلة اليت  )2(

 
 أدلة الدفاع؛ )3(

 
  ؛املدعي العام رداملقدمة يف  دلةاأل )4(

 
 ؛املتضررين املشاركني يف اإلجراءات طلببناًء على  املطلوبةاألدلة املضادة  )5(

 
 الدفاع.رد املقدمة يف  دلةاأل )6(

 
 )2012شباط/فرباير  8يف  والعربية تني الفرنسيةحت يف الصيغحّ (صُ 

 
 

 147المادة 

 مطالعة المدعي العام والمرافعات

 

جيوز للمدعي العام، بعد تقدمي مجيع األدلة، تقدمي مطالعته ومبعزل عن ذلك، جيوز للمتضررين املشاركني يف اإلجراءات  (ألف)
 وللمدعي العام حق الرد وللدفاع حق الرد على الرد.وللدفاع تقدمي مرافعة 
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جيوز ألي من الفريقني  وللمتضررين املشاركني يف اإلجراءات تقدمي مذكرة ختامية يف مهلة أقصاها مخسة أيام قبل   (باء)
 تقدمي املطالعة واملرافعات. 

 
 جيوز للمتهم أن يديل بتصريح ختامي عن مسائل ذات صلة باحملاكمة.  (جيم)

 
 

 148المادة 

 المذاكرة  

 

عندما ينتهي الفريقان من تقدمي األدلة، يعلن القاضي رئيس الغرفة اختتام احملاكمة وتقوم غرفة الدرجة األوىل باملذاكرة  (ألف)
سرًا. وال يصدر حكم بالتجرمي إال إذا اقتنعت أكثرية أعضاء غرفة الدرجة األوىل بأن اجلرم مت إثباته بدون أدىن شك 

 معقول. 
 

ألوىل بشأن كل فقرة اهتام واردة يف قرار االهتام على حدة. وإذا جرت حماكمة مشرتكة ملتهمني تقرتع غرفة الدرجة ا  (باء)
 اثنني أو أكثر، تبت الغرفة يف كل قضية بشكل منفصل.

 
 

 القسم الثالث: األدلة

 

 149المادة 

 أحكام عامة

 

يف موضوع األدلة، تطبق الغرفة ما هو مقرر يف قواعد اإلجراءات واإلثبات احلاضرة وعند االقتضاء، أحكام قانون   (ألف)
 أصول احملاكمات اجلزائية اللبناين واليت تتناسب مع أرفع معايري اإلجراءات اجلزائية الدولية.

 
انون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناين، تطبق الغرفة قواعد يف احلاالت غري املنصوص عليها يف القواعد احلاضرة أو يف ق  (باء)

اإلثبات اليت من شأ�ا أن تؤدي بأفضل السبل إىل البت العادل يف املسألة املعروضة عليها واليت تتناسب مع أرفع معايري 
 اإلجراءات اجلزائية الدولية.
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 ة ثبوتية.جيوز للغرفة أن تقبل بأي دليل ذي صلة تعترب أن له قيم  (جيم)
 

جيوز للغرفة استبعاد أي دليل تكون قيمته الثبوتية أدىن بكثري مما تقتضيه متطلبات احملاكمة العادلة. جيوز للغرفة أن   (دال)
تستبعد، بصورة خاصة، األدلة اليت ُمجعت من خالل انتهاك حقوق املشتبه به أو املتهم كما ينص عليه النظام األساسي 

 والقواعد احلاضرة.
 

 جيوز للغرفة أن تطلب التحقق من صحة األدلة اليت مجعت خارج احملاكمة.  هاء)(
 

 155و 125و 123و 93جيوز للغرفة أن تضبط إفادة الشهود شفاهة أو خطًيا أو بأي شكل آخر عمًال باملواد   (واو)
 .158و 157و 156و

 
 املسائل املتعلقة باألدلة.تبني الغرفة يف امللف األسباب املربرة ألي قرار تتخذه بشأن   (زاي)

 
 
 150المادة 

 شهادة الشهود

 

على كل شاهد، قبل اإلدالء بشهادته، أن يؤدي اليمني العلنية اآلتية: "أقسم علًنا بأن أقول احلق، كل احلق، وال شيء   (ألف)

 غري احلق". 
 

سنة الذي ترى الغرفة أنه ال يفهم طبيعة اليمني العلنية، بأن يديل بشهادته بدون ذلك  18ُيسمح للقاصر دون سن   (باء)
اإلجراء، إذا اعتربت أن هذا القاصر بلغ من النضج ما جيعله قادرًا على نقل الوقائع اليت يعرفها ويدرك واجب قول 

 الشهادة وحدها. احلقيقة. غري أن احلكم ال ميكن أن يقوم على هذه 
 

ال جيوز ألي شاهد غري اخلبري مل يدِل بعد بشهادته أن يكون حاضرًا أثناء إدالء شاهد آخر بشهادته. إال أن مساع  (جيم)

 الشاهد لشهادة شاهد آخر ال تربر عدم القبول بشهادته.

 

 8(عدِّلت يف لعدالة تقتضي ذلك. الغرفة أن مصلحة ا إذا قررتشارك يف اإلجراءات بالشهادة املمتضرر لل جيوز  (دال)
 )2012شباط/فرباير 
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ال ميكن االعرتاض على دعوة شخص كشاهد سبق وشارك يف التحقيق اجملرى من قبل أحد الفريقني لعلة أنه تواجد يف   (هاء)

 قاعة احملكمة خالل اجللسة، أو أنه تابع إجراءات بأي شكل آخر.
 

فادة قد تؤدي إىل جترميه. إال أنه جيوز للغرفة إلزامه باإلجابة عن السؤال مبوجب املادة جيوز للشاهد رفض اإلدالء بأية إ  (واو)
، الفقرة (هاء). ال ميكن للشهادة اليت ألزم الشاهد على اإلدالء هبا هبذه الطريقة أن تستعمل كدليل يف إدعاء 118

 زور.    الحق ضده إال يف حال املالحقة بتهمة حتقري احملكمة أو اإلدالء بشهادة

 

جيوز للغرفة، لدى تقدمي اعرتاض من جانب أحد الفريقني، مراقبة طريقة استجواب الشهود وتقدمي األدلة وترتيبهما  (زاي)
 حبيث:

 
 تكفل فعالية االستجواب وتقدمي األدلة يف إثبات احلقيقة؛  )1(

 
 وتتفادى إضاعة الوقت واملوارد بال جدوى. )2(

 
 . 128و 91جيوز للغرفة أن ترفض االستماع إىل شاهد ال يظهر امسه على قائمة الشهود اليت أعّدت وفقاً للمادتني  (حاء)

 
يقتصر االستجواب املضاد على موضوع الشهادة الرئيسية واملسائل اليت متس مبصداقية الشاهد، وإذا كان الشاهد قادرًا   (طاء)

 هتم الفريق الذي جيري االستجواب املضاد، يقتصر على موضوع تلك القضية.على تقدمي أدلة ذات صلة بالقضية اليت 

 
عندما جيري احملامي االستجواب املضاد لشاهد قادر على تقدمي أدلة ذات صلة بالقضية اليت هتم الفريق الذي جيري   (ياء)

له واليت يرى احملامي أ�ا االستجواب، عليه أن يعرض على هذا الشاهد معطيات القضية اليت هتم الفريق الذي ميث
 تتناقض مع األدلة اليت قدمها الشاهد.

 
 جيوز للغرفة استعمال سلطتها اإلستنسابية والرتخيص بأسئلة حول مواضيع أخرى.  (كاف)
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 151المادة 

 نقل الشهود المحتجزين

 

االحتجاز التابع للمحكمة شرط عودته كل شخص حمتجز أمرت احملكمة مبثوله شخصًيا للشهادة يُنقل مؤقًتا إىل مرفق  (ألف)
 ضمن املدة اليت حتددها احملكمة.

 
 ال تصدر غرفة الدرجة األوىل أمرًا بالنقل إال بعد تأكدها من توافر الشروط اآلتية:  (باء)

 
أن حضور الشاهد احملتجز ليس مطلوبًا يف أية إجراءات جنائية جارية يف أراضي الدولة املعنية خالل الفرتة  )1(

 تطلب فيها احملكمة حضور الشاهد؛  اليت
 

 أن نقل الشاهد لن يؤدي إىل متديد فرتة االحتجاز اليت فرضتها الدولة املعنية بالطلب. )2(
 

يبّلغ رئيس قلم احملكمة األمر بالنقل إىل السلطات الوطنية يف الدولة اليت يكون الشاهد حمتجزًا على أراضيها أو حمتجزًاً  (جيم)

حتت سلطتها، وإىل أي دولة عبور جيري نقل الشاهد عرب أراضيها. وتتوىل السلطات الوطنية مبوجب اختصاصها أو 
الثاين/نوفمرب  تشرين 10املعنية ترتيب عملية النقل باالتصال مع الدولة املضيفة ورئيس قلم احملكمة. (ُعّدلت يف 

2010( 
 

إلشراف على احتجاز الشاهد يف مرفق االحتجاز التابع يكفل رئيس قلم احملكمة حسن سري عملية النقل مبا يف ذلك ا  (دال)
للمحكمة؛ ويبقى رئيس قلم احملكمة على اطالع مستمر بأي تغيري قد يطرأ على شروط االحتجاز اليت حددهتا الدولة 

 املعنية بالطلب ومن شأنه أن يؤثر يف مدة احتجاز الشاهد يف مرفق االحتجاز، وخيطر الغرفة املعنية بذلك يف أسرع
 وقت ممكن.

 
عند انقضاء مهلة النقل املؤقت اليت حددهتا احملكمة، يعاد الشاهد احملتجز إىل سلطات الدولة املعنية بالطلب سواًء   (هاء)

 قررت الدولة، خالل تلك الفرتة، إخالء سبيل الشاهد أم ال.
 

حددهتا احملكمة، جيوز للقاضي أو للغرفة متديد  إذا كان حضور الشاهد احملتجز ال يزال ضروريًا عند انقضاء املهلة اليت  (واو)
 الفرتة بالشروط نفسها املنصوص عليها يف الفقرة (باء).
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 152المادة 

 شهادة الزور بعد حلف اليمين 

 )2013/فرباير شباط 20 يف(ُعّدلت 

 

احلقيقة وبالنتائج املرتتبة على  نبه الشاهد بواجبه قوليغرفة، تلقائًيا أو بطلب من أحد الفريقني، أن لقاٍض أو جيوز   (ألف)
ا جدية لالعتقاد أن الشاهد أدىل بشهادة زور عن علم الغرفة أن هناك أسبابً  القاضي أو إذا اعترب. و شهادة الزور

 .، حييل عندئٍذ املسألة إىل رئيس احملكمة أو القاضي الناظر يف قضايا التحقريوقصد
 

 ري أن:(باء)   جيوز للقاضي الناظر يف قضايا التحق
 

 من املدعي العام التحقيق يف املسألة هبدف إعداد وتقدمي قرار اهتام بشهادة زور؛  يطلب )1(
 

أن مثة تضاربًا يف املصاحل لدى املدعي العام فيما يتعلق بالسلوك القاضي الناظر يف قضايا التحقري  رأى أو إذا )2(
عما إذا كانت القاضي من رئيس قلم احملكمة تعيني صديق للمحكمة ليحقق يف املسألة ويفيد  يطلباملعين، 

 هناك أسباب كافية للسري يف إجراءات دعوى شهادة الزور. 
 

 هأن هناك ما يكفي من األسباب ملالحقة شخص بتهمة شهادة الزور، فلالقاضي الناظر يف قضايا التحقري إذا اعترب  (جيم)
 أن:

 

 )؛ 1من املدعي العام مالحقة القضية مىت توافرت الظروف املبينة يف الفقرة (باء)، الفقرة الفرعية (طلب ي )1(
 

طلب من صديق احملكمة مالحقة القضية مىت توافرت الظروف املبينة يف يصدر أمرًا حيل حمل قرار االهتام و ي )2(
 ).2الفقرة (باء)، الفقرة الفرعية (

 
على اإلجراءات املنصوص عليها يف هذه املادة مع إجراء ما يلزم من  67إىل املادة  61تطبق القواعد من املادة   (دال)

 تعديل.
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، لكل من وجهت إليه هتمة شهادة الزور إذا استوىف املعايري اليت وضعها رئيس قلم احملكمة 59يعّني حمام وفقاً للمادة   (هاء)
 ادي.لتحديد حالة عدم االقتدار امل

 
حماكمة الشاهد املتهم بشهادة الزور ويصدر احلكم والعقوبة عند االقتضاء. وال القاضي الناظر يف قضايا التحقري يتوىل   (واو)

قرر ويالغرفة خالف ذلك.  القاضي أو غرفة إال إذا قرر قاٍض أو توقف هذه اإلجراءات أية إجراءات مقامة أمام
 ا وعقوبة قبل صدور قرار �ائي بشأن التهمة بشهادة الزور.الغرفة ما إذا ستصدر حكمً القاضي أو 

 
يورو أو بالسجن مدة سبع سنوات كحد  100000 حتدد عقوبة شهادة الزور بعد حلف اليمني بغرامة ال تتجاوز (زاي)

، الفقرة كررم 60أقصى أو كليهما. تسدد الغرامة إىل رئيس قلم احملكمة الذي يودعها يف احلساب املشار إليه يف املادة 

 (حاء). 
 

تطبق الفقرات من (باء) إىل (زاي)، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على كل من أدىل عن علم وقصد بشهادة زور يف  (حاء)
، وكان يعلم أو لديه أسباب جتعله 158و 157و 156و 155و 125و 123و 93إفادة ضبطت وفقًا للمواد 

 يعلم أ�ا قد ُتستعمل دليالً يف اإلجراءات أمام احملكمة. 
 

مكّرر،  60مبوجب املادة  هو قابل لالستئناف الناظر يف قضايا التحقري بشأن شهادة زورقاضي الرار يصدر عن أي ق (طاء)
 .الفقرة (ميم)

 

 153المادة 

 اإلقرارات 

 

، يعترب أي إقرار يديل به املشتبه به أو املتهم أثناء 85أو املادة  66مع املراعاة الدقيقة للشروط احملددة يف املادة 

 استجوابه من جانب املدعي العام إقراراً حرًا وطوعًيا إىل حني ثبوت العكس. 
 

 154المادة 

 قبول المستندات

 

الدرجة األوىل أن تقبل أدلة بشكل مستند أو سجّل آخر عمالً  جيوز لغرفة ،158 و 156 و 155مع مراعاة املواد 
 )2010الثاين/نوفمرب  تشرين 10ويف  2009تشرين األول/أكتوبر  30، الفقرتان (جيم) و(دال). (ُعّدلت يف 149باملادة 
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 155المادة 

 قبول اإلفادات الخطية والنصوص المدونة بدالً من الشهادة الشفهية

 

، جيوز لغرفة الدرجة األوىل أن تقبل بدًال من الشهادة الشفهية األدلة اليت يقدمها شاهد بشكل 158 املادةمع مراعاة  (ألف)
إفادة خطية أو بشكل نص مدون لشهادة أدىل هبا يف دعوى أمام احملكمة، ويكون من شأ�ا إثبات مسألة أخرى غري 

 10ويف  2009تشرين األول/أكتوبر  30لت يف أفعال املتهم أو سلوكه كما هي مدونة يف قرار االهتام. (ُعدّ 

 )2010الثاين/نوفمرب  تشرين
 

 من ضمن العوامل اليت تربر قبول اإلفادات اخلطية، حتقق احلاالت اليت تكون فيها تلك األدلة كاآليت: )1(

 
 ذات طابع تراكمي، أي أن شهوًدا آخرين أدلوا أو سيدلون بشهادات شفهية لوقائع مماثلة؛  ) أ(

 
 بسياق تارخيي أو سياسي أو عسكري ذي صلة؛تتعلق  ) ب(

 

 تشكل حتليالً عاًما أو إحصائًيا للتكوين اخلاص بسكان األماكن اليت يشملها االهتام؛  )ج (
 

 تتعلق بوقع اجلرائم على املتضررين؛ )د (
 

 تتعلق مبسائل ذات صلة بشخصية املتهم؛ )ه (

 

 تتعلق بعوامل جيب أن تؤخذ يف االعتبار يف تقرير العقوبة؛  )و (
 

تكون اإلفادة اخلطية قد أدىل هبا الشاهد حبضور الفريقني اللذين أتيحت هلما فرصة إخضاعه أو  )ز (
 لالستجواب واالستجواب املضاد.

 
 تشمل العوامل اليت حتول دون قبول األدلة يف صيغة اإلفادات اخلطية، احلاالت اليت فيها: )2(
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 وجود مصلحة عامة عليا تقتضي عرض األدلة شفاهًة؛ ) أ(
 

الفريقني أو أحد املتضررين املشاركني يف اإلجراءات الذي يعارض قبول اإلفادة اخلطية، إثبات أحد  ) ب(
أنه من غري املمكن االستناد إىل تلك اإلفادة حبكم طبيعتها ومصدرها، أو أن آثارها الضارة تفوق 

 قيمتها الثبوتية؛
 

 أو وجود عوامل أخرى تسوّغ مثول الشاهد إلخضاعه الستجواب مضاد.   )ج (
 

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30لت يف (ُعدّ 
 

جيب بوجه عام أن تكون اإلفادة موقعة من ِقبل الشخص الذي ضبطها وأجرى االستجواب ومن ِقبل الشخص   (باء)
املستجوب وحماميه إن كان حاضرًا، وعند االقتضاء من ِقبل املدعي العام أو القاضي احلاضر. وحتدد اإلفادة تاريخ 

جواب وأمساء مجيع األشخاص احلاضرين. وحتدد أيًضا، يف احلاالت االستثنائية اليت ميتنع فيها وساعة ومكان االست
 )2010الثاين/نوفمرب  تشرين 10يف الشخص عن التوقيع على السجّل، أسباب هذا االمتناع. (ُعّدلت 

 
من الشاهد املثول أمامها لالستجواب تقرر غرفة الدرجة األوىل، بعد االستماع إىل الفريقني، ما إذا يتعني أن تطلب  (جيم)

املضاد. وهلا أن تقرر أن مصلحة العدالة ومقتضيات احملاكمة العادلة والسريعة تربر استثنائًيا قبول اإلفادة أو النص 
املدون، كلًيا أو جزئياً، بدون إجراء استجواب مضاد وتعلل الغرفة قرارها. أما إذا قررت الغرفة دعوة الشاهد للمثول من 

 .156يف هذه احلالة أحكام املادة  أجل االستجواب املضاد، فتطبق
 
 

 156المادة 

 االستجواب الرئيسي  بدالً مناستخدام إفادات خطية ونصوص مدونة 

 

، جيوز لغرفة الدرجة األوىل أن تقبل األدلة اليت يقدمها شاهد بشكل إفادة خطية أو نص مدون 158 مع مراعاة املادة 

لشهادة أدىل هبا ضمن إجراءات أمام احملكمة، واليت تقوم مقام الدليل الذي يثبت أفعال وتصرفات املتهم الواردة يف قرار االهتام، 
 وذلك فقط إن توافرت الشروط اآلتية:

 

 شاهد حاضراً يف جلسة احملاكمة؛أن يكون ال )1(
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 أن يكون جاهزاً لالستجواب املضاد واإلجابة عن أسئلة القضاة؛ )2(

 
 وأن يؤكد أن اإلفادة اخلطية أو النص املدون يعكسان بدقة ما صرح به وما كان سيقوله لو أجري استجوابه. )3(

 
 )2010الثاين/نوفمرب تشرين 10ويف  2009تشرين األول/أكتوبر  30(ُعّدلت يف 

 
   )2010الثاين/نوفمرب  تشرين 10(ألغيت ونُقلت يف  (باء)

 

 

 157المادة 

 المعطاة بناًء على أمر من غرفة الدرجة األولى اإلفادات 

 
املادة جيوز لغرفة الدرجة األوىل أن تأمر، حتقيًقا ملصلحة العدالة، بتلقي اإلفادات وفًقا لإلجراء املنصوص عليه يف 

 ، الفقرات (باء) و(جيم) و(دال)، مع إجراء ما يلزم من تعديل.123
 
 

 158المادة 

 األشخاص المتخّلفون عن الحضور

 )2010الثاين/نوفمرب  تشرين 10(ُعّدلت يف 

 
جيوز قبول الشهادة املقدمة بشكل إفادة خطية، أو أي سجّل آخر موثوق به ملا قاله شخص ما أو كتبه أو عّرب عنه   (ألف)

بطريقة أخرى، أو نص مدون إلفادة أدىل هبا شخص تويف، أو مل يعد مكان وجوده معروفًا بالرغم من بذل جهود 
ود لإلدالء بشهادته شفاهة. وتقبل اإلفادة اخلطية، سواًء معقولة ملعرفة هذا املكان، أو كان لسبب وجيه آخر غري موج

أم ال، وذلك إذا كانت غرفة الدرجة  157و 156و 155و 123و 93أكانت بالشكل املنصوص عليه يف املواد 
 األوىل:

 
 قد اقتنعت بأن هذا الشخص ال يستطيع احلضور؛ )1(
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ظرًا إىل كيفية احلصول على هذه املستندات ورأت أنه ميكن الوثوق باإلفادة أو بالسجّل أو بالنص املدون ن )2(
 وكيفية حفظها.

 
، الفقرة (دال) من هذه املادة، ما إذا كانت األدلة املعنية 149تأخذ الغرفة يف االعتبار، عند النظر يف تطبيق املادة   (باء)

 متيل إىل إثبات أفعال وسلوك املتهم كما أوردها قرار االهتام.

 
 

 159المادة 

 الشهود الذين لم تكشف هويتهمإفادات 

 

، الفقرة (دال). 149أمام قاضي اإلجراءات التمهيدية للمادة  93ختضع اإلفادة اليت يديل هبا الشاهد مبوجب املادة  (ألف)

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30(أضيفت يف 
 

(أعيد ترقيمها يف . 93ًقا للمادة ال ميكن أن تستند اإلدانة، فقط أو بشكل حاسم، إىل إفادة أدىل هبا شاهد وف (باء)
 )2009تشرين األول/أكتوبر  30

 
 
 160المادة 

 المحضر القضائي

 

 ال تشرتط غرفة الدرجة األوىل إثبات الوقائع املعروفة عامة ولكنها تأخذ علًما هبذه الوقائع من خالل حمضر قضائي. (ألف)

 
جيوز للغرفة، تلقائًيا أو بناًء على طلب أحد الفريقني، وبعد االستماع إليهما، ولغرض ضمان حماكمة سريعة وعادلة،   (باء)

أن تقرر إعداد حمضر قضائي لوقائع جرى البت فيها يف دعاوى أخرى مقامة أمام احملكمة أو يف دعاوى مقامة أمام 
طاملا ال تتصل بأفعال وسلوك املتهم الذي خيضع للمحاكمة. (ُعّدلت حماكم وطنية ودولية وهلا صلة بالدعوى قيد النظر 

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30يف 
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 161المادة 

 شهادة الخبراء الشهود

 

تبّلغ حرفًيا اإلفادة الكاملة ألي شاهد خبري يدعوه أحد الفريقني للشهادة للفريق اخلصم وللمتضررين املشاركني يف   (ألف)
تشرين  30اإلجراءات وذلك خالل املهلة اليت حتددها غرفة الدرجة األوىل أو قاضي اإلجراءات التمهيدية. (ُعّدلت يف 

 )2009األول/أكتوبر 
 

ا من إبالغ إفادة اخلبري الشاهد، أو خالل أي مهلة أخرى يقررها قاضي اإلجراءات التمهيدية أو غرفة خالل ثالثني يومً  (باء)
 الدرجة األوىل، يقّدم الفريق اخلصم إشعارًا يفيد:

 
 إن كان يقبل إفادة اخلبري الشاهد؛ )1(

 
 إن كان يرغب يف إجراء استجواب مضاد للخبري الشاهد؛  )2(

 
 أو أنه يعرتض على مؤهالت اخلبري الشاهد أو جدية التقرير كلًيا أو جزئًيا فيحدد األقسام اليت يعرتض عليها.  )3(

 
إذا قبل الفريق اخلصم بإفادة اخلبري الشاهد، جيوز لغرفة الدرجة األوىل قبول اإلفادة كدليل دون دعوة الشاهد لإلدالء  (جيم)

 بشهادته شخصًيا.

 
 

 162المادة 

 د أدلة معينةاستبعا

 

ال يُقبل الدليل الذي مت احلصول عليه بوسائل تثري الشك جديًا حول مصداقيته أو كان من شأن قبوله أن يتناىف مع   (ألف)

 نزاهة احملاكمة ويسيء إليها. 
 

 ال يُقبل الدليل الذي مت احلصول عليه بأساليب تتناىف مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها منع التعذيب.  (باء)
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 163المادة 

 سرية المداوالت بين المحامي وموكله

 

بالتايل إفشاؤها تعترب املداوالت اليت جتري يف إطار العالقة املهنية بني الشخص وحماميه خاضعة للسرية املهنية، وال جيوز 
 يف احملاكمة إال إذا:

 

 وافق املوكل على إفشائها؛ )1(
 

 أو كشف املوكل طوعاً عن فحوى املداوالت لفريق ثالث وقّدم هذا األخري دليالً على هذا الكشف؛ )2(
 

 أو كان املوكل ينوي ارتكاب جرمية وكانت املداوالت تعزز إمكانية ارتكاهبا. )3(
 
 
 164المادة 

 سرية المعلومات واألدلة التي هي بحيازة الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر 

 

تعترب احملكمة يف عداد األمور املشمولة بالسرية أي معلومات أو وثائق أو أدلة أخرى حتصل عليها اللجنة الدولية 
 للصليب للحركة الدوليةام األساسي والنظام الداخلي للصليب األمحر يف أثناء أدائها ملهامها أو حبكم أدائها هلا مبوجب النظ

    األمحر، وال جيوز بالتايل إفشاؤها ولو بشهادة يديل هبا مسؤول حايل أو سابق لدى اللجنة الدولية للصليب األمحر. واهلالل األمحر
 

 

 165المادة 

 صالحية الغرفة في طلب أدلة إضافية

 

جيوز لغرفة الدرجة األوىل، تلقائًيا أو بناًء على طلب من أحد الفريقني، وبعد االستماع إليهما، أن تطلب من أي منهما   

أو من املتضررين املشاركني يف اإلجراءات تقدمي أدلة إضافية. جيوز هلا، بعد االستماع إىل الفريقني أيًضا، أن تستدعي الشهود 
 تلقائًيا وتأمر مبثوهلم.   
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 166المادة 

 برنامج الحماية 

  )2009تشرين األول/أكتوبر  30(ُعّدلت يف 

 

إقامتهم يف دولة  عرب تأمنيينشىء رئيس القلم برنامج محاية ضمن وحدة املتضررين والشهود لغرض محاية األشخاص   (ألف)
يتخذ رئيس القلم كل اإلجراءات الالزمة لرتتيب إقامة األشخاص واملقربني منهم املعرضني، وفًقا لقرار رئيس ثالثة. و 

القلم، لألذى الشديد أو للموت الداهم نتيجة لتعاطيهم مع احملكمة. تبقى كل اإلجراءات واملهام اإلدارية اخلاصة 
آذار/مارس  8، ُصّححت يف  2009شرين األول/ أكتوبر ت 30بربنامج احلماية سرية. (ُعّدلت وأعيد ترقيمها يف 

2016( 
 

جيوز لفريق أو ملمثل قانوين التقدم بطلب إىل املدعي العام نيابة عن أحد األشخاص إلدخاله يف برنامج احلماية.     (باء) 

  )2009تشرين األول/ أكتوبر  30(أضيفت يف 
      
 
 

 القسم الرابع: الحكم

 

 167المادة 

 بالبراءة بعد مطالعة المدعي العامالحكم 

 

  مرافعات، وبعد االستماع إىل أو خطي قرار شفهيمبوجب  غرفة الدرجة األوىلصدر تُ املدعي العام،  يف ختام مطالعة  (ألف)  

ّدلت يف (عُ  .يف تلك التهمةإدانة مؤيدة إلصدار حكم  إذا مل تتوفر أدلة من أي هتمةالرباءة ب حكًمالفريقني، ا

 )2016آذار/مارس  8
 

 ، الفقرة (ألف)، الفقرة 177جيوز للمدعي العام استئناف أي حكم بالرباءة مبوجب هذه املادة. وتسري أحكام املادة   (باء)
 تئناف مع إجراء ما يلزم من تعديل.على هذا االس 186إىل  182) والفقرة (باء)، واملواد من 1الفرعية (

 )2016آذار/مارس  8(أضيفت يف 
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168المادة   

 الحكم

 

يُتلى احلكم يف جلسة علنية يكون الفريقان واملتضررون املشاركون يف اإلجراءات قد أبلغوا مبوعدها مسبًقا ويكون هلم   (ألف)
 ، الفقرة (باء).173احلق يف حضورها مع مراعاة أحكام املادة 

 
كن رأي خطي معلل وعند االقتضاء آراء شخصية أو يصدر احلكم بأكثرية القضاة ويرفق به أو يعقبه يف أقرب وقت مم  (باء)

 خمالفة. 
 

تبّلغ إىل املتهم الذي يكون رهن التوقيف ويف أقرب وقت ممكن نسخة عن احلكم وآراء القضاة حمررة بلغة يفهمها.  (جيم)
باللغة اليت  وتسّلم أيضاً، يف أقرب وقت ممكن، نسخ عن هذه املستندات إىل حمامي املتهم يف حال مثوله وهي حمررة

 يفهمها املتهم واللغة اليت حررت هبا أصال.
 

يف حال أعلنت براءة املتهم أو إدانته، يتخذ رئيس قلم احملكمة مجيع اإلجراءات الضرورية إلبالغه احلكم والعقوبة يف   (دال)
 حال القضاء هبا. 

 
 
 169المادة 

 العقوبة تحديدوضع الشخص المدان في انتظار 

 

 حتديدهم وكان غري حمتجز، جيوز لغرفة الدرجة األوىل أن تصدر مذكرة توقيف أو أمرًا باالحتجاز بانتظار إذا أدين املت

  )2012شباط/فرباير  8(صّححت يف الصيغة العربية يف  العقوبة.

 

 

 170المادة 

 وضع الشخص الذي أعلنت براءته

 )2016آذار/مارس  8حت يف حّ (صُ 

144 
 

 



 .مع مراعاة الفقرتني (باء) و(جيم)، يف حال صدور حكم بالرباءة أو قبول دفع بعدم االختصاص، يطلق سراح املتهم  (ألف)

 يف الدولة املضيفة بدون موافقة هذه الدولة. إطالق السراحال ميكن أن يتم 

 
إذا قام املدعي العام، لدى إصدار احلكم بالرباءة، بإبالغ غرفة الدرجة األوىل عن استئنافه، هلذه الغرفة، وبناًء على   (باء)

 طلبه وبعد االستماع إىل الفريقني، أن تصدر أمراً مبواصلة احتجاز املتهم يف انتظار البت يف طلب االستئناف.

  

جب الفقرة (باء) أن يستأنف األمر أمام غرفة االستئناف اليت تبت فيه خالل جيوز لشخص أعلنت براءته وحمتجز مبو   (جيم)
 .إطالق سراحهمخسة عشر يوًما وإال ُيصار إىل 

 
جيوز ألي متهم أمام احملكمة، بعد صدور حكم �ائي يقضي برباءته أو قرار �ائي يفيد بأنه ّمت توقيفه بطريقة غري  (دال)

كمة بسبب إساءة تطبيق أحكام العدالة إساءة خطرية، أن يتقدم إىل الرئيس بطلب قانونية أو احتجازه حتت سلطة احمل
للحصول على تعويض أو إلنصافه بطريقة أخرى مناسبة يف غضون ستة أشهر عقب صدور احلكم النهائي أو القرار 

 )2010الثاين/نوفمرب  تشرين 10النهائي. (أضيفت يف 
 

مؤلفة من ثالثة قضاة. وتفصل هذه الغرفة يف الطلب بعد االستماع إىل املدعي العام يف ُحييل الرئيس الطلب إىل غرفة  (هاء)
هذا الصدد. وتأخذ الغرفة يف االعتبار عواقب إساءة تطبيق أحكام العدالة على الوضع الشخصي واُألسري 

اإلنصاف اليت ميكن  واالجتماعي واملهين ملقدِّم الطلب عند احلكم بأي تعويض مناسب أو بأي شكل آخر من أشكال
 )2010الثاين/نوفمرب  تشرين 10تسويغها يف احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة (دال). (أضيفت يف 

 
 

 العقوبة تحديد القسم الخامس: 
 
 171المادة 

 إجراءات تحديد العقوبة 

 

إذا أدانت غرفة الدرجة األوىل املتهم، جيوز للمدعي العام والدفاع تقدمي أية معلومات ذات صلة ميكن أن تساعد غرفة   (ألف)
 ) 2009تشرين األول/أكتوبر  30الدرجة األوىل يف حتديد العقوبة املناسبة. (ُعّدلت يف 
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، الفقرة (جيم) شرط 87صوص عليها يف املادة جيوز للمتضررين املشاركني يف اإلجراءات ممارسة كل احلقوق املن (باء)
 )2009تشرين األول/أكتوبر  30احلصول على إذن من غرفة الدرجة األوىل. (ُعّدلت يف 

 
ُتطبق أيًضا اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرتني (ألف) و(باء) إذا أدانت غرفة الدرجة األوىل املتهم بعد أن أقر   (جيم)

 بالتهم املوجهة إليه.
 

تنزل غرفة الدرجة األوىل العقوبة بالنسبة إىل كل هتمة واردة يف قرار االهتام وتقرر إدغام العقوبات أو مجعها ما مل متارس   (دال)
 سلطتها بفرض عقوبة واحدة تتناول النشاط اجلرمي للمتهم مبجمله. 

 

 اإلجراءات عندما يكون ذلك ممكًنا.  تتلى العقوبة يف جلسة علنية حبضور املتهم واملتضررين املشاركني يف  (هـاء)
 
 

 172المادة 

 العقوبات

 

 جيوز احلكم على شخص مدان بالسجن لفرتة معينة ميكن أن تكون مدى احلياة. (ألف)

 

من النظام األساسي  2، الفقرة 24عند حتديد العقوبة، تأخذ غرفة الدرجة األوىل يف االعتبار العوامل املذكورة يف املادة   (باء)
 باإلضافة إىل عوامل أخرى منها:

 
 توافر الظروف املشددة؛  )1(

 
قبل إدانته توافر الظروف املخففة، مبا يف ذلك ما أبداه الشخص املدان من تعاون جوهري مع املدعي العام  )2(

 أو بعدها؛

 

 املمارسة العامة املتبعة يف لبنان فيما يتعلق بعقوبات السجن؛ )3(
 

 مدة العقوبة اليت قضاها الشخص املدان يف تنفيذ عقوبة فرضتها حمكمة دولة ما عن الفعل ذاته. )4(
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يف اجلرائم الداخلة ضمن حتسم من جمموع مدة العقوبة املدة اليت أمضاها الشخص املدان حمتجزًا للخضوع للتحقيق  (جيم)
اختصاص احملكمة أو يف انتظار تسليمه إىل احملكمة أو يف انتظار حماكمته من قبل غرفة الدرجة األوىل أو غرفة 

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30االستئناف. (ُعّدلت يف 

 

 

 173المادة 

 وضع الشخص المدان

 

تنفذ العقوبة فور إصدارها إال أن تنفيذها يُعّلق عند حصول استئناف وحىت صدور قرار االستئناف. ويبقى املتهم بالرغم  (ألف)
 . 102مع مراعاة أحكام املادة  101من ذلك قيد االحتجاز كما هو ملحوظ يف املادة 

 
التمهيدية أو الغرفة، أو كان ألي سبب آخر إذا كان قد أخلي سبيل الشخص املدان بقرار سابق من قاضي اإلجراءات  (باء)

طليقًا ومل يكن حاضرًا عند إصدار احلكم، تصدر غرفة الدرجة األوىل مذكرة توقيف حبقه. ويبّلغ املتهم، لدى توقيفه، 
 .174باحلكم باإلدانة وبالعقوبة املفروضة، وتتبع اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 

 

 

 174المادة 

 مكان السجن

 

تنفذ عقوبة السجن يف الدولة اليت يعينها رئيس احملكمة من قائمة الدول اليت أعربت عن استعدادها لقبول أشخاص  (ألف)
 مدانني. 

 
 ينقل الشخص املدان إىل تلك الدولة يف أقرب وقت ممكن بعد انقضاء مهلة االستئناف.   (باء)

 

 ظار إمتام ترتيبات نقله إىل الدولة اليت سينفذ فيها عقوبته.لدى احملكمة يف انت املدان موقوفًايبقى الشخص   (جيم)
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 175المادة 

 اإلشراف على تنفيذ عقوبة السجن

 

 تشرف احملكمة أو أية هيئة أخرى تعينها على تنفيذ مجيع العقوبات بالسجن.
 
 

 الفصل السابع

 إجراءات االستئناف
 
 176المادة 

 أحكام عامة

 

 جيوز تقدمي استئناف ألحد السببني اآلتيني:  (ألف)
 

 وجود خطأ يف مسألة قانونية يبطل القرار؛ )1(
 

 وجود خطأ يف الوقائع تسبب يف االستنكاف عن إحقاق احلق. )2(
 

تطبق قواعد اإلجراءات واإلثبات اليت تنظم اإلجراءات لدى غرفة الدرجة األوىل على اإلجراءات لدى غرفة االستئناف   (باء)

 مع إجراء ما يلزم من تعديل. 
 

 

 مكرر 176المادة 

 المسائل االولية
 )2016آذار/مارس  15يف عّدلت و  2010الثاين/نوفمرب  تشرين 29حت يف ُصحّ ،  2010الثاين/نوفمرب  تشرين 10يف (أضيفت 

 

، الفقرة (زاي)، 68اولياً بشأن أي مسألة يُثريها قاضي اإلجراءات التمهيدية مبوجب املادة  اً ُتصدر غرفة االستئناف قرار  (ألف)
 من دون الفصل يف املسائل املتعلقة حبقوق أي متهم قبل دراسة القضية دراسة كاملة.
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 قرارها، باالستماع إىل املدعي العام ورئيس مكتب الدفاع يف جلسة علنية. تقوم غرفة االستئناف، قبل إصدار (باء)
 

. وُحيال طلب 140حيق للمتهم أن يطلب إعادة النظر يف القرار األويل الصادر مبوجب الفقرة (ألف) عمًال باملادة  (جيم)
ملدعي العام بإطالع الدفاع على مجيع إعادة النظر إىل غرفة االستئناف يف غضون مدة ال تتجاوز ثالثني يوًما بعد قيام ا

 ).1، الفقرة (ألف)، الفقرة الفرعية (110املواد واإلفادات املشار إليها يف املادة 

 

 
 177المادة 

 طلب االستئناف 

 

  د أسباب االستئناف،بإيداع طلب استئناف حيدّ  (ألف)
 

يف غضون ثالثني يوًما من  168 جيوز للمدعي العام استئناف حكم بالرباءة صادر عمًال بأحكام املادة )1(
 تاريخ النطق باحلكم الذي بـُّرئ فيه مجيع املتهمني يف قرار اهتام من كّل التهم الواردة يف قرار االهتام؛

 

، أو عقوبة 168فريق استئناف حكم صادر عمًال بأحكام املادة ي يف مجيع احلاالت األخرى، جيوز أل )2(

 .العقوبةكم ون ثالثني يوًما من تاريخ النطق حب، يف غض171مفروضة عمالً بأحكام املادة 
 

 )2016آذار/مارس  8ويف  2013شباط/فرباير  20ُعّدلت يف ، 2009تشرين األول/أكتوبر  30(أضيفت يف 

 
، ُيسمح للفريق الذي يلتمس استئناف احلكم أو العقوبة طلب  168بعد صدور حكم باإلدانة وفًقا للمادة  (باء)

. يف هذه احلاالت، يُقدم طلب االستئناف املعلل يف مهلة ال تتجاوز 171االستئناف بعد إعالن احلكم عمًال باملادة 
 ) 2009ول/أكتوبر تشرين األ 30ثالثني يوًما من تاريخ إعالن احلكم. (أضيفت يف 

 
ينبغي أن يشري طلب االستئناف إىل األمر أو القرار أو احلكم املطعون فيه وإىل تاريخ إيداعه و/أو الصفحة يف مدونة  (جيم)

اجللسات، وموضوع األخطاء املزعومة واإلجراء امللتمس. جيوز لغرفة االستئناف أن تسمح بتعديل األسباب االستئنافية 
 2009تشرين األول/أكتوبر  30ذلك. (ُعّدلت وأعيد ترقيمها يف ر ربّ تأسباب مقبولة املقّدم إذا تضّمن الطلب 

 )2012شباط/فرباير  8العربية يف  ةصّححت يف الصيغو 
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  178المادة 

 تقديم إحدى الدول طلًبا بإعادة المحاكمة 

 

جيوز لدولة معنية مباشرة بقرار متهيدي أصدره قاضي اإلجراءات التمهيدية أو غرفة الدرجة األوىل، أن تطلب، خالل   (ألف)
مخسة عشر يومًا تلي إصدار القرار، إعادة النظر بشأنه من قبل غرفة االستئناف إذا كان ذلك القرار يتعلق مبسائل 

 كمة. ختص املصلحة العامة وتدخل يف إطار صالحيات احمل
 

تستمع غرفة االستئناف إىل الفريق الذي أصدرت غرفة الدرجة األوىل بناًء على طلبه القرار املطعون فيه. جيوز   (باء)
 االستماع إىل الفريق اآلخر إذا رأت غرفة االستئناف أن مصلحة العدالة تقتضي ذلك. 

 
 إلجراءات، تنفيذ القرار املطعون فيه. جيوز لغرفة االستئناف، أن توقف، يف أية مرحلة من مراحل ا  (جيم)

 
 مع إجراء ما يلزم من تعديل. 187تطبق املادة  (دال)

 
 

 179المادة 

 ملف االستئناف

 

 يتكون ملف االستئناف من ملف احملاكمة لدى غرفة الدرجة األوىل كما هو مصدق عليه من قبل رئيس قلم احملكمة. 
 

 180المادة 

 نسخ ملف االستئناف

 

 يتوىل رئيس قلم احملكمة حتضري عدد كاف من النسخ عن ملف االستئناف لكل قاٍض يف غرفة االستئناف وللفريقني. 
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 181المادة 

 الجلسة التمهيدية لالستئناف 

 

لغرفة االستئناف أو للقاضي الرئيس الدعوة جللسة يف األسابيع الستة اليت تلي إيداع طلب االستئناف، ومن مث يف 
األسابيع الثمانية اليت تلي اجللسة التمهيدية األخرية لالستئناف، من أجل إتاحة الفرصة ألي حمتجز بعرض املسائل ذات الصلة، 

 ك بانتظار صدور احلكم. مبا يف ذلك وضعه العقلي واجلسدي، وذل
 

 

 182المادة 

 مذكرة المستأِنف

 

تودع مذكرة املستأِنف اليت تتضمن كل احلجج واملراجع خالل مخسة وسبعني يومًا من تاريخ إيداع طلب االستئناف  (ألف)

. وإذا اقتصرت مذكرة املستأِنف على العقوبة فقط، تودع خالل ثالثني يوماً من تاريخ إيداع طلب 177مبوجب املادة 
 . 177االستئناف مبوجب املادة 

 
عي العام هو الفريق املستأِنف، يصرح يف مذكرة االستئناف بأنه كشف عن كل املواد املتوفرة لديه وقت إذا كان املد  (باء)

 إيداع املذكرة. 
 
 
 183المادة 

 مذكرة المستأنف عليه

 

ا تودع مذكرة املستأَنف عليه اليت تتضمن كل احلجج واملراجع خالل ستني يومًا من تاريخ إيداع مذكرة املستأِنف. وإذ (ألف)
 اقتصرت مذكرة املستأَنف عليه على العقوبة، تودع خالل واحد وعشرين يوماً من تاريخ إيداع مذكرة املستأِنف. 

 
إذا كان املدعي العام هو الفريق املستأَنف عليه، يصرح يف مذكرة املستأنف عليه بأنه كشف عن كل املواد املتوفرة لديه   (باء)

 وقت إيداع املذكرة. 
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 184المادة 

 المذكرة الجوابية

 

جيوز للمستأِنف إيداع مذكرة جوابية خالل مخسة عشر يوًما من تاريخ إيداع مذكرة املستأَنف عليه. إذا اقتصرت املذكرة 
 اجلوابية على العقوبة، تودع خالل عشرة أيام من تاريخ إيداع مذكرة املستأنف عليه.

 
 

 

185المادة   

 موعد الجلسة

  

، تعّني غرفة االستئناف موعد اجللسة 184و 183و 182بعد انقضاء مهل إيداع املذكرات املنصوص عليها يف املواد 

 ويبلغ رئيس قلم احملكمة الفريقني بذلك. 
 
 
 186المادة 

 األدلة اإلضافية

 

ب أن حيدد الطلب بوضوح جيوز ألي فريق أن يتقدم بطلب يلتمس فيه تقدمي أدلة إضافية أمام غرفة االستئناف. جي (ألف)
 ودقة الوقائع احملددة اليت اعتمدهتا غرفة الدرجة األوىل واليت تتناول األدلة اإلضافية.

 
جيوز للفريق اآلخر إيداع جوابه خالل ثالثني يوًما، وللفريق الذي طلب تقدمي األدلة اإلضافية أن يودع خالل مخسة  (باء)

 عشر يوًما رًدا على اجلواب.
 

وجدت غرفة االستئناف أن األدلة اإلضافية مل تكن متاحة خالل احملاكمة رغم بذل العناية الواجبة، وأ�ا ذات صلة  إذا (جيم)
وموثوقة، تقرر إن كان من شأ�ا أن تشكل عامًال حامسًا يف التوصل إىل قرار خالل احملاكمة. إذا قررت غرفة االستئناف 

 ألدلة املقابلة.قبول األدلة اإلضافية، حتدد مهلة إليداع ا
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بعد إصدار غرفة االستئناف القرار بقبول أدلة إضافية، جيوز للفريق اآلخر تقدمي أدلة مقابلة وتقرر غرفة االستئناف  (دال)
 إمكانية قبول األدلة املقابلة هذه.

 
هيدية حول مفاعيل هذه عندما تصدر غرفة االستئناف القرار بقبول األدلة اإلضافية، حيق للفريقني إيداع مذكرات مت (هاء)

األدلة اإلضافية وذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ انقضاء املهلة احملددة إليداع األدلة املقابلة يف حال مل تودع هذه 
 األدلة. أما يف حال أودعت، تكون املهلة ثالثني يوًما من تاريخ القرار الذي قضى بقبوهلا. 

 
تأخذ غرفة االستئناف بعني االعتبار إلصدار حكمها النهائي هذه األدلة اإلضافية واألدلة املقابلة فضًال عن األدلة اليت  (واو)

 سبق تقدميها يف الدعوى.  
 

 جيوز لغرفة االستئناف بعد مساع الفريقني أو عدمه البت يف طلب الدليل اإلضايف قبل أو خالل جلسة االستئناف. (زاي)

  

ذا قدم االستئناف من قبل عدة متهمني، فإن األدلة اإلضافية اليت تقبل باسم أحدهم، يف حال كانت مهمة، تؤخذ يف إ (حاء)
 االعتبار بالنسبة إليهم مجيًعً◌ا. 

 
 

 187المادة 

 إجراءات االستئناف المستعجلة 

 

، مكرر 60 ةاملادأحكام مبوجب  ةقّدمواالستئنافات املالتمهيدية  اتستئنافالا يُنظر يف، خبالف ذلكقرار  يصدرما مل   (ألف)
 السجل بناء على على وجه االستعجال ، الفقرة (طاء)152املادة و  ، الفقرة (زاي)،135الفقرة (ميم)، واملادة 

، أو للقاضي الناظر يف قضايا التحقري، وفق مقتضى أو لغرفة الدرجة األوىل ،لقاضي اإلجراءات التمهيدية األصلي
 )2016 آذار/مارس 8عّدلت يف ( .فحسب مذكرات خطيةبناء على االستئناف دعاوى البت يف  وجيوز .الاحل

 

 على إجراءات االستئناف هذه. 185إىل  180 من املواد سري أحكامال ت  (باء)
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 188المادة 

 القرار االستئنافي

 

االقتضاء بناًء على األدلة اإلضافية واألدلة املقابلة اليت  تصدر غرفة االستئناف قرارها بناًء على ملف االستئناف وعند (ألف)
 .186قبلت مبوجب املادة 

 
يصدر القرار بأكثرية القضاة. ويرفق به أو يعقبه يف أقرب وقت ممكن رأي خطي وعند االقتضاء اآلراء الشخصية أو   (باء)

 املخالفة. 
 

دائي و/أو العقوبة أو إعادة النظر فيهما. جيوز هلا، عندما تقتضيه جيوز حملكمة االستئناف تصديق أو فسخ احلكم االبت (جيم)
 مصلحة العدالة، أن تأمر مبحاكمة املتهم من جديد من قبل غرفة يف الدرجة األوىل.

 
ق يُتلى احلكم يف جلسة علنية يكون الفريقان كما املتضررون املشاركون يف اإلجراءات قد أبلغوا مسبًقا مبوعدها وهلم احل  (دال)

 يف حضورها.

 

 189المادة 

 وضع المتهم بعد صدور القرار االستئنافي

 

 يعترب قرار غرفة االستئناف بتقرير اإلدانة أو تصديقها أو حتديد العقوبة أو تصديقها نافًذا منذ تاريخ تالوته. (ألف)

 
إذا مل يكن املتهم حاضرًا وقت تالوة القرار اإلستئنايف، إما بسبب تربئته يف وقت سابق من مجيع التهم أو ألي سبب   (باء)

 آخر، جيوز لغرفة االستئناف إصدار القرار يف غيابه، وتأمر، يف حال احلكم باإلدانة، بتوقيفه أو بتسليمه إىل احملكمة. 
 

 إطالق السراحفوراً ما مل يكن مثة هتم أخرى ضده. ال يتم  يطلق سراحهد قيد االحتجاز، عند إعالن براءة املتهم املوجو  (جيم)

آذار/مارس  8حت يف حّ صُ و  2009تشرين األول/أكتوبر  30يف الدولة املضيفة بدون موافقتها. (ُعّدلت يف 
2016( 
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 الفصل الثامن

 إعادة المحاكمة
 
 190المادة 

 طلب إعادة المحاكمة

 

إذا اكتشفت بعد صدور احلكم النهائي أدلة جديدة مهمة مل تكن معروفة من الفريق ذات املصلحة وقت سري   (ألف)

اإلجراءات واليت من شأ�ا أن تؤثر يف احلكم بصورة حامسة ومل يكن من املمكن اكتشافها ببذل العناية الكافية، جيوز 
لنهائي، تقدمي طلب إىل الغرفة اليت أصدرت احلكم للدفاع أو للمدعي العام، خالل عام واحد من صدور احلكم ا

إلعادة احملاكمة بشأن حكم باإلدانة أو الرباءة أو العقوبة. إذا مل يعد قضاة الغرفة األصلية أعضاء يف احملكمة وقت 
ًقا تقدمي طلب إعادة احملاكمة، للرئيس أن يطلب من األمني العام تسمية قاضًيا بديًال أو أكثر للحلول حملهم، وف

 )2009تشرين األول/أكتوبر  30لإلجراء املنصوص عليه يف النظام األساسي. (ُعّدلت يف 
 

 تودع املذكرة اجلوابية على طلب إعادة احملاكمة خالل ستني يوًما من تاريخ إيداع الطلب.  (باء)
 

 تودع املذكرة بالرد على املذكرة اجلوابية خالل ثالثني يوًما من تاريخ إيداع هذه األخرية.  (جيم)

 

 191المادة 

 اإلجراءات التمهيدية

 

على أن من شأن األدلة اجلديدة يف حال حتققها أن تعترب  190إذا اتفق أكثرية قضاة الغرفة املشكلة وفًقا للمادة 
 رفة النظر يف احلكم وتصدر حكًما جديًدا بعد االستماع إىل الفريقني. حامسة للوصول إىل قرار، تعيد الغ

 

 192المادة 

 االستئناف

 

 اكمة وفًقا ألحكام الفصل السابع.جيوز استئناف احلكم الصادر عن غرفة الدرجة األوىل بعد إعادة احمل
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 193المادة 

 إعادة القضية إلى غرفة الدرجة األولى 

 

إذا كان احلكم موضوع إعادة احملاكمة قيد االستئناف وقت إيداع طلب إعادة النظر، جيوز لغرفة االستئناف إعادة 
 القضية إىل غرفة الدرجة األوىل للبت يف الطلب. 

 

 الفصل التاسع 

 

 العفو وتخفيض العقوبة

 

 194المادة 

 التبليغ المقدم من الدول

 

كوم عليه عقوبة السجن جييز إفادته من العفو أو من ختفيض العقوبة، على الدولة إذا كان قانون الدولة حيث ينفذ احمل
 أن تبّلغ احملكمة بذلك. 

 
 195المادة 

 الفصل من جانب الرئيس

 

يقرر رئيس احملكمة، بناًء على هذا التبليغ وبالتشاور مع أعضاء جملس القضاة وقضاة الغرفة اليت قضت بالعقوبة، ما إذا  

 كان يقتضي منح العفو أو ختفيض العقوبة. 
 

 
 196المادة 

 القواعد العامة لمنح العفو أو تخفيض العقوبة

 
العقوبة، يأخذ الرئيس يف االعتبار السيما مدى خطورة اجلرمية أو لتقرير ما إذا كان يقتضي منح العفو أو ختفيض 

اجلرائم اليت أدين هبا السجني، واملعاملة اليت يلقاها سجناء يف وضع مماثل، وما يظهره السجني من رغبة يف إعادة التأهيل، 
 باإلضافة إىل مدى تعاونه اجلوهري مع املدعي العام.

156 
 

 




	STL-BD-2009-01-Rev.9
	المحتويات
	الفصل الأول    أحكام عامة
	القسم الأول     مبادئ أساسية
	المادة 1      بدء النفاذ
	المادة 2      المعاني
	المادة 3      تفسير القواعد
	المادة 4     عدم التقيد بالقواعد
	المادة 5     تعديل القواعد
	المادة 6     النصوص ذات الحجية
	القسم الثاني     المهل
	المادة 7     أحكام عامة
	المادة 8     المهلة لإيداع اللوائح الجوابية على الطلبات
	المادة 9     تعديل المهل
	القسم الثالث     اللغات
	المادة 10     اللغات الرسمية ولغات العمل
	المادة 142    وسائل الإكراه
	المادة 143    التصريحات التمهيدية
	المادة 144    تصريحات المتهم واستجوابه
	المادة 145    استجواب الشهود
	المادة 146    تقديم الأدلة
	المادة 147    مطالعة المدعي العام والمرافعات
	المادة 148    المذاكرة
	القسم الثالث      الأدلة
	المادة 149     أحكام عامة
	المادة 150    شهادة الشهود
	المادة 151    نقل الشهود المحتجزين
	المادة 152    شهادة الزور بعد حلف اليمين
	المادة 153    الإقرارات
	المادة 154     قبول المستندات
	المادة 155  قبول الإفادات الخطية والنصوص المدونة بدلاً من الشهادة الشفهية
	المادة 156 استخدام إفادات خطية ونصوص مدونة بدلاً من الاستجواب الرئيسي
	المادة 157 الإفادات المعطاة بناءً على أمر من غرفة الدرجة الأولى
	المادة 158  الأشخاص المتخلّفون عن الحضور
	المادة 159 إفادات الشهود الذين لم تكشف هويتهم
	المادة 160 المحضر القضائي
	المادة 161  شهادة الخبراء الشهود
	المادة 162 استبعاد أدلة معينة
	المادة 163  سرية المداولات بين المحامي وموكله
	المادة 164  سرية المعلومات والأدلة التي هي بحيازة الحركة الدولية للصليب الأحمر الدولي وحركة الهلال الأحمر
	المادة 165 صلاحية الغرفة في طلب أدلة إضافية
	المادة 166 برنامج الحماية
	القسم الرابع الحكم
	المادة 167 الحكم بالبراءة بعد مطالعة المدعي العام
	المادة 168 الحكم
	المادة 169 وضع الشخص المدان في انتظار تحديد العقوبة
	المادة 170 وضع الشخص الذي أُعلنت براءته
	القسم الخامس  تحديد العقوبة
	المادة 171 إجراءات تحديد العقوبة
	المادة 172 العقوبات
	المادة 173 وضع الشخص المدان
	المادة 174 مكان السجن
	المادة 175 الإشراف على تنفيذ عقوبة السجن
	الفصل السابع  إجراءات الاستئناف
	المادة 176 أحكام عامة
	المادة 176 مكرر المسائل الاولية
	المادة 177  طلب الاستئناف
	المادة 178 تقديم إحدى الدول طلبًا بإعادة المحاكمة
	المادة 179 ملف الاستئناف
	المادة 180 نسخ ملف الاستئناف
	المادة 181 الجلسة التمهيدية للاستئناف
	المادة 182 مذكرة المستأنف
	المادة 183 مذكرة المستأنف عليه
	المادة 184  المذكرة الجوابية
	المادة 185 موعد الجلسة
	المادة 186 الأدلة الإضافية
	المادة 187  إجراءات الاستئناف المستعجلة
	المادة 188 القرار الاستئنافي
	المادة 189 وضع المتهم بعد صدور القرار الاستئنافي
	الفصل الثامن   إعادة المحاكمة
	المادة 190 طلب إعادة المحاكمة
	المادة 191 الإجراءات التمهيدية
	المادة 192 الاستئناف
	المادة 193 إعادة القضية إلى غرفة الدرجة الأولى
	الفصل التاسع  القواعد العامة لمنح العفو أو تخفيض العقوبة
	المادة 194 التبليغ المقدم من الدول
	المادة 195 الفصل من جانب الرئيس
	المادة 196 القواعد العامة لمنح العفو أو تخفيض العقوبة
	الفصل الأول
	القسم الأول: مبادئ أساسية
	المادة 3
	المادة 4
	في حال عدم تقيد أحد الفريقين أو مكتب الدفاع أو أحد المتضررين المشاركين في الإجراءات بأحكام القواعد الحاضرة، يحق لأحد الفريقين أو أحد المتضررين المشاركين في الإجراءات تقديم اعتراض للشكوى من هذه المخالفة وذلك في مهلة أسبوعين من تاريخ علمهم بها، كما يحق ...
	المادة 5
	المادة 6
	القسم الثاني: المهل
	المادة 7
	(ألف)  لا يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو للغرفة، حسب الحالة، رفض إخلاء السبيل إلا إذا اقتنعا بأن التوقيف المؤقت ضروري: (1) من أجل ضمان حضور الشخص أثناء المحاكمة، (2) أو من أجل ضمان ألا يعرقل الشخص التحقيق أو الإجراءات أو يعرّضهما للخطر، على سبيل ال...
	الإفادات المعطاة بناءً على أمر من غرفة الدرجة الأولى
	يجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تأمر، تحقيقًا لمصلحة العدالة، بتلقي الإفادات وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة 123، الفقرات (باء) و(جيم) و(دال)، مع إجراء ما يلزم من تعديل.
	الأشخاص المتخلّفون عن الحضور
	(عُدّلت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)
	المادة 159
	إفادات الشهود الذين لم تكشف هويتهم
	المادة 166
	برنامج الحماية
	(عُدّلت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)
	(ألف)  ينشىء رئيس القلم برنامج حماية ضمن وحدة المتضررين والشهود لغرض حماية الأشخاص عبر تأمين إقامتهم في دولة ثالثة. ويتخذ رئيس القلم كل الإجراءات اللازمة لترتيب إقامة الأشخاص والمقربين منهم المعرضين، وفقًا لقرار رئيس القلم، للأذى الشديد أو للموت الداه...
	(باء)     يجوز لفريق أو لممثل قانوني التقدم بطلب إلى المدعي العام نيابة عن أحد الأشخاص لإدخاله في برنامج الحماية. (أضيفت في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2009)
	(ألف)  مع مراعاة الفقرتين (باء) و(جيم)، في حال صدور حكم بالبراءة أو قبول دفع بعدم الاختصاص، يطلق سراح المتهم. لا يمكن أن يتم إطلاق السراح في الدولة المضيفة بدون موافقة هذه الدولة.

