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اف تنظيـ المجتمع أمر حتـ عمى الدولة ضرورة حماية المصالح العميا مف خطر

المجرميف واالنتياكات الصارخة تجاىيا ،إذ بعد تحوؿ الحياة داخؿ الدولة مف الفوضى
واالنفالت إلى االستقرار والثبات ،إذ أراد األرفراد الخروج مف حياة التيديد والخؼ أباف
المجتمعات البدائية وسيطرة حكـ الفوضى واالنظمة العشائرية عمى حياتيـ أصبحت ضرورة

البحث عف سبؿ تحمي وتؤمف حياة األرفراد مف ىذه المخاطر وظيور الدولة باعتبارىا تنظيـ

سياسي وقانوني تيدؼ إلى حماية المجتمع وتحقيؽ مصالحيا العميا  ،بدأت البحث عف وظيفة
تأخذ عمى عاتقيا مسألة الدرفاع عف ىذه المصالح وتورفير األمف والطمأنينة لألرفراد مف جراء

أرفعاؿ المجرميف التي ال تنتيي  ،وجدت وظيفة المدعي العاـ كأحد أىـ الوسائؿ الكفيمة لمدرفاع

عف ىذه الحقوؽ وحمايتيا مف ناحية المحاكـ الوطنية مف جية  ،والمحاكـ الدولية مف جية

أخرى اذ نصت واكدت العديد مف ىذه المحاكـ عمى ضرورة وجود وظيفة المدعي العاـ رفييا

سواء اكاف تمؾ المحاكـ مؤقتة أـ دائمية كالمحكمة الجنائية الدولية الذتي نصت عمى اف تتألؼ
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المحكمة مف عدة اجيزة رئيسية مف ضمنيا جياز المدعي العاـ الذي يمعب دو ار ميما اثناء
النظر رفي الدعاوي بدءاً مف مرحمة جمع المعمومات واإلحالة مرو ار بالمحاكمة وتوجيو التيـ
باإلضارفة إلى االستئناؼ .

وقد أردنا مف خالؿ بحثنا المتواضع ىذا التعريؼ بالمدعي العاـ الوطني والدولي وبياف ابرز

مياميما وصالحياتيما اثناء ارتكاب اشخاص كال القانونيف الجرائـ الماسة بحقوؽ االشخاص
االخريف داخؿ نظاميما مف اجؿ انزاؿ العقاب الالزـ بمرتكبي تمؾ الجرائـ .
مشكمة البحث

تكمف مشكمة البحث رفي تزايد اإلجراـ واالنتياكات لألرفراد داخؿ الدوؿ والمجتمع الدولي
،والذي بدوره تـ تشكيؿ المحكمة الجنائية الدولية مف اجؿ عدـ ارفالت االشخاص مف العقاب

إذا لـ تكف القوانيف الداخمية تستطيع محاكمتيـ ،رفسنحاوؿ اف نسمط الضوء عمى توضيح دور
المدعي العاـ وصالحيتو رفي النظاـ القانوني الوطني والدولي.
أىمية البحث
تكمف أىمية الموضوع رفي مجاؿ دراسة القانوف الجنائي مف ناحية تعريؼ ونشأة المدعي
العاـ الوطني باإلضارفة إلى الوقوؼ عمى أىـ ميامو اثناء رفترة ارتكاب الجرائـ بدءا مف التحقيؽ

مرو ار بالمحاكمة واالستئناؼ  ،أما مف الناحية االخرى تتعمؽ بالقانوف الدولي مف خالؿ الوقوؼ
عمى دور المدعي العاـ رفي المحاكـ الجنائية الدولية مف خالؿ ايراد تعريفو وتشكيمتو رفضال
عف دوره رفي مراحؿ محاكمة االشخاص اثناء نظر الدعاوي الخاصة بيـ اماـ المحاكـ الدولية.
منيجية البحث
اف المنيجية المتبعة رفي بحثنا ىذا تكوف ورفؽ المنيج التحميمي المقارف لبياف الدور الممنوح

لممدعي العاـ رفي القانوف الوطني العراقي ومف ثـ بياف ميامو ورفؽ القانوف الدولي واالنظمة

الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية .
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خطة البحث
رفي ضوء ماتقدـ وبغية تسميط الضوء عف كثب حوؿ الموضوع  ،ارتأينا تقسيـ بحثنا

ىذا إلى مبحثيف أساسييف ،نتكمـ رفي األوؿ عف تعريؼ ونشأة المدعي العاـ الوطني وميامو

والذي سوؼ يكوف مف خالؿ مطمبيف ،اما المبحث الثاني رفيكوف متعمقا بالقانوف الدولي الذي

بيف وأكد عمى دور المدعي العاـ مف خالؿ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية والذي

يكوف ايضا م ف خالؿ مطمبيف ،ونرجوا اف نكوف قد قدمنا شيئا متواضعا ومفيدا رفي ىذا

الموضوع.
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المبحث الول
التعريف بالمدعي العام الوطني وميامو

اف التطرؽ الي موضوع البد أف يسبقو مقدمة بسيطة حوؿ تعريفو ونشأتو مف اجؿ

الوقوؼ عمى ابرز الجوانب التي تكممت حولو ،وكما نعمـ باف المدعي العاـ الوطني العراقي قد
مرت رفترة طويمة عمى وجوده إلى أف وصؿ إلى يومنا ىذا وأعطيت لو الصالحيات والمياـ

المثقمة مف اجؿ حماية مصالح المجتمع وامنو  ،ورفي ضوء ذلؾ ارتأينا تقسيـ ىذا المبحث إلى

مطمبيف نتكمـ رفي األوؿ عف تعريؼ ونشأة المدعي العاـ الوطني العراقي ،أما المطمب الثاني
سيكوف عف دور ومياـ المدعي العاـ رفي الجريمة .
المطمب الول

تعريف ونشأة المدعي العام العراقي
اف مسألة نشأة االدعاء العاـ مف المسائؿ المعقدة وقد حممت الكثير مف االرفكار تجاىيا،

اذ ىناؾ رفريؽ يرى باف المدعي العاـ مف أصؿ روماني وحجتيـ رفي ذلؾ أف الروماف رفي
المرحمة االخيرة مف نظـ االتياـ قد عررفوا الحاكـ المحمي الذي كاف يقوـ بوظيفة تقابؿ وظيفة

المدعي العاـ رفي بعض النظـ الحديثة  ،رفي حيف يرى رفريؽ أخر باف وظيفة المدعي العاـ

كانت معرورفة مف قبؿ المصرييف القدماء  ،حيث كاف نواب الممؾ يباشروف وظيفة التحقيؽ
()1

واالتياـ

.

اما الفريؽ الثالث يرى باف المدعي العاـ ذو أصؿ رفرنسي النشأة ،اذ يرجع تاريخ نشوءه
إلى القرف الرابع عشر حينما قويت سمطة الممؾ وامتد نفوذه ليشمؿ المممكة رفقد عيف مف يمثمو
أماـ المحاكـ وكانت الغاية األساسية ىي مراقبة تنفيذ األحكاـ التي كانت أغمبيا غرامات مالية

( )1للمزيد حول ىذا ينظر  :حممود حممد مصطفى تطفطوق نطن ون اإرجطرا ات اجلننئيط
ت1969تص .22

مصطر ريهاىطن مطد الطدريل ال رطيط تط1ت القطنىرة
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تعود رفائدتيا عمى الخزينة الممكية  ،رفيو كاف يمثؿ الممؾ وليس المصمحة العامة ونتيجة لمتطور
()1

أصبح ىؤالء يمثموف المصمحة العامة

.

أما نشأة ىذه الوظيفة رفي العراؽ القديـ (بالد وادي الرارفديف) ،رفقد عرؼ القوانيف
واالصالحات االجتماعية أكثر مف ( 2500سنة ؽ.ـ) حيث أف االلواح الطينية التي تـ العثور
عمييا رفي مدف العراؽ القديـ بينت اف العراقيوف القدماء قد عررفوا التشريع قبؿ غيرىـ مف
()2

شعوب المنطقة كالشعوب االيرانية أو مصر الفرعونية القديمة

.

ورغـ االلواح التي تـ العثور عمييا والتي كانت تنظـ المعامالت كالعقود والوصايا  ،وكذلؾ

ق اررات المحاكـ التي تدؿ عمى مدى التنظيـ وعمى حرص العراقييف عمى عدالة األحكاـ وحؽ

الدرفاع وحضور المتيـ إلى المحكمة واتاحة الفرصة امامو لغرض الدرفاع عف نفسو  ،اال اننا
()3

النستطيع القوؿ باف العراؽ القديـ قد عرؼ وظيفة االدعاء العاـ بمعناه المعروؼ حالياً

.

كما اف الشريعة االسالمية ىي االخرى التي عررفت نظاـ الحسبة والمظالـ ومبدأ مجانية

القضاء وأليات اختيار القضاة واالشخاص ليذه المناصب الحساسة والميمة رفي المجتمعات(،)4
()5

اال انيا لـ تعرؼ وظيفة مستقمة باسـ االدعاء العاـ

.

رفوظيفة المدعي العاـ ىي وظيفة حديثة النشأة نسبيا واف نشأتو تعود إلى القرف الرابع عشر
رفي رفرنسا عمى االرجح الف العراؽ لـ يعرؼ وظيفة المدعي العاـ اال مف خالؿ تطبيؽ القوانيف

العثمانية رفي العراؽ

()6

.

اذ اف غالبية القوانيف العثمانية قد اقتبست مف التشريعات الغربية  ،مثال صدر قانوف

الجزاء العثماني سنة( )1840ومف ثـ أعقبو قانوف أخر سنة( )1851وتـ الغائيما رفي
سنة( )1858أباف صدور قانوف الجزاء العثماني الذي اقتبس مف قانوف العقوبات الفرنسي ،
( )1أ.عبداالما ال كيلي تشرح نن ون اصول احملنكمنت اجلزائي تدرين طب ت مكتب السنهوقي تلبننن ت 2115تص.65
()2د.فوزي قشيد ت الشرائع ال راني القدمي ت درين طب ريسن شرت ص  7ريمنط دىن.
( )3عبداالما ال كيلي ت ادلصدق السنطق ت ص .65
()4د .أدم ريىيب النداريي ريد.ىنشم احلنفظت طنقيخ القن ونت رجنم طغداد ت1989ت ص 241ريمنط دىن .
( )5عبداالما ال كيلي ت ادلصدق اعاله ت ص .65
( )6عبداالما ال كيلي ت ادلصدق ىسو اعاله ت ص .65
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بينما كاف قوانيف الجزاء العثمانية التي سبقتو مقتبسة مف الفقو االسالمي والذي اعتمد عمى ىذا
()1

القانوف سنة()1879

.

اما قانوف االدعاء العاـ العراقي رفيعود ظيوره إلى سنة ( )1918إذ وضع أصوؿ المحاكمات

الجزائية البغدادي مف قبؿ القائد العاـ لقوات االحتالؿ البريطاني ،والذي حؿ محؿ قانوف اصوؿ
المحاكمات الجزائية العثمانية ودخمت حيز التنفيذ سنة ( ،)1919وقد صدر بعده قانوف ذيؿ

قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية البغدادي سنة()1931

()2

.

وقد عرؼ ىذا القانوف وظيفة النائب العمومي ومف ثـ قانوف سنة ( )1932الذي بيف بشكؿ

تفصيمي صالحية االدعاء العاـ ومف ثـ قانوف االصوؿ الجزائية العراقي سنة ( )1971واخي ار

قانوف االدعاء العاـ المرقـ ()159سنة ( 1979المعدؿ)

()3

.

إذا مرت مدة طويمة إلى اف تـ اعتماد قانوف وطني خاص حوؿ االدعاء العاـ وميامو رفي

العراؽ ،اذ كما نعمـ دائما دوؿ االحتالؿ تريد أف تطبؽ وتنفذ قوانينيا وسياساتيا عمى الدوؿ
المحتمة  ،وكذلؾ بعد استقالؿ العراؽ وتوجو الحكومات نحو تنظيـ امور الدولة ووضع سياسة

عامة حوليا رفي كارفة النواحي ،اصبح االدعاء العاـ أحد الجيات التي أرادت الدولة مف خالليا

انظيـ اعماليا مف اجؿ حماية المجتمع وتطوره وكذلؾ تقميؿ اإلجراـ وعقوبة مرتكبييا مف خالؿ

ابراز دور الدولة رفييا.

بعد صدور الدستور العراقي الحديث رفي ( )2005نص عمى أف تتألؼ السمطة القضائية

العراقية مف:
(مجمس القضاء االعمى ،والمحكمة االتحادية العميا ،ومحكمة التمييز االتحادية ،وجياز
االدعاء العاـ ،وىيئة االشراؼ القضائي ،والمحاكـ االتحادية االخرى التي تنظـ ورفقا لمقانوف).

()1د.أدم ريىيب النداريي ريد.ىنشم احلنفظ ت مصدق سنطق تص ..251
( )2د.ادم ريىيب ريد.ىنشم احلتىظت ادلصدق ىسو اعاله ت .251
( )3عبداالما ال كيلي ت ادلصدق اعاله ت ص .66
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اذ أكد الدستور عمى أىمية دور االدعاء العاـ الوطني وقد ذكرىا مع أعضاء السمطة

القضائية األساسية التي يتكوف منيا ىذه السمطة)

()1

.

ورفي عاـ  2006صدر القانوف رقـ ( )10لسنو  2006والمتعمؽ بتعديؿ قانوف االدعاء
العاـ رقـ ( )159لسنو ()1979والمنشور رفي الوقائع العراقية بالعدد ( )4028رفي ( /13تشريف

الثاني  ) 2006/والذي عد أعضاء االدعاء العاـ المستمروف رفي الخدمة قضاة ورفؽ الدرجات

والصنوؼ واالقدمية والمناصب التي ىـ عمييا عند صدورىذا القانوف وتسرى عمييـ األحكاـ

التي تسرى عمى القضاة ويتمتعوف بجميع حقوؽ القضاة وامتيازاتيـ
اما قانوف االدعاء العاـ العراقي رفقد بينت -:
أوال – يتكوف جياز االدعاء العاـ مف :

ا – رئيس االدعاء العاـ.

ب – نائبيف لرئيس االدعاء العاـ.
جػ  -مدع عاـ رفي كؿ مف :
 – 1محكمة التمييز.

 – 2محكمة العدؿ العميا.
 – 3المنطقة االستئنارفية.
 – 4محكمة الجنايات.

 – 5المؤسسة العامة لالصالح االجتماعي.

د – نواب المدعي العاـ.

ثانيا:يكوف مقر رئيس االدعاء العاـ رفي بغداد ،وتشمؿ اختصاصاتو جميع انحاء الجميورية

العراقية

()1
()2

()2

.

ص ادلندة ( )89مد الدستوق ال راني الننفذ لسن 2115
ص ادلندة ( )29مد نن ون االدعنم ال نم ال راني ادلرنم ( )159لسن  1971ادل دل .
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المطمب الثاني

ميام المدعي العام الوطني العراقي
بعد أف بينا رفي المطمب األوؿ التطور الذي حصؿ رفي وظيفة المدعي العاـ
والمراحؿ التي مر بيا مف خالليا إلى أف تـ وصوليا إلى يومنا ىذا ليكوف لالدعاء العاـ ىذا

الدور البارز والحيوي رفي الجرائـ المرتكبة داخؿ الدولة والمخمفة أضرار كبيرة عمى أرفراد ونظاـ
المجتمع  ،ارتأينا اف نبيف رفي ىذا المطمب المياـ األساسية والدور الحيوي التي ينفرد بيا
االدعاء العاـ رفي العراؽ ورفي ضوء ذلؾ قسمنا ىذا المطمب إلى ثالثة أرفرع نتكمـ رفي األوؿ عف

دوره رفي مرحمة التحري وجمع األدلة  ،أما رفي الثاني نتكمـ عف دوره رفي مرحمة المحاكمة
والطعف رفي األحكاـ  ،أما رفي الثالث واألخير سوؼ نتكمـ عف دوره رفي مرحمة تنفيذ األحكاـ.
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الفرع الول

دوره في مرحمة التحري وجمع الدلة والتحقيق
التحري مرحمة سابقة لمتحقيؽ االبتدائي ،اذ يتولى إجراءىا اعضاء الضبط القضائي،
الذيف بينتيـ المادة( )39مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ( )23لسنة 1971

المعدؿ

()1

.

وتيدؼ إلى البحث عف األدلة وجمعيا ،وتقديميا أصوليا لمجيات التحقيقية المختصة باتخاذ
الق اررات القضائية رفي الدعوى الجزائية ومنيا الق اررات الماسة بالحقوؽ والحريات كالقبض
والتفتيش واالستجواب اذ تتمثؿ ميمة المدعي العاـ رفي الكشؼ السريع عف الجرائـ مع غيره مف

الجيات ،وكذلؾ اسيامو رفي تقييـ التشريعات الوطنية ودورىا رفي مدى مطابقتيا لمواقع المتطور،
و لالدعاء العاـ مراقبة التحريات عف الجرائـ وجمع األدلة التي تمزـ التحقيؽ حوليا واتحاذ

()2

الق اررات والتدابير الالزمة مف اجؿ التوصؿ إلى كشؼ معالـ الجريمة والقبض عمى المجرميف

 ،رفاالدعاء العاـ حر رفي تحريؾ الدعوى الج از ئية أو عدـ تحريكيا اال إذا منعو القانوف مف ذلؾ
 ،كشرط الشكوى أو االذف مف جية معينة

()3

.

( )1ادل ط ط ط ط ططندة  39من ط ط ط ط ططو طينط ط ط ط ط ط :اعضط ط ط ط ط ططن الضط ط ط ط ط ططبا القضط ط ط ط ط ططنئي ى ط ط ط ططم االشط ط ط ط ط نص اال طي ط ط ط ططن م رجه ط ط ط ططنت ا تصنص ط ط ط ططهم - :
 – 1ض ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططبنط الشط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططرط ريم ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططنموقري ادلراك ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططز ريادلىوض ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططون.
 – 2خمتط ط ط ططنق القري ط ط ط ط رياحملل ط ط ط ط التبليط ط ط ططل ع ط ط ط ططد اجل ط ط ط طرائم ريض ط ط ططبا ادلط ط ططتهم ريحىط ط ططظ االش ط ط ط نص الط ط ططذيد ط ط ططب احملنفظط ط ط ط عل ط ط ططيهم.
 – 3م ط ططدير حمف ط ط ط السط ط ططكم احلديدي ط ط ط ريم نري ط ططو ريمط ط ططنموق سط ط ططا القف ط ططنق ريادلسط ط طيمريل ع ط ططد اداقة ادلين ط ططن الب ط ططري اري اجل ط ططوي ريقط ط ططنن
السط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططىين اري الفط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططنئرة ريم نري ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططو اجل ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طرائم ال ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط طق ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططع فيه ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططن.
 – 4قئ ط ط ط ط ط ط ططيص ال ط ط ط ط ط ط ططدائرة اري ادلص ط ط ط ط ط ط ططل احلكوميط ط ط ط ط ط ط ط اري ادليمسس ط ط ط ط ط ط الر يط ط ط ط ط ط ريش ط ط ط ط ططبو الر يط ط ط ط ط ط اجل ط ط ط ط طرائم ال ط ط ط ط ط طق ط ط ط ط ططع فيهط ط ط ط ط ططن.
 – 5االش ط ط ط نص ادلكلىط ط ططون مدمط ط ط عنم ط ط ط ادلمنوحط ط ططون سط ط ططلف الت ط ططري ع ط ططد اجل ط طرائم ريا ط ططن اإرج ط طرا ات طش ط ططن ن ح ط ططدريد مط ط ططن
ولوا طو مبقتض القوا ني اخلنص .
()2ينظر ( ادلندة  1الىقرة  ) 5-3ريادلندة -2الىقرة  2مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .

()3ادلندة  2الىقرة  2مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ.

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

111

دور املدعي العام الوطين وادلويل يف اجلرامئ

ويتمثؿ دوره باإلشراؼ والرقابة عمى اعضاء الضبط القضائي عند قياميـ بأعماؿ الضبط
()1

القضائي ،والتأكد مف مدى التزاميـ بحكـ القانوف

.

كما يمتزـ الجيات القائمة بالتحقيؽ باخبار المدعي العاـ بالجنايات والجنح رفور العمـ بيا ،

وعمى الدوائر والمؤسسات كارفة اخباره رفي الحاؿ اثناء حدوث اية جناية أو جنحة تتعمؽ بالصالح
()2

العاـ

.

باإلضارفة إلى الجيات المختصة (إال ما استثنى بنص خاص ) اخبار المدعي العاـ حوؿ

تشكيؿ المجالس والييئات والمجاف التى تكوف ذو صفة تحقيؽ ومحاكمة ،قبؿ مدة التقؿ عف

ثمانية أياـ باإلضارفة إلى تزويدىا بنسخ مف الق اررات الصادرة منيا حوؿ ىذه القضايا خالؿ مدة
()3

ال تزيد عمى خمسة عشر يوما مف تاريخ صدورىا

.

أما دوره رفي مرحمة التحقيؽ يكوف بتولي إجراءات التحقيؽ عند غياب قاضي التحقيؽ

المختص أو عدـ تواجده رفي محؿ او مكاف الحادث ،رفيمكف لممدعي العاـ تولى التحقيؽ نيابة
عنو واتخاذ اإلجراءات الالزمة لحيف وصوؿ قاضي التحقيؽ إلى مكاف الحادث إال إذا طمب منو

القاضي مواصمة التحقيؽ واإلجراءات

()4

.

كما يتمثؿ دوره رفي ضماف سرعة انجاز ق اررات قاضي التحقيؽ الصادرة إلى الجيات

التحقيقية مف المحققيف أو أعضاء الضبط القضائي  ،وكذلؾ االطالع عمى االوراؽ التحقيقية
وتقديـ الطمبات الخاصة بيا وعمى قاضي التحقيؽ البت رفييا خالؿ ثالثة أياـ مف وصوليا
()5

إليو

 ،باإلضارفة إلى وجوب حضوره أثناء التحقيؽ رفي جناية أو جنحة وابداء مالحظاتو
()6

وطمباتو القانونية الخاصة بيذه القضايا

.

( )1ادلندة ( )5مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
( )2ادلندة ( 8الىقرة  )1مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
( )3ادلندة ( 8الىقرة  )2مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
( )4ادلندة ( )3مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ.
( )5ادلندة ( )5مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
( )6ادلندة ( 6الىقرة  )1مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
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كما اف عمى قاضي التحقيؽ دعوة المدعي العاـ لمحضور اثناء اتخاذ أي إجراء مف

إجراءات التحقيؽ وكذلؾ اطالع المدعي العاـ عمى كؿ الق اررات التي يصدرىا خالؿ ثالثة أياـ
()1

مف تاريخ صدوره

.

اف دور االدعاء العاـ رفي مرحمة التحقيؽ يكوف بحمولو محؿ قاضي التحقيؽ عند غيابو او

عدـ وجوده رفي مكاف الحادث ،إذ أف الميمة ممقاة عمى عاتؽ المدعي العاـ دوف غيره مف
الجيات االخرى كالمحققيف او ضباط الشرطة الموجوديف ىناؾ كونو األكثر دراية وكفاءة وخبرة

مف غيره.

ويأخذ عمى القانوف العراقي أنو لو ترؾ تكممة إجراءات التحقيؽ لممدعي العاـ طالما قد بدء

رفيو ،باإلضارفة إلى انو جعمو تحت اشراؼ قاضي التحقيؽ كبقية األشخاص اآلخريف.

لالدعاء العاـ الحؽ رفي إبداء رأيو قبؿ إصدار القرار مف قبؿ قاضي التحقيؽ حوؿ نقؿ

القضية التحقيقية مف جية إلى أخرى ،وارغاـ المتيـ أو المجني عميو رفي الجنايات أو الجنح
رفقط عمى كشؼ جسمو أو احذ صور معينة لو أو بصمة يده وكذلؾ إجراء الفحوصات الطبية

والتحاليؿ عمى شعره أو اظارفر يده أو دمو وغير ذلؾ ما يسيؿ التحقيؽ  ،باإلضارفة إلى إصدار

أوامر الحجز عمى أمواؿ المتيـ اليارب  ،والمتيميف االخريف بجرائـ الجنايات وسواء كاف

األمواؿ منقولة أـ غير منقولة

()2

.

الفرع الثاني

دوره في مرحمة المحاكمة والطعن في الحكام
بعد االنتياء مف التحقيؽ االبتدائي وتوارفر األدلة التي تكفي لإلحالة ،يقرر قاضي
التحقيؽ إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع المختصةً  ،وعندما ترد إضبارة الدعوى إلى
المحكمة المختصة يتـ تبميغ المتيـ وذوي العالقة والشيود واخبار االدعاء العاـ بالحضور رفي

( )1ادلندة ( 6الىقرة  2ري ) 3مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
( )2ادلندة ( 4الىقرة 2ري )3مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
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يوـ المحاكمة  ،تعقد المحكمة جمساتيا بصورة عمنية إال إذا أبدى االدعاء العاـ رأيو رفي اف
()1

تكوف الجمسات سرية

.

ولممدعي العاـ رفي ىذه المرحمة الحؽ رفي تقديـ ما يشاء مف طمبات ومطالعات إلى

المحكمة كطمب االستماع إلرفادة المتيـ أو المشتكي ،أو مناقشة اي منيما و االستماع إلرفادة
الشيود ،واالستعانة بالخبراء ،واالنتقاؿ إلى محؿ الحادث و إبداء ما يشاء مف درفاع اومطالعات

او طمبات كطمب براءة المتيـ أو إدانتو ،أو عدـ مسؤوليتو ورفرض التدابير لتوارفر أحد األسباب
()2

الخاصة بذلؾ

.

كما أف جمسات المحاكـ الجزائية العادية (عدا محكمة التمييز ) ال تنعقد إال بحضور
عضو االدعاء المعيف أو المنسب لمترارفع أماميا  ،كما أف لو الحضور لدى المحاكـ التمييزية

كارفة (عدا محكمة التمييز) كسابقتيا بخصوص ابداء رأيو بحرية تجاه الق اررات واألحكاـ

والتدابير المتخذة مف قبميا بخصوص الدعاوي المررفوعة أماميا

()3

.

باإلضارفة إلى أف لالدعاء العاـ الحؽ رفي اقامة الدعوى رفي الجرائـ التي ترتكب رفي قاعة

المحكمة اثناء سير الدعاوي حتى واف كانت موقورفة اقامتيا عمى شكوى مف صاحبيا ،كما

يكوف لو الحؽ رفي طمب الحكـ عمى الشاىد الذي يمتنع عف حمؼ اليميف أو عف اداء الشيادة

رفي غير االحواؿ التي يجيزىا القانوف  ،باإلضارفة إلى مناقشة األعذار الذي يتقدـ بيا كؿ مف

المتيميف أو الشيود مف اجؿ تبرير مواقفيـ عف عدـ الحضور إلجراءات المحكمة

()4

.

ولممحاكـ كارفة اطالع االدعاء العاـ عمى كؿ ما يتـ اتخاذه مف ق اررات مف دوف محاكمة
كالقبض والتوقيؼ واطالؽ السراح بكفالة أو دونيا خالؿ مدة التزيد عمى ثالثة أياـ مف تاريخ
()5

صدورىا

.

( )1ادلندة ( 11الىقرة  )1مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
( )2ادلندة ( 9الىقرة  )1مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
( )3ادلندة ( 9الىقرة 2ري )3مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
( )4ادلندة ( 11الىقرات 2ري3ري )4مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
( )5ادلندة ( )11مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
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أما دور االدعاء العاـ رفي مرحمة الطعف باألحكاـ رفبينت عمى أف لالدعاء العاـ حؽ الطعف

بمقتضى أحكاـ القوانيف رفي األحكاـ والق اررات والتدابير الصادرة مف قضاة التحقيؽ والمحاكـ
والمجاف والييئات والمجالس المذكوريف رفي ىذا القانوف ،اما تاريخ حؽ الطعف رفأنو تسري تجاىو

اعتبار مف اليوـ التالي لتاريخ النطؽ أي إصدار القاضي ق ارره رفي الجريمة
ا
رفي حالة حضوره و
المنظور امامو  ،أما رفي حالة غيابو رفتسري مف اليوـ التالي لتبمغو بو أو مف تاريخ اعتباره

بمنزلة الحكـ الوجاىي،وبالنسبة لطمب تصحيح القرار التميزي رفاف حؽ الطعف تبدأ مف اليوـ
()1

التالي لتاريخ تبمغ االدعاء العاـ بالقرار التمييزي

.

الفرع الثالث

دوره في مرحمة تنفيذ الحكام
يقصد بتنفيذ األحكاـ إنزاؿ العقوبة الصادرة مف قبؿ المحكمةالمختصة.
وقد بينت المادة ( )282مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي عمى أف تنفذ األحكاـ

الجزائية رفور صدورىا حضوريا واعتباره بمنزلة الحكـ الوجاىي إذا ما كانت األحكاـ صادرة

غيابيا،باستثناء األحكاـ الخاصة الصادرة باالعداـ التي ليا إجراءات خاصة بيا أما رفي
المخالفات رفالتنفذ الحبس رفييا اال بعد اكتسابيا درجة البتات وبشرط تقديـ المحكوـ عميو كفيال

ضامنا لمحضور لتنفيذ عقوبة الحبس متى ما طمب منو ذلؾ اال وسينفذ عميو الحكـ رفو اًر.

()2

أما دور المحاكـ بعد إصدار ق اررات الحكـ الخاصة بعقوبات السالبة لمحرية رفعمييـ ارساؿ

نسخة مف قرار اإلدانة والحكـ باإلضارفة إلى مذكرة السجف أو الحجز وأي قرار خاص متعمؽ
()3

بالدعوى إلى المدعي العاـ

.

( )1ادلندة ( 17الىقرات 1ري2ري )3مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
()2ادلندة ( )282مد نن ون اصول احملنكمنت اجلزائي ال راني الننفذ .
( )3ادلندة ( 18الىقرة  )1مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
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كما لالدعاء العاـ حؽ متابعة تنفيذ األحكاـ والق اررات والتدابير الخاصة بتنفيذ العقوبات

السالبة لمحرية (. )1

باإلضارفة إلى أف لالدعاء العاـ صالحية طمب وقؼ تنفيذ العقوبات إذا ما صدر قانوف

جديد يجعؿ مف الفعؿ االباحة لممدة المتبقية مف مدة المحكومية ،كما لو وبناء عمى طمب خاص

مف المحكوـ عميو الطمب مف المحكمة المختصة التي سبؽ واف اصدرت العقوبة اعادة النظر
()2

رفي الحكـ إذا ما صدر قانوف مخفؼ لمعقوبة

.

كما وتمتزـ دائرة اصالح الكبار ودوائر اصالح االحداث باف تخبر المدعي العاـ رفي

المؤسسة العامة لالصالح االجتماعي وبشكؿ تحريري انتياء مدة تنفيذ العقوبات والتدابير
المنفذة تجاه المحكوـ عميو.

أما بخصوص تأجيؿ تنفيذ األحكاـ رفاف االدعاء العاـ ال يممؾ ىذه الصالحية رفيما عدا حالة

إذا وجد أف المحكوـ عمييا باالعداـ حامؿ  ،رفيكوف وجوبيا عمى المدعي العاـ الموجود رفي

المؤسسة االصالحية اخبار رئيس االدعاء العاـ والذي بدوره يخبر وزير العدؿ مشفوعا برأيو
()3

بتأجيؿ تنفيذ الحكـ أو تبديمو ورفؽ اإلجراءات القانونية الخاصة بذلؾ

.

باإلضارفة إلى أف لالدعاء العاـ رفي داخؿ المؤسسة العامة لالصالح االجتماعي اف يبدي
رأيو بخصوص طمبات اإلرفراج الشرطي عف المحكوميف  ،كما يتابع عف كثب مدى تنفيذالمفرج
عنو شرطيا الشروط التي رفرضتيا المحكمة عميو ويتـ اخباره عف كؿ اخالؿ يقوـ بو ورفي سبيؿ
()4

متابعة كؿ ذلؾ يستطيع االستعانة بالمجالس الشعبية والمنظمات االجتماعية

.

ورفي سبيؿ األمور الخاصة باإلرفراج الشرطي واجراءاتو يستطيع المدعي العاـ أف يقوـ

بررفد المحكمة بالمعمومات الالزمة والضرورية حوؿ قياـ المحكمة باعادة النظر رفي قرارىا السابؽ

( )1ادلندة ( 18الىقرة  )2مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
( )2ادلندة ( 2الىقرة  )4مد نن ون ال قوطنت ال راني ادلرنم ( )111لسن  1969ادل دل .
( )3ادلندة ( )19مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
( )4ادلندة ( 22الىقرة  )1مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
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سواء أكاف جزئيا أـ كميا  ،وتأجيؿ تنفيذ الق اررات أو تنفيذ ماتـ تأجيمو مف العقوبات األصمية
()1

.

والفرعية لممحكوـ عميو

كما ويمتزـ المحكمة أف تستمع إلى المطالعات الخاصة التي يبدييا االدعاء العاـ قبؿ
إصدار ق اررات إلغاء اإلرفراج الشرطي نتيجة قياـ المفرج بمخالفة الشروط أو بسبب صدور
()2

عقوبة سالبة لمحرية بحقو

.

وأخي اًر لالدعاء العاـ ضرورة الحضور اثناء تنفيذ عقوبات االعداـ داخؿ المؤسسات
()3

االصالحية أو ندب أحد نوابو كونو عضوا أساسيا رفي ىيئة التنفيذ

.

( )1ادلندة ( 22الىقرة  )2مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
( )2ادلندة ( ) 23مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
( )3ادلندة ( ) 24مد نن ون االدعن ال نم ال راني الننفذ .
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المبحث الثاني
التعريف بالمدعي العام الدولي وميامو

بعد اف بينا رفي المبحث األوؿ نشأة وتعريؼ المدعي العاـ الوطني والمياـ الممقاة

عمى عاتقو بدءاَ مف مرحمة البحث والتحري حوؿ الجرائـ مرو اًر بالتحقيؽ والمحاكمة والطعف رفي

األحكاـ  ،باإلضارفة إلى نياية مرحمة التنفيذ لألحكاـ  ،نحاوؿ رفي ىذا المبحث أف نسمط الضوء

عمى المدعي العاـ الدولي وميامو رفي المحكمة الجنائية الدولية وصالحياتو رفي ىذه الجرائـ  ،اذ

نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف نتكمـ رفي األوؿ عف التعريؼ بالمدعي العاـ الدولي ،أما رفي
المطمب الثاني سوؼ نتكمـ حوؿ صالحيتو وميامو رفي الجرائـ الدولية .
المطمب الول

تعريف ونشأة المدعي العام الدولي
لقد شيد المجتمع الدولي طيمة الفترة السابقة مف حياتو الدولية الكثير مف الحروب

الدولية واالنتياكات الصارخة تجاه حقوؽ اإلنساف ،وقد مورست أبشع الجرائـ بحؽ الشعوب مف

قبؿ الدوؿ  ،مما أدى إلى ضرورة انشاء محكمة جنائية دولية تأخذ عمى عاتقيا مياـ مباشرة

توقيع العقوبات عمى كؿ مف يحاوؿ إلحاؽ األضرار بالشعوب وأرفرادىا ،ونتيجة لممساعي

الدولية بعد الحرب العامية الثانية التي تـ بموجبيا تشكيؿ محاكـ جنائية دولية مؤقتة كػ(نورمبرغ
وطوكيو) وبعد مرور خمسة عقود عمى ىذه المحاكـ  ،قاـ مجمس االمف الدولي بتشكيؿ
محكمتيف دوليتيف مؤقتيف أخريف ىما(سيراليوف ورواند)  ،وتضارفرت الجيود بعدىا بتشكيؿ

محكمة جنائية دولية دائمة والتي ابرمت رفي تموز ( )1998تحت مسمى معاىدة روما  ،اذ
نصت ىذه المعاىدة عمى أف تشكؿ محكمة جنائية دولية دائمة مف االجيزة االتية :
-1

ىيئة الرئاسة

-2

شعبة استئناؼ وشعبة ابتدائية وشعبة تمييدية.

-3

مكتب المدعي العاـ.
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.

ويعتبر مكتب المدعي ورفؽ المياـ المناطة بو رفي نظاـ روما الجياز الذي يبعث

عمى الحذر ويثير الحساسية بالنسبة لجميع الدوؿ ،نظ ار لمقاربتو اختراؽ دور انظمتيا القضائية
الوطنية لما يتمتع بو مف صالحيات واستقاللية أممتيا طبيعة عممو ،رفالحساسية والحذر كانا

العنواف االبرز خالؿ المناقشات التحضيرية لمشروع قياـ محكمة جنائية دولية وأثناء انعقاد
مؤتمر روما حيث أثارت غالبية الورفود الرسمية المشاركة عاصفة مف االعتراضات واالنتقادات
()2

لذلؾ الدور المميز والفضفاض لمكتب المدعي العاـ

.

وقد بينت نظاـ روما األساسي عمى أف يعمؿ مكتب المدعي العاـ بصورة مستقمة عف باقي

االجيزة االخرى لممحكمة ،رفيو المسؤوؿ عف تمقي طمبات اإلحالة باإلضارفة إلى المعمومات
الضرورية حوؿ الجرائـ الداخمة رفي اختصاص المحكمة  ،وىي تمارس الكثير مف المياـ
()3

كالتحقيؽ والتقاضي أماـ المحكمة

.

رفالمدعي العاـ يتولى رئاسة المكتب الخاص بيذا الجياز داخؿ المحكمة رفمو حؽ االدارة
وكذلؾ تنظيـ شؤوف الموظفيف الذيف يعمموف رفييا ،باإلضارفة إلى األقساـ الخاصة بالمكتب

والموارد المخصصة لممكتب  ،إذ يضطمع المدعي العاـ بالميمة األساسية عف شؤوف ىذا

المكتب

()4

.

ويتألؼ مكتب المدعي العاـ مف المدعي العاـ نفسو ونائب مدعي أو أكثر حسب األحواؿ
()5

واالحتياج

 ،ويجب أف يتصؼ المدعي العاـ ونوابو باالخالؽ العالية وكفاية ودراية بأعماؿ

( )1ادلندة ( ) 34مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )2د .علي مجيل حرب تالقضن الدرييل اجلننئي احملنكم اجلننئي الدريلي تط1ت داق ادلنهل اللبننينت 2111تص . 259
( )3ادلندة ( 42الىقرة  ) 1مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )4ادلندة (42الىقرة  ) 2مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )5ادلندة ( 42الىقرة  ) 3مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
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وظائفيـ  ،باإلضارفة إلى الخبرة المتراكمة مف ناحية االدعاء العاـ أو المحاكمة رفي القضايا
()1

الجنائية

.

باإلضارفة إلى ذلؾ انو يكوف لممدعي العاـ صالحية تعيف الموظفيف المؤىميف االكفاء

لممكتب وكذلؾ تعيف المحققيف حسب الحاجة الييـ رفي أمور خاصة تيـ المكتب وأعمالو

()2

.

أما عف إجراءات اختيار المدعي العاـ ونوابو  ،رفاف ألية اختيار المدعي العاـ يتـ بصورة
االنتخاب السري ونظاـ التصويت (باألغمبية المطمقة) لمدوؿ األعضاء مف قبؿ جمعية دوؿ
األطراؼ رفي المحكمة ورفؽ قائمة االسماء المرشحة مف قبؿ الدوؿ  ،أما بالنسبة لنواب المدعي
العاـ رفانو يكوف بنفس الطريقة أعاله مع رفارؽ اف القائمة رفي ىذه الحالة (المدعي العاـ) ،الذي
بدوره يرشح ثالثة أشخاص لكؿ منصب مقرر لمنائب  ،أما مدة المنصب رفقد تـ تحديده

بػ(9سنوات) إذا لـ تكف محدودة الفترة مسبقا أثناء انتخابيـ  ،وال يجوز إعادة انتخابيـ مرة
()3

ثانية

.

أما سابقا قبؿ تشكيؿ المحكمة وأثناء تشكيؿ المحكمة الجنائية المؤقتة الخاصة بيوغسالرفيا

السابقة رفقد كانت ميمة تعيف المدعي العاـ لدى مجمس األمف بناء عمى اقتراح مف قبؿ االميف
العاـ لألمـ المتحدة ،أما باقي الموظفيف رفقد كاف التعيف مف قبؿ االميف العاـ لألمـ المتحدة بناء
()4

عمى اقتراح المدعي العاـ

 ،عمماً أف المدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لرواندا
()5

ىو نفسو المدعي العاـ المعيف رفي المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسالرفيا

.

وبالنظر حوؿ اف المحكمة الجنائية الحالية ىي دولية ،رفقد بينت النظاـ األساسي ضرورة

أف يكوف شغؿ المناصب والمكاتب والموظفيف بما رفييا المدعي العاـ ومكتبو  ،الذي بيف أف

( )1ادلندة (42الىقرة  ) 3مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )2ادلندة (44الىقرة 1ري ) 2مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )3ادلندة (44الىقرة  ) 4مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )4ادلندة ( )16مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي ادليمنت ليوهسالفين .

( )5ادلندة ( 15الىقرة  )3مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي ادليمنت لرريا دا .
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يكونوا مف جنسيات مختمفة أي ذو طابع دولي تأخذ رفي طياتيا الجنسيات والمدنيات الدولية

،وعمى أساس التفرغ التاـ لمزاولة أعماؿ المكتب بصورة جيدة

()1

.

ويكوف لممدعي العاـ الكثير مف الحقوؽ والواجبات بموجب نظاـ روما األساسي ،رفالحقوؽ
المقررة ليـ يكوف بنفس االمتيازات المقررة لرؤوساء البعثات الدبموماسية أثناء رفترة الوظيفة

،وكذلؾ بعد تركيـ الوظيفة إذ يتمتعوف بالحصانة القضائية تجاه كؿ ما أثير ضدىـ طيمة رفترة
()2

وظيفتيـ وبسببيا

.

كما عمييـ االبتعاد عف كؿ نشاط او عمؿ متعارض مع عمؿ االدع ْاء العاـ او يقمؿ مف

الثقو بيـ او رفي استقالليتيـ  ،كما ويجب عدـ ممارسة اي وظيفة اخرى مينية مف الممكف اف
تؤثر عمى عمميـ رفي المحكمة(. )3

وألزمت النظاـ األساسي لممحكمة المدعي العاـ ونوابة رفى اف يشركوا رفي اي قصية تثار
حوليا الشكوؾ رفي حياديتيـ ويجب عمييـ التنحي عف كؿ قضية سبؽ واف اشتركوا رفييا باى

صفة خالؿ عرض القضية عمى المحكمة الجنائية ومتصمة بالتحقيؽ والمقاضات عمى الصعيد
()4

الوطني

.

واف المياـ المعطى لمكتب المدعي العاـ  ،يجعؿ مف دوره دو اًر متشابيا لدور النيابة

العامة رفي األنظمة الجنائية الوطنية  ،مع الفارؽ أنو يمارس وظائفو باسـ الدوؿ األطراؼ
المنضمة تحت لواء المحكمة كوكيؿ وممثؿ ليا رفي المجتمعات الدولية ،ووكالتو مقيدة بسمطات

المحكمة واختصاصاتيا  ،واستطراداً يكوف نظاـ روما قد اعتمد النظاـ المختمط رفي اصوؿ
المحاكمات الجزائية أما محكمتو ،التي اقتبسيا مف التشريعات الجنائية الوطنية السائدة ومعظـ
()5

مياـ المدعي العاـ رفييا وصالحياتو
( )1ادلندة ( 42الىقرة  )2مد
( )2ادلندة ( 48الىقرة  )2مد
( )3ادلندة ( 42الىقرة  )5مد
( )4ادلندة ( 42الىقرة  )7مد

.

ظنم قريمن األسنسي للم
ظنم قريمن األسنسي للم
ظنم قريمن األسنسي للم
ظنم قريمن األسنسي للم

( )5د.علي مجيل حرب ت ادلصدق السنطق تص .261

كم
كم
كم
كم

اجلننئي
اجلننئي
اجلننئي
اجلننئي

الدريلي .
الدريلي .
الدريلي .
الدريلي .
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المطمب الثاني

ميام المدعي العام الدولي واجباتو
بعد أف بينا تعريؼ ونشأة المدعي العاـ الدولي،ونتيجة لمتطورات التي حدثت رفي
المجتمع الدولي والدور الذي اعطي لممحكمة الجنائية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية ،وبعد
النقاشات واالراء التي دارت طيمة الفترة السابقة عمى تشكيؿ المحكمة الجنائية الدولية داخؿ

أروقة الجمعية العامة لالمـ المتحدة والعالقات السياسية بيف الدوؿ عمى ألية منح الصالحيات

لممدعي العاـ الدولي والذي اخي ار تـ ذكرىا رفي النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية  ،إذ
بينت مياـ المدعى العاـ بشكؿ واضح وصريح ،والذي تطمبت منا تقسيـ المطمب إلى ثالثة أرفرع

نتكمـ رفي األوؿ عف دور المدعي العاـ رفي مرحمة اإلحالة والتحقيؽ ورفي الثاني عف دوره رفي

مرحمة المحاكمة وتوجيو التيـ ،اما الثالث واالخير سيكوف عف دوره رفي مرحمة االستئناؼ
لق اررات المحاكمة.

الفرع الول

دور المدعي العام الدولي في مرحمة اإلحالة والتحقيق
كما نعمـ بأف مكتب المدعي العاـ يمثؿ ىيئة مستقمة مف ىيئات المحكمة الجنائية

الدولية ،اذ تضطمع بمياـ تمقي االحاالت أو أية معمومات بدائية تتعمؽ بانتياؾ أحد الدوؿ
الجرائـ التي تدخؿ رفي اختصاص المحكمة لكي يستطيع بدوره التحقيؽ رفييا.

رفقد اوجد نظاـ روما األساسي آلية إجرائية لتحريؾ مكتب المدعي العاـ ومباشرتو لميامو

عبر تمقيو االحاالت والمعمومات عف أية جريمة أو جرائـ أرتكبت رفي دولة ما وتدخؿ ضمف
()1

اختصاص المحكمة

.

( )1د.علي مجيل حرب تادلصدق السنطق ت ص.264
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وبالرجوع إلى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية تبيف لنا إف إحالة الدعاوي إلى

المحكمة يكوف عف طريؽ -:
-1

()1

دولة طرؼ رفي المعاىدة

.

إذ أ ف الدولة الطرؼ رفي المعاىدة ليا اف تطمب مف المدعي العاـ التحقيؽ رفي الحالة التي

يبدو اف جريمة أو أكثر مف الجرائـ الداخمة رفي اختصاص المحكمة قد ارتكبت وتقوـ الدولة قدر
المستطاع بتحديد الظروؼ الخاصة المتعمقة الصمة مررفقا معيا المستندات والوثائؽ المؤيدة ليذا

الوضع.
-2

()2

مجمس األمف

.

يقوـ مجمس األمف بذلؾ رفي حالة وجود تيديد لألمف والسمـ الدولييف متصررفاً بموجب الفصؿ

السابع مف ميثاؽ االمـ المتحدة ،مررفقاً رفي قرار اإلحالة الوقائع واألدلة التي تثبت أف جريمة مف
الجرائـ الداخمة رفي اختصاص المحكمة قد ارتكبت مف قبؿ أحد الدوؿ رفي المجتمع الدولي.
-3

دولة غير طرؼ رفي المعاىدة ،عمى أف تقبؿ الدولة باختصاص المحكمة أوال وتحدد
()3

ىذه الدولة الظروؼ الخاصة بالحالة وتررفؽ بيا المستندات التي تدعـ الحالة
-4

المدعي العاـ مف تمقاء نفسو

()4

.

.

رفقياـ المدعي العاـ مف تمقاء نفسو يجب عميو تقديـ طمب إلى دائرة ما قبؿ المحاكمة مستنداً

عمى الوثائؽ واألدلة مف أجؿ الحصوؿ عمى موارفقتيا لمنظر رفي الدعوى .

إذا حددت نظاـ روما الجيات المخولة باإلحالة  ،وىي محصورة بالجيات االربعة أعاله

وىـ عمى سبيؿ الحصر  ،إذ ال يجوز اإلضارفة أو االنتقاص مف الحقوؽ المخولة ليذه الجيات.

وبعد تمقي المدعي العاـ االحاالت السابقة يقوـ بتحميؿ المعمومات الواردة الييا وجمع

معمومات اضارفية أخرى عف طريؽ الدوؿ أو أجيزة االمـ المتحدة أو المنظمات الحكومية
( )1ادلندة ( 13الىقرة ب ريادلندة  )14مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )2ادلندة ( 13الىقرة ب ريادلندة  )14مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )3ادلندة ( 14الىقرة  2ريادلندة  12الىقرة  )3مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )4ادلندة ( 13الىقرة ج ريادلندة  )15مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
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الدولية أو غير الحكومية وأية مصادر أخرى موثوؽ بيا يراىا مالئمة ،كما يمكف لو االستماع
()1

إلى الشيادات الشفوية أو التحريرية رفي مقر المحكمة

.

بتداء تقيـ المعمومات المقدمة إليو
وعند قياـ المدعي العاـ بالشروع رفي التحقيؽ  ،يتولى ا ً
رفيما إذا كاف ىناؾ أساس معقوؿ لمباشرة إجراء مف إجراءات التحقيؽ بموجب نظاـ روما
()2

األساسي

.

ورفي نياية األمر إذا توصؿ المدعي العاـ إلى قناعة بأف ىناؾ أساسا معقوال لمبدء رفي

التحقيؽ ،يجب عميو أف يقدـ طمب باإلذف لمباشرة التحقيؽ إلى دائرة ما قبؿ المحاكمة مستنداً
()3

إلى معمومات وأدلة يجمعيا حوؿ الجريمة

.

رفيما إذا رأت الدائرة التمييدية باف طمب المدعي واألدلة المقدمة ليا والدعوى تقع ضمف
اختصاصات المحكمة ليا أف تأذف لممدعي العاـ المباشرة بالتحقيؽ ،أما إذا ررفضت الدائرة

التمييدية إجراء التحقيؽ يستطيع المدعي العاـ أف يقدـ طمباً الحقا بالتحقيؽ متضمناً أدلة ووقائع
()4

حديثة

.

إال أف مف الممكف إيقاؼ إجراءات التحقيؽ أو المقاضاة ،إذا ما تدخؿ مجمس األمف الدولي

وطمب مف المحكمة ايقاؼ اإلجراءات لمدة اثني عشر شي اًر قابمة لمتجديد ،استناداً إلى الفصؿ

السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة

()5

.

رفكؿ تمؾ اإلجراءات التحقيقية مف الممكف أف تنسؼ وتوقؼ بناء عمى طمب مجمس األمف
الدولي أذ يكوف ىذا العمؿ حجر عثرة أماـ عمؿ المحكمة الجنائية الدولية وأجيزتيا مف أجؿ
تحقيؽ العدالة الجنائية الدولية وحماية األرفراد والشعوب مف االنتياكات تجاىيـ.

( )1ادلندة ( 15الىقرة  ) 2مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )2للمزيد ينظر:د.أطو اخلا عفي ت احملكم اجلننئي الدريلي (النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي )تداق النهض ال رطي مصرت
2113ت ص.59
( )3ادلندة ( 15الىقرة  ) 3مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )4ادلندة ( 15الىقرة 4ري ) 5مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )5ادلندة (  ) 16مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

جمةل كية القانون للعلوم القانونية والس ياس ية

111

وبموجب الصالحيات الممنوحة لممدعي العاـ رفي البدء بالشروع رفي التحقيؽ ،وبعد تقييمو

لممعمومات واألدلة واذا تبيف لو أساس معقوؿ لمباشرة اإلجراءات الخاصة ورفؽ النظاـ األساسي
لممحكمة الجنائية الدولية باف الجريمة المرتكبة تدخؿ رفي اختصاص المحكمة أو ىي قيد
()1

االرتكاب

()2

 ،واف تكوف القضية أو الواقعة مقبولة أو أف تكوف مقبولة
()3

وبموجب المادة ( )17مف النظاـ األساسي لممحكمة

،

.

رفإذا كانت األسباب أو النتائج التي توصؿ الييا المدعي العاـ بعد التقييـ والتحميؿ معقولة
والقضية تدخؿ ضمف اختصاص المحكمة ،والقضية مقبولة ورفؽ المادة ( )17مف النظاـ رفيجب
()4

عميو إخطار الدائرة التمييدية حوؿ أىمية األمر وضرورة مباشرة التحقيؽ

.

( )1ادلندة ( 53الىقرة  ) 1مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )2ادلندة ( 53الىقرة  ) 2مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
()3

ص ادلندة  17مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي عل -:ادلسنئل ادلت لق طندلقبولي

 -1مع مراعنة الىقرة  11مد الديبنرج ريادلندة  1طقرق احملكم أن الدعوى ها مقبول حنل -:
ري الت قيق أري ادلقنضنة الدعوى دريل ذلن ريالي عليهن  ,منمل طكد الدريل حقنً ها قاهب
أ ) إ ا كن
ها نندقة عل لم.

االضفالع طنلت قيق أري ادلقنضنة أري

ب) إ ا كن ند أرجرت الت قيق الدعوى دريل ذلن ريالي عليهن رينرقت الدريل عدم مقنضنة الش ص ادل ين  ,من مل يكد القراق ن نً
عد عدم قهب الدريل أري عدم ندقهتن حقنً عل ادلقنضنة.

ج ) إ ا كنن الش ص ادل ين ند سبق أن حوكم عل السلوك موضوع الشكوى ,ريال يكون مد اجلنئز للم كم إرجرا حمنكم طبقنً للىقرة  3مد
ادلندة .21
د ) إ ا مل طكد الدعوى عل دقرج كنفي مد اخلفوقة طربق ا ن احملكم إرجرا آ ر.
 -2لت ديد عدم الرهب دعوى م ين  ,طنظر احملكم مدى طوافر رياحد أري أكثر مد األموق التنلي  ,حسب احلنل  ,مع مراعنة أصول احملنكمنت
ال ي رتف هبن القن ون الدرييل-:
أ ) رجرى االضفالع طنإرجرا ات أري جيري االضفالع هبن أري رجرى ا ن القراق الوطين طغرض محني الش ص ادل ين مد ادلسئولي اجلننئي عد رجرائم
دا ل ا تصنص احملكم عل الن و ادلشنق إليو ادلندة .5
ب) حدث طأ ا ال مربق لو اإرجرا ات مبن يت نقض ىذه الظرريف مع ي طقدمي الش ص ادل ين لل دال .
ج ) مل طبنشر اإرجرا ات أري ال ري مبنشرهتن طشكل مستقل أري زيو أري طوشرت أري ري مبنشرهتن عل حنو ال يتىق ىذه الظرريف مع ي طقدمي
الش ص ادل ين لل دال .
 -3لت ديد عدم القدقة دعوى م ين  ,طنظر احملكم فيمن إ ا كن الدريل ها نندقة  ,طسبب ا ينق كلي أري رجوىري لنظنمهن القضنئي الوطين
أري طسبب عدم طوافره عل إحضنق ادلتهم أري احلصول عل األدل ريالشهندة الضرريقي أري ها نندقة لسبب آ ر عل االضفالع طإرجرا اهتن.

( )4ادلندة ( 53الىقرة  /1أ-ب ) مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
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رفإذا تبيف لممدعي العاـ عدـ وجود أساس معقوؿ أو اف التحقيؽ اليخدـ مصالح العدالة
الدولية وجب عميو تبميغ الدائرة التمييدية والدولة المقدمة لإلحالة أو مجمس األمف بالنتائج التي
()1

.

تـ التوصؿ إلييا معز اًز رفكرتو باألدلة والمواثيؽ التي تؤيد صحة رأيو

مع العمـ بأف إجراءات المدعي العاـ بأيقاؼ التحقيؽ ،يكوف لمدائرة التمييدية طمب

بناء عمى طمب الدولة المحيمة أو مجمس
مراجعة قراره بعدـ المباشرة واعادة النظر رفي القرار ً
األمف  ،كما تكوف لمدائرة التمييدية وبمبادرة منيا مراجعة قرار المدعي بعدـ مباشرة إجراء
()2

التحقيؽ وال يكوف ق ارره نارفذاً إال إذا تـ اعتماده مف قبؿ الدائرة التمييدية

.

باإلضارفة إلى ذلؾ رفقد نص النظاـ األساسي عمى سمطات المدعي العاـ رفي مرحمة التحقيؽ

اذ لممدعي العاـ وبناء إلثبات الحقيقة رفي الجرائـ توسيع نطاؽ التحقيؽ ليشمؿ جميع الوقائع

واألدلة المتعمقة بالجريمة موضوعة الدعوى .

كما يكوف لديو حؽ اتخاذ التدابير المناسبة مف أجؿ رفعالية التحقيؽ رفي الجرائـ الداخمة رفي

اختصاص المحكمة باإلضارفة إلى احتراـ حقوؽ ومصالح المجني عمييـ والشيود وظرورفيـ
الشخصية (بما رفييا السف والجنس والصحة)وخاصة رفي نواحي استخداـ العنؼ الجنسي بكارفة

انواعو ورفي سبيؿ ذلؾ يجوز االنتقاؿ إلى إقميـ الدولة ورفؽ اإلجراء الذي الذي تأذف بو الدائرة

التمييدية ولو جمع األدلة ويفحصيا كما يكوف لو حؽ طمب حضور االشخاص ألخذ أقواليـ
وشياداتيـ  ،واف يطمب مساعدة المنظمات الحكومية والدوؿ ،كما لديو الحؽ رفي اتخاذ الترتيبات

الالزمة رفي سبيؿ التحقيؽ وتسييؿ ميمتو مف عقد االتفاقات الدولية كشرط عدـ مخالفتيا لمنظاـ

األساسي لممحكمة ،وكذلؾ التماس تعاوف الدوؿ معو ،كما و يمتزـ أخي ار مف أجؿ حماية

اإلجراء ات أف ال يكشؼ عف أية مستندات أو المعمومات الموجودة تحت يده ومحاولة الحفاظ

( )1ادلندة ( 53الىقرة  /2أ-ب-ج ) مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )2ادلندة ( 53الىقرة  /3ب-ج ) مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
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عمى سريتيا مف أجؿ الحصوؿ عمى أدلة جديدة أخرى ،كما اف لو الحؽ رفي اتخاذ التدابير
()1

الالزمة لحماية سرية المعمومات أو حماية االشخاص أو الحفاظ عمى األدلة

.

كما يجب مراعاة حقوؽ االشخاص أثناء التحقيؽ مف ناحية االعتراؼ أو عدـ االكراه
ومحاولة رفيمو حوؿ القضية المحتجز عنيا واالستعانة القانونية وتكميؼ محاـ لمدرفاع عف
()2

نفسو

.

الفرع الثاني

دور المدعي العام في مرحمة المحاكمة وتوجيو التيم
يتمثؿ دور االدعاء العاـ رفي مرحمة المحاكمة بموجب النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية
الدولية  ،اذ يتولى المدعي العاـ سمطة االتياـ اذ يتمو وثيقة االتياـ ويمكنو توجيو االسئمة رفي

المحاكمة كما بيف األدلة التي تديف المتيميف ويقدـ طمباتو بشأف العقوبات الواجبة إنزاليا
()3

بالمتيميف

.

ولممدعي العاـ أف يطمب رفي ىذه المرحمة مف الدائرة التمييدية ارجاء المحاكمة قبؿ بدء
المحاكمات ،أما بعد البدء رفي المحاكمات رفممدائرة التمييدية أف تسأؿ المدعي العاـ إذا كاف لديو

أية اعتراضات أو مالحظات تتعمؽ بسير اإلجراءات المتخذة منذ بدء عقد الجمسات ،إذ ال

يجوز إثارة ىكذا قضايا مرة أخرى اثناء السير باإلجراءات دوف اذف مف الدائرة التمييدية ،كما
يختص المدعي العاـ رفي أف يطمب مف الدائرة التمييدية البت رفي أية مسائؿ أخرى تظير أو
()4

تنشأ أثناء رفترة المحاكمة

.

وبالرجوع إلى النظاـ األساسي نرى بأف المادة ( )58منو أكدت عمى أف لممدعي العاـ
صالحية الطمب مف الدائرة التمييدية إصدار األوامر والق اررات المتعمقة بالمالحقة القضائية
( )1ادلندة ( 54الىقرة  ) 3-2-1مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )2ادلندة (  ) 55مد ظنم قريمن األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي ت ريحول ادلزيد ينظر  :ادلواد األ رى مد النظنم األسنسي
للم كم اجلننئي الدريلي ري صوصن (ادلندة )57تأمن اإرجرا ات الت قيقي فهي موزع طني ادلدعي ال نم ريالدائرة التمهيدي .
( )3د.طرا منذق كمنل عبداللفيفتالنظنم القضنئي للم كم اجلننئي الدريلي تط1تداق احلنمد للنشرتاالقدنت2118تص.117
( )4د.طرا منذق كمنل عبداللفيفتادلصدق ىسو اعاله تص.117
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،وذلؾ بعد الشروع رفي التحقيؽ مف اجؿ إلقاء القبض عمى األشخاص  ،إذا تبيف مف دراسة
وتحميؿ الوثائؽ والمستندات عمى أف تتورفر -:

أوال -:اسباب كارفية مف شأنيا تجريـ الشخص المتيـ بارتكاب رفعؿ يشكؿ جريمة تدخؿ

ضمف اختصاص المحكمة.

ثانيا -:اف القبض عمى الشخص يبدو ضرورياً -:

أ -لضماف حضوره أماـ المحكمة .

ب -لضماف عدـ قيامو بعرقمة التحقيؽ أو إجراءات المحاكمة.
ج-لمنع الشخص مف االستمرار بارتكاب الجرائـ

()1

.

باإلضارفة إلى ما سبؽ أعاله رفاف عمى المدعي العاـ رفي حالة طمبو اتخاذ اإلجراءات بحؽ
المتيميف يجب أف يزود الدائرة التمييدية بمعمومات دقيقة حوؿ اسـ الشخص وىويتو والجريمة
()2

المرتكبة التي تدخؿ رفي اختصاص المحكمة مع بياف موجز حوؿ الوقائع الخاصة بالجريمة

.

ولممحكمة حؽ إلقاء القبض عمى الشخص احتياطياً ،إذا كاف ذلؾ ضرورياً ورفؽ

المعمومات  ،كما يكوف مف صالحية المدعي العاـ تعديؿ أوامر القبض التي يطمبيا مف الدائرة

التمييدية إذا كانت مبنية عمى أسباب معقولة ،ولو حؽ طمب حضور الشخص أماـ المحكمة
بعد اقتناع الدائرة التمييدية باالسباب وذلؾ بشروط أو دوف شروط حسب ظروؼ الجريمة
()3

ووقائعيا

.

وعند البدء رفي المحاكمة ىناؾ بعض اإلجراءات والتدابير األولية التي تتولى الدائرة

التمييدية اتباعيا ،منيا النظر رفي طمب المدعي العاـ أو الشخص المتيـ بمراجعة قرار إلقاء

القبض باإلرفراج أو التعديؿ مف شروط اإلرفراج إذا ما توصمت إلى قناعة بأف ىناؾ أسباب جدية
()4

ومعقولة تبرر القياـ بيا

.

( )1ادلندة( 58الىقرة  )1مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )2ادلندة( 58الىقرة 2ري )3مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )3ادلندة( 58الىقرة 6ري )7مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )4ادلندة( 61الىقرة  )3مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
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وأثناء تقديـ الشخص أماـ المحكمة سواء كاف ممقى القبض عميو أـ حضر الشخص

طواعية أماـ المحكمة بعد تبمغو باإلجراءات ،رفاف الدائرة التمييدية تعقد جمسة خاصة تسمى
(جمسة اعتماد التيـ)حيث يتـ حضور المدعي العاـ والشخص المتيـ ومحامي الدرفاع  ،ورفي
بعض الحاالت وبناء عمى طمب المدعي العاـ أو لمدائرة التمييدية مف نفسيا عقد ىذه الجمسة

غيابياً (عند عدـ حضور المتيـ المنسوب اليو الجريمة) رفي الحاالت التالية -:
أ -حالة تنازؿ الشخص عف حقو رفي الحضور.

ب -حالة رفرار الشخص أو عدـ العثور عميو.

ت -حالة إذا ما تـ اتخاذ كارفة الخطوات الالزمة مف أجؿ ضماف حضور الشخص أماـ
()1

المحكمة وابالغو بالتيمة

.

ولممدعي العاـ قبؿ الجمسة المواصمة رفي اإلجراءات التحقيقية ولو صالحية سحب
أو تعديؿ التيـ الموجية لمشخص ويتـ اعالمو بيا ،ورفي حالة السحب لمتيمة يجب عميو تبميغ

الدائرة التمييدية حوؿ األسباب المتورفرة لمسحب

()2

.

ومف صالحيات األخرى لممدعي العاـ أنو أثناء جمسات المحاكمة تقديـ األدلة الكارفية

حوؿ أية تيمة مف التيـ الموجية لمشخص مستنداً عمى أسباب جوىرية ،ويجوز لو االعتماد

عمى أدلة مستندية أو عرض موجز حوؿ األدلة ،مع العمـ بأنو رفي ىكذا حاالت ال يتطمب
()3

الحاجة إلى حضور أو استدعاء الشيود المتوقع إدالؤىـ بشياداتيـ أناء المحاكمة

.

أما إذا تـ ررفض أو عدـ اعتماد أية تيمة أثناء ىذه الجمسة مف المحاكمة رفانو لممدعي
العاـ القياـ بتقديـ طمبات جديدة بغية اعتماده إذا ما تورفرت لديو أدلة أو مستندات أو وثائؽ
()4

خاصة أو معمومات إضارفية جديدة مستقبالً

.

( )1ادلندة( 61الىقرة 1ري )2مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )2ادلندة( 61الىقرة  )4مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )3ادلندة( 61الىقرة  )5مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )4ادلندة( 61الىقرة  )8مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
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ورفي نياية الجمسة وقبؿ البدء بالمحاكمة لممدعي العاـ صالحية تعديؿ التيمة بعد إذف
مف الدائرة التمييدية وبعد إعالـ المتيـ بيا ،أما إذا أراد المدعي العاـ االستعاضة بتيمة أشد

مف سابقتيا أو التي قيد النظر رفي الجمسة يجب تقديـ الطمب رفي جمسة جديدة ،وبعد البدء

بالمحاكمة يجوز سحب التيـ مف قبؿ المدعي العاـ شرط الحصوؿ عمى اذف مف الدائرة
()1

التمييدية

.

وأخي اًر يجب أف تتورفر رفي جمسات المحاكمة الشروط العامة واألساسية كمثالً مكاف عقد

الجمسة يجب اف يكوف رفي مقر المحكمة

()2

 ،وأف يكوف بحضور المتيـ .كما يجب أف تتورفر
()3

قرينة البراءة دائماً(اإلنساف برئ حتى تثبت إدانتو )

وحقوؽ المتيـ رفي محاكمة عمنية وأف
()4

يتاح لو الفرص الدرفاع عف نفسو وحضور مترجـ والى غيره مف الحقوؽ األخرى

.

إف المشرع الدولي أورد جممة مف الضمانات اإلجرائية والتي تستند إلى المعايير
الدولية لضماف تحقيؽ العدالة وحماية حقوؽ المتيميف والشيود ،رفالقواعد اإلجرائية وقواعد

اإلثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية أعدت عمى نحو يكفؿ تنفيذ الضمانات المكفولة رفي
()5

النظاـ األساسي وسواء كاف رفي مرحمة ماقبؿ المحاكمة أـ أثناء المحاكمة أو بعدىا

.

( )1ادلندة( 61الىقرة  )9مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي
( )2ادلندة( )63مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )3ادلندة( )66مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )4ادلندة( )67مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )5للمزيد حول ىذا ينظر :د.فنقريق حممد صندق االعررجيت القن ون ريارجب التفبيق عل اجلرائم أمنم احملكم اجلننئي الدريلي ت
ط1تمنشوقات زيد احلقوني ت لبنننت 2116تص 318ريمنط دىن .
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الفرع الثالث

دور المدعي العام في مرحمة االستئناف لق اررات المحاكمة
يتمثؿ دور المدعي العاـ رفي ىذه المرحمة رفي استئناؼ القرار الصادرمف

المحاكمة(الدائرة التمييدية )وسواء كاف ىذا القرار بالبراءة أـ باإلدانة ،إذا ما كاف ىنالؾ مف
األسباب التالية-:

 -1الغمط رفي اإلجراءات.
 -2الغمط رفي الوقائع.

()1

 -3الغمط رفي القانوف

.

 -4أي سبب يمس نزاىة أو موثوقية اإلجراءات والق اررات

()2

.

ولممدعي العاـ صالحية استئناؼ أحكاـ العقوبة ورفقا لمقواعد اإلجرائية وقواعد
()3

اإلثبات ،إذا ما كانت غير متناسبة مع الجرائـ المرتكبة

.

ولو طمب مف الدائرة االستئنارفية االستمرار باحتجاز الشخص لحيف البت رفي
االستئناؼ ورفي ضوء ظروؼ استثنائية وذلؾ خورفا مف رفرار الشخص أو مدى خطورة الجريمة
()4

المنسوبة لمشخص ومدى إمكاف نجاح االستئناؼ

.

واخي ارً لممدعي صالحية طمب اعادة المحاكمة نيابة عف الشخص المداف مف دائرة

االستئناؼ مف اجؿ اعادة النظر رفي الحكـ النيائي باالدانة أو العقوبة مستنداً عمى أحد
االسباب االتية -:

أ ) أنو قد اكتشفت أدلة جديدة.

( )1ادلندة( 81الىقرة /1أ ) مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )2ادلندة( 81الىقرة  /1ب ) مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )3ادلندة( 81الىقرة /2أ ) مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .

( )4ادلندة( 81الىقرة  /3ج  )1-مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
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"1

لـ تكف متاحة وقت المحاكمة  ,وأف عدـ إتاحة ىذه األدلة ال يعزى كمياً أو جزئياً إلى

"2

تكوف عمى قدر كاؼ مف األىمية بحيث أنيا لو كانت قد أثبتت عند المحاكمة لكاف

الطرؼ المقدـ لمطمب .

مف المرجح أف تسفر عف حكـ مختمؼ.

ب) أنو قد تبيف حديثاً أف أدلة حاسمة  ,وضعت رفي االعتبار وقت المحاكمة واعتمدت

عمييا اإلدانة  ,كانت مزيفة أو ممفقة أو مزورة.

ج ) أنو قد تبيف أف واحد أو أكثر مف القضاة الذيف اشتركوا رفي تقرير اإلدانة أو رفي اعتماد

إخالؿ جسيماً عمى
التيـ  ,قد ارتكبوا  ,رفي تمؾ الدعوى  ,سموكاً سيئاً جسيماً أو أخموا بواجباتيـ
ً
نحو يتسـ بدرجة مف الخطورة تكفي لتبرير عزؿ ذلؾ القاضي أو أولئؾ القضاة بموجب المادة

()46

()1

.

رفاالستئناؼ بطبيعتو وجد ضمانا لمعدالة وحقوؽ األطراؼ

()2

 ،رففي محكمتي (نورمبرغ

وطوكيو) لـ يمنحا نظاميما األساسياف حؽ االستئناؼ أو التميز لممحكوـ عمى عكس
محكمتي(يوغسالرفيا ورواندا) المتيف نصتا رفي نظاميما األساسياف عمى وجود دائرة استئناؼ مف
()3

ضمف تشكيالتيا وخضعت ق اررتيـ لالستئناؼ

.

( )1ادلندة( 84الىقرة  /1أ ) مد النظنم األسنسي للم كم اجلننئي الدريلي .
( )2د.شيخ حسني حممد طو البنليسنينتالقضن اجلننئي الدرييل تأقطيلت 2114تص .357
( )3د.شيخ حسني حممد طوت ادلصدق ىسو اعاله تص .358
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الخاتمة

رفي نياية بحثنا المتواضع ىذا توصمنا إلى مجموعة مف النتائج والتوصيات

أوالً -:النتائج

 -1بعد صدور قانوف االدعاء العاـ العراقي لـ يبقى دور األدعاء العاـ رفقط بالدعوى

الجزائية بؿ اصبح دوره رفي المراقبة العامة لممشروعية بكؿ ما تقوـ عميو مف حماية نظاـ الدولة

وأمنيا ومؤسساتيا وأمواليا.

 -2لقد مرت مرحمة المدعي العاـ الوطني والدولي بمراحؿ طويمة إلى اف وصؿ إلى

يومنا ىذا والذي تمثؿ بسمطة واسعة لمدرفاع عف االنتياكات الجرمية مف لدف المجرميف.
-3

نظ ار لمدور الميـ لممدعي العاـ الوطني والدولي رفقد منح صالحيات رفي مراحؿ

المحاكمة كارفة بدءاً مف التحقيؽ مرو ار بالمحاكمة واالستئناؼ.

 -4المدعي العاـ الوطني والدولي ليما سمطة التحقيؽ واالتياـ.

ثانياً -:التوصيات

 -1رفسح المجاؿ اماـ المدعي العاـ الوطني بصالحيات واسعة وخاصة رفي مرحمة
التحقيؽ ومراحؿ المحاكمة عامة .

 -2محاولة الدوؿ األطراؼ رفي معاىدة روما إضارفة جرائـ جديدة وحديثة مثؿ االرىاب ،

ومحاولة رفسح المجاؿ اماـ الجرائـ التي مف الممكف اف تثار مستقبال.
-3

التقميؿ مف تدخالت مجمس االمف رفي شؤوف المحكمة الجنائية وخصوصا المادة 16

منو اذ يجب عدـ منح مجمس االمف صالحية ايقاؼ اإلجراءات التحقيقية والمحاكمات.

 -4اعطاء المنظمات الدولية غير الحكومية(كالمجنة الدولية لمصميب االحمر مثال)

صالحية تقديـ طمبات اإلحالة والتحقيؽ رفي بعض الجرائـ الخطرة والمتمثمة بانتياؾ حقوؽ
اإلنساف وحمايتيـ .
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د.شيخ حسيف محمد طو الباليساني،القضاء الجنائي الدولي ،أربيؿ. 2004 ،
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الدولية)،دار النيضة العربية مصر.
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 -7د.رفوزي رشيد  ،الشرائع العراقية القديمة  ،دوف طبعة وسنة نشر.
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المواثيق والقوانين
-1
-2

قانوف االدعاء العاـ العراقي المرقـ  159لسنة  1979النارفذ المعدؿ.

قانوف العقوبات العراقي المرقـ  111لسنة  1969النارفذ المعدؿ.

 -3النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ليوغسالرفيا السابقة سنة 1993
 -4النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لرواندا سنة .1994
 -5النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية نظاـ روما .1998
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المــــــــــــــــمخـــــــــــــــــــــص :
بعػػد اف تحولػػت وظيفػػة الدولػػة مػػف الحارسػػة إلػػى القانونيػػة ،أصػػبحت وظيفػػة االدعػػاء

العػػاـ احػػد أىػػـ الوظػػائؼ التػػي القػػت اىتمػػاـ الػػدوؿ رف ػي العػػالـ مػػف خػػالؿ أب ػراز دور الدولػػة رفػػي
حمايػة أرفػراد المجتمػع جػراء أعمػاؿ المجػرميف الػػذيف يشػكموف دومػا عامػػؿ خطػر ومقمػؽ لمػػدوؿ،

كم ػػا أف وظيف ػػة الم ػػدعي الع ػػاـ ل ػػـ يبق ػػى لص ػػيقا بالمح ػػاكـ الداخمي ػػة لم ػػدوؿ رفقط،ب ػػؿ تعدت ػػو إل ػػى

المحػػاكـ الجنائيػػة الدوليػػة المشػػكمة بعػػد الحػػروب أو االزمػػات سػػابقاً ،واليػػوـ وجػػدت ىػػذه الوظيفػػة
رفي المحكمة الجنائية الدولية التي أنشأت مف اجؿ حماية المجتمػع الػدولي مػف دنػس المجػرميف

وجرائميـ وتقديميـ إلى العدالة .

اذ شػكمت ىػػذه الوظيفػػة عامػؿ حيػػوي وميػػـ والػػذي أرتأينػا أف نسػػمط الضػػوء عميػو رفػػي بحثنػػا ىػػذا

مف خالؿ بياف االدعاء العاـ الوطني مف ناحية نشأتو ودوره أثناء م ارحػؿ الجريمػة إلػى العقوبػة
ىػػذا مػػف ناحيػػة  ،ومػػف ناحيػػة أخػػرى تطرقنػػا إلػػى المػػدعي العػػاـ الػػدولي وابرازوجػػوده رفػػي صػػمب

المواثيػػؽ الدوليػػة ودوره رفػػي م ارحػػؿ محاكمػػة المجػػرميف الػػذيف يشػػكموف باعمػػاليـ تيديػػداً و االم ػاً
بالشعوب بدءاً مف مرحمة التحقيؽ مرو اًر بالمحاكمة والطعف باألحكاـ وق اررات المحاكـ الدولية.
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Abstract
After the state function turned from the Guardian to the legal
function, public prosecutor has become a job which received the
attention of countries in the world by highlighting the state's role in
protecting members of the community because of the work of
criminals, who make up is always dangerous and worrying countries
factor, and that the function of the Attorney General did not remain
near to inner courts of the States only, but beyond it to the international
criminal courts established after wars or crises before, and today this
function is found in the international Criminal Court, which has
established in order to protect the international community from
Conception criminals and their crimes and bring them to justice.
As this function formed a vital and important factor which we decided
to highlight it in our research this through the statement of the national
public prosecutor in terms of its origins and its role during the phases
of the crime to punishment on the one hand, and on the other hand, we
talked about the prosecutor and highlight the existence of at the
international conventions and its role in stages of the trial of the
criminals who make up their jobs threats and hurting peoples, begging
from the investigation stage through trial and appeal the verdicts and
decisions of international courts.
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