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 )٢٠٠٧ (١٧٥٧ قرارال  
 ٢٠٠٧ مايو/ أيار٣٠ املعقودة يف ٥٦٨٥الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

  
 ،إن جملس األمن 
) ٢٠٠٥ (١٥٩٥سـيما القـرارات       إىل مجيع قراراته السابقة ذات الصلة، وال       إذ يشري  
ــؤرخ  ــسان٧املـ ــل / نيـ ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦ ، و٢٠٠٥أبريـ ــشرين األول ٣١املـ ــوبر /تـ أكتـ
 ١٦٦٤ ، و٢٠٠٥ديــــــــسمرب / كــــــــانون األول١٥ؤرخ املــــــــ) ٢٠٠٥( ١٦٤٤ ، و٢٠٠٥

مــــارس /آذار ٢٧املــــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٤٨، و ٢٠٠٦مــــارس / آذار٢٩املــــؤرخ ) ٢٠٠٦(
٢٠٠٧، 

 الـــتفجري اإلرهابيـــة الـــيت وقعـــت يف يـــةعملإدانتـــه الـــشديدة ل وإذ يؤكـــد مـــن جديـــد 
يف لبنــان منــذ تــشرين  تكبــت اراألخــرى الــيت العتــداءات ، ومجيــع ا٢٠٠٥فربايــر /شــباط ١٤

 ،٢٠٠٤أكتوبر /األول
 لـسيادة لبنـان وسـالمته اإلقليميـة ووحدتـه           التـام  دعوته إىل االحتـرام      وإذ يكرر تأكيد   

 ،يةلبنانالحكومة لواستقالله السياسي حتت السلطة الوحيدة واحلصرية ل
ــشيــر  ــسمرب /كــانون األول ١٣ إىل الرســالة املؤرخــة  وإذ ي ) S/2005/783 (٢٠٠٥دي

طلب فيها، يف مجلة أمور، إنشاء حمكمـة        ياملوجهة إىل األمني العام من رئيس وزراء لبنان واليت          
ذات طابع دويل حملاكمة مجيـع مـن تثبـت مـسؤوليتهم عـن هـذه اجلرميـة اإلرهابيـة، وإىل طلـب                     

نــشاء هــذه إلجملــس األمــن إىل األمــني العــام أن يتفــاوض مــع احلكومــة اللبنانيــة بــشأن اتفــاق     
 كمة استنادا إىل أعلى املعايري الدولية يف جمال العدالة اجلنائية،احمل

 املـؤرخ إنـشاء حمكمـة خاصـة للبنـان         املتعلـق ب   إىل تقرير األمني العـام       كذلكوإذ يشري    
ــاين  ١٥ ــشرين الث ــوفمرب /ت ــغ  و) S/2006/893 (٢٠٠٦ن ــذي يبل ــه ال ــام املفاوضــات   في عــن اختت
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 يف ٢٠٠٦سـبتمرب  /يلـول وأينـاير  /بـني كـانون الثـاين   واملشاورات الـيت جـرت يف الفتـرة املمتـدة       
 بــني املستــشار القــانوين لألمــم املتحــدة  ،الهــاي وبــريوتيف  و،مقــر األمــم املتحــدة بنيويــورك 

 ٢٠٠٦نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ٢١من احلكومة اللبنانيـة، وإىل الرسـالة املؤرخـة          خمولني  وممثلني  
)S/2006/911 ( فيهــا بترحيــب أعــضاء يفيــدمــني العــام الــيت إىل األمــن رئــيس اجمللــس املوجهــة 

 اجمللس باختتام املفاوضات وبارتياحهم لالتفاق املرفق بذلك التقرير،
ــشري  ــ إىلوإذ ي ــيس اجمللــس ه، وكمــا هــو مــبني يف رســال  ـ أن ــشرين ٢١ املؤرخــة ة رئ  ت
إذا تـــبني أن التربعـــات ال تكفـــي لـــتمكني احملكمـــة مـــن االضـــطالع   ، ٢٠٠٦نـــوفمرب /الثـــاين
 وجملس األمن عن وسائل بديلة لتمويل احملكمة، العام األمنيها، يبحث بواليت

  املـربم بــني األمـم املتحـدة واجلمهوريـة اللبنانيـة بــشأن     تفـاق ال إىل أن اوإذ يـشري أيـضا   
 يف ، علــى التــوايل،ه احلكومــة اللبنانيــة واألمــم املتحــدةـعتـــَّـإنــشاء حمكمــة خاصــة للبنــان قــد وق 

 ،٢٠٠٧فرباير / شباط٦ ويناير /كانون الثاين ٢٣
 الرسالة املوجهة إىل األمني العـام لألمـم املتحـدة مـن رئـيس وزراء لبنـان         إىل وإذ يشري  

)S/2007/281 (           الـتمس   و ،اليت أشار فيها إىل أن األغلبية الربملانية أعربت عن تأييدها للمحكمـة
  احملكمة اخلاصة على اجمللس على سبيل االستعجال،بإنشاءعرض طلبه 

ويــة مجيــع املــسؤولني عــن  هل ملــا يطالــب بــه الــشعب اللبنــاين مــن حتديــد    منــهدراكــاوإ 
الــتفجري اإلرهــايب الــذي أدى إىل مقتــل رئــيس وزراء لبنــان األســبق رفيــق احلريــري وآخــرين،   

 وتقدميهم إىل العدالة،
احلكومـة اللبنانيـة،    مبعيـة   ،   من أجل املضي   تواصلةامل ههودجلاألمني العام   على   ثينوإذ ي  

  اجمللـس  بـرام االتفـاق علـى النحـو املطلـوب يف رسـالة رئـيس              يف اختاذ آخر اخلطوات الالزمـة إل      
، يف هذا الصدد، إىل اإلحاطـة الـيت قـدمها    وإذ يشري، ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين ٢١املؤرخة  

ــار٢املستــشار القــانوين يف  الــيت الحــظ فيهــا أن إنــشاء احملكمــة عــن طريــق    و ٢٠٠٧مــايو / أي
أكـدت  أيضا أن مجيـع األطـراف املعنيـة    فيها الحظ و، حقيقيةدستورية يواجه عقبات   العملية ال 

 على إنشاء احملكمة،من حيث املبدأ اتفاقها من جديد 
 هذه العقبات،تذليل  بذلتها مؤخرا أطراف يف املنطقة ليت باجلهود الوإذ يشيد أيضا 
 عــن احلقيقــة  الســتمرار يف مــساعدة لبنــان يف البحــث   لإذ يعــرب عــن اســتعداده   و 

 تـصميمه   وإذ يؤكـد مـن جديـد   وحماسبة مجيع املتورطني يف هذا العمل اإلرهايب على جرميتهم،     
هـا مـن عمليـات      وغريهـذه   االغتيال  عملية   يف جهوده الرامية إىل تقدمي مرتكيب        لبنانعلى دعم   
 ومنظميها ورعاهتا إىل العدالة،االغتيال 
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مــل اإلرهــايب واآلثــار املترتبــة عليــه    مــن جديــد تــصميمه علــى أن هــذا الع وإذ يؤكــد 
 شكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني،ت

 : ويقـرر مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،صرفـتـي - ١ 
ة بإنـشاء حمكمـة خاصـة للبنـان،          الوثيقـة املرفقـة املتعلقـ      أحكـام يبدأ سـريان    أن   )أ( 

تقـدم حكومـة     مل ، مـا  ٢٠٠٧يونيـه   /حزيـران  ١٠يف ذلك الضميمة امللحقة هبا، اعتبارا مـن          مبا
 ؛من الوثيقة املرفقة) ١ (١٩لبنان قبل ذلك التاريخ إخطارا مبوجب املادة 

أن اتفــاق املقــر مل يــربم علــى النحــو املتــوخى يف  بــ األمــني العــام فــاد إذا أ،هـأنــ )ب( 
ومـة اللبنانيـة    تـشاور مـع احلك    الموقـع مقـر احملكمـة ب       جيـري حتديـد      ،الوثيقـة املرفقـة    مـن    ٨ املادة
 مقر بني األمم املتحدة والدولة اليت تستضيف احملكمة؛للرهنا بإبرام اتفاق يكون ذلك و

عــدم كفايــة مــسامهات احلكومــة اللبنانيــة لتحمــل باألمــني العــام فــاد  إذا أ،هـأنــ )ج( 
مـن  مقدمـة   تربعات  جاز قبول أو استخدام     ،  الوثيقة املرفقة من  ) ب (٥النفقات املبينة يف املادة     
 ؛ما قد يواجه من نقصالدول األعضاء لتغطية 

من الوثيقة املرفقـة، تبـدأ احملكمـة اخلاصـة          ) ٢ (١٩ إىل أنه، عمال باملادة      يشري - ٢ 
، مع مراعـاة التقـدم احملـرز يف         اللبنانيةكومة  احلعملها يف تاريخ حيدده األمني العام بالتشاور مع         

 أعمال جلنة التحقيق الدولية املستقلة؛
تنـــسيق مـــع احلكومـــة اللبنانيـــة عنـــد  ال إىل األمـــني العـــام أن يتخـــذ، بيطلـــب - ٣ 

 تقريـرا   موعد قريـب وأن يقـدم     اصة يف   اخلكمة  احملوالتدابري الالزمة إلنشاء    اخلطوات  االقتضاء،  
  وبعد ذلك بشكل دوري؛، يوما٩٠ يف غضون تنفيذ هذا القرارإىل اجمللس عن 

 .ه الفعليقي املسألة قيد نظرـبـ أن ييقرر - ٤ 
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 املرفق
اء حمكمـة   ـــأن إنش ــبش ةـة اللبناني ـــواجلمهوري دةــم املتح ــني األم ــاق ب ــاتف  

 خاصة للبنان
 

، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٩املـؤرخ   ) ٢٠٠٦ (١٦٦٤ جملس األمن، يف قـراره       نإحيث   
ثبـت  طلب حكومة لبنان إنشاء حمكمة ذات طابع دويل حملاكمة مجيع من ت           استجاب فيه ل  الذي  

رئـيس وزراء لبنـان األسـبق رفيـق احلريـري       حبيـاة   دت  ومسؤوليتهم عن اجلرميـة اإلرهابيـة الـيت أ        
) ٢٠٠٥ (١٥٩٥سـيما القـرارات     وآخرين، أشار إىل مجيـع قراراتـه الـسابقة ذات الـصلة، وال            

ــؤرخ  ــسان٧املـ ــل / نيـ ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦، و ٢٠٠٥أبريـ ــشرين األول٣١املـ ــوبر / تـ أكتـ
 ،٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٥ املؤرخ )٢٠٠٥ (١٦٤٤، و ٢٠٠٥

ُيـشار إليـه فيمـا يلـي     ( جملـس األمـن طلـب إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة         نإوحيث   
أن يتفـاوض مـع حكومـة لبنـان علـى اتفـاق يرمـي إىل إنـشاء حمكمـة                    ”) “األمني العام ”بعبارة  

، آخـذا يف االعتبـار      “جلنـائي ذات طابع دويل، استنادا إىل أعلى املعايري الدولية يف جمال العـدل ا            
) S/2006/176 (٢٠٠٦مـــارس / آذار٢١التوصـــيات الـــواردة يف تقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ  

 ،راء اليت أعرب عنها أعضاء اجمللسواآل
ة مــلكيــشار إليهــا فيمــا يلــي ب( األمــني العــام وحكومــة اجلمهوريــة اللبنانيــة نإوحيــث  

يـشار إليهـا فيمـا يلـي        (كمـة خاصـة للبنـان       أجريا مفاوضـات مـن أجـل إنـشاء حم         ) “احلكومة”
 ،“احملكمة”ة ملكأو ب“ احملكمة اخلاصة”بعبارة 

ــت   ــد اتفق ــة    فق ــة اللبناني ــم املتحــدة واجلمهوري ــي ب   ( األم ــا يل ــا فيم ــشار إليهم ــلكي ة م
 :، بناء على ذلك، على ما يلي)“الطرفني”
 

 ١املادة   
 إنشاء احملكمة اخلاصة  

 األشـخاص املـسؤولني عـن       ةقاضـا  حمكمة خاصـة للبنـان مل      ، االتفاق تنشأ، مبوجب هذا   - ١
 مقتل رئـيس الـوزراء اللبنـاين األسـبق          إىل دى وأ ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤اهلجوم الذي وقع يف     

إذا رأت احملكمـة أن هجمـات أخـرى         و . مقتل أو إصـابة أشـخاص آخـرين        إىلرفيق احلريري و  
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٢  و ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين األول   ١وقعت يف لبنـان يف الفتـرة بـني          

هـي هجمـات     الطرفان ويوافق عليه جملـس األمـن،         قرره آخر ي   الحق تاريخأي  ، أو يف    ٢٠٠٥
اهلجـوم  أن طبيعتـها وخطورهتـا مماثلتـان لطبيعـة وخطـورة            وفقا ملبادئ العدالة اجلنائية و    متالزمة  
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األشـخاص  ى  علـ اختـصاص   يكـون هلـا     حملكمـة   فـإن ا  ،  ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١٤الذي وقـع يف     
، على سـبيل املثـال ال احلـصر، جمموعـة مـن      التالزمويشمل هذا  .املسؤولني عن تلك اهلجمات

 الـــضحايا وصـــفةاهلجمـــات، وراء مـــن غايـــة ، وال)الـــدافع(قـــصد اجلنـــائي ال :العوامـــل التاليـــة
 .ةنا، واجل)أسلوب العمل( اهلجمات طاملستهدفني، ومن

قـد  و .للنظـام األساسـي للمحكمـة اخلاصـة للبنـان     تؤدي احملكمة اخلاصة وظائفها وفقا  - ٢
 .ُيشكل جزءا ال يتجزأ منههو النظام األساسي هبذا االتفاق وأرفق 

 
 ٢املادة   
 تكوين احملكمة اخلاصة وتعيني القضاة  

الـدوائر واالدعـاء وقلـم احملكمـة ومكتـب       : احملكمـة اخلاصـة مـن اهليئـات التاليـة     ألفتتـ  - ١
  .الدفاع

، ودائـرة ابتدائيـة، ودائـرة اسـتئناف،         اإلجـراءات التمهيديـة   وائر مـن قاضـي       الد شكلتت - ٢
على أن تنشأ دائرة ابتدائية ثانية إذا طلب ذلـك األمـني العـام، أو رئـيس احملكمـة اخلاصـة، بعـد              

  .بدء احملكمة اخلاصة عملها بستة شهور على األقل
مــستقال شر قاضــيا  الــدوائر مــن قــضاة مــستقلني ال يقــل عــددهم عــن أحــد عــ  ألفتــت - ٣
 : أربعة عشر قاضيا يعملون على النحو التايللىيزيد ع وال

 ؛ا لإلجراءات التمهيديةقاضِِ دويل واحد يعمل بصفته قاضي )أ( 
يف الدائرة االبتدائية، يكون أحدهم قاضـيا لبنانيـا ويكـون           يعملون  ثالثة قضاة    )ب( 

 اثنان منهم قاضيني دوليني؛
أيــضا علــى النحــو دائرة  تلــك الــلكشابتدائيــة ثانيــة، تتــيف حــال إنــشاء دائــرة  )ج( 

 أعاله؛) ب(الوارد يف الفقرة الفرعية 
ن وثالثـة   ان لبنانيـ  ا يف دائرة االستئناف، اثنان منـهم قاضـي        ونمخسة قضاة يعمل   )د( 

 ن؛ومنهم قضاة دولي
  .واآلخر دويلأحدمها لبناين ، مناوبانقاضيان  )هـ( 

 التجـرد  اتخاصـا علـى خلـق رفيـع، وأن تتـوافر فـيهم صـف       يتعني أن يكون القـضاة أش   - ٤
يتمتـع القـضاة باالسـتقالل يف أدائهـم         يتعني أن   و. واسعةالقانونية  ال ون باخلربة تعيتم و ،زاهةـوالن

ــوا أو ي   ــم أن يقبلـ ــوز هلـ ــائفهم، وال جيـ ــسوالوظـ ــات تلتمـ ــن أي  وجيهـ ــة أو مـ ــن أي حكومـ  مـ
 .آخر مصدر
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عمــل يف الــدائرة االبتدائيــة أو دائــرة    للبنــانيني ليعــني األمــني العــام القــضاة ال    )أ( - ٥
 مـن قائمـة تتـألف مـن اثـين عـشر شخـصا               ، وذلـك  االستئناف أو ليعمـل أحـدهم قاضـيا مناوبـا         

 . اللبنانيةتقدمها احلكومة بناء على اقتراح من جملس القضاء األعلى يف السلطة القضائية
ــدوليني للعمــل يف منا    )ب(  ــام القــضاة ال اإلجــراءات صــب قاضــي  يعــني األمــني الع
ة اســتئناف، أو قــاض منــاوب، بنــاء علــى  دائــرابتدائيــة، أو قاضــي دائــرة ، أو قاضــي التمهيديــة

 .تصني الدول بدعوة من األمني العام، وكذلك من أشخاص خمهاقدمتترشيحات 
 .تتشاور احلكومة واألمني العام بشأن تعيني القضاة )ج( 
على توصية من فريق اختيـار يكـون قـد أنـشأه             األمني العام القضاة، بناء      عّيني )د( 

 عمـالن  فريـق االختيـار مـن قاضـيني، ي    شكليتو .بعد إطالع جملس األمن على نيته القيام بذلك  
 .ألمني العاملممثل من ، وعن العملحاليا يف حمكمة دولية أو تقاعدا 

خلاصـة،  بناء علـى طلـب القاضـي الـذي يتـرأس دائـرة ابتدائيـة، جيـوز لـرئيس احملكمـة ا                      - ٦
ضور كل مرحلة من مراحـل احملاكمـة وللحلـول حمـل     حب قضاة مناوبني كليفملصلحة العدالة، ت  

 .ليس بوسعه مواصلة عملهأي قاض 
 لفتـرة أخـرى حيـددها األمـني         هم إعـادة تعيينـ    جيـوز يعني القضاة لفترة ثـالث سـنوات و        - ٧

 .العام بالتشاور مع احلكومة
خلدمـة الـيت يقـضيها القـضاة اللبنـانيون املعينـون للعمـل              تؤخذ يف االعتبار الكامل فترة ا      - ٨

  الوطنيــة القــضائيةيئــاتيف احملكمــة اخلاصــة أثنــاء عملــهم فيهــا عنــد رجــوعهم إىل العمــل يف اهل
مـستوى  مركز وظيفي ال يقل مستواه عـن         لتلك الفترة ويعاد إدماجهم يف       فرغتهماللبنانية اليت   

 .مركزهم السابق
 

 ٣املادة   
 ملدعي العام ونائب املدعي العامتعيني ا  

وجيـوز  . ُيعيِّن األمني العام، بعد التشاور مع احلكومة، مدعيا عاما ملـدة ثـالث سـنوات              - ١
  . حيددها األمني العام بالتشاور مع احلكومةأخرى تعيني املدعي العام لفترة ةعادإ
ار يكون قد أنـشأه بعـد        األمني العام املدعي العام، بناء على توصية من فريق اختي          يعني - ٢

حاليـا  عمـالن   يتألف فريق االختيار مـن قاضـيني، ي       و .إطالع جملس األمن على نيته القيام بذلك      
 .ممثل األمني العاممن ، وعن العمليف حمكمة دولية أو تقاعدا 
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ُتعيِّن احلكومة، بالتشاور مع األمني العام واملدعي العام، نائبا للمـدعي العـام مـن لبنـان       - ٣
 .الحقاتعدة املدعي العام يف إجراء التحقيقات واململسا
 أعلـى   علـى يتعني أن يتحلى املدعي العام ونائب املدعي العام باخللق الرفيع وأن يكونا              - ٤

 املتعلقـــة الحقـــاتمـــستوى مـــن الكفـــاءة املهنيـــة واخلـــربة الواســـعة يف إجـــراء التحقيقـــات وامل
 املـدعي العـام باالسـتقاللية يف أداء وظائفهمـا       ويتمتـع املـدعي العـام ونائـب       . بالدعاوى اجلنائيـة  

 .وال جيوز أن يقبال أو يلتمسا توجيهات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر
 وموظفـــون دوليـــون بالعـــدد الـــالزم ألداء  يونُيـــساعد املـــدعي العـــام موظفـــون لبنـــان  - ٥

 .الوظائف املنوطة به بفعالية وكفاءة
 

 ٤املادة   
 لتعيني ُمسجِّ  

املـدعي  يِّن األمني العام ُمسجال يكون مسؤوال عن توفري اخلدمات للدوائر ومكتـب             ُيع - ١
ــدعم وإدارة شــؤوهنم  ، وعــن تعــيني مج العــام ــع مــوظفي ال كمــا يتــوىل إدارة مــوارد احملكمــة   . ي
 . املالية والبشريةاخلاصة

إعـادة  وز  يعـني لفتـرة ثـالث سـنوات وجيـ         و. ألمـم املتحـدة   ا يموظفمن  يكون املُسجل    - ٢
 . لفترة أخرى حيددها األمني العام بالتشاور مع احلكومةهعيينت

 
 ٥املادة   
 متويل احملكمة اخلاصة  

 :يتم حتمل نفقات احملكمة اخلاصة على النحو التايل - ١
ــواردة مــن      )أ(  ــة مــن النفقــات للتربعــات ال ــسبة واحــد ومخــسني يف املائ ُتحمــل ن
 الدول؛

 . يف املائة من نفقات احملكمةتتحمل حكومة لبنان تسعة وأربعني )ب( 
من املفهوم أن األمني العام سيبدأ عملية إنشاء احملكمة مىت ما تـوفرت لديـه مـسامهات            - ٢

فعلية كافية لتمويـل إنـشاء احملكمـة وعملـها ملـدة إثـين عـشر شـهرا، فـضال عـن تربعـات معلنـة                          
ويف حـال عـدم كفايـة       .  شـهرا التاليـة مـن عمـل احملكمـة          ٢٤تعادل النفقـات املتوقعـة لفتـرة الــ          

التربعات لتنفيذ احملكمة لواليتها، يقوم األمني العـام وجملـس األمـن باستكـشاف وسـائل بديلـة                  
 .لتمويل احملكمة
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 ٦املادة   
 جلنة اإلدارة  

 .يتشاور الطرفان بشأن إنشاء جلنة اإلدارة 
 

 ٧املادة   
 األهلية القانونية  

 :ية الالزمة ملا يليتكون للمحكمة اخلاصة األهلية القانون 
 التعاقد؛ )أ( 
 حيازة املمتلكات املنقولة وغري املنقولة والتصرف فيها؛ )ب( 
 ؛حق التقاضي )ج( 
 .احملكمة  اتفاقات مع الدول وفق ما يقتضيه أداؤها لوظائفها وعملإبرام )د( 

 
 ٨املادة   
 مقر احملكمة اخلاصة  

دد مكان املقر بعد إيـالء املراعـاة الواجبـة          حيو. يكون مقر احملكمة اخلاصة خارج لبنان      - ١
والكفـاءة اإلداريـة، مبـا يف ذلـك         االعتبـارات األمنيـة      فـضال عـن      ،العتبارات العدالة واإلنصاف  

رهنــا بــإبرام اتفــاق مقــر بــني األمــم  ذلــك وإمكانيــة اســتدعاء الــشهود، واجملــين علــيهم حقــوق 
 .لمحكمةاملضيفة لاملتحدة واحلكومة والدولة 

مقرهــا إذا ارتــأت أن ذلــك ضــروري الضــطالعها  خــارج ز للمحكمــة أن جتتمــع جيــو - ٢
  .بوظائفها بفعالية

 رهنــا بــإبرام ،ُينــشأ مكتــب للمحكمــة اخلاصــة يف لبنــان مــن أجــل إجــراء التحقيقــات   - ٣
 .الترتيبات املناسبة مع احلكومة

 ٩املادة   

 ُحرمة املباين واحملفوظات ومجيع املستندات األخرى  

ــا - ١ ــصونة    مب ــان م ــة اخلاصــة يف لبن ــب احملكم ــاذ     .ين مكت ــصة اخت ــسلطات املخت ــى ال وعل
 لكفالـة عـدم نـزع ملكيـة احملكمـة اخلاصـة لكـل              ضـرورية اإلجراءات املناسـبة والـيت قـد تكـون          

 .بعض مبانيها دون موافقة احملكمة صراحة على ذلك أو
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ــه وموجود     - ٢ ــان وأموال ــة اخلاصــة يف لبن ــا كــان   تكــون ملمتلكــات مكتــب احملكم ــه، أي ات
ــة وأي      موقعهــا وحائزهــا، احلــصانة مــن التفتــيش واحلجــز واالســتيالء واملــصادرة ونــزع امللكي

 .شكل آخر من أشكال التعرض، سواء بإجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية

ــع          - ٣ ــة مجي ــصفة عام ــصونة، وكــذلك ب ــان م ــة اخلاصــة يف لبن ــب احملكم حمفوظــات مكت
 .ستخدمها، أيا كان موقعها وحائزهايتلكها أو مياد اليت تقدم إليه أو املستندات واملو

 
 ١٠املادة   

 األموال واملوجودات وسائر املمتلكات  

تكون ملكتب احملكمة اخلاصة وأموالـه وموجوداتـه وسـائر ممتلكاتـه يف لبنـان، أيـا كـان            
ــة إال      ــع أشــكال اإلجــراءات القانوني إذا تنازلــت احملكمــة  موقعهــا وحائزهــا، احلــصانة مــن مجي

يـشمل   أي تنازل عن احلـصانة ال أن  من املفهوم هعلى أن .صراحة عن حصانتها يف حالة بعينها
 .من إجراءات التنفيذإجراء أي 

 
 ١١املادة   

ــيس         ــام واملــسجل ورئ ــدعي الع ــام ونائــب امل ــدعي الع ــازات وحــصانات القــضاة وامل امتي
 الدفاع مكتب

عام ونائبه واملـسجل ورئـيس مكتـب الـدفاع، أثنـاء وجـودهم              يتمتع القضاة واملدعي ال    - ١
يف لبنان، باالمتيازات واحلصانات واإلعفاءات والتسهيالت املمنوحة للمـوظفني الدبلوماسـيني            

 .١٩٦١نا للعالقات الدبلوماسية لعام ـيـوفقا التفاقية في

تب الدفاع هـذه    ُيمنح القضاة واملدعي العام ونائب املدعي العام واملسجل ورئيس مك          - ٢
مـن  ويكـون   . احملكمة اخلاصة ال للمنفعة الشخصية لألفراد ذاهتمفائدةاالمتيازات واحلصانات ل

حــق األمــني العــام وواجبــه، بالتــشاور مــع رئــيس احملكمــة، التنــازل عــن احلــصانة يف أي حالــة    
 .ينال فيها هذا التنازل من الغرض الذي منحت احلصانة ألجله ال
 

 ١٢املادة   

 تيازات وحصانات املوظفني الدوليني واللبنانينيام  

أثنـاء  ،  ُيمنح املوظفون اللبنانيون والـدوليون التـابعون ملكتـب احملكمـة اخلاصـة يف لبنـان                - ١
 :التاليةواحلصانات  االمتيازات ،وجودهم يف لبنان
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 فيما يتعلـق بـالكالم امللفـوظ أو املكتـوب وكـل األفعـال               املالحقةاحلصانة من    )أ( 
ويــستمر مــنح هــذه احلــصانة بعــد انتــهاء عملــهم يف مكتــب  .ادرة عنــهم بــصفتهم الرمسيــةالــص

 احملكمة اخلاصة؛

ات ـــالوات واملخصـــصــــــات والعــــــى املرتبـــــن الـــضرائب علــــــاء مــــــــاإلعف )ب( 
 . هلماملدفوعة

 : ما يليمينح املوظفون الدوليون عالوة على ذلك - ٢

 علقة باهلجرة؛احلصانة من القيود املت )أ( 

احلق يف إحضار منقوالهتم وأمتعتهم يف أول مرة يتولون فيها مهـامهم الرمسيـة               )ب( 
 .يف لبنان، معفاة من الرسوم اجلمركية والضرائب، باستثناء ما ُيدفع لقاء اخلدمات

ة احملكمــة فائــدُيمــنح موظفــو مكتــب احملكمــة اخلاصــة هــذه االمتيــازات واحلــصانات ل  - ٣
 التنازل عـن احلـصانة، يف أي   ،ويكون من حق وواجب مسجل احملكمة .لشخصيةملنفعتهم ا ال

 .ألجلهحالة بعينها ال ينال فيها هذا التنازل من الغرض الذي منحت احلصانة 
 

 ١٣املادة   

  الدفاعوحمام  

تكفل احلكومة حملامي الدفاع عن مشتبه فيه أو متهم َيمثل أمـام احملكمـة اخلاصـة هبـذه                   - ١
 يتعــرض أثنــاء وجــوده يف لبنــان ألي إجــراء ميكــن أن يــؤثر علــى أدائــه ملهامــه حبريــة  الــصفة أال
 .واستقاللية

 :، ما يلي الدفاع بوجه خاصيُيمنح حمام - ٢

 ؛الشخصية أمتعته  علىجزاحلاحلصانة من االعتقال أو االحتجاز ومن  )أ( 

فــــــاع عـن املـشــتبه فيـه        حرمـــة مجيع املستنـــدات املتعلقة بــــأداء عمله يف الد        )ب( 
 أو املتهم؛

احلصانة من الوالية القضائية اجلنائية أو املدنية فيما يتعلـق بـالكالم امللفـوظ أو          )ج( 
ويستمر منح هذه احلصانة بعد انتـهاء   .املكتوب وما يصدر عنه من أفعال باعتباره حمامي دفاع

 يف الدفاع عن املشتبه فيه أو املتهم؛ هعمل

نة من أي قيود تتعلق باهلجرة يف أثناء إقامته وكذلك يف أثناء سـفره إىل               احلصا )د( 
 .احملكمة وعودته منها
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 ١٤املادة   

 أمن وسالمة ومحاية األشخاص املشار إليهم يف هذا االتفاق  

تتخــذ احلكومــة تــدابري فعالــة ومناســبة لتــوفري مــستوى مناســب مــن األمــن والــسالمة     
ة اخلاصة ولغريهم من األشخاص املشار إليهم يف هذا االتفـاق،           واحلماية ملوظفي مكتب احملكم   

مجيـع اخلطـوات املناسـبة، يف حـدود قـدراهتا، حلمايـة املعـدات          وتتخـذ .أثناء وجودهم يف لبنان
واملباين التابعة ملكتب احملكمة اخلاصة من اهلجمات أو مـن أي أعمـال حتـول دون أداء احملكمـة                

 .هامهامل
 

 ١٥املادة   
 ون مع احملكمة اخلاصةالتعا  

سـيما مـع املـدعي العـام وحمـامي           تتعاون احلكومة مع مجيع أجهزة احملكمة اخلاصـة وال         - ١
وُتَسهِّل وصول املدعي العـام وحمـامي الـدفاع إىل مـا يتطلبـه       .يف مجيع مراحل الدعوى، الدفاع

 .التحقيق من مواقع وأشخاص ومستندات ذات صلة
ري ال مــربر لــه، ألي طلــب للمــساعدة تقدمــه احملكمــة   تــستجيب احلكومــة، دون تــأخ  - ٢

 :اخلاصة أو أمر تصدره الدوائر، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر
 حتديد هوية األشخاص وأماكن تواجدهم؛ )أ( 
 ؛تبليغ املستندات )ب( 
 القبض على األشخاص أو احتجازهم؛ )ج( 
 . املتهم إىل احملكمةإحالة )د( 

 
 ١٦املادة   
  العامالعفو  

 حبــق أي شــخص يرتكــب أي جرميــة تــدخل  عــامتتعهــد احلكومــة بعــدم إصــدار عفــو 
 الــصادر حبــق أي مــن هــؤالء األشــخاص أو   العــاموالعفــو. ضــمن اختــصاص احملكمــة اخلاصــة 

 .املالحقةخبصوص أي من هذه اجلرائم ال حيول دون 
 ١٧املادة   
 الترتيبات العملية  

 :والتكاليف اخلاصة  عمل احملكمةحتقيقا لفاعلية
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ــة تنــسيق االنتقــال مــن أنــشطة جلنــة التحقيــق   املالئمــترتيبــات الُتتخــذ  )أ(  ة لكفال
، إىل أنشطة مكتـب املـدعي       )٢٠٠٥ (١٥٩٥الدولية املستقلة املنشأة عمال بقرار جملس األمن        

 .العام
يتــسلم قــضاة الــدائرة االبتدائيــة ودائــرة االســتئناف مهــامهم يف موعــد حيــدده    )ب( 

 ُيـدعى قـضاة     ، املوعـد  ذلـك ويف انتظار حتديد    . ألمني العام بالتشاور مع رئيس احملكمة اخلاصة      ا
  القيـام بواجبـاهتم     إىل  ملعاجلـة املـسائل التنظيميـة، أو       ، حـسب االقتـضاء    ،الدائرتني إىل االجتماع  

 . ذلكعندما ُيطلب منهم
 

 ١٨املادة   
 تسوية املنازعات  

 بالتفـاوض أو بـأي    ،بشأن تفسري هذا االتفـاق أو تطبيقـه        بني الطرفني    نزاعى أي   سوَُّي 
 . الطرفانطريقة أخرى للتسوية يتفق عليها

 
 ١٩املادة   
 بدء النفاذ ومباشرة احملكمة اخلاصة أعماهلا  

كتمـال  يبدأ نفاذ هذا االتفاق يف اليوم التايل إلخطار احلكومـة األمـَم املتحـدة خطيـا با                 - ١
 .فاذلشروط القانونية لبدء النا

تباشر احملكمـة اخلاصـة أعماهلـا يف موعـد حيـدده األمـني العـام بالتـشاور مـع احلكومـة،                       - ٢
 . يف اعتباره التقدم احملرز يف عمل جلنة التحقيق الدولية املستقلةاآخذ

 
 ٢٠املادة   
 التعديل  

 . بني الطرفنيخطي اتفاق عن طريق تعديل هذا االتفاق جيوز 
 

 ٢١املادة   
 اقمدة االتف  

االتفاق ساري املفعول ملدة ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرة احلكمـة            هذا  يظل   - ١
 .عملهااخلاصة 
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بالتـشاور مـع     بعد مضي ثالث سنوات على بدء عمل احملكمة اخلاصة، يقـوم الطرفـان             - ٢
وإذا مل تكتمـل أنـشطة احملكمـة يف     . يف أعماهلـا  باسـتعراض مـا ُتحـرزه مـن تقـدم     ،جملس األمـن 

ــرة الــثالث ســنوات، ُيمــدد االتفــاق للــسماح للمحكمــة بإ   هن ــة فت ــها، وذلــك ملــدة  جنــازاي  عمل
  .إضافية حيددها األمني العام بالتشاور مع احلكومة وجملس األمن) مدد أو(
 مفعول األحكام املتعلقة حبرمة أموال مكتـب احملكمـة          ، بعد انتهاء هذا االتفاق    ،يستمر - ٣

وحمفوظاته ومستنداته، وبامتيـازات وحـصانات األشـخاص املـشار          اخلاصة يف لبنان وموجوداته     
 اجملـين علـيهم   إليهم يف هـذا االتفـاق، إضـافة إىل األحكـام ذات الـصلة مبحـامي الـدفاع ومحايـة                     

  .والشهود
 املفوضـان   ،األمم املتحدة وحكومـة اجلمهوريـة اللبنانيـة        ممثالوقع هذا االتفاق    ،  وإثباتا ملا تقدم  
 .حسب األصول

ثــــالث نــــسخ أصــــلية باللغــــات العربيــــة يف ، ٢٠٠٦                بتــــاريخ        يف حــــرر 
 . متساوية يف احلجية،نكليزيةاإلووالفرنسية 

 عن اجلمهورية اللبنانية       عن األمم املتحدة 
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 ضميمة  
 

 النظام األساسي للمحكمة اخلاصة للبنان  
املنـشأة  ) “احملكمـة اخلاصـة   ”يلـي باسـم     املـشار إليهـا فيمـا       (إن احملكمة اخلاصـة للبنـان        

، )“االتفـاق ”ُيشار إليه فيما يلـي باسـم        (مبوجب اتفاق بني األمم املتحدة واجلمهورية اللبنانية        
، الـذي اسـتجاب     ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٩املـؤرخ   ) ٢٠٠٦ (١٦٦٤عمال بقرار جملس األمـن      

حملاكمــة مجيــع مــن تثبــت فيــه اجمللــس لطلــب احلكومــة اللبنانيــة إنــشاء حمكمــة ذات طــابع دويل 
مسؤوليتهم عن اجلرمية اإلرهابية اليت أودت حبياة رئيس الوزراء اللبناين الـسابق رفيـق احلريـري                

 .متارس عملها وفقا ألحكام هذا النظام األساسيوف وآخرين، س
 

  األولفرعال  
 

 االختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق  
 

 ١املادة   
 للمحكمة اخلاصةاالختصاص القضائي   

الـذي وقـع     عن اهلجـوم     نياألشخاص املسؤول اختصاص على   للمحكمة اخلاصة   يكون   
 إىل مقتل رئيس الوزراء اللبناين األسبق رفيق احلريـري و         إىل دى وأ ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤يف  

إذا رأت احملكمـة أن هجمـات أخـرى وقعـت يف لبنـان يف               و .مقتل أو إصـابة أشـخاص آخـرين       
أي ، أو يف ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٢  و٢٠٠٤أكتــوبر /تــشرين األول ١الفتــرة بــني 

وفقـا ملبـادئ   هي هجمات متالزمة  الطرفان ويوافق عليه جملس األمن، قرره آخر ي الحق تاريخ
اهلجـــوم الـــذي وقـــع يف أن طبيعتـــها وخطورهتـــا مماثلتـــان لطبيعـــة وخطـــورة العدالـــة اجلنائيـــة و

األشـخاص املـسؤولني عـن      علـى   اختـصاص   يكـون هلـا     حملكمـة   فـإن ا  ،  ٢٠٠٥فرباير  /شباط ١٤
 :، على سبيل املثال ال احلصر، جمموعة مـن العوامـل التاليـة   التالزمويشمل هذا  .تلك اهلجمات

ــائي  ال ــدافع(قــصد اجلن ــة ، وال)ال ــستهدفني، ومنــ وصــفةاهلجمــات، وراء مــن غاي ــضحايا امل  ط ال
 .ةنا، واجل)أسلوب العمل(اهلجمات 

 
 ٢املادة   
 الواجب التطبيقاجلنائي القانون   

، يـسري مـا يلـي علـى املالحقـة القـضائية واملعاقبـة               رهنا بأحكام هذا النظـام األساسـي       
 :١على اجلرائم املشار إليها يف املادة 
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ــة علــى األعمــال      )أ(  ــانون العقوبــات اللبنــاين املتعلقــة باملالحقــة واملعاقب أحكــام ق
ــنح الـــيت تُ  ــرائم واجلـ ــة واجلـ ــاة األشـــخاص وســـالمتهم الشخـــصية؛   اإلرهابيـ رتكـــب ضـــد حيـ

والتجمعات غري املشروعة؛ وعـدم اإلبـالغ عـن اجلـرائم واجلـنح، مبـا يف ذلـك القواعـد املتعلقـة                      
 لجرمية واملشاركة فيها والتآمر الرتكاهبا؛ بالعناصر املادية ل

 ١٩٥٨ينــاير / كــانون الثــاين١١ مــن القــانون اللبنــاين املــؤرخ ٧ و ٦املادتــان  )ب( 
 .“والتقاتل بني األديان واحلرب األهلية عصيانالعقوبات على التشديد ”بشأن 

 
 ٣املادة   
 املسؤولية اجلنائية الفردية  

داخلة ضمن اختصاص احملكمة اخلاصـة      الرائم  اجلشخص مسؤولية فردية عن     اليتحمل   - ١
 : أحد األفعال التاليةإذا كان ذلك الشخص ضالعا يف

 مـــن هـــذا النظـــام األساســـي ٢ املنـــصوص عليهـــا يف املـــادة ب اجلرميـــةاارتكـــ )أ( 
  أورتكاهبا؛الخرين اآله يوجتمها أو ينظتفيها كشريك أو املسامهة  أو

 ٢طريقـة أخـرى يف ارتكـاب اجلرميـة املنـصوص عليهـا يف املـادة                 املسامهة بأي    )ب( 
ك، هـدف مـشتر  يعملـون علـى حتقيـق    من هذا النظام األساسي ضـمن جمموعـة مـن األشـخاص         

النـــشاط اإلجرامـــي العـــام مقـــصودة أو يكـــون هـــدفها تـــصعيد عنـــدما تكـــون هـــذه املـــسامهة 
 .رتكاب اجلرميةالاجملموعة حتقيق هدف اجملموعة أو معرفة للمجموعة، أو 

 عـن   ةنائيـ املـسؤولية اجل  الـرئيس   يتحمـل   وفيما يتصل بالعالقـة بـني الـرئيس واملـرؤوس،            - ٢
 هارتكبـــيت ي مـــن هـــذا النظـــام األساســـي، والـــ٢ادة مـــن اجلـــرائم املنـــصوص عليهـــا يف املـــ أي

ســيطرة ســليمة علــى ســيطرته ن خيــضعون لــسلطته وســيطرته الفعليــتني، نتيجــة لعــدم  ومرؤوســ
 :حيثهؤالء املرؤوسني، 

 أيـة معلومـات تـبني بوضـوح أن          عمـد أو جتاهـل عـن      قد عرف   يكون الرئيس    )أ( 
 ائم؛اجلرتلك على وشك أن يرتكبوا هم مرؤوسيه يرتكبون أو 

 تتعلق اجلرائم بأنشطة تندرج يف إطار املسؤولية والسيطرة الفعليتني للرئيس؛ )ب( 
مل يتخذ الرئيس مجيع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود سـلطته ملنـع أو قمـع         )ج( 

واملالحقـة   اجلرائم أو لعرض املسألة على السلطات املختـصة للتحقيـق            تلكارتكاب مرؤوسيه ل  
 .القضائية
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نه تصرف بأمر مـن رئيـسه، إال أنـه          رمية من املسؤولية اجلنائية لكو    مرتكب اجل ال ُيعفى    - ٣
ــضيات         ــتيفاء ملقت ــك اس ــة إذا رأت يف ذل ــف العقوب ــر يف ختفي ــة اخلاصــة أن تنظ جيــوز للمحكم

 .العدالة
 

 ٤املادة   
  املشتركاالختصاص  

تكـون للمحكمـة   و .للمحكمـة اخلاصـة واحملـاكم الوطنيـة يف لبنـان اختـصاص مـشترك        - ١
 .اخلاصة ضمن اختصاصها أسبقية على احملاكم الوطنية يف لبنان

ــسلم املدعــ       - ٢ ــى أال يتجــاوز شــهرين بعــد ت ــام، عل ــام ـيف موعــد حيــدده األمــني الع ي الع
عليها قضية اهلجوم علـى     املعروضة  ه، تطلب احملكمة اخلاصة من السلطة القضائية الوطنية         ـمهام

وحتيـل الـسلطة القـضائية       .ي وآخـرين، أن تتنـازل عـن اختـصاصها         رئيس الوزراء رفيـق احلريـر     
وُينقـل   ،اللبنانية إىل احملكمة اخلاصة نتائج التحقيـق ونـسخة مـن سـجالت احملكمـة إن ُوجـدت                 

 .األشخاص احملتجزون رهن التحقيق إىل ُعهدة احملكمة
روض عليهـا   السلطة القضائية الوطنية املع   ، فإن   بناء على طلب احملكمة اخلاصة     )أ( - ٣

 كـانون   ١٢ إىل   ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١أي من اجلرائم األخرى املرتكبة يف الفترة من         
ــادة   ٢٠٠٥ديــسمرب /األول ــاريخ الحــق حيــدد عمــال بامل ــل حت، ١، أو يف ت ــائج إىل احملكمــة ي نت

 .، إىل املدعي العام ملراجعتهانسخة من سجالت احملكمة إن ُوجدتوالتحقيق 
ــى ط  )ب(  ــاء عل ــن       بن ــة ع ــة املعني ــسلطة الوطني ــازل ال ــة، تتن ــن احملكم ــب إضــايف م ل

وحتيـل إىل احملكمـة اخلاصـة نتـائج التحقيـق ونـسخة مـن سـجالت                 . اختصاصها لصاحل احملكمـة   
األشخاص احملتجزون رهن التحقيق يف أي مـن هـذه القـضايا            حال  احملكمة، إن ُوجدت، كما يُ    

 .إىل ُعهدة احملكمة
ية الوطنيــة احملكمــة بانتظــام علــى التقــدم احملــرز يف      ُتطلــع الــسلطات القــضائ   )ج( 
أن تطلب رمسيا من الـسلطة القـضائية الوطنيـة          ، يف أي مرحلة من مراحل اإلجراءات،        حتقيقاهتا

 .التنازل عن اختصاصها
 

 ٥املادة   
 مرتنيعلى ذات اجلرم عدم جواز احملاكمة   

ى أفعـال إذا كـان قـد سـبقت          لبنـان علـ   يف  وز حماكمة شخص أمام حمكمة وطنيـة        جتال   - ١
 .حماكمته عليها أمام احملكمة اخلاصة
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جيــوز للمحكمــة اخلاصــة أن حتــاكم شخــصا ســبقت حماكمتــه أمــام حمكمــة وطنيــة إذا    - ٢
كانــت إجــراءات احملكمــة الوطنيــة تفتقــر إىل احليــاد أو االســتقالل، أو إذا كانــت موجهــة حنــو  

 داخلة يف اختـصاص احملكمـة، أو مل يكـن االدعـاء     ة اجلنائية عن جرائم  يلؤومحاية املتهم من املس   
 .قد أدى دوره بالعناية الواجبة

شخص أُدين جبرمية مـن     على  تراعي احملكمة اخلاصة، عند النظر يف العقوبة اليت توقعها           - ٣
ه ــــاجلــرائم املنــصوص عليهــا يف هــذا النظــام األساســي، مــدة العقوبــة الــيت قــضاها الــشخص ذات 

 .كم الوطنيةااحملإحدى ن  مقرارل بفعلنفس ال
 

 ٦املادة   
  العامالعفو  

 املمنــوح ألي شــخص عــن أي جرميــة تــدخل ضــمن اختــصاص    العــامال حيــول العفــو 
 . ذلك الشخصمالحقةاحملكمة اخلاصة دون 

 
  الثاينفرعال  
 تنظيم احملكمة اخلاصة  

 
 ٧املادة   
 هيئات احملكمة اخلاصة  

  :ات التاليةتتكون احملكمة اخلاصة من اهليئ 
، ودائـــرة ابتدائيـــة، ودائـــرة لإلجـــراءات التمهيديـــةالـــدوائر، وتـــشمل قـــاض  )أ( 
  استئناف؛

  مكتب املدعي العام؛ )ب( 

 قلم احملكمة؛ )ج( 

 .مكتب الدفاع )د( 
 

 ٨املادة   
 تكوين الدوائر  

 :تتكون الدوائر مما يلي - ١



S/RES/1757 (2007)
 

18 07-36355 
 

 دويل واحد؛إجراءات متهيدية  يقاض )أ( 
 الدائرة االبتدائية من ثالثة قضاة، أحدهم لبناين واآلخران دوليان؛تتكون  )ب( 
ــة          )ج(  ــان والثالث ــهم لبناني ــان من ــضاة، اثن ــن مخــسة ق ــتئناف م ــرة االس تتكــون دائ

 ؛اآلخرون دوليون
  .قاضيان مناوبان أحدمها لبناين واآلخر دويل )د( 

ــدائرة االبتدا      - ٢ ــضاة ال ــرة االســتئناف وق ــضاة دائ ــن ق ــة قاضــيا لرئاســة   ينتخــب كــل م ئي
ويكــون رئــيس دائــرة  .اجللــسات يقــوم بتنظــيم ســري اإلجــراءات يف الــدائرة الــيت انُتخــب فيهــا  

 .رئيس احملكمة اخلاصةنفسه االستئناف هو 
ــة، اســتيفاًء         - ٣ ــدائرة االبتدائي ــيس ال ــى طلــب رئ ــاء عل ــرئيس احملكمــة اخلاصــة، بن جيــوز ل

 حبــضور كــل مرحلــة مــن مراحــل احملاكمــة      ملقتــضيات العدالــة، تكليــف القاضــيني املنــاوبني    
 .حضور اجللساتال يكون بوسعه مواصلة قاض أي حللول حمل وبا
 

 ٩املادة   
 مؤهالت القضاة وتعيينهم  

يــتعني أن يكــون القــضاة أشخاصــا علــى خلــق رفيــع، وأن تتــوافر فــيهم صــفتا التجــرد    - ١
 يف أداء مهـامهم، وال جيـوز هلـم         ويتمتع القـضاة باالسـتقالل     .قضائية واسعة مع خربة   والرتاهة،  

  .وا تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر آخرتمسأن يقبلوا أو يل
يــوىل االعتبــار الواجــب يف التــشكيل العــام للــدوائر، للكفــاءة املــشهود هبــا للقــضاة يف    - ٢

 .ية ويف القانون الدويلائجمايل القانون اجلنائي واإلجراءات اجلن
 مـن االتفـاق، ملـدة       ٢بل األمني العام، على حنو ما تـنص عليـه املـادة             يعني القضاة من قِ    - ٣

 .تعيينهم ملدة إضافية حيددها األمني العام بالتشاور مع احلكومةإعادة وجيوز . ثالث سنوات
 

 ١٠املادة   
 سلطات رئيس احملكمة اخلاصة  

حملكمــة، وهــو يقــوم رئــيس احملكمــة اخلاصــة، باإلضــافة إىل مهامــه القــضائية، بتمثيــل ا   - ١
  .سري العدالةمسؤول عن سري أعماهلا بفعالية، وعن حسن 

يقدم رئيس احملكمة اخلاصة تقريرا سنويا عن عمل احملكمة وأنشطتها إىل األمـني العـام                - ٢
 .وإىل احلكومة اللبنانية
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 ١١املادة   
 املدعي العام  

 عـن جـرائم داخلـة يف         األشـخاص املـسؤولني    مـع يتوىل املدعي العام مسؤولية التحقيق       - ١
 جيـوز للمـدعي العـام أن     ،وضمانا حلـسن سـري العدالـة       .مالحقتهماختصاص احملكمة اخلاصة، و   

يقرر توجيـه هتمـة مـشتركة إىل أشـخاص متـهمني بـنفس اجلرميـة أو جبـرائم خمتلفـة ارُتكبـت يف                        
 .يةسياق نفس العمل

ــاره هيئــة منفــصلة مــن هي    - ٢  .ئــات احملكمــة اخلاصــة يعمــل املــدعي العــام باســتقالل باعتب
 .جيوز له أن يطلب أو أن يتلقى تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر وال
 مـن   ٣املـادة   يف  عليـه   املنـصوص   نحـو   الِقبـل األمـني العـام، علـى         من  يعني املدعي العام     - ٣

شاور  تعيينـه ملـدة إضـافية حيـددها األمـني العـام بالتـ          إعـادة  وجيوز   ،الث سنوات ــاالتفاق، ملدة ث  
ه أعلـى مـستوى   ـــ ق رفيـع وأن يتـوفر في   ـــ أن يكون املدعي العام علـى خل      تعــني  وي .مع احلكومة 

نيــة، وأن يتمتــع خبــربة واســعة يف إجــراء التحقيقــات واحملاكمــات يف القــضايا    همــن الكفــاءة امل
 .اجلنائية

ون يــساعد املــدعي العــام نائــب مــدع عــام لبنــاين اجلنــسية، وموظفــون لبنــانيون ودوليــ  - ٤
 .أداء يتسم بالفعالية والكفاءةآخرون، حسب ما تقتضيه احلاجة ألداء املهام املسندة إليه 

ين علـيهم والـشهود،     اجملـ وتكون ملكتـب املـدعي العـام سـلطة اسـتجواب املـشتبه فـيهم                 - ٥
وحيـصل املـدعي العـام علـى املـساعدة مـن الـسلطات         .إجراء التحقيقـات امليدانيـة  ومجع األدلة و

 . املعنية يف أداء هذه املهام، حسب االقتضاءاللبنانية
 

 ١٢املادة   
 قلم احملكمة  

إدارة احملكمة وتقدمي اخلـدمات هلـا، حتـت إشـراف           مسؤولية  يتوىل قلم احملكمة اخلاصة      - ١
 .رئيس احملكمة

 .يتألف قلم احملكمة من مسجل ومن يلزم من املوظفني اآلخرين - ٢
ملــدة ثــالث  ويكــون تعيينــه .مــوظفي األمــم املتحــدة بــني يعــني األمــُني العــام املــسجلَ   - ٣

 .تعيينه ملدة إضافية حيددها األمني العام بالتشاور مع احلكومةإعادة سنوات، وجيوز 
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ــيهم والــشهود ضــمن قلــم احملكمــة     - ٤ وتتخــذ هــذه   .ينــشئ املــسجل وحــدة للمجــين عل
ــة الوحــدة، بالتــشاور مــع مكتــب املــدعي العــام، تــدابري حل    ــيهم والــشهود  ســالمة اماي جملــين عل

ــة   ــهم البدني ــسية، ووعافيت ــهم وخــصوصيتهم، و صــون والنف ــدمي كرامت ــة  تق ــساعدات املالئم امل
األخرى للشهود الـذين ْميثلـون أمـام احملكمـة اخلاصـة، ولغريهـم ممـن يتعرضـون للخطـر بـسبب                      

 .الشهود بشهاداهتمأولئك إدالء 
 

 ١٣املادة   
 مكتب الدفاع  

 بالتشاور مع رئيس احملكمـة اخلاصـة، رئـيس مكتـب دفـاع مـستقال                يعني األمني العام،   - ١
 .يتوىل املسؤولية عن تعيني موظفي املكتب ووضع الئحة بأمساء حمامي الدفاع

يقوم مكتب الدفاع، الذي ميكـن أن يـشمل أيـضا وكيـل دفـاع عـام واحـدا أو أكثـر،             - ٢
 وملـستحقي املـساعدة القانونيـة،       حبماية حقوق الدفاع، وتقدمي الدعم واملساعدة حملامي الـدفاع        

مبا يف ذلك، عنـد االقتـضاء، إجـراء البحـوث القانونيـة ومجـع األدلـة وإسـداء املـشورة، واملثـول            
 .أو إحدى الدائرتني خبصوص مسائل معينةاإلجراءات التمهيدية أمام قاضي 

 
 ١٤املادة   
 اللغات الرمسية ولغات العمل  

وعنـد الـشروع    .ي العربيـة والفرنـسية واإلنكليزيـة   اللغات الرمسية للمحكمة اخلاصة هـ  
ر اسـتخدام   يـ قرتأو إحدى الدائرتني    اإلجراءات التمهيدية   يف إجراءات أي قضية، جيوز لقاضي       

 .ىقتضاملإحدى هذه اللغات أو اثنتني منها كلغات عمل حسب 
 

  الثالثفرعال  
 اجملين عليهمحقوق املدعى عليهم و  

 
 ١٥املادة 

 التحقيقأثناء  فيهمشتبه حقوق امل
خيــضع لالســتجواب مــن قبــل املــدعي العــام علــى جتــرمي مــشتبه فيــه  أي جبــارال جيــوز إ 

احلقوق التاليـة الـيت يعلمـه هبـا املـدعي العـام       للمشتبه فيه   وتكون  . نفسه أو على اإلقرار بالذنب    
 :قبل االستجواب بلغة يتكلمها ويفهمها
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د بأنـه ارتكـب جرميـة مـن اختـصاص           احلق يف إعالمه بوجـود أسـباب لالعتقـا         )أ( 
 احملكمة اخلاصة؛

احلق يف التزام الصمت، بدون أن يؤخـذ ذلـك الـصمت يف االعتبـار يف إدانتـه                   )ب( 
 ؛كدليلأو تربئته، واحلق يف تنبيهه إىل أن أي تصريح يصدر عنه سوف ُيسجل وقد يستخدم 

ا يف ذلـك احلـصول      احلق يف احلصول على املساعدة القانونيـة الـيت خيتارهـا، مبـ             )ج( 
علــى املــساعدة القانونيــة الــيت يقــدمها مكتــب الــدفاع مــىت مــا اقتــضت مــصلحة العدالــة ذلــك    

  تلك املساعدة؛تكاليفاملوارد الكافية لدفع املشتبه فيه وعندما ال تكون لدى 
 كــان ال يفهــم   إذاشــفوي  احلــق يف احلــصول جمانــا علــى مــساعدة متــرجم        )د( 

 ؛االستجوابمة يف يتكلم اللغة املستخد ال أو
احلق يف أن جيري استجوابه يف حضور حمـام، مـا مل يتنـازل الـشخص طواعيـة                    )هـ( 

  .عن حقه يف االستعانة مبحام
 

 حقوق املتهم ١٦املادة 
 . متساوين أمام احملكمة اخلاصةتهمنييكون مجيع امل - ١
النيــة، رهنــا يكــون مــن حــق املتــهم أن ُتــسمع أقوالــه علــى حنــو يتــسم باإلنــصاف والع   - ٢

 .والشهوداجملين عليهم بالتدابري اليت تأمر هبا احملكمة اخلاصة من أجل محاية 
 .يعترب املتهم بريئا حىت تثبت إدانته وفقا ألحكام هذا النظام األساسي )أ( - ٣

 يقع على املدعي العام عبء إثبات أن املتهم مذنب؛ )ب( 
شـك معقـول، بـأن      ناعـا ال يرقـى إليـه         اقت أن تقتنـع  يتعني على الدائرة املختصة      )ج( 

  .املتهم مذنب قبل إصدار حكمها بإدانته
 يف أية هتمة موجهة إليه عمـال هبـذا النظـام األساسـي،     بتيكون من حق املتهم، عند ال   - ٤

 :أن تتوافر له، على أساس املساواة الكاملة، الضمانات التالية كحد أدىن
بلغـة يفهمهـا، بطبيعـة التهمـة املوجهــة     أن يبلـغ يف أقـرب وقـت وبالتفـصيل، و     )أ( 

 إليه وبسببها؛
أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيالت إلعداد دفاعه والتخاطب بـدون              )ب( 

 عوائق مع احملامي الذي خيتاره؛
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 أن حياكم دون تأخري ال موجب له؛ )ج( 
ه ، حماكمتـه يف حـضوره وأن يـدافع عـن نفـس            ٢٢ رهنا بأحكام املادة     ،أن تتم  )د( 

بشخصه أو من خالل مساعدة قانونية خيتارها بنفسه؛ وأن يتم إطالعه على حقه يف املـساعدة                 
القانونية إذا مل تتوافر له تلك املساعدة؛ وأن تكفل له املساعدة القانونيـة يف كـل حالـة تقتـضي                

 يتحمــل أي تكــاليف يف أي حالــة مــن هــذا القبيــل إذا  فيهــا مــصلحة العدالــة ذلــك، بــدون أن 
 ؛املوارد الكافية لدفع تكاليف تلك املساعدة ميلك يكن مل

ــول        )هـ(  ــه مث ــل ل ــات، وأن يكف ــب اســتجواب شــهود اإلثب ــستجوب أو يطل أن ي
 شهود النفي واستجواهبم بنفس الشروط املتعلقة بشهود اإلثبات؛

ــة الــيت تــستخدم ضــده خــالل احملاكمــة وفقــا ألحكــام      )و(  أن يــدرس مجيــع األدل
 اإلثبات للمحكمة اخلاصة؛واعد ق وئيةقواعد اإلجراال

أن توفر له جمانا مساعدة مترجم شـفوي إذا كـان ال يفهـم أو ال يـتكلم اللغـة             )ز( 
 املستخدمة يف احملكمة اخلاصة؛

  . بالذنبقرارأال جيرب على أن يشهد ضد نفسه أو على اإل )ح( 
جراءاهتـا، شـريطة    لمتهم أن يديل بإفاداته يف احملكمة يف أي مرحلة مـن مراحـل إ             لجيوز   - ٥

 هلــذه الــدوائر القــوة الثبوتيــةوتقــرر  .أن تكــون تلــك اإلفــادات ذات صــلة بالقــضية قيــد النظــر 
 .اإلفادات، إن وجدت

 
 ١٧املادة 

 اجملين عليهمحقوق 
، حيثمــا تتــأثر مــصاحلهم الشخــصية، بعــرض  للمجــين علــيهمتــسمح احملكمــة اخلاصــة  
اإلجـراءات  اإلجراءات يراهـا قاضـي     مراحلنوالنظر فيها يف أي مرحلة م     وهواجسهم  آرائهم  
 مناسـبة وعلـى حنـو ال ميـس أو يتعـارض مـع حقـوق املتـهم ومـع                      التمهيدية الدائرة  أو التمهيدية

عـرض هـذه    للمجين علـيهم    وجيوز للممثلني القانونيني    . مقتضيات إجراء حماكمة عادلة ونزيهة    
 . ذلك مالئماتمهيديةأو الدائرة ال اإلجراءات التمهيديةمىت ما رأى قاضي واهلواجس اآلراء 
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 الفرع الرابع  
 سري اإلجراءات  

 
 ١٨املادة 

 ةاإلجراءات التمهيدية للمحاكم
إذا ما اقتنع بأن املدعي العـام       ف.  االهتام النظر يف قرار   اإلجراءات التمهيدية يتوىل قاضي    - ١

 فإنـه   أما إذا مل يقتنع بذلك    . اماالهتقرار  د إىل تثبيت    م فإنه يع  قد قرر املالحقة يف ضوء القرائن،     
 .يرد القرار

، بناء علـى طلـب املـدعي العـام، أن يـصدر األوامـر               اإلجراءات التمهيدية جيوز لقاضي    - ٢
واملذكرات العتقال األشخاص أو نقلهم، أو أي أوامر أخرى، حـسبما يقتـضيه سـري التحقيـق                 

 .ومن أجل التحضري حملاكمة عادلة وسريعة
 

 ١٩املادة 
 ة اليت مت مجعها قبل إنشاء احملكمة اخلاصةاألدل

تتلقى احملكمة األدلة اليت مت مجعها فيما يتصل بقـضايا خاضـعة لنظـر احملكمـة اخلاصـة،                   
ــة         ــق الدولي ــة التحقي ــان أو جلن ــة يف لبن ــسلطات الوطني ــا ال ــشاء احملكمــة، وقامــت جبمعه ــل إن قب

. الالحقــةوالقــرارات ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥املــستقلة وفقــا لواليتــها احملــددة يف قــرار جملــس األمــن  
ويعـود  . احملكمـة مقبوليـة هـذه األدلـة عمـال باملعـايري الدوليـة املتعلقـة جبمـع األدلـة                   دوائر  وتقرر  

 .حملكمة تقييم أمهية هذه األدلةدوائر ال
 

 ٢٠املادة 
  وسريهابدء إجراءات احملاكمة

مــن احتــرام حقــوق املتــهم،  االهتــام علــى املتــهم، وتتــيقن قــرارتتلــو الــدائرة االبتدائيــة   - ١
 . االهتام، وتوجه املتهم بالرد على االهتامقراروتتأكد من فهم املتهم ل

ملـصلحة العدالـة، يبـدأ اسـتجواب الـشهود          خـالف ذلـك     ما مل تقرر الـدائرة االبتدائيـة         - ٢
، اآلخـرين بأسئلة يطرحها القاضي الذي يرأس اجللـسة، تعقبـها أسـئلة يطرحهـا أعـضاء الـدائرة          

 .دعي العام، والدفاعوامل
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للدائرة االبتدائية يف أي مرحلة من مراحل احملاكمة أن تقرر، بناء علـى طلـب أو                جيوز   - ٣
 .أدلة إضافيةبتقدمي أو األمر /من تلقاء نفسها، استدعاء شهود إضافيني و

غرفـة املـذاكرة    تكون اجللسات علنية ما مل تقرر الدائرة االبتدائية عقـد اإلجـراءات يف               - ٤
 . وقواعد اإلثباتقواعد اإلجرائيةفقا للو
 

 ٢١املادة 
 الدوائرسلطات 

علـى احملكمـة اخلاصـة أن حتـصر احملاكمـة االبتدائيـة وإجـراءات االسـتئناف وإجـراءات           - ١
ــهم، أو أســباب  ل ســريعة للمــسائل الــيت يثريهــا كــل مــن ا    اســتماعإعــادة النظــر يف جلــسات  ت
 أن تتخذ تدابري صارمة للحيلولة دون أي إجـراء مـن            وعلى احملكمة . االستئناف أو إعادة النظر   

 .مربرشأنه أن يتسبب يف تأخري غري 
 دليـل   كـل واسـتبعاد   ثبوتيـة    قـوة أن تقبل بأي دليل ذي صلة تعتـرب أن لـه            للدائرة  جيوز   - ٢

 .‘‘ضمان حماكمة عادلةتكونه قوته الثبوتية أدىن مما تقتضيه ضرورة 
، مـىت مـا اقتـضت مـصلحة     خطيـا ن الـشهود شـفاهة، أو   جيوز للدائرة اسـتالم األدلـة مـ        - ٣

 .العدالة ذلك
الـدائرة  تطبـق    وقواعـد اإلثبـات،      قواعد اإلجرائية يف احلاالت غري املنصوص عليها يف ال       - ٤

 العـادل يف املـسألة املعروضـة     بـت قواعد اإلثبات الـيت مـن شـأهنا أن تـؤدي بأفـضل الـسبل إىل ال                
 .العامةالقانون  األساسي ومبادئ عليها واليت تتناغم مع روح النظام

 
 ٢٢املادة 

 احملاكمات الغيابية
 :جتري احملكمة اخلاصة احملاكمة غيابيا إذا كان املتهم - ١

 .عن حقه يف احلضورخطيا تنازل صراحة وقد  )أ( 
 مل يتم تسليمه إىل احملكمة من قبل سلطات الدولة املعنية؛ )ب( 
ــوارى قــد  )ج(  ــع اخلطــوات    عــن األنظــار، أو تعــذر  ت ــه بعــد اختــاذ مجي ــور علي العث

 .اإلجراءات التمهيدية قاضي ثبتهااملعقولة لضمان مثوله أمام احملكمة وإلبالغه بالتهم اليت 
 :عند عقد اجللسات يف غياب املتهم، تكفل احملكمة اخلاصة ما يلي - ٢
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 االهتـام  قـرار  ب، أو مت إخطارهإليه االهتام أو مت تسليمها قرارأن املتهم قد أُبلغ ب   )أ( 
 عن طريق النشر يف وسائط اإلعالم أو االتصال يف دولة إقامته أو جنسيته؛

عني حماميا من اختياره، يقوم املتهم بدفع أتعابـه، أو تقـوم            قد  أن يكون املتهم     )ب( 
 ؛وزاحملكمة بدفعها، إذا تبني أن املتهم مع

تعيني احملامي مـن مكتـب      مىت رفض املتهم تعيني حمام أو تعذر عليه ذلك، يتم            )ج( 
 .الدفاع لدى احملكمة بغية ضمان التمثيل الكامل ملصاحل املتهم وحقوقه

يف حال احلكم باإلدانة غيابيا، حيق للمتهم الذي مل يعني حمامي دفـاع مـن اختيـاره أن                   - ٣
 . الصادر حبقهيطلب إعادة حماكمته حضوريا أمام احملكمة اخلاصة، ما مل يقبل باحلكم

 
 ٢٣ املادة
 احلكم

ويكـون  . علنـا ويتلـى   احلكم بأغلبية قضاة الدائرة االبتدائية أو دائرة االسـتئناف          يصدر   
 .خمالفةآراء مستقلة أو أي بمعلال كتابة ويذيل احلكم 

 
 العقوبات ٢٤املادة 

 عقوبة السجن مدى احلياة أو لـسنوات حمـددة علـى الـشخص              االبتدائيةدائرة  ال تفرض - ١
 أنسستد مدة السجن للجرائم املنـصوص عليهـا يف هـذا النظـام األساسـي، تـ                عند حتدي و. املدان

املمارسة الدولية فيما يتعلـق بأحكـام الـسجن وباملمارسـة           ب االبتدائية، حسب االقتضاء،     لدائرةا
 .املتبعة يف احملاكم الوطنية اللبنانية

 عوامـل مـن قبيـل       ينبغي للـدائرة االبتدائيـة عنـد توقيـع العقوبـات أن تأخـذ يف االعتبـار                 - ٢
 .شخص املدانخطورة اجلرمية والظروف الشخصية لل

 
 ٢٥املادة 

 اجملين عليهم تعويض 
الـذين عـانوا ضـررا نتيجـة للجـرائم الـيت            اجملين علـيهم    جيوز للمحكمة اخلاصة أن حتدد       - ١

 .ارتكبها املتهم الذي أدانته احملكمة
عنيــة احلكــم القاضــي بإدانــة املتــهم  حييــل املــسجل إىل الــسلطات املختــصة يف الدولــة امل  - ٢

 .أضرت باجملين عليهباجلرمية اليت 
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للمجـين  استنادا إىل قـرار احملكمـة اخلاصـة وعمـال بالتـشريع الـوطين ذي الـصلة، جيـوز                     - ٣
، سـواء حـددت احملكمـة أولئـك         اجملين علـيهم  أو األشخاص املتقدمني مبطالبات نيابة عن       عليهم  

حمكمة وطنية أو هيئة خمتـصة      أمام   أعاله، أن يقيموا دعوى      ١قرة  أم ال مبوجب الف   اجملين عليهم   
 .أخرى للحصول على التعويض

، يكـون قـرار احملكمـة اخلاصـة         ٣ مبوجـب الفقـرة      الـيت يـتم تقـدميها      اتألغراض املطالب  - ٤
 .هنائيا وملزما فيما يتعلق باملسؤولية اجلنائية للشخص املدان

 
 ٢٦املادة 

 إجراءات االستئناف
نظــر دائــرة االســتئناف يف االســتئنافات املقدمــة ممــن أدانتــهم الــدائرة االبتدائيــة أو مــن  ت - ١

 :املدعي العام على أساس ما يلي
 وجود خطأ يف مسألة قانونية يبطل القرار؛ )أ( 
 .االستنكاف عن إحقاق احلقوجود خطأ يف الوقائع تسبب يف  )ب( 

 . قرارات الدائرة االبتدائيةلدائرة االستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل - ٢
 

 ٢٧املادة 
 احملاكمةإجراءات إعادة 

إذا اكتشفت واقعة جديدة مل تكن معروفة وقت نظر الـدعوى أمـام الـدائرة االبتدائيـة                  - ١
 لـشخص املـدان   أو دائرة االستئناف، ورمبا كانت عامال حامسـا يف التوصـل إىل احلكـم، جيـوز ل                

 .ادة النظر يف احلكمأو للمدعي العام أن يقدم طلبا إلع
ولــدائرة االســتئناف أن تــرفض  .رة االســتئنافــــ إىل دائاحملاكمــةب إعــادة ــــدم طلــــيق - ٢

ــى أس   ــوم عل ــه ال يق ـــالطلــب إذا اعتربت ــررت و. اسـ ــةإذا ق ــب، وجاه ــا، حــسب جيــوز الطل   هل
 :ءاالقتضا

 إعادة عقد الدائرة االبتدائية؛ )أ( 
 .ةاالحتفاظ باختصاصها بشأن املسأل )ب( 
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 ٢٨املادة 
 القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

يضع قضاة احملكمة اخلاصة، بأسرع ما ميكن بعد توليهم مناصبهم، القواعـد اإلجرائيـة               - ١
االســتئناف، إجــراءات  واالبتدائيــةجــراءات اإل والتمهيديــةوقواعــد اإلثبــات إلدارة اإلجــراءات 

والـشهود وغـري ذلـك مـن املـسائل       جملـين علـيهم     ا، ومحايـة    اجملين عليهم وقبول األدلة، ومشاركة    
 .، حسب االقتضاءتلك القواعد تعديل وجيوز هلماملناسبة، 

ــضاء، بقــانون أصــول احملاكمــات       - ٢ ــذلك، حــسب االقت ــامهم ب ــسترشد القــضاة، يف قي ي
اجلزائية اللبناين، وكذلك باملواد املرجعية األخرى اليت تنم عن أعلى معايري اإلجـراءات اجلنائيـة               

 .الدولية، بغية ضمان حماكمة عادلة وسريعة
 

 ٢٩املادة 
 تنفيذ األحكام

ُتقضى مدة السجن يف الدولة اليت يعينها رئيس احملكمة اخلاصـة مـن قائمـة الـدول الـيت          - ١
 .احملكمةمن أعربت عن استعدادها لقبول أشخاص مدانني 

 احملكمـة   عة لرقابـة  وتكـون خاضـ    أوضـاع الـسجن      اليت تنفـذ احلكـم    دولة  الينظم قانون    - ٢
 مـن هـذا النظـام       ٣٠ملـادة   ، رهنـا بأحكـام ا     تلتزم الدولة اليت تنفذ احلكم مبدة العقوبة      و. اخلاصة

 .األساسي
 

 ٣٠املادة 
  أو ختفيف األحكام اخلاصالعفو

  خـاص  عفو إصدار   وهنا وجييز قانوهنا   املدان بأحد سج    الشخص على الدولة اليت يوجد    
  اخلـاص  وال جيـوز العفـو    . بـذلك  عليـه أن ختطـر احملكمـة اخلاصـة        ختفيف احلكم الـصادر      عنه أو 

ختفيف احلكم إال إذا قرر ذلك رئيس احملكمـة اخلاصـة، بالتـشاور مـع القـضاة، علـى أسـاس                  أو
 .مقتضيات العدالة ومبادئ القانون العامة

 


