ورقة التوصيات السياسية
مواءمة التشريع التونسي مع نظام روما األساسي
من أجل قانون بشأن الجرائم الداخلة يف اختصاص املحكمة الجنائية الدولية
وقانون يتعلّق بالتعاون مع املحكمة الجنائ ّية الدول ّية
(مقرتح مشروعي قانون)

خالد املاجري

الخاصة بامتيازات وحصانات املحكمة املذكورة طُرحت
بعد انضامم الجمهورية التونسية إىل كل من نظام روما األسايس املنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وإىل املعاهدة ّ
مشكلة عدم مواءمة 1الترشيع التونيس مع هذا االلتزام الدويل الجديد  2والذي ينص عىل جملة من الجرائم وهي جرائم الحرب وجرمية اإلبادة الجامعية والجرائم ضد
جل
اإلنسانية وعىل رضورة معاقبة مقرتفيها من القادة العسكريني واملدنيني والداخلني تحت إمرتهم .وتشكو املنظومة التونسية الحالية  -بالرغم من مصادقة تونس عىل ّ
املعاهدات الدولية ذات الطابع اإلنساين -من غياب سياسة ُموجهة من السلط التونسية نحو مواءمة الترشيع التونيس مع مقتضيات تلك املعاهدات.

 .1منظومة قانونية منقوصة تستدعي املراجعة
 .1.1مظاهر نقص هامة يف سياسة املواءمة التشريعية التونسية

أي نظام من أنظمة املواءمة املعتمدة دُوليا (ما عدى يف مادة حامية الطفولة التي اعتمد فيها نظام التجريم العام املخصوص) • عدم مواءمة
• عدم اعتامد ّ
تونس لترشيعاتها مع مقتضيات القانون الدويل وتحديدا مع نص املعاهدتني حيث مل تُقدم إىل اليوم  -وبعد مرور أكرث من ثالث سنوات عىل دخول النظام
األسايس للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ - 3مبادرة ترشيعية يف الغرض.
 .2.1مربرات قانونية قوية دافعة لضرورة مواءمة التشريع التونسي مع االلتزام الدولي الجديد

رشع الوطني نظرا لصبغتها الجنائية أي تعلّقها بالتجريم والعقاب كامدة تخضع ملبدإ رشع ّية الجرائم والعقوبات
• إشرتاط بعض االتفاقيات الدولية لتطبيقها ،تدخّل امل ّ
ترشيعي ين ّزل مقتضياتها ضمنه ،ونظرا أل ّن االتفاقيات الدّولية عادة ما تقترص عىل
نص
الصعيد الوطني يف غياب ّ
الذي ميثّل مبدأ قانونيا عاما يحول دون تطبيقها عىل ّ
ّ
•
أي بيان بالعقوبات املستوجبة اشرتاط معاهدة روما يف
رشع الوطني إىل تجريم بعض السلوكات والحثّ عىل إيقاع العقوبات املناسبة لها دون أن يكون ضمنها ّ
دعوة امل ّ
كل دولة طرف يف املعاهدة يجربها  -يف نطاق تنفيذ الدول اللتزاماتها بحسن نية  -عىل اتخاذ اإلجراءات
حد ذاتها رضورة املواءمة الترشيعية كالتزام دويل محمول عىل ّ
الوطن ّية الرضوريّة (خصوصا الترشيعية منها) لتفعيل نظام روما ضمن منظومتها القانونية الداخل ّية وذلك بفرض عقوبات جزائية ف ّعالة عىل األشخاص الذين يقرتفون أو
يأمرون باقرتاف إحدى املخالفات الجسيمة املذكورة باملعاهدة • منع معاهدة فيينا لقانون املعاهدات الدول من إثارة نصوص قانونها الداخيل مبا يف ذلك الدستور لتربير
عدم تطبيق معاهدة ملزمة لها • غياب أحكام خاصة باملجلة الجنائية ميكن سحبها عىل الجرائم الواردة باملعاهدة وتغنينا عن املواءمة • منح املواءمة للسلطات الداخل ّية
املختصة (خصوصا السلطتني الترشيع ّية وال ّتنفيذيّة) سندا قانونيا وطنيّا لتنفيذ تلك االلتزامات الدوليّة وتطبيقها من ال ّناحيتني الواقعيّة والفعليّة.
ّ

خالد املاجري
دكتور يف القانون صاحب أطروحة
دكتوراه حول “القانون الدويل
اإلنساين يف فقه القضاء الدويل”
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 .3.1إثارة عدم دستور ّية عمل ّية املواءمة التشريعية من خالل إمكانية تعارض نظام روما األساسي يف
بعض جوانبه مع الدستور كأعلى نص يف هرم القواعد القانونية الداخلية ال تمثل حجة لعدم القيام بهذه
أي تعارض بني الدستور ومقتضيات املعاهدة
املواءمة باعتبار عدم وجود ّ

أي تعارض بينام أجرت دول اخرى تعديالت دستوريّة قبل املصادقة
 /•/عدم تعارض نظام روما مع اغلب الدساتري حيث نفت اغلب الدول املصادقة وجود ّ
تفاديا لكل إشكال (فرنسا  /لكسمبورغ  /بلجيكا) وهو ما يؤكد عىل العلويّة الفعل ّية للنظام األسايس عىل تلك الدساتري.
 /•/عدم تعارض نظام روما األسايس مع السيادة الوطنية ،فالتزام الدولة مبوجب معاهدة دول ّية ال يع ّد اعتداء عىل سيادتها بل إنّه عىل العكس من ذلك
السيادة .كام أن النظام قد صيغ بشكلٍ يتالءم مع السيادة الوطنية وال يتعارض معها  • :نظرا لكون املحكمة الجنائ ّية الدول ّية عندما تتدخل
مامرسة لتلك ّ
محل القضاء الوطني وإنمّ ا تتدخّل حرصا حني ال تتوفّر لدى الدولة الرغبة أو القدرة عىل االضطالع بالتحقيق واملقاضاة وعليه
تحل ّ
كجهة اجنبية فإنها ال ّ
فإ ّن االختصاص القضايئ ال ينعقد للمحكمة إذا قامت الدولة بواجبها يف التحقيق واملحاكمة .أ ّما يف الحالة العكسية فإ ّن الدولة تحيل إىل املحكمة التي متثّل
بنا ًء عىل ذلك امتدادا للقضاء الوطني • نظرا لكون السامح للمدّعي العام للمحكمة مببارشة بعض أعامل التحقيق داخل إقليم الدولة الطرف يُع ُد تدخال
استثنائيا مرشوطا باحرتام مبدأ التكامل ومقيدا بجملة من اإلجراءات الكفيلة باحرتام السيادة الوطنية (كإلزام املدّ عي العام قبل مبارشة أعامله بإجراء كافة
املشاورات املمكنة مع الدولة الطرف املعنية) ...
متوقعة لتواصل عدم مواءمة التشريع التونسي مع االلتزام الدولي الجديد
 4.1تداعيات عملية خطرية ُ

 /•/تواصل استحالة تطبيق املعاهدة  -رغم دخولها حيز التنفيذ -يف ظل غياب نصوص ترشيعية خاصة تنزلها يف النظام القانوين التونيس خصوصا وأن نظام
روما يدخل يف صنف معاهدات القانون الدّويل اإلنساين التي تستدعي من الدّول يف إطار مبدإ «احرتام وفرض احرتام القانون الدّ ويل اإلنساين»  -الذي يلزم
الدول املصادقة عليها بال ّن ّص عىل الجرائم التي تحتويها وعىل عقوباتها ضمن قوانينها الوطنيّة -مواءمة نصوصها القانونيّة الداخلية مع مقتضيات املعاهدات
تظل االتفاقيات عاجزة عن التّطبيق.
فـبغري ال ّن ّص عىل عقوبات لهذه الجرائم ّ

 .2تجارب مقارنة التزمت يف اغلبها الدول املعنية باملواءمة وفق مسارات متفاوتة وأنظمة
محددة و آليات مختلفة ويف مواضع متنوعة

• قيام عديد الدّول األطراف يف معاهدة روما مبواءمة ترشيعاتها معها عرب س ّن قوانني جديدة عىل ضوئها • .إلتجاء بعض الدول ،عند االقتضاء ،إىل تعديل
ترشيعاتها الوطن ّية مبا يف ذلك دساتريها حني بدا لها تعارض بينها وبني مقتضيات نظام روما • إقرار بعض الدول عدم تعارض جوانب من معاهدة روما (كمنح
سلطات للمدعي العام إلجراء التحقيق عىل اإلقليم الوطني) مع السيادة الوطن ّية (إسبانيا /لوكسمبورغ ) تلك السلطات ال تتعارض مع السيادة الوطن ّية طاملا
هذه التوصيات السياسية تتنزل متابع ًة إلصدار « يف إصالح القوانني املتعارضة مع مبادئ الحرية والدميقراطية  :مقرتحات مشاريع نصوص قانونية» ،وهو مرشوع
مشرتك بني مؤسسة كونراد ادناور و مركز الكواكبي للتحوالت الدميقراطية.

مورست بعد التشاور بني املدعي العام وسلطات الدولة الطرف) • تن ُو ُع انظمة او طُرق املواءمة املعتمدة واختالفها يف التجارب املقارنة  :نظام التجريم املزدوج (تطبيق القواعد املقررة
وطنيا ملعاقبة جرائم الحق العام عىل الجرائم الدولية ونظام التجريم العام (عرب اإلحالة إىل االتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة) ونظام التجريم الخاص (عرب تعداد الجرائم وتعريفها
ضمن القانون) .وقد انتهجت أغلبية الدول مبارشة منهج التجريم الخاص القائم عىل نقل الجرائم الدولية داخل القانون الوطني باستعامل نفس الصياغة الواردة باملعاهدات االنسانية
أو باستعامل صياغات متالمئة مع السياق الوطني ولغته القانونية املخصوصة .ويُعزى االنتصار الدويل لنظام التجريم الخاص عىل حساب النظامني اآلخرين لتمكنه يف اآلن نفسه من
احرتام مقتضيات القانون الجنايئ الداخيل ومبادئه (وخاصة منها مبدأ رشعية الجرائم و العقوبات) ومن املحافظة عىل خصوصية جرائم القانون الدويل اإلنساين مقارنة بجرائم الحق
العام (عدم السقوط بالتقادم ،نظام مسؤولية خاص ،القصد اإلجرامي الخاص • )...تتم املواءمة (شكلها او آليتها) بإحدى طريقتني  :إ ّما اقحام األحكام الجديدة (املواءمات) ضمن
خاص منفصل وعديدة هي الدول التي اعتمدت املواءمة عرب قانون خاص (أملانيا  /كندا  /انقلرتا  /بلجيكا) • أما عن تحديد
القانون الجنايئ املوجود و إ ّما إقحامها يف قانون (أو قوانني) ّ
أي قانون موجود سيقع اقحام هذه األحكام الجديدة .فهل سيكون ذلك ضمن القانون
ضمن
معرفة
إشكال
املوجود
موضع املواءمة ،يُطرح اقحام املواءمات ضمن القانون الجنايئ
ّ
الجنايئ العام ( مثال املجلة الجنائ ّية ومجلّة اإلجراءات الجزائ ّية بالنسبة إىل تونس) أو ضمن القانون الجنايئ العسكري (مثال مجلة املرافعات والعقوبات العسكرية بالنسبة إىل تونس)
الحل األول
الحل الثاين (اليمن  /األردن) .ويبدو ّ
أو يف كليهام (اسبانيا)؟ أغلب الدّول اعتمدت إقحام املواءمات ضمن القانون الجنايئ العام (فرنسا ) يف حني انتهجت الدول العربيّة ّ
خاصا مبا يجعل
(القانون الجنايئ العام) هو األفضل مقارنة بتعقيد الحل الثالث (الجمع بني القانونني العام والعسكري) وخطورة الحل الثاين (القانون العسكري الذي يبقى قانونا ّ
تخص املدن ّيني ضمنه أمرا غري وجيه وال يتناغم مع املعاهدة) • يف خصوص أسلوبية التجريم والتي تحيل إىل الطريقة املعتمدة يف الصياغة اللغوية لألحكام القانون ّية عند
إقحام أحكام ّ
إجراء عمل ّية املواءمة ،يجب عىل الدول األطراف يف املعاهدة توخي الدّقة يف التحرير والوصول إىل أقىص درجات املواءمة املطلقة والتا ّمة مع مقتضيات نظام روما حرصا عىل تحقيق
الوطني وعدم افالت أفعال مج ّرمة من مجالها .القاعدة هنا هي تلك القائلة بأ ّن «البساطة هي رشط الفعاليّة» إذ أ ّن الترشيعات املقارنة قد عمدت
أولويّة انعقاد االختصاص لقضائها
ّ
يف أغلبها إىل نقل املواد من نظام روما األسايس نقال حرفيّا يف ترشيعاتها الوطنيّة (كندا  /انقلرتا) .ويف املقابل وجدت الدول التي مل تنهج هذا املنهج نفسها أمام صعوبات وإشكاليات
تتأت كلّها من عدم االعتامد الدقيق عىل نظام روما يف صياغة قانون املواءمة (الصياغة الضيقة لبعض األحكام او املبادئ وما ينجر عنها من إفراغ النص من محتواه/
عديدة (فرنسا) ىّ
التأويل الخاطئ املعتمد ملبدأ يؤدي يف صياغته إىل قلبه بالكامل  /إعادة صياغة تعريف الجرائم تأليفيا يجعل محتواها متسام بعدم الوضوح وبعيدا عماّ ورد يف نظام روما كإدخال
أصناف جديدة من الجرائم أو عدم إيراد القامئة الكاملة للجرائم أو التخفيف يف بعض الرشوط أو تغيري تكييف بعض األفعال املجرمة نزوال  /إقرار سقوط بعض األفعال امل ُج َرمة مبرور
الزمن يف مخالفة لنظام روما األسايس الذي مينع ذلك).
 .3أهداف املواءمة التشريعية من قبل السلط التونسية  :إلتزام وإلزام
•
• احرتام االلتزام الدويل بتنزيل املعاهدة ومواءمتها طبقا للرشوط واألحكام التي نصت عليها املعاهدة ذاتها • تفادي تواصل عدم دخول املعاهدة حيز التطبيق متكني املنظومة القانونية
التونسية والسلطات املختصة وخاصة القضائية من نصوص وطنية تنص رصاحة وبدقة عىل الجرائم التي تحتويها وعىل عقوباتها يف كنف احرتام مبدأ رشعية الجرائم والعقوبات.

 .4الحلول املقرتحة لتبني سياسة واضحة ومتكاملة يف مجال مواءمة التشريع الوطني مع نص املعاهدتني
• بالنسبة إىل نظام أو طريقة املواءمة  :إقرتاح املرور من تجاهل رضورة املواءمة الترشيعية إىل اعتامد نظام التجريم الخاص الذي أثبت فعاليته من خالل التجارب املقارنة.
• بالنسبة إىل موضوع املواءمة الترشيعية  :تنبني املواءمة الترشيعية عىل أه ّم األحكام التي يحتويها نظام روما األسايس من خالل احرتام عدد من املبادئ وتغطية جملة من الجرائم
 /1/الجرائم التي ال تفرتض وجود نزاع مسلّح و يقرتفها املدن ّيون و العسكريّون عىل حدّ سواء  :الجرائم ض ّد االنسانيّة و جرمية االبادة  /2/الجرائم التي تفرتض وجود نزاع مسلح وال
يقرتفها إالّ العسكريّون  :جرائم الحرب وجرمية العدوان التي ال مجال العتبارها اليوم ضمن الجرائم الواجبة االقحام نظرا إىل الجدل الذي ال يزال قامئا حولها والتنصيص عىل نظام
العقوبات متوامئة مع العقوبات التي توقعها املحكمة.4
• بالنسبة إىل أسلوبية التجريم  :تفاديا للصعوبات واالشكاليات التي القتها بعض الدول يف عملية املواءمة واستتباعاتها القانونية والدبلوماس ّية ،من املهم التأكيد عىل رضورة انتهاج أقوم

بنص املعاهدة وتوخّي الدقّة يف نقل مصطلحاتها دون االعتداد بضباب ّيتها أو بغرابتها
السبل يف مواءمة الترشيع الوطني التونيس مع مقتضيات نظام روما وهو سبيل االلتزام قدر االمكان ّ
بالنسبة إىل القايض الوطني .كام يبدو أن إثارة خصوصيات القوانني الجنائيّة الوطنيّة للحيلولة دون املواءمة الدقيقة ملقتضيات القوانني الداخليّة مع نظام روما األسايس ال ميكن االعتداد
يل .ثانيا أن
بها وذلك العتبارين عىل ّ
األقل .أ ّوال أ ّن املواءمة عمليّة تتعلّق بالجرائم الدوليّة والعالقة لها بجرائم الحق العام فمجال املواءمة مجال منفصل متاما عن مجال التجريم الداخ ّ
القانون الجنايئ الدويل ليس بغريب عن القانون الجنايئ العام و يك ّرس مصطلحاته ومؤسساته يف العديد من جوانبه مع بعض الخصوص ّيات التي ت ّربرها طبيعة الجرائم .كام يجب التنبيه
إىل رضورة توخي السلطات التونسية املعنية بعملية املواءمة الحذر واالنتباه عند إجرائها (يف مستوى الصياغة واملصادقة) ومراعاة خصوص ّية اللّغة القانون ّية التونس ّية باعتبار أن الرتجمة
العربيّة املعتمدة للنظام األسايس للمحكمة الجنائيّة الدوليّة هي ترجمة مصطبغة بخصوصيّات اللّغة القانونيّة املرشقيّة من ناحية كام أنّها ترجمة ضعيفة يف مواضع من ناحية أخرى.
 .5آليات تشريعية ضرورية لتنفيذ البدائل واالسرتاتيجيات املقرتحة
• رضورة تدخل املرشع (مجلس نواب الشعب) لسن ترشيع يُحقق املواءمة .ولكن وفق أي شكل من أشكال املواءمة ويف أي موضع ؟
خاص باملواءمة أو اقحام املواءمات ضمن القوانني الجنائية املوجودة بإجراء تعديالت عليها .ويف
• بالنسبة إىل شكل املواءمة وموضعها :للمرشع التونيس االختيار بني اعتامد قانون ّ
حالة اختيار الحل الثاين (ضمن القانون الجنايئ املوجود) فإنه من املح ّبذ أن يت ّم ضمن القانون الجنايئ العام (وال العسكري) أي ضمن كل من املجلّة الجنائ ّية ومجلة االجراءات الجزائ ّية.
خاص (أو قوانني) ُمنفصل قد يكون
ولكن بالنظر إىل الظرف ّية الحال ّية يف تونس وإىل الصعوبات التي تقابلها محاوالت تعديل املجلّة الجنائ ّية منذ الثورة ،فإ ّن اعتامد املرشع لقانون ّ
الحل األكرث بساطة واألرسع الذي ال يرتبط بالتعديالت األخرى املزمع إدخالها عىل الترشيعات الجنائيّة التونسيّة.
الحل األمثل نظرا إىل أنه ّ
ّ
• الحرص عىل ان يُحدد القانون الخاص املنفصل (يف حال اعتامد هذا الحل) عىل تحديد مجال تطبيقه بان يشمل املدنيني والعسكريني.
• يف حالة اختيار حل املواءمة بقانون خاص يصادق املرشع عىل قانونني أساسيني تحت التسميتني املقرتحتني التاليتني «قانون بشأن الجرائم الداخلة يف اختصاص املحكمة الجنائية
الدولية وقانون يتعلّق بالتعاون مع املحكمة الجنائ ّية الدول ّية.
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