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 المد�ي العام 

 

DU [KO TADI] " الملقب بـDULE" 

 

 

 

 

 



 و االحكام  راءاآل

 

ي مكتب المد�ي العام: 
 موظ�ن

 الس�د ألن تا�جر   الس�دة ب��ندا هول�س  الس�د جرانت نا�مان 

�ك    الس�د ما�كل ك�غان  الس�د و�ل�ام في�ف

 

 محا�ي المتهم: 

وف ف كاي  الس�د م�ش�ل فالد�م�ي ف الس�د  الس�د ست�فني    م�الن ف��ني

تودانو الس�دة س�لف�ا دي ب الس�د الفو�س أور�ه   ي   �ي  الس�د ن�كوال كوسيت
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من النظام األسا�ي الدائرة االبتدائ�ة إ� الجرائم ضد اإل�سان�ة   5جه المادة توّ  . من النظام األسا�ي  3بموجب المادة  تهم مُ ال

ي  بموجب القانون الدو�ي  محظورةال
ي اال�سايف

 أن تحدث هذە الجرائم ل �جب  �موجب النظام االسا�ي و . العر�ف
�
ي س�اق   أ�ضا

�ف

اع ال ف ألغراض ن كان يتسق مع اإ 5يوجد نزاع مسلح ألغراض تطبيق المادة  . طابع دو�ي أو غ�ي دو�ي ذا  سواء كان مسلحال�ف

ي 
 . 3  أو المادة 2المادة  المنصوص عليها �ف

وري. 560 ي   ،أو�ً  ،و�التا�ي من ال�ف
ي إقل�م جمهور�ة البوسنة والهرسك كافةإثبات وجود نزاع مسلح �ف

،  األوقات ذات الصلة �ف

 
�
 ، أن أفعال المتهم قد وثان�ا

�
اع المسلح وإل أ ف ي س�اق ذلك ال�ف

اع  �جب أن يتسم 2المادة  نفاذ رتكبت �ف ف تكون  طابع دو�ي وأن بال�ف

. ا�  قد  الجرائم المنس��ة إل�ه ف  رتكبت ضد أشخاص محميني

 

 



 وجود نزاع مسلح  .1

561 
�
اع الن�ع من  فإن مع�ار تحد�د وجود هذا  لقرار دائرة االستئناف   . وفقا ف    : هو  اتال�ف

اع الجد او يت ف ف الدول أو عنف مسلح لمسلح عندما �كون هناال�ف ف   ط��ل األمد ك لجوء إ� القوة المسلحة بني بني

ف هذە الجماعات داخل الدولة.   45 السلطات الحكوم�ة والجماعات المسلحة المنظمة أو بني

ن القوات الحكوم�ة والجماعات المسلحة المنظمة  ط��ل األمد عنف مسلح  )أ   بني

ي المادة 562
ي ر  3. يركز المع�ار الذي تطبقه دائرة االستئناف ع� وجود نزاع مسلح ألغراض القواعد الواردة �ف  واليت

�
ع�   زتك

اع ف ف من جوانب ال�ف ف حدة ال ،جانبني اع�ف ف ي ال. اع وتنظ�م أطراف ال�ف
اع �ف ف �ستخدم  طابع داخ�ي أو مختلط، الذي يتسم بمسلح ال�ف

ف  ل  و ع� األقل  وث�قة الصلة ح�ا     هذە المعاي�ي  ف بني اع  ال لتمي�ي ف مسلح و حوادث قطع الطرق و وحركات العص�ان غ�ي المنظمة  ال�ف

ة  ي  االمد قص�ي
ي ال تخضع للقانون الدو�ي اإل�سايف  . 46أو األ�شطة اإلرهاب�ة اليت

 

 

 

43ID  .89، الفقرة 

44ID. .142-141، الفقرات 

45ID   70، الفقرة 
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ي تعيف تناول العوامل تم  ف حال الجر� والمر�ف بالقوات المسلحة   اليت ي التعليق ع� اتفاق�ة جن�ف لتحسني
بهذا التحد�د �ف

ي الم�دان االتفاق�ة األو� ("التعليق، اتفاق�ة جن�ف األو�")
 . 47�ف

 

ي البوسنة  .  563
اع �ف ف ي ال�ف

ي منطقة ب���دور واالطراف الرئ�سة �ف
اع �ف ف حكومة جمهور�ة  والهرسك بصورة شمول�ة  بتمثل اطراف ال�ف

ي الواقعة تحت را�ة   ح�ث البوسنة والهرسك وقوات �ب البوسنة. 
جمهور�ة  كانت قوات �ب البوسنة �س�طر ع� األرا�ف

.  ةق�ادب�دعم من أو و ع� األقل،  1992أ�ار / مايو  19وقبل ��سكا  ي
ي اليوغوسال�ف حكومة جمهور�ة   تكان الج�ش الشعيب

ي �اع مع عدد من قوات كروات البوسنة البوسنة 
تم قبول جمهور�ة البوسنة  حكومة كروات�ا.   المدعومة من قبلوالهرسك �ف

ي األمم المتحدة
ي أعقاب  والهرسك كدولة عضو �ف

ي اتخذها مجلس األمن والجمع�ة العامة�ف أ�ار /   22 �تار�ــــخو ، القرارات اليت

ف قبل يوم أي  1992مايو  ع�ةالدولة  ضد  قوات �ب البوسنةتمردت  . من قصف مدينة كوزارا�ش والس�طرة عليها  ني   . ال�ش

   كانت جمهور�ة البوسنة والهرسك ،حيت قبل ذلك التار�ــــخو
�
  ك�انا

�
  س�اس�ا

�
واحدة من جمهور�ات جمهور�ة  بصفتها  منظما

ا��ة و   لدفاع الخاصة بها. وزارة ا لها يوغوسالف�ا االتحاد�ة االش�ت

ي �س�طر عليها القوات �ب البوسنة 564 ي البدا�ة . كانت المنطقة اليت
ُتعرف باسم "جمهور�ة البوسنة والهرسك ال���ة"   �ف

ي  جمهور�ة ��سكاوأع�دت �سميتها 
ي / يناير   10�ف

 ت الجمع�ة الوطن�ةهذا ال��ان إ� أن أعلن ولد لم ي . 1992كانون الثايف

ي  لل ي  بوسنة والهرسك  الشعب ال�يب
ي / يناير    9استقالل تلك الجمهور�ة �ف

ي تمردها ضد  .  1992كانون الثايف
ع�ة �ف   الحكومة ال�ش

ي �اي�فو، امتل�ت ع� األقل اعتبارا من 
قوة عسك��ة منظمة و�ي ج�ش   1992أ�ار/ مايو  19لجمهور�ة البوسنة والهرسك �ف

ي  ي السابق جزءا من الج�ش الشعيب
ي وتم نقلها ا�  جمهور�ة ��سكا تتألف من قوات كانت �ف

جمهور�ة ��سكا من    اليوغوسال�ف

كانت هذە القوات رسم�ا تحت ق�ادة إدارة �ب البوسنة  و قبل جمهور�ة يوغوسالف�ا االتحاد�ة (���ا والجبل األسود). 

، برئاسة رئ�س �ب البوسنة   ي با�ي
قة  من منط  مارست أ�شطتها و   ةالبوسن   �باحتلت قوات    . رادوفان كاراديتشالموجودة �ف

ا�   تضم جزءا� بأنها  عروفة ان اردنا الجزم م من البوسنة والهرسك تحدها حدود جمهور�ة البوسنة والهرسك من جهة   كب�ي

ف  �و  ف قوات �ب البوسنة وقوات حكومة جمهور�ة البوسنة والهرسك وقوات ال�روات البوسنيني الخطوط األمام�ة لل�اع بني

 من جهة أخرى. 

 

 

 

ض حالة الجر� والمر�ض وضحا�ا تحطم السفن من أفراد القوات (محرر جان ب�كت�ت 46 عام) تعليق اتفاق�ة جن�ف لتحسني

ي البحار 
("التعليق ، اتفاق�ة جن�ف الثان�ة   33)، 1960، االتفاق�ة الثان�ة (اللجنة الدول�ة للصل�ب األحمر، جن�ف ،  المسلحة �ض



ة بمعاملة أ�ى الحرب، االتفاق�ة الثالثة (اللجنة الدول�ة للصل�ب  (محرر عام) تعليق اتفاق�ة جن�ف المتعلقجان ب�كت�ت  .")

 ("التعليق ، اتفاق�ة جن�ف الثالثة").  37)، 1960األحمر، جن�ف، 

 . 50-49) 1952(اللجنة الدول�ة للصل�ب األحمر، جن�ف، 47

 .A / RES / 46/237 ، األمم المتحدة. وث�قة. 237/ 46انظر قرار الجمع�ة العامة  48 
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ي    ناو لم تتوقف أعمال العد.  565
ي  بعد ا�سحاب  حيت  ب���دور    مدينة�ف

ي اليوغوسال�ف ي البوسنة والهرسك  الج�ش الشعيب
من أرا�ف

ي  
ي أواخر أ�ار / مايو   . 1992مايو    /   19  أ�ار �ف

ي من    1992�ف ب���دور    مدينةوكما رأينا تعرضت المناطق الواقعة إ� الجنوب الغريب

ي �قطنها    للهجوم من قبل القوات المسلحة ل�ب البوسنة.  ف عند نقطة التفت�ش اليت ف ال�ب والمسلمني ي أعقاب االشتباك بني
�ف

 
�
ي هامبار�ن المشار إليها سابقا

ي وقعت    المسلمون �ف . واليت ف ي كال الجانبني
ثم تعرضت بلدة كوزاراك ذات األغلب�ة  ومن    فيها خسائر �ف

ي  
وامتد    1992أ�ار / مايو    26بقصف مدف�ي استمر حيت    1992أ�ار / مايو    24المسلمة لهجوم من قبل قوات �ب البوسنة �ف

مواطن وطرد الباقون بمن   800ونت�جة لهذا القصف دمرت العد�د من المسا�ن وقتل أ��� من  إ� القرى المسلمة المح�طة. 

و�المثل تعرضت ق��تا جاس�ي األول   فيهم سكان القرى المسلمة المجاورة واحتلت قوات �ب البوسنة المدينة ومح�طها. 

ي 
ي وسكانها لهجوم شنه مسلحون من �ب البوسنة �ف الئحة   إن مماثلة.  العواقب وكانت  1992ح��ران / يون�ه  14وس�فت�ش

ف بالهجمات ع� كوزارا�ش وهذە القرى  معن�ة تهام اإل   وكل ما تبع ذلك لسكانها.  للسكان المسلمني

 

ي  .  566
اع المتعلق باألحداث �ف ف ي ال�ف

ي  �  تقبأن تغ�ي ملزمة    الدائرة االبتدائ�ةمع ذلك فإن    ب���دور،  مدينةعند النظر �ف
اهتمامها  �ف

ف حكومة جمهور�ة البوسنة    أو ع� وقت ارتكاب الجرائم المزعومة  المتاخمةع� المنطقة   ي ال�اع المستمر بني
ول�ن قد تنظر �ف

اعات المسلحة   محكمة أشارتوكما  والهرسك وقوات �ب البوسنة برمتها.  ف ي لل�ف
ي والجغرا�ف االستئناف فإن "النطاق الزميف

حيت بعد هذە الهجمات وحيت إبرام   . "وان العد عماللمحددين أل الداخل�ة والدول�ة �متد إ� ما هو أبعد من الوقت والمكان ا

ي  وع� الرغم من مختلف اتفاقات وقف إطالق النار  اتفاق�ة دايتون للسالم   ي أجزاء مختلفة من البوسنة والهرسك    ها مار تم إباليت
�ف

ي إقل�م يوغوسالف�ا  وانلم �حدث وقف عام ألعمال العد انهإال 
ي أي مكان آخر �ف

اعات الجار�ة   السابقة. هناك أو �ف ف كانت ال�ف

ي 
ي جميع أنحاء إقل�م البوسنة   دائرةتدور وال تزال  1992أ�ار / مايو  24قبل وأثناء و�عد وقت الهجوم ع� كوزارا�ش �ف

�ف

ف حكومة جمهور�ة البوسنة والهرسك، قوات �ب البوسنة وعنا� من الج�ش  فإن ومن ناح�ة أخرى  والهرسك بني



ي ت
ي البوسنة والهرسك و نشطاليوغوسال�ف

ي أرا�ف
ي  إ كانت قد الجماعات شبه العسك��ة   العد�د من  من وقت آلخر �ف

حتلت أو �ف

ي تلك الدولة. 
 ط��قها الحتالل جزء كب�ي من أرا�ف

 

 . 67قرار دائرة االستئناف ، الفقرة  49
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ي وقت مبكر من  567
ي يوغوسالف�ا السابقة. �ف

أ�لول    25. كفلت حدة ال�اع استمرار مشاركة مجلس األمن منذ اندالع القتال �ف

ي يوغوسالف�ا السابقة  الوضعبالنظر إ� أن  1991سبتم�ب  / 
، استند مجلس األمن إ� � �ف ف   شكل تهد�دا للسلم واألمن الدوليني

بعد ذلك الوقت اتخذ مجلس األمن  الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة إلعالن حظر شامل لألسلحة ع� المنطقة. 

ي ذلك فرض عق��ات اقتصاد�ة ع� جمهور�ة  
ي المنطقة بما �ف

ف �ف خطوات عد�دة للحفاظ ع� السلم واألمن الدوليني

ي 
ي البوسنة والهرسك يوغوسالف�ا االتحاد�ة (���ا والجبل األسود) لتورطها �ف

 و��شاء هذە المحكمة الدول�ة.   ال�اع �ف

ي اعتبار  ح�ث وضعت .568
ي جمهور�ة البوسنة والهرسك واألطراف المتورطة ف�ه و�غض  ات�ف

اع �ف ف ها حينئذ طب�عة ونطاق ال�ف

ف جمهور�ة يوغوسالف�ا االتحاد�ة (���ا والجبل األسود) وقوات �ب البوسنة،   صت الدائرة االبتدائ�ة خل النظر عن العالقة بني

ي جمهور�ة البوسنة والهرسك ع� نطاق وشدة  
اع �ف ف ف أطراف ال�ف ي جميع األوقات ذات الصلة كان هناك نزاع مسلح بني

إ� أنه �ف

ي المادة �ستوف�ان 
ف أو أعراف الحرب المنصوص عليها �ف ي اتفاق�ات جن�ف األر�ــع المؤرخة   3أغراض تطبيق قوانني

كة �ف المش�ت

ي 
اعات المسلحة ذات الطابع 1949أغسطس آب /  12�ف ف ي ذلك ال�ف

اعات المسلحة �شكل عام، بما �ف ف ي تنطبق ع� ال�ف   ، واليت

.  غ�ي   الدو�ي

ن الدول  )ب  استخدام القوة بني



حيت   1992محكمة االستئناف يتضح من األدلة المعروضة ع� الدائرة االبتدائ�ة أنه منذ بدا�ة عام  ذكرته. و�تطبيق ما 569

ي جزء من إقل�م البوسنة والهرسك.  ع� األقل  كانت هناك حالة نزاع مسلح دو�ي    1992أ�ار / مايو    19
اع  ال  تمثل هذا �ف ف   مسلح ال �ف

ف قوات جمهور�ة البوسنة والهرسك من جهة وقوات جمه الج�ش    بصفتهور�ة يوغوسالف�ا االتحاد�ة (���ا والجبل األسود)  بني

ي (
ي اليوغوسال�ف  أصبح �عرف  الشعيب

�
ي  بقوات الحقا

ف ) الج�ش اليوغسال�ف مع قوات شبه عسك��ة وقوات �ب   الناشطني

اع المسلح بعد . من جهة أخرى البوسنة ف ي ال�ف
ي المشاركة �ف

ي �ف
ف استمرت قوات الج�ش اليوغوسال�ف ي حني

بالنسبة    ذلك التار�ــــخ،�ف

ي وقوات �ب البوسنة منذ ذلك التار�ــــخ، ا� 
ف الج�ش اليوغوسال�ف ي بالتا�ي رسمت طب�عة العالقة بني ي   واليت

اع �ف ف طب�عة ال�ف

ي تعيف بها هذە القض�ة ي    تم التطرق اليها   المناطق اليت
ي المادة  الجزء المخصص ل�ف

.   2لنظر �ف ي الوقت    من النظام األسا�ي
ي �ف

�ك�ف

اع   الحا�ي أن ف ي ال�ف
ي �ف

ي أو الج�ش اليوغوسال�ف
ي اليوغوسال�ف ي ذلك مشاركة الج�ش الشعيب

اع بما �ف ف نقول إن مستوى حدة ال�ف

.  إستو�ف   متطلبات وجود نزاع مسلح دو�ي ألغراض النظام األسا�ي

 

 

 

 ). S / RES / 713 )1991وث�قة األمم المتحدة رقم، 713انظر قرار مجلس األمن رقم 50

 ). S / RES / 757 )1993، وث�قة األمم المتحدة رقم 757قرار مجلس األمن 51
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ي اإلشارة �شكل عام إ� األدلة المقدمة �شأن قصف    ،كدل�ل ع� ذلكو .  570
�اي�فو مقر حكومة جمهور�ة البوسنة  مدينة  �ك�ف

ي أب��ل 
حدود البوسنة والهرسك مع ���ا ع�  ل  المحاذ�ة  مدنهجومهم ع� ال من قبل القوات ال���ة، 1992والهرسك �ف

ق الهرسك من ���ا والجبل األسود.  اع المسلح   ناو العد أعمالأن  نهر در�نا وغزوهم لجنوب �ش ف ي ينطوي عليها هذا ال�ف اليت

ي مدينة ب���دور نفسها  ي واإل و�تضح ذلك من خالل االحتالل العسكر   امتدت إ� مدينة ب���دور
ست�الء المسلح ع� السلطة �ف

ي 
طة واإلدارة من �ب   1992ن�سان / أب��ل  30�ف ي و بمساعدة أفراد من ال�ش

ي اليوغوسال�ف من قبل قوات الج�ش الشعيب

والقصف والتدم�ي الجس�م   ،غالب�ة السكان غ�ي ال�بضد بقوة السالح  مارسو اإلخالء الق�يثورة فاشلة  �عد البوسنة و 

ي ال و  مدينة ب���دور التابعة لالمدينة القد�مة من �اي�فو  ، غراد  يلمدينة ستار  كانت هذە الهجمات  أغلب�ة مسلمة.  ا  تقطنهيت

ي  بموجبجزءا من نزاع مسلح  
ف ا� القانون الدو�ي اإل�سايف  . ناو الوقف العام ألعمال العد حني

 

ي  الدو�ي  . ومع ذلك فإن مدى تطبيق القانون571
ي جمهور�ة البوسنة والهرسك �عتمد ع� الطابع   اإل�سايف

من مكان إ� آخر �ف

اع الذي تتعلق به الئحة االتهام.  ف ي وحكومة جمهور�ة   الخاص لل�ف
وهذا �عتمد بدورە ع� درجة مشاركة الج�ش اليوغوسال�ف

ي يوغوسالف�ا االتحاد�ة (���ا والجبل األسود) بعد ا�سحاب 
ي اليوغوسال�ف ي قوات الج�ش الشعيب

  . 1992أ�ار / مايو  19�ف

ي القسم السادس /ب من هذە ا
 واالحكام.  آلراءسيتم التعامل مع هذە المسألة �ف

 

ن  .2 اع المسلحالعالقة بني ن   أعمال المتهم وال�ن
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