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  مقدمة  -أوالً  
 مـن    اجلمعية العامة لألمم املتحدة االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص         تاعتمد  -١

 االتفاقيـة    على تح باب التوقيع  فُو. ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠االختفاء القسري يف    
  . ٢٠٠٧فرباير / شباط٦ يف
صدق اجلبل األسود على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري            و  -٢

الختفـاء القـسري     قانون التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن ا           بإصدار
ـ     ،)٨/٢٠١١  املعاهدات الدولية  -لجبل األسود   لاجلريدة الرمسية   (  يف  اً وأصبح دولـة طرف

وبالتـصديق علـى    . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠ يف    عليها إيداع وثائق التصديق  باالتفاقية  
ريعاهتا  الدول امللتزمة بتنفيذ االتفاقية من خـالل تـش         إىل صفوف االتفاقية، انضم اجلبل األسود     

  .  عليهاعاقبةاملاختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع حاالت االختفاء القسري وبالوطنية و
 من قانون التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من         ٣ للمادة   وفقاًو  -٣

 اإلعالنـني  اجلبل األسـود  صدرأعليها، تصديق اليف وقت إيداع وثائق     واالختفاء القسري،   
اختصاص اللجنة املعنية حباالت بعترف اجلبل األسود ي، ٣١ من املادة ١ بالفقرة عمالً: نيليالتا

 لواليته الذين يـدعون أهنـم       اخلاضعنيفراد  األمن  املقدمة  تلقي البالغات   باالختفاء القسري   
 أو بالنيابة عنهم، والنظـر يف       حكام هذه االتفاقية  ألضحايا انتهاك من جانب اجلبل األسود       

 ودراسة  بتلقي اجلبل األسود باختصاص اللجنة      يعترف،  ٣٢ بأحكام املادة    عمالًو؛  البالغاتتلك  
  .  االتفاقية أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجبطرفاًدولة طرف أن دولة فيها البالغات اليت تدعي 

أن يقـدم إىل اللجنـة املعنيـة    ب اجلبل األسود تعهد من االتفاقية، ٢٩ للمادة  وفقاًو  -٤
 عامني من بـدء     يف غضون ت االختفاء القسري، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة،          حباال

  .  عن التدابري املتخذة لتنفيذ التزاماته مبوجب االتفاقيةتقريراً ،نفاذ االتفاقية
عد هذا التقرير األويل عن تنفيذ االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن             أُوقد    -٥

اليت يـتعني علـى      للمبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير        وفقاًاالختفاء القسري   
 اللجنة يف دورهتا الثانية     االيت اعتمدهت و ،٢٩ مبوجب املادة     تقدميها الدول األطراف يف االتفاقية   

 بالتعاون مع احملكمة    ، التقرير وزارة العدل   وقامت بإعداد . )١()٢٠١٢مارس  /آذار ٣٠-٢٦(
وزارة العمـل   ووزارة الـصحة،    ووزارة الدفاع،   ووزارة الداخلية،   ود،  لجبل األسو لالعليا  

مركز و ،وزارة الشؤون اخلارجية والتكامل األورويب، وإدارة الشرطة      ووالشؤون االجتماعية،   
  . التدريب القضائي

__________ 

)١( CED/C/2 . 
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  اإلطار القانوين العام الذي ُتحظَر مبوجبه عمليات االختفاء القسري  -ثانياً  
، ويف جملس أوروبا وغريمها من املنظمات        املتحدة األمم عضو يف    اجلبل األسود دولة    -٦

 الدوليـة    اإلنـسان  حقوق معاهدات   الدولية واملبادرات اإلقليمية، وهو أيضاً دولة عضو يف       
الربوتوكول االختيـاري   و(الرئيسية، مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          

، )يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام قوق املدنية والسياسية، الذي الثاين للعهد الدويل اخلاص باحل    
واتفاقية مناهضة التعـذيب   والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،        
وبروتوكوهلـا   (أو املهينـة   وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية          

ة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القـضاء          االتفاقية الدولي و،  )االختياري
 ،، واتفاقية حقـوق الطفـل     )بروتوكوهلا االختياري و(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       

 ، املسلحة املنازعاتوالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف          
اسـتغالل األطفـال يف     الطفل بشأن بيع األطفال و    والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق     

، ) االختياري ابروتوكوهلو(املواد اإلباحية، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        يف  بغاء و ال
، واتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم    عليهاعاقبة  املواتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و     

عليهـا،  عاقبـة   امل الدولية لقمع جرمية الفصل العنـصري و       املرتكبة ضد اإلنسانية، واالتفاقية   
وعالوة على ذلك، كـان اجلبـل       . واالتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف الرياضة      

الدول اليت وقعت على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء أوائل األسود من 
عهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         الربوتوكول االختياري امللحق بال   والقسري،  

  . بشأن تقدمي البالغاتواالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
  . اتفاقيات منظمة العمل الدوليةاتفاقية من  ٦٩اجلبل األسود دولة طرف يف و  -٧
من والتعـاون يف     مع جملس أوروبا ومنظمة األ     بصورة نشطة تعاون اجلبل األسود    وي  -٨

األقليات واحلريات األساسية، وتعزيز سيادة     حقوق   محاية حقوق اإلنسان و    ميادينأوروبا يف   
 عدد من اتفاقيـات     علىصدق  وقد  .  الدميقراطية يف اجملتمع   ومواصلة عملية إرساء   ،القانون

وهـي   - تلـك االتفاقيـات    أهم   هااألقليات، مبا في  حقوق  جملس أوروبا حلقوق اإلنسان و    
االتفاقية األوروبية حلقـوق    (االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        

  ). اإلنسان
 يف املعاهدات الدولية الرئيـسية حلقـوق        طرفاًدولة  بوصفه   ،اجلبل األسود وحيرص    -٩

شارك بنشاط يف كما ي،  تلك املعاهدات   أهداف لبلوغ بوضوح دعمه    على أن يظهر  اإلنسان،  
  .  ومحايتهانفيذ معايري جديدة لتعزيز حقوق اإلنسانوضع وت

نفذ اجلبل  ييف هذا السياق،    و. اجلبل األسود دولة مرشحة لعضوية االحتاد األورويب      و  -١٠
وفد االحتـاد األورويب يف     ومع  األسود جمموعة من األنشطة بالتعاون مع املفوضية األوروبية،         

ـ ئية مع   اجلبل األسود، وكذلك من خالل األنشطة الثنا       . عـضاء يف االحتـاد األورويب     األدول  ال
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، واالنتساباالستقرار  حتقيق   اتفاق   من بينها  عدد من الوثائق،     خالل هذه االلتزامات من     وتتحدد
 وخطة عمل تنفيذ توصيات الشراكة األوروبيـة        ،وخطة عمل تنفيذ توصيات الشراكة األوروبية     

خطة و،  ٢٠١٢-٢٠٠٨  للفترة  االحتاد األورويب  يفالربنامج الوطين لدمج اجلبل األسود      و،  ةدثاحمل
 العدل واحلرية   - ٢٤خطة العمل للفصل    و القضاء واحلقوق األساسية،     - ٢٣العمل للفصل   

   .وما إىل ذلكواألمن، 
 اإلصالح الشامل اجلاري تنفيذه يف اجلبل األسود يف هذا الـسياق بـشكل              ويتركز  -١١

ويهدف اإلصالح إىل حتسني اإلطار     .  اإلنسان  تعزيز سيادة القانون ومحاية حقوق     علىخاص  
 تـدعيم  إىل أيضاً وإن كان يهدف   تبين أفضل معايري وإجنازات اجملتمع احلديث،        بغيةالقانوين  

القدرات املؤسسية واحلريات اإلعالمية وتعزيز حقوق اإلنسان يف كل شرحية مـن شـرائح              
  . اجملتمع
 احلقـوق    ويتم إعمـال   .هن وحريات  حقوق اإلنسا  )٢( دستور اجلبل األسود   ويكفل  -١٢

). ١٧املـادة   (اليت مت التصديق عليهـا      االتفاقيات الدولية   وواحلريات على أساس الدستور     
نص عليها  يت ي  احلدود ال  يفلقانون،   ل وفقاًإال   املكفولة   هجيوز تقييد حقوق اإلنسان وحريات     وال

لتقييـد يف جمتمـع مفتـوح       ألجله با سمح  ُي لتحقيق الغرض الذي     الالزمد  احلالدستور وإىل   
). ٢٤املادة   (خالف ما هو منصوص عليه    قيود ألي غرض آخر     فرض  ال جيوز   و. ودميقراطي

 وحريـات   يةممارسة حقوق إنسان  من  االنتقاص  جيوز  أثناء إعالن حالة احلرب أو الطوارئ،       و
 أو  ،قيود على أساس اجلنس، أو األصـل القـومي        جيوز فرض   ال  و. معينة، إىل احلد الالزم   

  أو االجتماعي، أو املعتقدات السياسية أو غريها       اإلثين أو األصل    ، أو اللغة  ، أو الدين  ،العرق
 أية قيود على احلقـوق      فرضجيوز  وال  .  أو أي وضع شخصي آخر     أو الثروة ،  من املعتقدات 

لـشخص يف   احق  و واحلق يف االنتصاف القانوين واملساعدة القانونية؛        ؛احلق يف احلياة  : التالية
احلق وافتراض الرباءة؛   و ؛مبدأ الشرعية يف  احلق يف حماكمة عادلة وعلنية و     ومة واالحترام؛   الكرا

احلق يف التعويض عن احلرمان غري القانوين أو غري املشروع من احلرية واإلدانـة              ويف الدفاع؛   
ال جيوز االنتقاص من احملظورات     و. احلق يف الزواج  وحرية الفكر والضمري والدين؛     و ؛اخلاطئة

حماكمـة  حظر إمكانية   وحظر التمييز؛   وحظر إثارة أو تشجيع الكراهية أو التعصب؛        : لتاليةا
شرط عدم جواز احملاكمة على اجلـرم نفـسه   (رمية اجلعلى نفس أكثر من مرة     وإدانتهاملتهم  
 حالة احلرب أو الطوارئ يف غري تدابري التقييد   وال جيوز إعمال    . االستيعاب القسري و ؛)مرتني

  ). ٢٥املادة (
 ته، وحرمة سالم  اإلنسان، وأمنه الدستور على أن يضمن اجلبل األسود كرامة        وينص    -١٣

مبوجب الدستور، ال جيـوز تعـريض أي        و.  الفردية هاجلسدية والعقلية، وخصوصيته وحقوق   
  ). ٢٨املادة  (ه أو استعبادهلمعاملة الالإنسانية أو املهينة أو استرقاقلإنسان للتعذيب أو 

__________ 

 .٣٨/٢٠١٣، ١/٢٠٠٧، األسوداجلريدة الرمسية للجبل  )٢(
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.  من الدستور على أن لكل فـرد احلـق يف احلريـة الشخـصية              ٢٩ملادة  تنص ا و  -١٤
والبد مـن   .  حيددها القانون  ، إلجراءات وفقاً و ،احلرمان من احلرية إال ألسباب    بسمح  ُي وال

 بأسباب احلرمان من احلريـة،  ،لغته أو بلغة يفهمهاب ،روم من حريته فوراًاحملشخص  ال إخطار
روم من احملشخص  البناء على طلب    و.  التزام الصمت   حقه منيف الوقت نفسه بأن     مع إعالمه   

تاره الشخص احملروم مـن حريتـه       خي اًعلى الفور شخص  أن تبلغ   حريته، جيب على السلطة     
خيتـاره  لـدفاع   ل  حمامٍ أن يكون له  روم من حريته    احملشخص  ومن حق ال  .  من احلرية  هرمانحب

  .  للعقاب موجباًعمالًية حلرمان غري القانوين من احلر وُيعد ا. استجوابهليحضر
شتبه بشكل معقول    أي شخص يُ   ال جيوز احتجاز   من الدستور،    ٣٠ومبوجب املادة     -١٥

كـان  ما  قرار من احملكمة املختصة، إذا      ب رهن االعتقال إال     وإبقاؤهيف ارتكابه جرمية جنائية     
ـ     إخطارجيب  و. ذلك ضروريا حلسن سري اإلجراءات اجلنائية      سبب  الشخص احملتجز بقرار م

للـشخص  و. إيداعه قيد االحتجـاز    ساعة من    ٢٤ ومبا ال يتجاوز   ،احتجازه احتياطياً وقت  
تبـت يف هـذا    ، وجيب على احملكمة أن      هتقدم باستئناف ضد قرار احتجاز    يف ال احملتجز احلق   
 االحتجاز لفترة أطول من     ال يستمر ينص الدستور على أ   و.  ساعة ٤٨ يف غضون  االستئناف

قـرار  االحتجاز ب  مبوجبها    ال يزيد   زمنية لالحتجاز   ويضع حدوداً  حديد،على وجه الت  الالزم  
 بينما ميكـن ، قيد االحتجازشخص ال إيداع ثالثة أشهر من يوم     ألكثر من  ابتدائيةمن حمكمة   

انقـضاء  عند اهتامات ُتوجه أية إذا مل و. لثالثة أشهر أخرى بقرار من حمكمة أعلىهذه املدة  متديد  
   . يوما٦٠ً ألكثر منر صَّ القُوال جيوز احتجاز.  اإلفراج عن املتهميتعنيهذه املهل الزمنية، 

 لشخصية اإلنسان   مكفولحترام  فإن اال  من دستور اجلبل األسود،      ٣١ للمادة   وفقاًو  -١٦
. ما عقوبة ييقضمن  حريته أو    ُتقيد بالنسبة لكل من  وكرامته يف اإلجراءات اجلنائية أو غريها       

ضد أي شخص ُيحرم من حريته أو ُتقيد حريته، أو معاملتـه            العنف  ممارسة  حيظر الدستور   و
لكل شخص و.  قسراًاالعترافات والبياناتحظر انتزاع  عن فضالًإنسانية أو مهينة،    معاملة ال 

نشأ حبكم ُت وحمايدة حمكمة مستقلة أمام فترة زمنية معقولة خاللاحلق يف حماكمة عادلة وعلنية 
:  لكل شخص احلق يف الدفاع، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص           فلوُيك). ٣٢املادة  (القانون  
 الوقـت   وأن يتوفر لـه    ؛ بلغة يفهمها، بطبيعة التهمة املوجهة إليه      على الفور،  إبالغهأن يتم   

  ). ٣٧ املادة (خيتاره هو بنفسه  عن نفسه بشخصه أو بواسطة حمامٍوالدفاع هالكايف إلعداد دفاع
 فرد احلق يف خماطبة املنظمات الدولية حلماية احلقوق          لكل  فإن ،٥٦مبوجب املادة   و  -١٧

  . كفلها له الدستوريواحلريات اليت 
لقـانون الـدويل    اقواعد  و من الدستور على أن املعاهدات الدولية        ٩تنص املادة   و  -١٨

وتكون التصديق عليها ونشرها هي جزء ال يتجزأ من القانون الوطين،           اليت مت    املقبولة عموماً 
 تنظم أحكامها   يف احلاالت اليت   مباشرة   وتنطبق بصورة  ،قية على التشريعات الوطنية   األسبهلا  

 األثر القانوين   على تأكيد هذا احلكم   وال يقتصر   . تلف عن التشريع الوطين   خيالعالقات بشكل   
، ) االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        هامبا في (للمعاهدات الدولية   
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 بوجوب متاشـي  إىل سلطات الدولة أيضاًيشري و بلوطين، القانوين اليكل اهل من   ءاًجبعلها جز 
اصة يف جمال ضمان وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        خبالتشريعات احمللية مع القانون الدويل، و     

  . واحلريات األساسية
يات اجلرائم اجلنائية ضد احلر   جمموعة  من  ض )٣(لجبل األسود لالقانون اجلنائي   ويدرج    -١٩

احلرمان غري القانوين   : التاليةاجلرائم اجلنائية   ) الفصل اخلامس عشر  (وحقوق اإلنسان واملواطن    
 كما يتـضمن  ). ١٦٥ املادة(واإلكراه  ) ١٦٤املادة  (، واالختطاف   )١٦٢املادة  (من احلرية   

 يـة املـشمولة حبما  القانون اجلنائي جمموعة من اجلرائم اجلنائية ضد اإلنسانية والقيم األخرى           
 ،اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية    : ، من بينها  ))أ(٤٤٩-٤٢٦ املواد(القانون الدويل   

 وجرائم احلرب   ،رب ضد السكان املدنيني، وجرائم احلرب ضد اجلرحى واملرضى        احلوجرائم  
ضد أسرى احلرب، والتآمر والتحريض على ارتكاب اإلبادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب،           

اذ التدابري الالزمة ملنع ارتكاب جرائم جنائية ضد اإلنسانية والقيم األخرى            اخت التقاعس عن و
م القانون اجلنائي اجلرائم ضـد صـحة        جيرِّو . القانون الدويل، وما إىل ذلك     املشمولة حبماية 

وإجـراء  ،  قانونيةغري  بصورة   توفري املساعدات الطبية     ها، مبا في  )٣٠٢-٢٨٧ املواد(اإلنسان  
   .وما إىل ذلك ية،غري قانونبصورة والتجارب السريرية لتجارب الطبية ا

ضمان احلماية اإلجرائية الكاملة حلقـوق      إىل   )٤(يهدف قانون اإلجراءات اجلنائية   و  -٢٠
 الشرطني وحتقيق توازن بني     ،كفلها الدستور واملواثيق الدولية   ي األساسية اليت    هاإلنسان وحريات 

، وأفـضل   من ناحيـة   كفاءة اإلجراءات اجلنائية     - اإلجراءات كل   يتحتم توفرمها يف   نيلذال
واحدة من القواعد األساسية    وتتمثل  . من ناحية أخرى  ،  همحاية ممكنة حلقوق اإلنسان وحريات    

 أو  أو املتهم  حظر استخدام التهديدات والعنف ضد املشتبه به         يفقانون  الاملنصوص عليها يف    
أو التعذيب  أو  فات عن طريق اإلكراه      انتزاع االعترا  وحظر ،جراءاتاإل يفمشارك آخر   أي  

على أال وعالوة على ذلك، ينص القانون . )١١املادة (املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
قـوق  حلتم احلصول عليها من خالل انتـهاكات        ياحملكمة على أدلة    تتخذه   قرار   أي يستند

ـ أدلـة   التصديق عليها، أو على اليت متاملعاهدات الدولية   واإلنسان اليت يكفلها الدستور      تم ي
نها، وأنـه   ع تنبثق عن األدلة اليت     فضالً ألحكام اإلجراءات اجلنائية،     باملخالفةاحلصول عليها   

تدخالت القيام ب  ١٥٤وحتظر املادة   ). ١٧املادة  (هذه األدلة يف اإلجراءات     جيوز استخدام    ال
مواد هلؤالء األشخاص من أجل     طاء  إع وكذلك ، والشهود وعلى املتهم  ،طبية على املشتبه به   

  . شهاداهتم إعطاء احلرة عند هتم وإراديهمالتأثري على وع
لشخص وال جيوز تعريض ا   . شخص وكرامة الشخص احملتجز   ويتعني عدم اإلساءة ل     -٢١

 الغري لتدمري أدلة أو آثار اجلرائم اجلنائيـة    ودفعه فرارهاحملتجز إال للقيود اليت تكون الزمة ملنع        
__________ 

، األسوداجلريدة الرمسية للجبل    ، و ٤٧/٠٦، و ١٣/٠٤ و ،٧٠/٠٣،  األسود جلمهورية اجلبل اجلريدة الرمسية    )٣(
 .٤٠/١٣، و٣٢/١١ و،٤٠/٠٨

 .٤٩/٢٠١٠و، ٥٧/٢٠٠٩، األسوداجلريدة الرمسية للجبل  )٤(
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غري أو  مباشرة  بصورة  لشخص احملتجز   ا عن اتصال    فضالً،  ها أو تزوير  ها أو تغيري  ئهافاأو إخ 
  . بعد وقوعها والشركاء واملعاونني يف اجلرمية الشهودبمباشرة 

 اإلجـراءات    والقوانني الفرعية ذات الـصلة     )٥( اجلنائية العقوباتقانون إنفاذ   وينظم    -٢٢
مـرتكيب  فيذ العقوبة من السجن، ال جيوز تعـريض         أثناء تن و. املتعلقة بتنفيذ عقوبة السجن   

 ،عكس طبيعة وجوهر العقوبـة    الذي ي د  إال إىل احل   للقيود أو ملصادرة حقوق حمددة       اجلرائم
حظر إخـضاع   كما يُ  . اإلنسانية ته االحترام لشخص اجلاين وكرام    الذي يكفل نحو  الوعلى  

أو عاملة أو املعاملة املهينـة  ي شكل من أشكال التعذيب أو إساءة املألالشخص احملكوم عليه  
 يف  هـي  وُيفهم أن أشكال املعاملة احملظـورة     .  ذلك ب على عاقَ ويُ ،العلميةولتجارب الطبية   ل

 النظام واالنضباط داخل وحـدة      حفظ اليت ال تتناسب مع غرض       أشكال املعاملة املقام األول   
 حقـوق  وتقييـد املعاناة على هذا النحو إىل اليت تؤدي  و،غري قانونيةاليت تكون  أو   ،السجن

 أثناء تنفيذ عقوبة السجن، معاملة األشخاص احملكوم        ،ال جيوز و. غري مناسبة بصورة  اإلنسان  
 ، أو املعتقد السياسي أو غريه     ، أو لون البشرة   ، العرق بسبب بصورة تفتقر إىل املساواة   عليهم  

الوضع االجتمـاعي أو    و  أالتعليم،  أو  أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد،          
 تطبيق تدابري قسرية ضد الشخص احملكوم عليه إال يف ظـل هـذه              وال جيوز . أي وضع آخر  

 جيوز  وال.لقانون لتنفيذاً الصادرةاللوائح يف  القانون واملنصوص عليها يفالطريقة وب ،الظروف
 ذات  شات امليـاه  ورشا،  ية املطاط واهلراوات،  والعزلالقوة البدنية،   (استخدام وسائل اإلكراه    

 عنـدما   إال)  واألسلحة النارية  ،، واملواد الكيميائية  دربة خصيصاً املكالب  والالضغط العايل،   
أو ،  م أو احملكوم عليه   على أحد الضباط  االعتداء اجلسدي   أو  ،  الفرار ملنع   يكون ذلك ضرورياً  

ذلك حيثمـا   ، وك  بالنفس  أو إحلاق الضرر املادي    النفسإصابة  أو  آلخرين،  باإيقاع إصابات   
  .من أحد الضباطيكون ذلك ضروريا ملنع مقاومة أمر قانوين 

 الشؤون الداخليـة وصـالحيات      ينظم، الذي   )٦(مبوجب قانون الشؤون الداخلية   و  -٢٣
ـ  األخرى ذات الصلة،     املسائل عن   فضالًوواجبات موظفي وزارة الداخلية،      دف مهـام   هت

 ، وتنفيـذ القـوانني    ،املـساواة على قدم    األمن واحلقوق واحلريات  محاية   إىل كفالة الشرطة  
وسـائل  و تدابري   أن تستخدم من  ،  ا يف أداء مهامه   ،جيوز للشرطة وال  . وضمان سيادة القانون  

قـدر   واليت تكون قادرة على حتقيق اهلدف بأقـل          ،اليت ينص عليها القانون   إال تلك   اإلكراه  
 واملعاهدات الدولية   ،لدستور ل وفقاً ضباط الشرطة    والبد وأن يعمل  . ضارةالثار  ممكن من اآل  

ضباط الشرطة معايري سلوك والبد وأن يراعي .  من األنظمة ذلك وغريمت التصديق عليها،اليت 
 من االلتزامات املنصوص عليها يف الصكوك الدولية املتعلقة         ثقالشرطة، وال سيما تلك اليت تنب     

ري القانونية، وإعمال حقوق اجب خدمة الناس، واحترام األحكام القانونية وقمع األنشطة غ    بو
__________ 

 ،٦٥/٢٠٠٤، و ٦٩/٢٠٠٣، و ٢٩/١٩٩٤، و ٢٥/١٩٩٤،  األسـود  جلمهوريـة اجلبـل   اجلريدة الرمسية    )٥(
 .٣٢/١١، األسوداجلريدة الرمسية للجبل و

 .٣٦/٢٠١٣، و٤٤/٢٠١٢، األسوداجلريدة الرمسية للجبل  )٦(



CED/C/MNE/1 

9 GE.14-41615 

القيود وضبط الـنفس يف اسـتخدام       التقيد ب  و ، وعدم التمييز يف أداء مهام الشرطة      ،اإلنسان
 املعاملة الالإنسانية واملهينـة، وتقـدمي املـساعدة         وممارسةوسائل اإلكراه، وحظر التعذيب     

وامـر غـري    األفض   البيانات السرية والشخصية، وااللتزام بـر      بتأمنيلتزام  واالللمحتاجني،  
 اليت  الظروف وحيدد ،هذا القانون وسائل اإلكراه   ويعدد  .  الفساد ع وعدم التسامح م   ،قانونيةال

  ). ٨٢-٥٧املواد  ( فيهاميكن تطبيقها
اكم احملتناولت  -حصائية عن حاالت االختفاء القسري يف اجلبل األسود     اإلبيانات  ال  -٢٤

الختفاء القـسري   مل تتعرض ل   ها من ، ولكن أياً  رائم احلرب جليف اجلبل األسود أربع حاالت      
  . تفاقيةالباملعىن املقصود يف ا

  تفاقية لالتنفيذ كل مادة من املواد املوضوعية   -ثالثاً  

  ١املادة     
  حظر االختفاء القسري 

 جيـوز تقييـد حقـوق        وال .هيضمن دستور اجلبل األسود حقوق اإلنسان وحريات        -٢٥
د احل احلدود املنصوص عليها يف الدستور وإىل        يفلقانون،  ل وفقاً  إال املكفولة   هاإلنسان وحريات 

وال جيوز  . يف جمتمع مفتوح ودميقراطي   ألجله  لتقييد  بامح  ُسي الغرض الذي    لتحقيقضروري  ال
 أية قيود على احلقوق     فرض جيوز    وال . حالة احلرب أو الطوارئ    يف غري تدابري التقييد   إعمال  
احلق يف الكرامـة    وق يف االنتصاف القانوين واملساعدة القانونية؛        واحل ؛احلق يف احلياة  : التالية

افتراض الرباءة؛  و ؛مبدأ الشرعية يف  احلق يف حماكمة عادلة وعلنية و     وشخص؛  ألي  واالحترام  
احلق يف التعويض عن احلرمان غري القانوين أو غري املشروع من احلريـة             واحلق يف الدفاع؛    و

ال جيوز االنتقاص مـن     و. احلق يف الزواج  ور والضمري والدين؛    حرية الفك و ؛واإلدانة اخلاطئة 
حظر التمييز؛ حظر إمكانية    وحظر إثارة أو تشجيع الكراهية أو التعصب؛        : احملظورات التالية 

شرط عدم جواز احملاكمة على اجلـرم       (رمية  اجلعلى نفس   أكثر من مرة     وإدانتهاملتهم  حماكمة  
  . االستيعاب القسريو ؛)نفسه مرتني

اجلبل األسود حرمة السالمة اجلسدية والنفسية لإلنسان،       يكفل  مبوجب الدستور،   و  -٢٦
املعاملـة  أو   للتعـذيب    ي شـخص  جيوز إخـضاع أ   وال  .  الشخصية ه وحقوق تهخصوصيو

لكـل  و). ٢٨املـادة  ( للعبودية أو الرق ي شخصجيوز إخضاع أوال . الالإنسانية أو املهينة 
 وفقـاً  و ،احلرمان من احلريـة إال ألسـباب      بسمح  ُي وال.  احلق يف احلرية الشخصية    شخص

  .  للعقاب موجباًعمالًحلرمان غري القانوين من احلرية وُيعد ا حيددها القانون، ،إلجراءات
 مث هم، سجن األشـخاص أو اختطـاف      فإن ،لجبل األسود لالقانون اجلنائي   ب عمالًو  -٢٧

شكل جرمية مـن اجلـرائم ضـد        ي ، احلماية القانونية  إلنكاررفض االعتراف هبذه األعمال     
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ضـد اإلنـسانية   املرتكبة اجلرائم اجلنائية بني ، من ٤٢٧ املادة على النحو الوارد يفاإلنسانية  
ارتكاب احلرمان غري القانوين    بمر  كما أن األ  .  القانون الدويل  املشمولة حبماية خرى  األقيم  الو

، أو ارتكابه بـشكل     حتالل والسجن خالل زمن احلرب أو الرتاع املسلح أو اال         ،من احلرية 
 ٤٢٨ املادة على النحو الوارد يف يشكل جرمية من جرائم احلرب ضد السكان املدنيني مباشر،

  . من القانون اجلنائي
وقد .  يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية    )٧(اجلبل األسود دولة طرف   و  -٢٨
  . ٢٠٠٩يف عام  )٨( قانون التعاون مع احملكمة اجلنائية الدوليةصدر

  ٢املادة     
  تعريف االختفاء القسري

 من دستور اجلبل األسود، أصبح تعريف االختفاء القسري الوارد يف           ٩لمادة   ل وفقاً  -٢٩
 التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع       عقب ال يتجزأ من التشريع الوطين       االتفاقية جزءاً 

 ،م االتفاقية األسبقية على التشريعات الوطنية     حكاوتكون أل . األشخاص من االختفاء القسري   
  . ة الوطنيات التشريع أحكامعنفيها تلف خت يف احلاالت اليت مباشرة وتنطبق بصورة

 اجلرائم اجلنائية   ضمنلجبل األسود جرمية االختفاء القسري      ل القانون اجلنائي    وُيدرج  -٣٠
ـ التحديد  على وجه   دويل، و  القانون ال  املشمولة حبماية ضد اإلنسانية والقيم األخرى      رائم اجل

رب ضد السكان املدنيني    احل وجرائم   ،)٤٢٧املادة  (رائم ضد اإلنسانية    اجل املتمثلة يف نائية  اجل
  ). ٤٢٨املادة (

  ٣املادة     
  التحقيق 

 من االتفاقية، جيب على الدول األطراف أن تتخذ التدابري املالئمـة            ٣مبوجب املادة     -٣١
 أشخاص أو جمموعات من األفراد يتصرفون اليت يقوم هبا  تفاء القسري   للتحقيق يف أعمال االخ   

 عمـالً و. دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقدمي املـسؤولني عنـها إىل العدالـة               
 هـي  اجلرائممقاضاة اجلرائم اجلنائية وغريها من      فإن   من دستور اجلبل األسود،      ١٣٤ باملادة

. الدولـة من سـلطات   منصبه كسلطة موحدة ومستقلة    ، حبكم جهاز املدعي العام  مسؤولية  

__________ 

 الرمسيـة جلمهوريـة     اجلريـدة ُنشر قانون التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف             )٧(
 .٥/٢٠٠١  املعاهدات الدولية-يوغوسالفية االحتادية 

 . ٥٣/٢٠٠٩اجلريدة الرمسية للجبل األسود،  )٨(



CED/C/MNE/1 

11 GE.14-41615 

الدستور والقوانني واملعاهدات الدوليـة  من اجباته على أساس   بو ويضطلع جهاز املدعي العام   
   .)٩(مت التصديق عليهااليت 
 ويلـتمس  مرتكيب اجلرائم اجلنائية وغريها حبكم منصبه،       جهاز املدعي العام   ويقاضي  -٣٢

على النحـو الـذي   هام أخرى مب كما يضطلع ،يف نطاق اختصاصه سبل االنتصاف القانونية    
 حتديد ُيخَول اجلهاز صالحيةلغرض مقاضاة مرتكيب اجلرائم اجلنائية وغريها،      و.  القانون حيدده

نـب  ا إىل ج،واختاذ التدابري الرامية إىل الكشف عن اجلرائم اجلنائيـة وغريهـا ومرتكبيهـا           
   .)١٠( يف الدولة األخرىالسلطات املختصة

هـذه   التحقيقـات يف تتم التحريات و،  األخرىكما هو احلال مع اجلرائم اجلنائية    و  -٣٣
حـق وواجـب    من  ينص القانون على أن     و.  لقانون اإلجراءات اجلنائية   وفقاًاجلرائم اجلنائية   

وغريهـا مـن     الشرطة   فإن،  ٤٤ للمادة   وفقاًو.  حماكمة مرتكيب اجلرائم اجلنائية    العاماملدعي  
  . املختصاملدعي العامتنفيذ طلبات ملزمة باذ القانون سلطات إنف

وتشمل هذه املهـام    . هاقانون الشؤون الداخلية مفهوم مهام الشرطة وأنواع      وحيدد    -٣٤
محاية املواطنني واحلقوق واحلريات اليت يكفلها الدستور، ومنع وكشف اجلـرائم اجلنائيـة             

املختـصة،  العامـة    السلطات   إىلقدميهم  واجلنح، وتعقب مرتكيب اجلرائم اجلنائية واجلنح وت      
  ). ١٠املادة ( القانون اليت حيددها من املهام  ذلك وغري،وتوفري ظروف احتجاز األشخاص

  ٤املادة     
  جرمية جنائية يف التشريعات الوطنية اليت تشكل  حتديد األفعال

حكمة اجلنائية   من نظام روما األساسي للم     ٧ من االتفاقية واملادة     ٤ مع املادة    متشياً  -٣٥
اجلرائم اجلنائية  جمموعة  من  ض ،٤٢٧لجبل األسود، يف املادة     لالقانون اجلنائي   ينشئ  الدولية،  

 ،رمية ضد اإلنـسانية   فعل اجل  القانون الدويل،    املشمولة حبماية ضد اإلنسانية والقيم األخرى     
  : نفس الشروطب

جوم واسع النطـاق أو      يف انتهاك لقواعد القانون الدويل، وكجزء من ه        كل من يأمر،    
 يف  م أو وضـعهم   قتل السكان أو جزء منه    : بأي من هذه اجلرائم   منهجي ضد السكان املدنيني،     

 نقـل الـسكان   هم؛ أواستعبادأو  ؛ أو جزئيةبصورة كلية إبادهتم تتسبب يفظل ظروف معيشية    
يم القـسري    احلمل القسري أو التعق    ؛ أو البغاء القسري أو  االغتصاب؛  أو  التعذيب؛  أو  القسري؛  

ضطهاد أو الطرد ألسباب سياسية أو دينية أو عرقيـة          أو اال لسكان؛  لهبدف تغيري التركيبة العرقية     

__________ 

اجلريـدة  ، و ٦٩/٢٠٠٣اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسـود،        من قانون جهاز املدعي العام،       ٢املادة   )٩(
 .٣٩/٢٠١١، و٤٠/٢٠٠٨لجبل األسود، لالرمسية 

، ٦٩/٢٠٠٣اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبـل األسـود،         من قانون جهاز املدعي العام،       ١٩ و ١٧املادتان   )١٠(
 .٣٩/٢٠١١، و٤٠/٢٠٠٨لجبل األسود، لاجلريدة الرمسية و
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 مث همأو اختطاف األشخاص   سجن   أو ؛ أو أي أسباب أخرى    ةأو قومية أو إثنية أو ثقافية أو جنسي       
 فرضعة عرقية أو   اضطهاد جممو أو  رماهنم من املساعدة القانونية؛     حلرفض االعتراف هبذه األعمال     

 تتعمد إحداث  أو األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع املماثل اليت          ؛ أخرى  فئة  على فئةهيمنة  
عاقب لصحة؛ أو كل من يرتكب إحدى اجلرائم املذكورة أعاله، يُ         ل اً خطري ضرراًمعاناة شديدة أو    

  . اًعقوبة السجن ملدة أربعني عامببالسجن ملدة ال تقل عن مخس سنوات أو 

 هذه اجلرمية اجلنائية يف التشريع الوطين مع االلتزامات الناشئة عـن            ويتماشى إدراج   -٣٦
 ههذيف العنصر الرئيسي ويتمثل . التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     

 كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان          يف القيام هبذه األفعال   نائية  اجلرمية  اجل
 الـيت  اتنظماملأي  (سياسية  ال اتنظمغريها من امل  دولة أو   الاملدنيني، وهو ما يعين مشاركة      

  .  يف هذه األفعال أو تساحمها إزاءها)سلطة سياسيةمتتلك 
كل  على أن    ٤٢٨ يف املادة    الواردةجرمية جرائم احلرب ضد السكان املدنيني       وتنص    -٣٧

 ، يف زمن احلرب أو الرتاع املـسلح أو االحـتالل   يف انتهاك لقواعد القانون الدويل من يأمر، 
  والعقاب اجلماعي واحلرمان مـن احلريـة       وأخذ الرهائن، باختاذ تدابري التهديد واإلرهاب،     

التـآمر  أمـا   . لسجن ملدة ال تقل عن مخس سـنوات       ل عرضة   ، يكون  غري القانوين  والسجن
ميـة جنائيـة مـستقلة      هي جر ف ،والتحريض على ارتكاب اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب      

 شـكل   حسب ة سن ١٥ و تتراوح بني ثالثة أشهر   ملدة   عقوبة السجن    توجب) ٤٣١ املادة(
 اختاذ التدابري الالزمة ملنع وقوع جرائم ضد اإلنسانية والقـيم           ويشكل التقاعس عن  . ارتكاهبا

جن بالـس  عقوبة   توجب) ٤٤٠املادة  ( القانون الدويل جرمية جنائية      املشمولة حبماية األخرى  
  .  سنوات١٠ وسنتنيتتراوح بني ملدة 

  ٥املادة     
  رائم ضد اإلنسانية اجل
الـيت مت    من الدستور، اليت تنص على أسبقية املعاهدات الدولية          ٩كم املادة    حل وفقاً  -٣٨

 أحكامها  حالة اختالف  بصورة مباشرة يف     وانطباقها على التشريعات الوطنية     التصديق عليها 
 يؤكـد ،  ٢٠١١ االتفاقية عـام     على التصديق   مبوجب، وكذلك   التشريع الوطين أحكام  عن  

شكل جرميـة   يواسعة النطاق أو منهجية     بصورة  ارتكاب االختفاء القسري    أن  اجلبل األسود   
 القانون  اليت ينص عليها  عواقب  ال وتترتب عليه  الساري،ضد اإلنسانية مبوجب القانون الدويل      

  . الدويل
 تتـضمن رمية ضد اإلنسانية الـيت      اجل جترمي    خالل كرب من ة أ كما يتأكد ذلك بدرج     -٣٩

السجن واالختطاف يف انتهاك لقواعد القانون الدويل، وكجزء من هجوم واسع النطـاق أو              
  ).  من القانون اجلنائي٤٢٧املادة (منهجي ضد السكان املدنيني 
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   ٦املادة     
  املسؤولية اجلنائية 

 وتثبـت . االتفاقيةأحكام  هذا احلكم من    لجبل األسود مع    ليتماشى القانون اجلنائي      -٤٠
 انتهاك لقواعد القانون الدويل، وكجزء من هجوم على كل من يأمر، يفاجلرمية ضد اإلنسانية 

سجن أو اختطاف أشخاص دون االعتراف      باملدنيني،  واسع النطاق أو منهجي ضد السكان       
 بالـسجن ملـدة   رمية  اجل هذهوُتعاقب  . احلماية القانونية من  هبذه األعمال من أجل حرماهنم      

 أشـد   ي ه ة األخري ه العقوبة  وهذ ؛ عاماً ٤٠عقوبة السجن ملدة    بتقل عن مخس سنوات أو       ال
  . عقوبة مبوجب تشريعات اجلبل األسود

 يف  طرفاً يكونكل من   فإن  لجبل األسود،   لمبوجب القانون اجلنائي    وعالوة على ذلك،    و  -٤١
، )٢٧-٢٣املـواد    (واملشجعة ة واحملرض ة واملشاركة األطراف الرئيسي جرمية جنائية، مبا يف ذلك      

 جرمية   ارتكاب  يف يشرع عامداً مبوجب القانون اجلنائي، فإن أي شخص       و.  عرضة للعقاب  يكون
 من اجلرائم اليت   إذا كانت رمية  الشروع يف ارتكاب اجل   عاقب على   كملها، يُ يجنائية، ولكن ال    

على الشروع يف عاقب ُيال و أكثر، يف حني  مخس سنوات أملدةعاقب عليها القانون بالسجن  ُي
عترب اسـتخدام أداة    ُيكما  .  القانون يف صراحة    على ذلك  إال إذا كان منصوصاً   رائم  اجلبعض  
 وطريقة األداةف تلك عرِّما كان القانون يُ   أو تطبيق طريقة عمل حمددة جرمية جنائية إذا         معينة  

العقوبة املقـررة للجرميـة   ب روع يف اجلرمية  وُيعاقب على الش  . نائيةاجلجرمية  للعناصر  كعمل  ال
  ). ٢٠املادة (لسلطة التقديرية للمحكمة  لوفقاً  عقوبة أكثر تساهالًُتوقع، ولكن قد ةاملقصود

 اختاذ التدابري الالزمة ملنع وقوع جـرائم        فإن التقاعس عن   ألحكام االتفاقية،    وفقاًو  -٤٢
 وفقـاً ف. قانون الدويل يشكل جرمية جنائيـة    ال املشمولة حبماية ضد اإلنسانية والقيم األخرى     

 هبذه  فعلياًيتصرفالذي  أو الشخص ، القائد العسكريفإن من القانون اجلنائي،   ٤٤٠لمادة  ل
بدأ بالفعل  تأو  الرتكاب،   تتأهب وهو على علم بأن قوات ختضع إلمرته أو سيطرته           ،الصفة

املـشمولة  خرى  األقيم  النية و  اجلرائم ضد اإلنسا   تدخل يف عداد   جرائم جنائية    ،ارتكابيف  
تخـذ،   اختاذ التدابري الضرورية اليت كان ميكن أن تُ        ويتقاعس عن  ،)١١( القانون الدويل  حبماية

وينتج عن ذلـك     ، من أجل منع ارتكاب هذه اجلرمية اجلنائية       ، اختاذها ه واجب واليت حيتم عليه  
 ارُتكبتإذا  و.  سنوات ١٠ و سنتنيتراوح بني   ي ُيعاقب بالسجن ملا  ،  فعالًارتكاب تلك اجلرمية    

  . صل إىل ثالث سنواتبالسجن ملا ي مرتكب اجلرمية ُيعاقب، تعمدهذه اجلرمية اجلنائية دون 
التآمر والتحريض على ارتكاب اإلبادة اجلماعية وجرائم احلـرب جرميـة           ويشكل    -٤٣

 اجلنائية  رتكاب أي من اجلرائم   ال كل من يتآمر مع آخر        على أن  ٤٣١ املادة   إذ تنص . جنائية
__________ 

 ضد السكان املدنيني، وجرائم احلـرب       ، واجلرائم رباحل وجرائم   ،اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية     )١١(
واستخدام األسلحة احملظورة، واالستيالء غري القانوين على ممتلكات        أسرى احلرب،   وضد اجلرحى واملرضى    

 عـن تـدمري     فضالًالقتلى، وانتهاك مركز الربملانيني، واملعاملة القاسية للجرحى واملرضى وأسرى احلرب،           
 . التراث الثقايف
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 ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، واجلرائم ضـد الـسكان          واجلرائماإلبادة اجلماعية،   : التالية
ُيعاقـب   ،رب ضد أسرى احلرب   وجرائم احل  ، حرب ضد اجلرحى واملرضى    وجرائماملدنيني،  

عة هبدف ارتكاب   أما من ينظمون مجا   . تراوح بني ثالثة أشهر وثالث سنوات     بالسجن ملدة ت  
 وُيعاقـب . سنة ١٥ و  سنوات  تتراوح بني مخس   ملدة بالسجن   فُيعاقبون ،ئم اجلنائية هذه اجلرا 

.  سـنوات  سنة واحدة ومثاين   بالسجن ملدة تتراوح بني      ينضم إىل عضوية اجلماعة   الفرد الذي   
 ولكنهم يكشفون املؤامرة أو اجلماعة قبل  هذه اجلرميةنرتكبووجيوز ختفيف العقوبة على من ي

 صفتهم أعضاء يف اجلماعة أو يعملون حلساهبا، وكذلك على من حيولـون           ب ارتكاب اجلرمية، 
 أو  ، أعـاله  املشار إليهـا  نائية  اجلرائم  اجلارتكاب  إىل  كل من يدعو    و. رميةاجلدون ارتكاب   

  . سنوات ١٠ وسنتنيبالسجن ملدة تتراوح بني ارتكاهبا، ُيعاقب حيرض على 

  ٧املادة     
  العقوبات

جرائم ضـد   اخلاصة بارتكاب   خلطورة اجلرمية اجلنائية   نظراًية، و  ألحكام االتفاق  وفقاً  -٤٤
 هي  ، اليت تشمل االختفاء القسري    ،رميةهذه اجل  اليت ميكن توقيعها على   عقوبة  فإن ال اإلنسانية،  

شـد مبوجـب    األعقوبة  هي ال ، و سنة ٤٠ وتصل إىل دة ال تقل عن مخس سنوات       ملالسجن  
األحكـام املنـصوص عليهـا يف        لتحديدالعامة  مبوجب القواعد   و. تشريعات اجلبل األسود  

ـ دود الاحل احملكمة احلكم يف حتدد من قانون العقوبات،     ٤٢ املادة نص عليهـا القـانون   يت ي
للجرمية املعنية، مع األخذ بعني االعتبار الغرض من العقاب ومجيع العوامل اليت تـؤثر علـى                

، اجلُرمدرجة  : ، وعلى وجه اخلصوص   )املشددةاملخففة و الظروف   ( أو تشديداً  ختفيفاًعقوبة  ال
احمليطـة  الظروف  و،  املشمولة باحلماية قيمة  ال أو هتديد    إيذاءدوافع ارتكاب اجلرمية، ودرجة     و

   .وما إىل ذلك اجلرمية، بارتكاب
 على قانون اإلجـراءات     ٢٠٠٣يوليه  / متوز  اليت أُدخلت يف   تعديالتواستحدثت ال   -٤٥

إذ تنص على أنـه إذا كـان        . جرائم الكراهية األحكام يف    لتحديد    خاصاً  عامالً )١٢(اجلنائية
 القومي أو اإلثـين  ئهانتماأو  هأو دينالشخص  الكراهية بسبب عرق     ب ارتكاب اجلرمية مدفوعاً  

 وضع آخر، جيوز للمحكمـة أن       أو أي  اجلنسية   ته اجلنسي أو هوي   ه أو توجه  هجنسنوع  أو  
 عنـصر ك مثل هذه الظروف     على صوصاًيكن من ، ما مل    املشددة الظروف   تعترب ذلك من قبيل   

  .  خطورةشداأل أشكاهلامن كشكل نائية قيد النظر أو اجلرمية اجل من عناصر أويل
 ، من االتفاقية  ٧ من املادة    ٢الظروف املخففة باملعىن املقصود يف الفقرة       بوفيما يتعلق     -٤٦

 عقوبـة  أن توقع لمحكمةه جيوز ل  من قانون العقوبات على أن     ٤٣١املادة   من   ٤تنص الفقرة   
 ضـد   واجلرائماإلبادة اجلماعية،   (جرائم احلرب    و  على مرتكب جرائم اإلبادة اجلماعية     خمففة

__________ 

 ١٣ املؤرخة   ٤٠/٢٠١٣ اجلريدة الرمسية للجبل األسود   قانون املتعلق بتعديالت قانون اإلجراءات اجلنائية،       ال )١٢(
 .٢٠١٣ أغسطس/آب
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رب ضـد اجلرحـى     وجرائم احل اإلنسانية، وجرائم احلرب، واجلرائم ضد السكان املدنيني،        
ب ا قبل ارتك  اجلماعة املؤامرة أو    يكشفالذي  ) رب ضد أسرى احلرب   وجرائم احل  ،واملرضى

 حيـول أو مرتكب اجلرمية الذي      يف اجلماعة أو يعمل حلساهبا،       بصفته عضواً  ،نائيةاجلرمية  اجل
  . رميةاجلدون ارتكاب 

 االتفاقية،  من ٧ من املادة    ٣لفقرة  االظروف املشددة باملعىن املقصود يف      بوفيما يتعلق     -٤٧
، أو ارتكاب مثل    لمر بارتكاب جرمية قتل يف زمن احلرب أو الرتاع املسلح أو االحتال           فإن األ 

  . عاقب بعقوبة أشد وُي، أشكال جرائم احلرب منمشدداً شكالًثل  ميهذه اجلرمية،
اجلبل األسود دولة طرف يف العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية          و  -٤٨

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية        : ني اإلضافي يهوبروتوكول
 ،)٤/٠١  املعاهدات الدوليـة   -اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية      ( لسياسيةوا

والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي يهدف           
  ). املرجع نفسه(إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

   ٨املادة     
  قانون التقادم

على أن املالحقـة القـضائية      لجبل األسود   للقانون اجلنائي    من ا  ١٢٩املادة  تنص    -٤٩
 لقانون التقادم فيما يتعلق باجلرائم اجلنائية املنصوص عليهـا يف           انضعخيال  ات  عقوبال وإنفاذ
اجلـرائم  كذلك   و ،)١٣( من هذا القانون   ٤٣١ إىل ٤٢٦ و ،٤٢٤ إىل ٤٢٢ و ،)أ(٤٠١ املواد

  . صدق عليهاعاهدات الدولية املُتسقط بالتقادم مبوجب امل  الاجلنائية اليت
االتفاقية املتعلقة بعدم تقادم جرائم احلرب واجلـرائم        اجلبل األسود دولة طرف يف      و  -٥٠

واالتفاقية األوروبية املتعلقة بعدم تقادم جـرائم       ،  )١٩٦٨نيويورك،   (املرتكبة ضد اإلنسانية  
   .)١٤()١٩٧٤ستراسبورغ، فرنسا،  (احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية

__________ 

تشكيل رابطة إجرامية، وإنشاء تنظيم إجرامي، واملتاجرة بالنفوذ، والتحريض على املتاجرة           : اجلرائم اجلنائية  )١٣(
بالنفوذ، وقبول الرشى، وتقدمي الرشى، واإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، واجلرائم           

جرائم احلرب ضد املرضى واجلرحى، وجرائم احلرب ضد أسرى احلرب، والتـآمر            ضد السكان املدنيني، و   
 .والتحريض على ارتكاب اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب

 .١١/٢٠١٠  املعاهدات الدولية-اجلريدة الرمسية للجبل األسود  )١٤(
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   ٩املادة     
  الوالية القضائية 

 أن التـشريع   على  من القانون اجلنائي   ١٣٤ من االتفاقية، تنص املادة      ٩ للمادة   وفقاً  -٥١
 ينطبق   كما . اجلبل األسود  لجبل األسود ينطبق على كل من يرتكب جرمية يف إقليم         لاجلنائي  

على منت سفينة مسجلة يف     نائية  جكل من يرتكب جرمية     على  لجبل األسود   لالتشريع اجلنائي   
ينطبـق  و. نائيةاجلرمية  اجل السفينة وقت ارتكاب     وجوداجلبل األسود، بغض النظر عن مكان       

 الطائرات املدنيـة    ظهركل من يرتكب جرمية على      على   أيضاًلجبل األسود   لالتشريع اجلنائي   
 وقـت ارتكـاب      الطائرة وجودلجبل األسود، بغض النظر عن مكان       التابعة ل أو العسكرية   

 الفاعلة من مبادئ  شخصية  المبدأ  على   من القانون اجلنائي     ١٣٦ املادة   وتنص. نائيةاجلرمية  اجل
لجبل األسود على مواطين اجلبـل      لمبوجبها ينطبق التشريع اجلنائي     والوالية القضائية اجلنائية،    

مبـدأ   يشملها    اليت اجلرائم خالفاألسود الذين يرتكبون خارج اجلبل األسود جرمية جنائية         
لجبل األسود على مرتكـب     لالتشريع اجلنائي   ينطبق  وعالوة على ذلك،    .  األساسي ةاإلقليمي

السبب يف  يتمثل  و. نائيةاجلرمية  اجل اجلبل األسود بعد ارتكاب      من مواطين صبح  ياجلرمية الذي   
ائيـة  التهرب من مـسؤولية اجلـرائم اجلن      من   اجلبل األسود    مواطين منع   يفتطبيق هذا املبدأ    

 إىل بلد آخـر، إال يف       م ال ميكن تسليمه   حيث إىل اجلبل األسود،     بالعودةاملرتكبة يف اخلارج    
الشروط اخلاصة لتطبيق هذا املبدأ،  ١٣٨املادة  من ٤ و٣ن االفقرتوتتضمن . حاالت استثنائية
لجبل لية الوالية القضائية اجلنائانطباق  على ١٣٧تنص املادة و. ال ُيطبق فيها  أي احلاالت اليت    

ذلك، وبناء على   . ب مواطن أجنيب جرمية جنائية خارج اجلبل األسود       ا ارتك يف حال األسود  
  جنائيـة  واليته القضائية اجلنائية على مواطن أجنيب ارتكب جرميةممارسةلجبل األسود  جيوز ل 

د  يف إقليم اجلبل األسو     شريطة أن يكون موجوداً    ،خارج اجلبل األسود  رعاياها  ضد الدولة أو    
 ١٣٥ دة األفعال اجملرمة مبوجب املادة    هذه القاع وُتستثىن من   . أو مت تسليمه إىل اجلبل األسود     

  ). اليت ختضع ملبدأ اإلقليمية غري املشروط(
 واليته القضائية اجلنائية على مواطن أجـنيب ارتكـب          ممارسةلجبل األسود   وجيوز ل   -٥٢

رميـة  اجلود، بشرط أن تكون هـذه       جرمية ضد بلد آخر أو مواطن أجنيب خارج اجلبل األس         
مرتكـب اجلرميـة   يكـون   وأن   ، بالسجن ملدة أربع سنوات أو أكثر      موجبة للعقاب نائية  اجل

 توقـع ال جيوز للمحكمة أن     و. خرآ بلد تسليمه إىل    ومل يتم  يف إقليم اجلبل األسود      اًموجود
 هذا ، ما مل ينصةقانون البلد الذي ارتكبت فيه اجلرمييف  عليها املنصوصعقوبة أشد من تلك 

  . ذلكخالف على القانون اجلنائي 
تنظم  ،)١٥( املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية على الصعيد الدويل        مبوجب قانون و  -٥٣

معاهـدة  فيها   ال توجد    ويف احلاالت اليت  .  املساعدة القانونية الدولية    تقدمي املعاهدات الدولية 
__________ 

 .٣٦/١٣، ٤/٢٠٠٨ اجلريدة الرمسية للجبل األسود )١٥(
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 هلـذا   وفقاًقدم املساعدة القانونية الدولية     بعض القضايا، تُ  دولية  العاهدة  امل ال تغطي دولية أو   
البلد اآلخـر إنابـة قـضائية       ميكن توقع إصدار    أن  شريطة   و ،عاملة باملثل املالقانون، شريطة   

تغطي املساعدة القانونيـة الدوليـة تـسليم        و. اجلبل األسود يف   القضائية   إلحدى السلطات 
 وتنفيذ األحكام اجلنائية األجنبية يف املسائل     ،ة القضائية املتهمني واحملكوم عليهم، ونقل املالحق    

خرى من املساعدة القانونية الدولية املنصوص عليها يف هـذا          األشكال  األ عن   فضالًاجلنائية،  
جراءات باإل األحراز املتصلة  وغريها من    واإلفادات اخلطية  تسليم الصكوك القانونية     -القانون  

 أعمـال إجرائيـة حمـددة؛       اجنـاز  عن   فضالًتبادل املعلومات،   ونائية يف الدولة الطالبة؛     اجل
 الفيـديو   ت عن طريق وصال   م والشهود واخلرباء، مبا يف ذلك استجواهب      نياستجواب املتهم و

 ومـصادرة  األماكن واألشخاص    وتفتيش،  والتحريات يف املوقع   اهلاتف،   والتداول عن طريق  
 حتليلو البيانات املصرفية،    وإتاحةشتركة،  املقيق  تحال ةفرقأ، وتدابري املراقبة السرية، و    األحراز

ـ  اإلدالءغـرض   بمؤقت  بشكل   شخص حمروم من حريته      وتسليم،  احلمض النووي  شهادته ب
 اإلجرائيـة   واملسائل باإلداناتتوفري بيانات السجالت اجلنائية والبيانات املتعلقة       و ؛كشاهد
  .األخرى

مجيـع  توقيـف    مع الدول األخرى هبدف       كامالً اً دولي اًاجلبل األسود تعاون  ويقيم    -٥٤
  .  هلممرتكيب اجلرائم اجلنائية وضمان املالحقة القضائية الفعالة

للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة يف      صدق اجلبل األسود على نظام روما األساسي        وقد    -٥٥
 ،)١٧(٢٠٠٩ عـام   وأصدر قانون التعاون مع احملكمة اجلنائيـة الدوليـة يف        ،)١٦(٢٠٠١ عام
 من نظام روما األساسي صراحة إمكانية االحتجاج باحلـصانة مبقتـضى           ٢٧ املادة   ستبعدوت

 اجلبل األسود حماكميف هذا السياق، ينص القانون على اختصاص  و.القانون الوطين أو الدويل
 أو إذا   ، إذا ارتكبت هذه اجلرائم يف إقليم اجلبل األسود        ،مجيع مرتكيب جرائم احلرب   مبحاكمة  

 أيضاً اجلبل األسود    ويكون حملاكم .  اجلبل األسود   مواطين مناعل أو الضحية     الف  من كان أياً 
 إذا  ة،شخـصي والية ال خرى بغض النظر عن الوالية اإلقليمية و      األ القضايايف  الوالية القضائية   

 اإلجراءات  عدم السري يف   القبض على اجلاين يف اجلبل األسود أو مت تسليمه إليه، شريطة             أُلقي
 اجلنائية يف   وال ُتوقف اإلجراءات  . كم دولة أخرى  ا احملكمة اجلنائية الدولية أو حم     اجلنائية أمام 

يف مثـل   و.  بالفعل أمام احملكمة اجلنائية الدولية     منظورة كانت الدعوى اجلبل األسود إال إذا     
 للنظام األساسـي    وفقاًاجلبل األسود الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية       يتنازل  هذه احلالة،   

 املتـهم  تسليم على طلب وتسليمه بناءاعتقال املتهم   يكون  مبوجب هذا القانون،    و. ونلقانلو
  . ذا القانونهل للنظام األساسي ووفقاًتم يإىل احملكمة اجلنائية الدولية، و

__________ 

اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسـالفيا     للمحكمة اجلنائية الدولية،    قانون التصديق على نظام روما األساسي        )١٦(
  .٥/٢٠٠١  املعاهدات الدولية-االحتادية 

 .٥٣/٢٠٠٩ اجلريدة الرمسية للجبل األسود )١٧(
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   ١٠املادة     
  االحتجاز 

شتبه بشكل معقول    الشخص الذي يُ   ال جيوز احتجاز  مبوجب دستور اجلبل األسود،       -٥٦
 قرار من احملكمة املختصة إال إذا كان بناء على رهن االعتقال وإبقاؤه جرمية جنائية يف ارتكابه

 للشخص احملتجز قرار    يتوفرجيب أن   و.  لضمان حسن سري اإلجراءات اجلنائية     ذلك ضرورياً 
للـشخص  و. هاحتجازمن   ساعة   ٢٤ما ال يتجاوز    في و القبض عليه الحتجازه  مسبب وقت   

يف  وجيب أن تبت احملكمـة يف هـذا الطعـن            ، هذا القرار   ضد يتقدم باستئناف احملتجز أن   
وميكن أن  .  االحتجاز ألقصر فترة زمنية ممكنة     يكون استخدام جيب أن   و.  ساعة ٤٨ غضون

 جيـوز  وإن كان، االبتدائيةكمة احمل ثالثة أشهر بناء على قرار من        ألكثر من  يستمر االحتجاز 
مل ُتوجه  جيب اإلفراج عن املتهم إذا      و. أخرىثالثة أشهر   ل االحتجازعلى متديد   األللمحكمة  

  .  يوما٦٠ً احتجاز القُصَّر ألكثر منستمر وال جيوز أن ي.  هذه احلدود الزمنيةخالل اهتامات إليه
كفاءة اإلجراءات  لحتقيقاً ومن ناحية،  حقوق األشخاص احملرومني من احلرية       ولتأمني  -٥٧

البد من إبالغ    هانون اإلجراءات اجلنائية على أن     من ق  ٥ أخرى، تنص املادة     ناحيةاجلنائية من   
لغتهم أو بلغـة  ب ،األشخاص احملرومني من حريتهم من قبل السلطة العامة املختصة على الفور       

 بأهنم ليـسوا ملـزمني     الوقت   مع إبالغهم يف نفس   أسباب احلرمان من احلرية،     ب ،يفهموهنا
وبـأن مـن    خيتارونه بأنفسهم،دفاع لل  احلصول على حمامٍمن حقهمأن وب، اتبيانباإلدالء ب 

 عن املمثل الدبلوماسي والقنصلي فضالًرماهنم من احلرية، حب إلبالغه حقهم أن خيتاروا شخصاً  
 عدميي اجلنسية كوهنم من يف حالة املناسبةدولية  الملنظمة  ا أو ممثل    من رعاياها، لدولة اليت هم    ل

 حريتهم دون قرار أمام النيابة املختصة       ن من وجيب أن ميثل األشخاص احملروم    و. أو الالجئني 
  . نص على خالف ذلك يف هذا القانون، ما مل ُييف الدولة فوراً

 واجب تقـدمي معلومـات عـن        صراحة على قانون اإلجراءات اجلنائية    كما ينص     -٥٨
 أن تقوم، أو احملكمة العامة النيابة  أوالشرطةجيب على بموجب القانون، ف. احلرمان من احلرية

إبالغ أسرة الـشخص احملتجـز أو       ب ، تقدير قصى ساعة على أ   ٢٤ الفور أو يف غضون      على
هو نفـسه   من احلرية، ما مل يعترض      الشخص احملتجز   رمان  حب من خالل زواج عريف    تهزوج

كان احلرمان من احلرية إذا بيتم إعالم سلطة الرعاية االجتماعية املختصة و.  صراحةعلى ذلك 
  ). ١٨٠املادة ( رعاية األطفال وغريهم من أفراد األسرة املعالني  اختاذ تدابري لضمانيتعني
 للشروط املنصوص عليها يف قانون اإلجـراءات        وفقاًاالحتجاز إال   وال جيوز األمر ب     -٥٩

حتجاز اال عندما يكون  آخر،   أي تدبري  من خالل  حتقيق نفس الغرض     تعذراجلنائية، وإال إذا    
علـى   و ،على مجيع اجلهات املشاركة يف اإلجراءات       ويتعني. سن سري اإلجراءات  حل اًضروري

 بشكل عاجل إذا كان      املضي قدماً  ، املساعدة القانونية يف القضايا اجلنائية     اليت تقدم سلطات  ال
سباب اليت  األ مبجرد أن تنتفي  طوال اإلجراءات، جيب إهناء االعتقال      و. املتهم رهن االحتجاز  

 تصدرهب من املدعي العام املختص مبوجب حكم         بناء على طل   ويؤمر باالحتجاز . دعت إليه 
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 قاضي التحقيق، جيوز وبناء على قرار من. لمتهمل ةاحملكمة املختصة، بعد جلسة استماع سابق
 انتـهاء   وعقب. ته من حري  ه من يوم حرمان   على األكثر  شهر   ملدةإبقاء املتهم رهن االحتجاز     

حتجـاز   االجيوز متديدوال .  االحتجازمديدإال بناء على قرار بت املتهم  ال جيوز احتجاز    دة،  امل
حكـم هيئـة    ستئناف ضد   وميكن اال . العام املدعي مسبب من    إال بطلب  شهرين   ألكثر من 
رمية جنائية  تتعلق جب جراءات  كانت اإل إذا  و.  تنفيذ احلكم  غري أن االستئناف ال يوقف    ،  احملكمة

إذا مـا تـوفرت      ،مة العليا  احملك جيوز هليئة كثر من مخس سنوات،     ألعاقب عليها بالسجن    ُي
 مسبب مـن    طلب ملدة تصل إىل ثالثة أشهر أخرى بناء على          االحتجاز متديد   ،أسباب هامة 

  قبل انقـضاء هـذه املهـل       اتماهتإليه ا  ُتوجهجيب اإلفراج عن املتهم إذا مل       و. العام املدعي
 من املدعي العام    طلب بناء على    االحتجازقاضي التحقيق إهناء    جيوز ل أثناء التحقيق،   و. الزمنية

.  تنفيذ احلكم  يوقفستئناف ضد حكم اإلفراج من االحتجاز ال        واال.  املتهم أو حماميه   منأو  
 علـى قاضـي     يتعني من املتهم أو حماميه،      املقدم إهناء االحتجاز    طلبقبل اختاذ قرار بشأن     و

   ).١٧٨-١٧٤املواد ( رأي املدعي العام التماسالتحقيق 
عدة القانونية الدولية يف املسائل اجلنائية واملعاهـدات الدوليـة          مبوجب قانون املسا  و  -٦٠
 مطلوب  دويل كشخص  إشعار   بشأنه شخص صدر    احتجازق عليها، جيوز للمحكمة     املصدَّ
 بغـرض  االحتجـاز يف ظل الظروف املبينة يف القانون، جيوز فرض         و. هتسليمبغرض   للعدالة

 أو   ذلك،  الدولة ت تلك طلبما  لة الطالبة، إذا     الدو مناإلنابة القضائية   ورود  تسليم حىت قبل    ال
تسليمه قد ارتكب جرمية جنائيـة      املطلوب  يربر االعتقاد بأن الشخص     اشتباه  إذا كان هناك    

أسـباب  انتفت   قاضي التحقيق عن الشخص املطلوب تسليمه إذا         ويفرج. تسليمالتستوجب  
قضائية للتسليم خالل املهلة الـيت       اإلنابة ال  يف تقدمي  الدولة الطالبة    أخفقت أو إذا    االحتجاز،

 ٤٠ن  الزمنية املمنوحة ع  هلة  امل على أال تقل  مع مراعاة مجيع العوامل،     قاضي التحقيق   حددها  
وجيوز إهناء االحتجاز   . العتقالا املطلوب قيد شخص  ال الذي ُيودع فيه   من اليوم     اعتباراً يوماً

 يومـا   ١٨دم اإلنابة القضائية يف غضون       من هذه املادة إذا مل ُتق      ١الذي يتم بناء على الفقرة      
املَُخاطبة سلطة  ويتعني على وزارة العدل، باعتبارها ال     . من احتجاز الشخص املطلوب تسليمه    

إبالغ الدولـة الطالبـة     ب على الفور    أن تبادر ركزية يف حاالت املساعدة القانونية الدولية،       امل
، وإذا  ة استثنائي يف حاالت اضي التحقيق   قوجيوز ل . احلدود الزمنية اليت حددها قاضي التحقيق     ب

 االحتجـاز ، بناء على طلب الدولة الطالبة، متديد        أن يقرر كانت هناك أسباب مربرة لذلك،      
  ). ١٧ و١٥املادتان  ( يوما٣٠ًملدة ال تزيد عن 

قانون املساعدة القانونية الدولية    فإن   إىل اجلبل األسود،     املطلوبنيوفيما يتعلق بتسليم      -٦١
 اإلنابة القضائية للتسليم يف حالة سري ميوزير العدل تقدل ه جيوزسائل اجلنائية ينص على أنيف امل

 أصـدرت  أو إذا ،اإلجراءات اجلنائية يف اجلبل األسود ضد شخص موجود يف دولة أخـرى   
ويتم إيـصال   .  يف دولة أخرى   موجود على شخص    احملكمة املختصة يف اجلبل األسود حكماً     

 هناك خطر من فـرار أو اختبـاء         وعندما يكون . عرب القنوات الدبلوماسية  اإلنابة القضائية   
طلب إلقـاء   يالشخص املطلوب، جيوز للوزير، قبل اختاذ أي إجراء مبوجب هذا القانون، أن             
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دف منع هذا الشخص مـن      هب على الشخص املطلوب أو اختاذ تدابري أخرى         القبض احتياطياً 
  ). ٣١-٣٠ املادتان(الفرار 
اإلشـراف علـى   الفرع املتعلـق ب   يف   ١٧ على شرح تطبيق املادة      طالعاال يرجىو  -٦٢

  . االعتقال أدناه

   ١١املادة     
  االلتزام باحملاكمة والتسليم

، مبا يف   املطلوبنيتسليم  املتعلقة ب الصكوك الدولية الرئيسية    على  صدق اجلبل األسود      -٦٣
 والربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األوروبية     ،)١٨(تسليم اجملرمني املتعلقة ب ذلك االتفاقية األوروبية    

تـسليم  املتعلقـة ب  التفاقية األوروبيـة    لتسليم اجملرمني، والربوتوكول اإلضايف الثاين      املتعلقة ب 
 ،)١٩(ضايفاإلبروتوكوهلا  ولمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية،      لاجملرمني، واالتفاقية األوروبية    
   .)٢٠(لمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيةلتفاقية األوروبية اللوالربوتوكول اإلضايف الثاين 

 فيمـا  ات املتبعـة قانون املساعدة القانونية الدولية يف املسائل اجلنائية اإلجراء       وينظم    -٦٤
  . على خالف ذلكما  معاهدة دولية يف احلاالت اليت تنص فيهايتعلق بتسليم املتهمني، إال 

 اجلبـل األسـود أو   طرد أي من مـواطين ألسود، ال جيوز    مبوجب دستور اجلبل ا   و  -٦٥
التزامات دوليـة خـالف ذلـك       فيها   احلاالت اليت تفرض     إال يف تسليمه إىل دولة أخرى،     

  ). ١٢ املادة(
يتعهـد   من االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم اجملرمني،        ٦ من املادة    ٢ للفقرة   وفقاًو  -٦٦

 القضية إىل سلطاته املختصة بنـاء       بإحالة ،هي مواطن  أحد  يف حال عدم تسليمه    ،اجلبل األسود 
  . اً مناسبإذا ما اعترب ذلك اإلجراءات السري يفعلى طلب من الطرف الطالب من أجل 

ـ    تسليم من االتفاقية بشأن إمكانية      ١١ من املادة    ١ للفقرة   وفقاًو  -٦٧ ى دَع شـخص ُي
 السلطات املختصة حملاكمتهم يف      يف دولة طرف إىل    ويوجدارتكابه جرمية االختفاء القسري     

لجبل األسود  ل القانون اجلنائي    ١٣٧املادة  من   ٢لفقرة  فإن ا ،  الشخصتسليم ذلك   عدم  حال  
 نرتكبـو ي على غري املواطنني الذين      أيضاًلجبل األسود ينطبق    لعلى أن التشريع اجلنائي     تنص  

ربـع  ألعليها بالسجن   عاقب  أجنيب خارج اجلبل األسود جرمية جنائية يُ      ضد  ضد بلد آخر أو     
 قانون البلد الذي ارتكبت فيه اجلرمية، شريطة أن يكون اجلاين   أشد مبوجب عقوبة  بسنوات أو   

 وما مل ُينص علـى    .  تسليمه إىل دولة أخرى     يتم املزعوم موجودا يف إقليم اجلبل األسود ومل      
__________ 

اجلريدة الرمسية  قانون التصديق على االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم اجملرمني، مع بروتوكوليها اإلضافيني،             )١٨(
  .١٠/٢٠٠١  املعاهدات الدولية-غوسالفيا االحتادية جلمهورية يو

 .١٠/٢٠٠١  املعاهدات الدولية-اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية  )١٩(
 .٢/٢٠٠٦نفس املرجع السابق،  )٢٠(
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شد من تلك  تفرض عقوبة أأنجيوز للمحكمة يف هذه احلالة ال  يف هذا القانون،   ذلكخالف  
 من القانون على أنه     ١٣٨تنص املادة   و. اليت ينص عليها قانون البلد الذي ارتكبت فيه اجلرمية        

عتـرب  تنائية قيد النظر    اجلرمية  اجل، إذا كانت    ١٣٧ من املادة    ٢يف احلالة املشار إليها يف الفقرة       
ـ   جرمية جنائية مبوجب املبادئ القانونية العامة املعترف هبا يف القانون            ا، الدويل وقت ارتكاهب

بغض النظر عن قانون البلد الذي      و،  املدعي العام وافقة  مب يف اجلبل األسود     إجراء احملاكمة جيوز  
   . اجلنائيةارتكبت فيه اجلرمية

 يكفل الدستور احلق يف حماكمـة عادلـة         -املساواة أمام القانون واحملاكمة العادلة        -٦٨
لكل شخص احلق يف حماكمة علنية عادلة خالل مدة         و . من حقوق الفرد   باعتباره حقاً وعلنية  

حيظر دستور اجلبل األسـود أي      و. ، منشأة حبكم القانون   حمايدةمعقولة أمام حمكمة مستقلة     
متييز مباشر أو غري مباشر، على أي أساس كان، مبا يف ذلك التمييز بني األشخاص الطبيعيني                

يـضمن  كمـا   . العدالةالوصول إىل   مكان  إواالعتباريني األجانب ومواطين اجلبل األسود يف       
مـارس احلقـوق    وُت.  على قدم املساواة    احلق يف محاية حقوقهم وحرياهتم     للجميعالدستور  

اجلميع متساوون أمام   و. الدستور واالتفاقات الدولية املصدَّق عليها    من  واحلريات على أساس    
ق يف خماطبة املنظمـات     لكل فرد احل  و. القانون، بغض النظر عن أي متييز أو أي وضع معني         

للعدالة، تضمن املساواة يف الوصول     وت. كفلها الدستور يحلماية حقوقهم اليت     التماساًالدولية  
 املـساواة فيمـا   ،اجلبل األسود واألشخاص الطبيعيني واالعتباريني األجانبواطين  ملاملكفولة  

وعالوة علـى ذلـك،     .  الدستور مبوجبيتعلق باحلق يف املساعدة القانونية املكفولة للجميع        
 ة اسـتثنائي  وجيوز يف حاالت  .  علناً باألحكامنطق   ويُ ،ينص الدستور على أن احملاكمات علنية     

  داخل جمتمع دميقراطـي،    الالزمة حصراً ألسباب  لمنع اجلمهور من كل أو جزء من احملاكمة         
 حماكمة  ريما جت  حيث ،النظام العام أو للحفاظ على     ؛األخالقمحاية   ملصلحة   :وبالقدر الالزم 

 يف نزاعات  أو تقتضي ذلك مصلحة محاية احلياة اخلاصة ألطراف الدعوى؛   أو عندما أحداث؛  
العـسكرية أو   غرض محاية األسـرار     أو ب الوصاية أو التبين؛    ب يف الدعاوى املتعلقة      أو الزواج؛

  . اجلبل األسوديف ماية األمن والدفاع حل و،التجارية أو الرمسية
 ، ترد عناصر احلق يف حماكمة عادلة    ك،  املكفولةقوق  احل أي   ،ستوريةهذه املبادئ الد  و  -٦٩

قـانون  و،   يف املنازعـات   املدنيـة  جراءاتاإلمبزيد من التفصيل يف قانون احملاكم، وقانون        
، وقانون اإلجراءات اإلدارية    املنازعات غري   ة يف املدنياإلجراءات  اإلجراءات اجلنائية، وقانون    

 وفقـاً قانون محاية احلق يف احملاكمة خالل فترة زمنية معقولـة،            و ،العامة، وقانون اإلفالس  
يف  ةاملدنياإلجراءات  قانون  وينظم  . لمعايري الدولية للمحاكمة العادلة ذات الصلة     لللدستور و 
  . ة اإلدارياملنازعاتعادلة يف إجراءات الاكمة احملوقانون احملاكم احلق يف املنازعات 

مل املبادئ األساسية لعمل احملاكم االستقالل واحلكـم        مبوجب قانون احملاكم، تش   و  -٧٠
 واملساواة بني األطراف، والطبيعة     ،لمحاكم وسهولة الوصول إليها   للزامي  اإلطابع  والالذايت،  
 بـشكل مـستقل     يف القضايا فصل القاضي   ي هلذه املبادئ،    وفقاًو.  والرتاهة  للمحاكم، العامة
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ال جيوز ألحد التأثري على القاضي يف       و. أحدمن    حتت تأثري  مهامه القاضي   وال يؤدي . وحمايد
مبوجب اختـصاصها   املعروضة عليها   لبت يف املسألة القانونية     ملزمة با احملكمة  و. مهامهأداء  

 التماسـاً لكل فرد احلق يف خماطبة احملكمة       و. بصورة قانونية وموضوعية ويف الوقت املناسب     
لكـل  و. مل ينص القانون على خالف ذلك، ما علنياًعمل احملاكم  ويكون  . إلعمال حقوقهم 

  بـصورة  تم اختياره يقاض  أمام  شخص احلق يف حماكمة نزيهة يف غضون فترة زمنية معقولة           
تنظيم احملـاكم   فإن  وعالوة على ذلك،    . تها، بغض النظر عن أطراف القضية وطبيع      ةعشوائي

شبكة احملكمة  كيل  حيث يتم تش   املواطنني من هذا احلق      استفادةمبوجب قانون احملاكم يضمن     
فإن كل من    ،مبوجب قانون احملاكم  و. الوصول إىل احملكمة  سرعة وتبسيط   يح  تتالطريقة اليت   ب
األحكام علنية  تكون  نتيجة لذلك،   و. ملفات احملكمة على   حيق له اإلطالع   مصلحة مربرة    له

  . ومتاحة

   ١٢املادة     
  التحقيق الفعال 

 يشكل مبدأ شرعية احملاكمة أحد املبادئ األساسية         من االتفاقية،  ١٢ مع املادة    متشياً  -٧١
مبوجب هذا  و.  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ١٩لإلجراءات اجلنائية املنصوص عليها يف املادة       

  تـدعو  اكمة إذا كانت هناك أسـباب معقولـة       احملإجراء  ب العام ملزماً املدعي  يكون  املبدأ،  
، ما مل ينص على     توجب احملاكمة قانوناً  نائية   ارتكب جرمية ج    قد اً معين اًلالعتقاد بأن شخص  

  . خالف ذلك يف هذا القانون
 عمـالً و. نائيةاجلرمية  اجلينص قانون اإلجراءات اجلنائية على واجب اإلبالغ عن         و  -٧٢

 واملسؤولني يف سلطات    ، يتصرفون بصفتهم الرمسية    الذين شخاصاأل يتعني على ،  ٢٥٤باملادة  
ـ  اإلبالغ عن  ، والشركات واملؤسسات العامة   ، احمللية سلطات احلكم الذايت  والدولة،   رائم اجل

مهـام   أداء   اليت يعلمون هبا أثنـاء     أو   تصل إىل علمهم    يت ال قانوناً للمحاكمة   املوجبةنائية  اجل
ـ  اإلبالغ عن على اجلميع ه جيبأنعلى وباإلضافة إىل ذلك، ينص القانون    . وظائفهم رائم اجل

 القُصَّرضد  املرتكبة  نائية  اجلرائم اجل جيب اإلبالغ عن    ناً، كما   قانو للمحاكمة   املوجبةنائية  اجل
.  املدعي العام املختص كتابة أو شفاهة      لدىنائية  اجلرمية  اإلبالغ عن اجل  ميكن  و). ٢٥٥املادة  (
اإلبالغ إذا كان   و.  الكاذبة البالغات لعواقب   البالغمقدم  تنبيه  ، جيب    شفوياً مت اإلبالغ إذا  و

 وإحالته  فيجب عليهم تلقي البالغ   ،  من غري ذوي االختصاص     عامٍ  ملدعٍ حملكمة أو لشرطة أو   
لالعتقاد بأن جرمية جنائيـة     تدعو  إذا كانت هناك أسباب     و.  إىل املدعي العام املختص    فوراً

، جيب على الشرطة إبالغ املدعي العام واختاذ التـدابري          تموجبة للمحاكمة قانوناً قد ارتكب    
 اجلاين، ومنـع اجلـاين أو       كشف هبدف   العامناء على طلب املدعي     الالزمة مببادرة منها أو ب    

تـشكل   اليت قد واألحرازنائية اجلرمية اجل وتأمني آثار وكشف من الفرار أو االختباء،      شريكه
ـ      لسريأدلة، ومجع كل املعلومات اليت ميكن أن تكون مفيدة           صورة  اإلجـراءات اجلنائيـة ب
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ضد شخص معـني    بالتحقيق، و  أمر    إىل استناداًق  وينص القانون على إجراء التحقي    . ةجحان
مجـع األدلـة    يـتم   أثناء التحقيق،   و.  قد ارتكب جرمية جنائية    هيربره بأن له ما    اشتباه   يتوفر

 قرار بشأن ما إذا كان ينبغي توجيه اهتامات أو وقف العامملدعي ن يتخذ اوالبيانات الالزمة أل
 قد ال تكون متاحة للعرض يف جلسة        ن أهنا خطر م هناك  يكون  األدلة اليت   كذلك  التحقيق، و 
 األدلة األخرى الـيت      عن فضالً على صعوبات،     عرضها نطويي أو اليت قد     ةالرئيسياالستماع  

 مالبـسات  النظر يف    عند ها املناسب عرض  وقد يكون من   فائدة لإلجراءات    على تنطويقد  
   ).٢٧٤املادة (القضية 

لجبـل  لالقـانون اجلنـائي     ينشئ   االتفاقية،    من ١٢ من املادة    ٤ مع الفقرة    متشياًو  -٧٣
األدلـة  مجـع    جرمية عرقلـة     ،ضد السلطة القضائية  املرتكبة  نائية  اجلرائم  ضمن اجل  ،األسود

 أو منفعة أخـرى إىل  هبدية أو يعد يقدم  أو   من يعطي     تنص على أن كل    وهي). ٣٩٠ املادة(
 أو استعمل القوة ، أخرىةعامشاهد أو خبري شاهد أو إىل مشارك آخر أمام حمكمة أو سلطة        

جراءات بإعطاء بيان   اإل هذا الشخص على نتائج      بغرض تأثري أو التهديد ضد ذلك الشخص      
مخس وستة أشهر   تتراوح بني   لسجن ملدة   ما، ُيعاقب با   أو من خالل عدم إعطاء بيان        ،كاذب
رر مبستند لشخص آخر أو بشيء       يقوم بإخفاء أو تدمري أو إحلاق الض       أي شخص و. سنوات

السجن ملدة تـصل إىل     بلغرامة أو   هو مبثابة دليل أو إتالفه بصورة جزئية أو كلية، ُيعاقب با          
  .واحدة سنة
 يـنظم  )٢١(وفيما يتعلق حبماية الشهود، جتدر اإلشارة إىل أن قانون محاية الـشهود             -٧٤

خـشية  وجـد   ت مالشهود خارج احملكمة، حيث   لشروط وإجراءات توفري احلماية واملساعدة      
بـشأهنا  توفري احلماية   مما جيوز    جرائم جنائية،    الشهادة بغرض تقدمي أدلة على     أن    من ةمعقول

حرمـة  أو  الصحة  أو   احلياة   علىتعرض الشهود خلطر فعلي وحاد      قد  مبوجب هذا القانون،    
خـرى  األحلماية  اتدابري  حيثما ال تكون    احلرية أو املمتلكات على نطاق واسع، و      أو  اجلسد  
 احلماية واملساعدة لشخص قريـب مـن      توفري   أيضاًب الشاهد، ميكن    بناء على طل  و. كافية
 القانون الـدويل    املشمولة حبماية نائية ضد اإلنسانية والقيم األخرى      اجلرائم  اجلوترد  . الشاهد

  ). ٥املادة ( مبوجب هذا القانون بشأهناماية ميكن توفري احلنائية اليت اجلرائم ضمن اجل

   ١٣املادة     
   تسليم املطلوبني

 يف قانون املساعدة القانونية الدوليـة يف        املُدعى عليهم  شروط تسليم املتهمني أو      ترد  -٧٥
اجلرائم  املطلوبني يف  ال جيوز تسليم     ه من هذا القانون على أن     ١٢تنص املادة   و. املسائل اجلنائية 

قـصود يف   عـسكرية بـاملعىن امل    اجلرائم ال سياسية أو   باجلرائم ال  أو اجلرائم املتصلة  السياسية،  

__________ 

 .٦٥/٢٠٠٤ األسوداجلريدة الرمسية للجبل  )٢١(
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أن هذا احلظر ال يشمل     على   أيضاً غري أن هذه املادة تنص    . االتفاقية األوروبية لتسليم اجملرمني   
  . إلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب واإلرهاباملتعلقة بانائية اجلرائم اجل
ملنطقة يف مكافحة    مع بلدان ا   كفاءةًو إلزاماًو وبغية هتيئة الظروف لتعاون أكثر حزماً       -٧٦

 املطلوبنيتسليم  لكل أنواع اجلرمية، وخاصة اجلرمية املنظمة، دخل اجلبل األسود يف معاهدات            
، )٢٠١٠(مجهوريـة كرواتيـا     و ،)٢٠١٠ يف عام    وُنقحت،  ٢٠٠٩(مع مجهورية صربيا    

وكان اجلبل ). ٢٠١٣( والبوسنة واهلرسك ،)٢٠١١ (سابقاًومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
ضـافية  اإلثنائيـة   العاهـدة   املإجراء التصديق على    ب هذا التقرير،    إعداد وقت   سود يقوم، األ

دف تيسري  هب،  ١٩٥٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣ املؤرخةلالتفاقية األوروبية لتسليم اجملرمني     
 ٢٥  يف عاهدةاملمت التوقيع على    و(بني اجلبل األسود ومجهورية إيطاليا      املعقودة  تنفيذ االتفاقية   

  ). ٢٠١٣يوليه /وزمت
 مجيع معاهـدات    ، حيث أن   من االتفاقية  ١٣التشريعات الوطنية مع املادة     وتتوافق    -٧٧

املطلوبني يكون  تسليم اجملرمني اليت أبرمها اجلبل األسود تشمل أحكاما تنص على أن تسليم             
 سلبوي على   تدبري ينط بعاقب عليها القانون يف الدولتني بالسجن أو         يُ  اليت نائيةاجلرائم  اجل يف

 ويف،  )سـابقاً كرواتيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية     (احلرية ملدة ال تقل عن سنة واحدة        
  .  يف حالة معاهدة تسليم اجملرمني مع صربياأيضاًنائية ضد اإلنسانية اجلرائم اجل
 ال من قانون املساعدة القانونية الدولية يف املسائل اجلنائيـة علـى أ      ٢٢تنص املادة   و  -٧٨
 أو إذا كانت هناك أسباب ،شخص يتمتع حبق اللجوء يف اجلبل األسودأي  تسليم قرر الوزيري

تعرض لالضـطهاد أو العقـاب   سي  فإنه، الشخص املطلوبميسلمت ت أنه إذا الفتراضمعقولة  
 أو بـسبب معتقداتـه      ، إىل فئة اجتماعية معينـة     ئه أو انتما  ،بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته     

  . ي من هذه األسبابأل بح وضعه أسوأسيص أو ،السياسية

   ١٤املادة     
  املساعدة القانونية الدولية

الـيت  التحديات الرئيسية     من اًواحد يف املسائل اجلنائية   الفعال التعاون القضائي ُيعد    -٧٩
فعالـة  الليـات   اآل تضمنتجيب أن   و . وقمعه النشاط اإلجرامي  اجلهود الرامية إىل منع    تواجه

 السلطات القـضائية   بناء قدرات  ويظل .فعالة ومؤسسية  تنظيمية اًأطر واهرهذه الظ كافحة  مل
التكامـل  عمليـات    يف سياق  اجلبل األسود   إىل أولوية بالنسبة ميثل   إنفاذ القانون سلطات  و

   .للبلد أولويات السياسة اخلارجية متثلاليت ية، نطاألطل - األوروبيةو األوروبية
 يف املـسائل اجلنائيـة     الدوليـة  القانونية  املساعدة توفري خيضع ويف اجلبل األسود،    -٨٠
املسائل  املساعدة القانونية الدولية يف    قانونوكذلك ل ،  واملتعددة األطراف  الثنائية لمعاهداتل

  . اجلنائية وقانون اإلجراءات اجلنائية
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ئيـة  الثنا لمعاهداتيف جانبها األعظم ل    يف املسائل اجلنائية   القانونية املساعدة ضعوخت  -٨١
.  دولـة  ١٦ مـع  هو احلـال  و،  املسائل املدنية  القانونية الدولية يف   املساعدة أيضاً تغطي اليت

 بعـض هـذه   وتنظم  . سبع دول  مع بشأن املسائل اجلنائية   ثنائية منفصلة  معاهدات وأبرمت
 معاهدات تسليم منفصلة مع    أبرمت، يف حني    واملُدعى عليهم املتهمني   تسليم أيضاً املعاهدات
وتتـضمن   .)نقل اإلجراءات( االدعاء على تويلالثنائية  عاهداتمن امل  مثاٍنوتنص  . لتسع دو 

 مثـاين دول  مـع املربمة  املدنية واجلنائية القانونية يف املسائل   الثنائية بشأن املساعدة   املعاهدات
أوسع  أحكام وترد). نقل اإلجراءات ( ه عن والتوقفعنه  التنازل  و بشأن تويل االدعاء   اًأحكام

 يف املسائل اجلنائيـة    القانونية  املساعدة بشأنمعاهدات   نقل اإلجراءات يف   عن   كثر تفصيالً أو
اجلنائيـة    األحكام إنفاذسبع دول    منفصلة مع  معاهدات ثنائية وتغطي  . أربع دول  مع الدولية
  . يف القانون اجلنائي الدويلاجتاه جديد هو ، واألجنبية

 مع بلدان املنطقة يف مكافحة      كفاءةًو إلزاماًو زماًوبغية هتيئة الظروف لتعاون أكثر ح       -٨٢
 املطلوبنيتسليم  لكل أنواع اجلرمية، وخاصة اجلرمية املنظمة، دخل اجلبل األسود يف معاهدات            

، )٢٠١٠(مجهوريـة كرواتيـا     و ،)٢٠١٠ يف عام    وُنقحت،  ٢٠٠٩(مع مجهورية صربيا    
   .)٢٠١١(سابقاً ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

يف  املتعددة األطراف ذات الـصلة     االتفاقيات دولة طرف يف   اجلبل األسود ما أن   ك  -٨٣
 جمتمعـة االتفاقيات  هذه كلو .املتحدةاألمم أوروبا و جملس مبا يف ذلك اتفاقيات    هذا اجملال، 

   .يف املسائل اجلنائية تقدمي املساعدة القانونية أشكالوسع التسهيالت الالزمة أل توفر
اليت أدخلـت يف     بعد التعديالت ،  القضائي الدويل  قاعدة للتعاون  أوسع توفري وبغية  -٨٤
تقدمي  أشكال أدرجت ،)٢٢(املسائل اجلنائية املساعدة القانونية يف على قانون ٢٠١٣يوليه /متوز

التنازل و تويل االدعاء و،  املتهمني تسليمتشمل  حبيث   ةشاملبصورة   القانونية الدولية  املساعدة
القانونيـة   املـساعدة   عن أشكال  فضالً األجنبية،  احملاكم أحكاموإنفاذ  ،  ه عن والتوقفعنه  

 يتـصل  مـا في حرازوغريها من األ   اخلطيةواد  امل و الصكوك القانونية  تسليم(خرى  األ الدولية
 حمددة؛ إجرائية تدابري وكذلك اختاذ  املعلومات، وتبادل   ؛الدولة الطالبة  نائية يف اجلجراءات  باإل
 تعن طريق وصـال    ممبا يف ذلك استجواهب    الشهود، اءاخلربو والشهود نياملتهم استجوابو

 األمـاكن واألشـخاص     وتفتيش،  والتحريات يف املوقع   اهلاتف،   والتداول عن طريق  الفيديو  
ـ تحقيق  ال ةفرقأ، وتدابري املراقبة السرية، و    األحراز ومصادرة  البيانـات   وإتاحـة شتركة،  امل
غـرض  بمؤقت  بشكل   شخص حمروم من حريته      يموتسل،   احلمض النووي  حتليلواملصرفية،  
 باإلدانـات توفري بيانات السجالت اجلنائية والبيانات املتعلقـة        و ،شهادته كشاهد ب اإلدالء
  .) اإلجرائية األخرىواملسائل

__________ 

، الذي أصدرته مجعية اجلبل األسود يف       يةاملسائل اجلنائ  املساعدة القانونية يف   قانونالقانون املتعلق بتعديالت     )٢٢(
 ).٣٦/٢٠١٣ اجلريدة الرمسية للجبل األسود (٢٠١٣ يوليه/متوز ٩
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 تقـدمي  يف نظـام   املعـايري  حتقيق أعلى قد عقد العزم على      اجلبل األسود وملا كان     -٨٥
 الدوليـة  يف املسائل اجلنائية   املساعدة القانونية  جيعل تقدمي  اله  فإن،  القانونية الدولية  املساعدة

 مـن قـانون    ٢املادة  ف. للطرفني ملزمة متعددة األطراف  أو معاهدة ثنائية  وجودمشروطاً ب 
يتم  القانونية الدولية  تقدمي املساعدة  تنص على أن   املسائل اجلنائية  املساعدة القانونية الدولية يف   

 مثل هذه وجد فيهاتاليت ال يف احلاالت  هذا القانون أو على أساس ،ليةمعاهدة دو أساس على
 شرط أن بأو   املعاملة باملثل  بشرط إما ،ة حمدد مسائل املعاهدةفيها   ال تغطي اليت    أو ،املعاهدة

اجلبـل  يف   القضائية اتسلطلإلحدى ا  إنابة قضائية  تصدرأن   الدولة الطالبة يكون متوقعاً من    
   .األسود

   ١٥ املادة    
   التعاون الدويل

يف اجلبـل   املنِظمـة    اللوائح فإن،   من االتفاقية  ١٤ تعلق باملادة امل الرد ورد يف كما    -٨٦
وقـت كتابـة هـذا       وحىت .القانونية الدولية  قدر من املساعدة   ألكرب توفر األساس  األسود
 دول أخرى من    قضائية اتإنابتلقت  قد   يف اجلبل األسود   املختصة السلطات  مل تكن  ،التقرير

، همأشخاص خمتفني واإلفراج عنمكان د يحدأو لت، االختفاء القسري لضحايا لتقدمي املساعدة
 دولإىل   الغرضثل هذا   مل إنابة قضائية  أي اجلبل األسود  املختصة يف  السلطاتمل تصدر   كما  
  . أخرى

   ١٦املادة     
  عدم اإلعادة القسرية 

هـو   حباالت االختفاء القسري   فيما يتعلق  اإلعادة حظر مبدأأن   اجلبل األسود يرى    -٨٧
 لـيس مـن خـالل      ،يف التشريعات الوطنية   هذا املبدأ  أدرجوقد  . أمهية خاصة ب يتسممبدأ  

  الـدول  اليت توجب على   الصكوك الدولية واإلقليمية   من خالل  أيضاً وإمنا ، فحسب االتفاقية
 ديها أسباب حقيقيـة   ل أخرى إذا توافرت   أي شخص إىل دولة    ميأو تسل  إعادةطرد أو   عدم  

   .لالختفاء القسري معرضاًسيكون  هذا الشخص تدعو إىل االعتقاد بأن
يف  يف اجلبل األسود لسلطات املختصةا تأخذ، التسليم من قضايا قضية   عند البت يف  و  -٨٨

 أو واضح خطري منهجي انتهاك احتمال وجود، مبا يف ذلك   مجيع العوامل ذات الصلة    هااعتبار
املـساعدة    قـانون  وضـع عملية   يفو. التسليم اليت تطلب الدولة   يف إلنسانمجاعي حلقوق ا  

وخباصـة  ،  اتفاقيات جملس أوروبا  حكام   أل أُويلَ االعتبار  اجلنائية، الدولية يف املسائل   القانونية
  . لتسليم اجملرمني  االتفاقية األوروبيةأحكام
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تقـدمي   شروط وإجراءات  نائيةيف املسائل اجل   املساعدة القانونية الدولية   قانونوينظم    -٨٩
احملكـوم  املتـهمني و   تسليمطلب  يتم تقدمي   و. الدولية يف املسائل اجلنائية    املساعدة القانونية 

. يف معاهدة دوليـة     على ذلك  يكن منصوصاً مل   ما القانون،  هلذا وفقاً  الطلب ذينفتو عليهم
أو اجلـرائم   السياسية،  م  اجلرائ يفعدم جواز التسليم    على   هذا القانون   من ١٢تنص املادة   و

عسكرية باملعىن املقصود يف االتفاقية األوروبية لتـسليم        اجلرائم ال سياسية أو   باجلرائم ال  املتصلة
املتعلقـة  نائية  اجلرائم  اجلأن هذا احلظر ال يشمل      على   أيضاً غري أن هذه املادة تنص    . اجملرمني

رميـة  كانـت اجل   إذاو . واإلرهاب إلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب      با
، الدولـة الطالبـة    لقـانون وفقاً عقوبة اإلعدام بشأهنا تنطوي على  تسليمال اجلنائية املطلوب 

 هاتنفيـذ  اإلعدام أو عقوبة بعدم توقيعضمانات  الدولة الطالبة  تقدم إال إذا  تسليمالجيوز   ال
شخص يتمتع حبق اللجـوء     أي   تسليم على أال يقرر الوزير    هذا القانون  وينص ).١٤ املادة(

ـ   أنه إذا    الفتراض أو إذا كانت هناك أسباب معقولة        ،يف اجلبل األسود    الـشخص   ميسلمت ت
 أو  ،تعرض لالضطهاد أو العقاب بسبب عرقه أو دينه أو جنـسيته          سي  فإنه ، تسليمه املطلوب

ي من أل سيصبح وضعه أسوأ أو   ، أو بسبب معتقداته السياسية    ، إىل فئة اجتماعية معينة    ئهانتما
ـ  املطلوب تسليمه   الشخص مل يتمتع إذا   التسليم وال يقرر الوزير  . هذه األسباب  أن يف   احلقب

  حماكمـة  التسليم ال جيوز يف حالة   ،  قانونالمبوجب  و ).٢٢ املادة(عنه   لدفاعل حمامٍ يكون له 
عقوبـة  توقيع  جيوز   وال التسليم، ارتكبت قبل جرمية أخرى   على   هتسليم مت الشخص الذي 

 جرميـة  بسببدولة ثالثة  إىل تسليم هذا الشخص  ال جيوز  كما. العقوبة املوقعة عليه  من   أشد
وافقة ملوال تلزم ا  . اجلبل األسود يف   املختصة موافقة السلطة  دون تسليمه ارتكبت قبل جنائية  

يعترض  نه ال بأ قاضي التحقيق  اإلجراءات أمام  أثناء تسليمهاملطلوب    الشخص يف حالة إقرار  
ارتكبـت  جنائيـة    جرمية بسبب إىل دولة ثالثة   أو التسليم  عقوبة أشد تطبيق  أو   االدعاء على
 نحوالعلى  قانون اإلجراءات اجلنائية،     ل وفقاًلبيان  وُيسجل هذا ا  . بطالاإل بيان - تسليمال قبل

د ومبجر .عواقبهبعلى بينة   كان  و طواعية هقدمقد   املطلوب تسليمه  أن الشخص  يضمنالذي  
  . ؤهإلغا ال ميكن ،تقدمي البيان

األوروبيـة املتعلقـة بـسريان    االتفاقية  اجلبل األسود إىل، انضم   وعالوة على ذلك    -٩٠
جمموعة معاهدات جملس أوروبـا،     ،  جملس أوروبا ( )٢٣(األحكام اجلنائية على املستوى الدويل    

  ). ٠٧٠ رقم

   ١٧املادة     
   السري االحتجازحظر 
 احتـرام حقـوق    على اجلميع جيب  و ،احلرياتاحلقوق و  محاية وداجلبل األس يكفل    -٩١

 ،اجلبل األسود  يف األمسى القانون باعتباره اجلبل األسود،  دستورويضمن  . اآلخرينوحريات  
__________ 

اجلريـدة  ،  االتفاقية األوروبية املتعلقة بسريان األحكام اجلنائية على املستوى الـدويل         قانون التصديق على     )٢٣(
 .٦/٢٠٠٩ الدولية املعاهدات -األسود الرمسية للجبل 
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، يف احلرية الشخـصية    لكل فرد احلق  فإن   املبدأ، مبوجب هذا و . السري االحتجاز حظر مبدأ
اإلجـراءات   وبإتبـاع  ليت ينص عليها القـانون،     ا لألسباب احلرية إال   من وال جيوز حرمانه  

 أسبابب على الفور  روم من حريته  احمل شخصال والبد من إخطار  . عليها يف القانون   املنصوص
بناء علـى   و. اإلدالء بأي تصريح  ب غري ملزم  بأنه الوقت نفسه يف  وإبالغه  ،  احلرمان من احلرية  

ـ حب تارهخي شخص إبالغ صةالسلطة املخت ، جيب على    من احلرية  روماحملشخص  ال طلب  هرمان
 لدفاع خيتـاره بنفـسه    ل حمامٍ أن يكون له   روم من حريته  احمل شخصال ومن حق . من احلرية 
 احلرمان من احلرية   صراحة اجلبل األسود  دستور   حيظر،  وعالوة على ذلك   .هاستجواب حلضور
   ).٢٩ املادة( ةغري قانونيبصورة 

  وإبقـاؤه قيـد    احتياطيـاً شخص  ال حبس ال جيوز  اجلبل األسود،  مبوجب دستور و  -٩٢
 بأنه ارتكـب   معقول اشتباه إذا كان هناك   احملكمة املختصة  من قرار علىبناء   االحتجاز إال 
مبوجـب  و ).٣٠ املادة( اإلجراءات اجلنائية  لسري إذا كان ذلك ضرورياً   إال  و ،جرمية جنائية 

خطأً،  أدين  الذي أو خاطئة، أو قانونيةبصورة غري    من احلرية  روماحملشخص  حيق لل  الدستور،
   ).٣٨ املادة(تعويض احلصول على 

ـ  حبماية حقوق اإلنـسان    التزامه اجلبل األسود  كدكما يؤ   -٩٣ عـن طريـق     هوحريات
. أمني املظامل أشبه مبكتب    مؤسسةوهو   - هحقوق اإلنسان وحريات   استحداث مكتب محاية  

ـ ) أمني املظامل ( هحقوق اإلنسان وحريات   مكتب محاية فإن  ،  مبوجب الدستور و   سـلطة  وه
وُيعرِّف . هوحريات محاية حقوق اإلنسان التدابري الرامية إىل اختاذمستقلة مسؤولة عن منفصلة و

وطنيـة   آليـة  املكتب بأنه  )٢٤(اجلبل األسود يف   هحقوق اإلنسان وحريات   مكتب محاية  قانون
ـ والعق أوعاملة  غريه من ضروب امل   من التعذيب و   األشخاص احملرومني من حريتهم   ماية  حل  ةب

 املخولة للمكتب  والصالحيات االختصاصات باإلضافة إىل و .املهينة القاسية أو الالإنسانية أو   
نـع  مل اختاذ تـدابري  ب ُيعهد للمكتب ،  مبوجب القانون احلايل   أيضاًالسابق، و  مبوجب القانون 

)  التعذيبعمن( ملهينةالقاسية أو الالإنسانية أو ا التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو             مبوجب
األشـخاص   حلمايـة  اآللية الوطنية مبهام واضطالعاً. القاسية أو الالإنسانية أو املهينة العقوبة

سية أو الالإنسانية القا التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبةمن  من حريتهم احملرومني
ناهـضة التعـذيب وغـريه      مل مع اللجنة الفرعيـة    مباشرةاملكتب بصورة    يتعاون،  أو املهينة 

، ٢٠١٢يوليـه  / يف متوز،ومت .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ضروب املعاملة أو العقوبة من
   .هحقوق اإلنسان وحريات مكتب محايةلرئيس  نائب تعيني
مبوجـب  و . الـسري  االحتجـاز  حظر اإلجراءات اجلنائية مبدأ  قانون  كما يؤكد     -٩٤

 تعذرإال إذا و ،هذا القانون الشروط املنصوص عليها يفبإال  االحتجازب مرال جيوز األ، القانون
 .اإلجـراءات سن سري  حلاًضروري االحتجازكان و،  آخرتدبري من خالل نفس الغرض  حتقيق

__________ 

 .٤٢/١١ األسودية للجبل اجلريدة الرمس )٢٤(



CED/C/MNE/1 

29 GE.14-41615 

 باملساعدة القانونيـة   تزودهماليت  السلطات   و ،يف اإلجراءات  املشاركة السلطاتعلى مجيع   و
رهن  املتهم إذا كان الشخص   استثنائيةبصورة   على وجه السرعة   املضي قدماً  واجب ،اجلنائية

دعت  اليت سباباأل مبجرد انتفاء االحتجاز  يتم إهناء   ،  مجيع مراحل اإلجراءات  ويف   .االحتجاز
 املدعي العام من طلب بناء على االحتجازمر بيؤ ،١٧٦  باملادةعمالًو ).١٧٤ املادة( بهمر لأل

وحيدد . لمتهمل ةسابق جلسة استماع  بعد،  احملكمة املختصة  صادر عن  مبوجب حكم  املختص
، أثنـاء التحقيـق    واألمر باالحتجاز ومدته  ،  )١٧٥ املادة( أسباب االحتجاز  صراحة قانونال

 عـن املعلومات   االلتزام بتقدمي و ،عليهالسيطرة  االحتجاز و ب واألمر،  من االحتجاز  واإلفراج
 يعتـرض  مـا مل   من احلريـة،   احلرمان  ساعة من  ٢٤ ال يتجاوز ويف موعد   ،  فوراً االحتجاز

 ،الشخص احملتجز  شخصية واجب احترام  قانونوينظم ال .  على ذلك  صراحة الشخص احملتجز 
 املتعلقـة  توغريها من اإلجـراءا  ه وزياراتهمراسالت وهوحقوق إليوائه القواعد املنظمة  وحيدد

   .االحتجازب
 املخـول  حملكمـة ا رئيس يتوىل،  اجلنائية من قانون اإلجراءات   ١٨٥  للمادة وفقاًو  -٩٥

مرتني يف  زيارة احملتجزينب  بنفسهيعينه أو قاض كمةاحمل رئيسويقوم . احملتجزين  علىاإلشراف
كي   لذلك، ضرورة وجدواما  راس، إذا   احلشرفني و امل وجود حىت من دون  ،  السنة على األقل  

الطريقـة   و ،األخرى متلبية احتياجاهت  وعلى،  املعتقلني تغذيةهبا  تم  ت الطريقة اليت  يتعرفوا على 
اختـاذ   الرئيس الذي يعينه  القاضي أواحملكمة  رئيس  وجيب على   . معهمهبا   التعامل   جيرياليت  

عـن    تقريـر  وتقدمي ،السجن زيارة أثناء اليت يالحظها  أوجه القصور زالة  الالزمة إل  التدابري
جيـوز  و .القضاء شؤونباملختصة   الوزارة إىل تقريرُيحال ال و ،احملكمة العليا  رئيسإىل   زيارةال

مسـاع   و ،إلـيهم ، والتحدث   يف أي وقت   احملتجزين زيارةقاضي التحقيق   لاحملكمة و  لرئيس
  .شكاواهم

  أن بالنص علـى   االحتجاز السري  حظر العقوبات اجلنائية  إنفاذ قانون يؤكد كما  -٩٦
، يف الدستور  املنصوص عليه على النحو     األساسية هحقوق حبماية يتمتع الشخص احملكوم عليه  

مـن   اجلاين ال جيوز حرمان  ،  اجلزاءات  إنفاذ وعند .املعاهدات الدولية يف  و ،القانونهذا  يف  و
 اجلـزاءات،  هـذه  وحمتـوى طبيعة    مع يتناسب إىل احلد الذي   تقييدها إال  أوحقوق حمددة   

 )ب(١٤ نص املادة وت). )أ(١٤ املادة( اإلنسانية تهكرامو اجلاين شخصية احترام كفلوبصورة ت 
 واإلهانـة وسوء املعاملـة     للتعذيب احملكوم عليه  إخضاع المأع حظر على من هذا القانون  

 حفظ النظام مع ال تتناسب تلك اليت أساساًهي  األفعال احملظورةو. العلميةوالطبية التجارب و
 معانـاة يف  سبب  تتغري قانونية و   اليت تكون أو   ،تنظيميةالوحدة  ال أو اهليئة داخل واالنضباط

الـذي   لشخص احملكوم عليـه   وحيق ل . مناسبةغري   اًقيودتفرض على حقوقه    احملكوم عليه أو    
   .تعويض احلصول على ألفعال حمظورة  ضحيةيكون
 هيئـات تق  أنه يقع علـى عـا      صراحة على  العقوبات اجلنائية  إنفاذ قانون نصوي  -٩٧

 املقـررة  واإلحـصائيات  حلفاظ على السجالت  ا واجب العقوبات اجلزائية  إنفاذ ومؤسسات
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ويتنـاول   ).٦ املادة( رهن االحتجاز  واألشخاص عقوبات األشخاص الذين يقضون   بشأن
األشـخاص    له، اسـتقبال   الفرعية الصادرة تنفيذاً   والقوانني ،العقوبات اجلنائية  إنفاذ قانون

 القواعد التفـصيلية  كتاب   ، ينص ويف هذا السياق   .وما إىل ذلك   هويتهم، حتديدو،  احملتجزين
 البيانات على أساس  عند االستقبال  الشخص احملكوم عليه   هوية حتديدعلى   االحتجازتنفيذ  ل

 وثـائق غري ذلك مـن ال      أو هأو جواز سفر   تهبطاقة هوي  وبفحص ،قرار االحتجاز  املتاحة يف 
دارة جيـوز إل  ،  مؤكدة هويته مل تكن أو   ،وثائق لشخص احملتجز زة ا حبو إذا مل يكن  و. ناسبةامل

  .الشخص احملتجزتحديد هوية املعلومات الالزمة ل توفري قاضي التحقيق طلب منتأن  السجن
: كحد أدىن ما يلي،    الشخص احملتجز املتعلقة ب الرئيسي للمعلومات    السجلويتضمن    -٩٨

االسـم  و اسـم األب  و ؛للسجن الشخص إيداعوقت  وتاريخ و  ،لمواطناهلوية احملدد ل  رقم  
حمل   أو هموطنو ،الشخص اليت ولد فيها  الدولة  والبلدية و  وحمل امليالد تاريخ امليالد،   واألول،  

 اليت أمرت  اسم احملكمة و،  اخلاصة هبا  نائية واملادة اجلرمية  اجلاسم   و ته،ومهن ته، وجنسي ته،إقام
 اإلفراج عنه  ووقت، وتاريخ    االهتام عريضةن  معلومات ع و،  )هوتارخيالقرار  رقم  ( االحتجازب

 وتـاريخ  ،)احلكمرقم وتاريخ ( من االحتجاز اإلفراجب تأذن احملكمة اليت ، واسم   من السجن 
  . وحدة تنظيمية أخرى اإلحالة إىل

إيداعـه   مـن   ساعة ٢٤يف غضون   تجز  احملشخص  عام لل  فحص طيب  جيب إجراء و  -٩٩
إذا كانـت    إيداعه فور الصحية املالئمة  الرعاية جزللشخص احملت  قدمأن تُ  جيبو .االحتجاز

طبيـب   جيـد  عندماو .ذلك الشخص احملتجز إذا طلب أو ،توفري هذه الرعاية  ل ضرورة هناك
 الـيت  األدواتمن   هذا الشخص  جتريد، يتم   لديه ميول انتحارية   الشخص احملتجز  أن السجن
 ملف طـيب   وُينشأ. أخرى مناسبة مراقبة   تدابريل وإخضاعه ،االنتحار أن يستخدمها يف  ميكن  

 أثنـاء و ،عند إيداعه السجن    الصحية تهحبال البيانات املتعلقة  مجيعشخص احملتجز، يتضمن    لل
التفصيلية لالحتجاز، تتـوىل     كتاب القواعد   من ١٢  للمادة وفقاًو. خروجه ندع و ،االحتجاز

غريهـا مـن    صحية و  الرعاية ال  ، توفري طبيب السجن  أو يف املنشأة،  خدمات الرعاية الصحية  
 تجزاحملشخص  ال فحصميكن  ،  قاضي التحقيق  ما وافق إذا  و. أثناء االحتجاز اخلدمات الطبية   

 هذا الفحص  يكونو. املعمول هبا يف املنشأة   قواعد  ال يف حدود  ،خيتاره بنفسه  من قبل طبيب  
ا إذو .ذلـك اليت ينطوي عليها     نفقاتال أيضاً الذي يتحمل ،  الشخص احملتجز  بناء على طلب  

 .نيابة عنـه  راقبة  املقيام ب تعيني شخص لل   الفحص أو  مراقبة قاضي التحقيق ل جيوزلزم األمر،   
املستحـضرات   يـدبر  أن لـشخص احملتجـز   ميكن ل ،  طبيب السجن  من وبناء على اقتراح  

  .  ذلك علىهيئة احملكمة أو رئيس قاضي التحقيق وافق إذا ،على نفقته اخلاصة الصيدالنية
لـشخص  ل الطبيةمن التدخالت    وغريها التدخالت اجلراحية بطالع   االض وال جيوز   -١٠٠
الشخص  مسبقة من  مبوافقة أخصائي،طبيب  و طبيب السجن  من بناء على اقتراح   إال احملتجز
ميكن ،  يف احلاالت العاجلة  و .قاصراً احملتجز إذا كان  الوصي عليه   أو هوالد وافقةمب  أو ،احملتجز

طبيـب   مـن  بناء على اقتراح   مالئم مرفق صحي  إىل الشخص احملتجز  إحالةدير السجن   مل
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وجيب  .اإلحالة على الفور   ذههب هيئة احملكمة  أو رئيس  قاضي التحقيق  إبالغ جيبو. السجن
مبادة  يتلقون العالج الذين   ألشخاص احملتجزين لمنفصل   االحتفاظ بسجل  طبيب السجن على  

يف مركـز    شخاص احملتجزين ألل وخدمات طب األسنان   الفحوص الطبية  وجتري. امليثادون
 خارج سـاعات   احلاالت الطارئة  يفحىت  ساعات العمل، و   السجن خالل ب الصحية الرعاية

الـشؤون   ضـابط  إبالغ الشخص احملتجز ويتعني على   . مدير السجن  أمر من ب العمل العادية 
 جيـب و .يف هذا الشأن    بسجالت أن حيتفظ  جيب الذي ،األمنضابط  و الصحية يف السجن  

 حتـديث و الفحوص اليت جيرياهنـا    االحتفاظ بسجالت  وطبيب األسنان   السجن طبيب على
 طبيب الـسجن   يسجلجيب أن   و .ة يومي جيروهنا بصورة اليت   الفحوص وتسجيل امللف الطيب 

. الـسجن بالصحي   املرفق زيارات يف سجل اليت تتم مالحظتها     وأوجه القصور   للحالة وصفاً
  . وراًف بأوجه القصور مدير السجن جيب إبالغو

 ،الـشرطة  ألشخاص احملتجزين لدى  ل السجالت اإللكترونية   مؤخرا استحدثت وقد  -١٠١
 الشرطة احملتجزين لدى  مجيع األشخاص  سجالتحفظ   غرضب اخلطيةنب السجالت   اإىل ج 

 وحتديـد    احتجـازهم،  ومكان وتاريخ ووقت ،  األشخاص احملتجزين  هوية من خالل توثيق  
الـيت   ملؤسسةاإليداع با  ومكان، وتاريخ   االحتجاز سبابأو ، باالحتجاز أمرت السلطة اليت 
، ة الـصحي  احلالة يف  عن التغريات  فضالً ،عند اإليداع  واحلالة الصحية  ،الشخص حيتجز فيها 

  على باإلشراف األشخاص املخولني  أمساء مبعلومات عن  مشفوعا االستجوابوقت ومكان   و
ـ  سة اليت حيتجز فيها   من املؤس اإلفراج   تاريخ ووقت  وكذلك،  احملتجز الشخص  شخص أو ال

الـيت   ،األشخاص احملتجزين  نع اخلطيةسجالت  ال توفر ،وحالياً .آخر مرفق احتجاز  إىل هنقل
ـ عاليـة   عامة   صورة ،شرطةال التابعة ملديرية  احمللية   كزاواملرالفروع   مجيعحتتفظ هبا     ودةاجل

   .البيانات الالزمة دقيقة جلميعو
العـالج   ، مـن بينـها    أمنية على إجراءات اجلبل األسود    يف ينص القانون اجلنائي  و  -١٠٢
 األوضـاع   إزالة إىل هذا اإلجراء  ويهدف .أحد املرافق الصحية   يف واإليداع اإللزامي النفسي

جيـوز  و. يف املـستقبل   جرائم جنائية  الرتكابوتدفعه   اجلاين قد تؤثر على   اليتواملالبسات  
هـذا  اليت ينص عليها     الشروط يت تتوفر فيها  يف احلاالت ال   هذا اإلجراء  تفرض للمحكمة أن 

 يف مؤسـسة   واإليداعاإللزامي   العالج النفسي  احملكمة تفرضو. اإلجراءهذا   لفرض القانون
،  العقلية هقدراتل كبري   تراجع يف حالة وهو   جرمية جنائية  الذي ارتكب اجلاين  على  مناسبة   طبية

  أن  من بالغاً اًخطر هناكله أن    عقليال رابضطالا وحالة املرتكبة رميةاجل النظر يف بإذا تأكدت   
لقـضاء  ل ضروري هذه املؤسسة يف العالج الطيب  وأن ،أكثر خطورة  جرمية قد يرتكب  اجلاين
 يف واإليـداع اإللزامي   العالجب احملكمة أمرت هذه الشروط،  استوفيتإذا  و. هذا اخلطر  على

 وهو جرمية جنائية   القانون تربهالذي يع  العمل غري املشروع   الذي ارتكب  لجاينل منشأة طبية 
  احلاجـة  انتفـاء  تتيقن من  مبجرد أن  هذا التدبري  احملكمة وقفوت. العجز العقلي   من حالة يف

 إىل جانـب   املفروض اإلجراء،هذا  وميكن أن يستمر    . يف مؤسسة طبية   وإيداعه لعالج اجلاين 
يقـضيه   الذي وقت ال وُيحسب . املوقعة عليه  السجنعقوبة   من لفترة أطول  ،السجنعقوبة  
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، بالسجن وُحكم عليه   العقلية هقدراتل كبري   تراجع حالة جرمية جنائية يف   ارتكب الذياجلاين،  
ؤسـسة  امليف   الفترة اليت قضاها   إذا كانت و. املوقعة عليه العقوبة   ضمن مدة  يف مؤسسة طبية  

الشخص  بإعادة،  يناإلجراء األم   إهناء فإن احملكمة تأمر، فور   ،  املوقعةمن العقوبة    أقصر طبيةال
 اإلفراج بشأن عند اختاذ قرار  و . عنه اإلفراج املشروط بأو  من احلكم    املتبقية لقضاء املدة  املدان

حالتـه  و،  عالج الشخص احملكوم عليـه     مدى جناح  بصفة خاصة  احملكمةتراعي  ،  املشروط
، اجلـاين  ضهااليت مل يق مدة احلكم املتبقية    و ،طبيةال املؤسسة يفه  ا، والوقت الذي قض   الصحية

  . ٣٧ إليها يف املادة املشار الشروطباإلضافة إىل 
 أحيـل  يذال الصحيالعنرب  املرفق أويكون  ،  العقوبات اجلنائية  إنفاذ مبوجب قانون و  -١٠٣
احلالة الـصحية   ب رت هبذه التدابري  مأ احملكمة اليت بإبالغ   واإليداع ملزماً  لعالجل شخص إليه
 حمكمـة املرفق الصحي   يبلغ  العالج،   عند انتهاء و .السنة يف مرة واحدة على األقل   شخص  لل

الشخص  دون أن يقضي   العالج إذا انتهى و. بذلك ميناأل اإلجراء ت فرض يتال الدرجة األوىل 
الـيت   الشؤون الداخلية  املسؤولة عن  السلطة اإلدارية تقوم   بالكامل، احلكم املوقع عليه   املعين
لقضاء مدد األحكـام     األشخاص احملكوم عليهم   باصطحاب أراضيها يف املرفق الصحي  يقع

   ).٨٠ املادة( وىلالدرجة األ حمكمة بناء على طلب املتبقية
اإللزامي  لعالج النفسي ل اإلجراءات األمنية  تنفيذ قانونية على وزارة العدل  وتشرف  -١٠٤

  . ةصحيالفق ارامليف  واإليداع
هي  احملكمةفإن   ،)٢٥()٥٣-٤٤ وادامل( املنازعات غرياإلجراءات يف    مبوجب قانون و  -١٠٥
حيثمـا  ،   النفسي للعالج مناسبة يف منشأة قسراً   عقلياً املختلشخص  لإيداع ا قرر  ت  اليت أيضاً

 كما تقرر ،  العامل اخلارجي ب اتصاالته أو  الشخص هذا حرية تنقل  لتقييد يكون ذلك ضرورياً  
جيـب أن   و باالسـتعجال،  هذه اإلجراءات  وتتسم   .اإليداع أسباب انتفاء عندعنه   اإلفراج

 تـه كراممحايـة   يف    عقلياً املختل شخصال حق جيب مراعاة و .مثانية أيام  تكتمل يف غضون  
 تهشخـصيته وخـصوصي   احترام   و اإليداع، أثناء إجراء  والنفسية اجلسدية   تهسالماإلنسانية و 
 الجللع  النفسي مرفق الطب  يف عقلياً خمتلشخص   إيداع عندو. خرىاأل همعتقداتو ومعنوياته

  ساعة ٤٨خالل   إيداعه اإلبالغ عن املرفق  جيب على   ،  قرار من احملكمة   دون أو دون موافقته 
  . هاإقليم يفاملرفق  يقع اليت إىل احملكمة

 اإليداع بشأن نفسيالطبيب  ال  من اقرار  النفسي مرفق الطب  تقرير جيب أن يتضمن  و  -١٠٦
 األشخاص حقوق وممارسةماية  ملتعلق حب اقانون  لل وفقاً،   املناسبة باملستندات مشفوعاً القسري

التقريـر  وال يلزم تقـدمي     . )٣٢/٠٥ اجلبل األسود  الرمسية جلمهورية  اجلريدة( املرضى عقلياً 
 الطب إىل مرفق ختل عقلياًامل شخصال يف حالة إيداع هذا القانون  من٤٦ يف املادة املشار إليه
تتعلـق   أو يف إجراءات جنائية   ليه أو للحجر ع  إجراءاتسياق  يف   على قرار اختذ  بناء   النفسي

__________ 

 .٢٧/٠٠٦ األسودجلبل جلمهورية ااجلريدة الرمسية  )٢٥(



CED/C/MNE/1 

33 GE.14-41615 

 مرفـق الطـب    من تقريراً احملكمة تتلقى مبجرد أن  بصورة رمسية  اإلجراءات وجترى. نحةجب
 .دون موافقته   النفسي يف مرفق للطب   الشخص بإيداع ذلكل مبجرد علمها خالفاً   أو ،النفسي

 فتـرة دد  حت افإهن،   النفسي مرفق للطب يف    الشخص وجوب إيداع إىل   احملكمة اطمأنت إذاو
 اإليداع الطبيب النفسي  قرر فيه ي اليوم الذي   من يوماً ٣٠ جيوز أن تزيد عن    اليت ال ،  اإليداع
 وجيب على مرفق الطب   .  على الشخص  سلطة الوصية ال هذا القرار إىل   إبالغ تموي .القسري
   .احملتجز الصحية للشخص الةاحلعن  احملكمة تقدمي تقرير إىل النفسي
غري . ةالعالج الالزم تدابري  ل  النفسي الطب املودع يف مرفق   الشخصن خيضع   وجيب أ   -١٠٧
 يغري من أو   ،خطرللحياته   يعرض قد  تدبري أي على ،من ميثله  من موافقته، أو موافقة    ال بد    أنه

ـ  سمحينبغي أن يُ  ،   النفسي مرفق الطب يف   ختل عقلياً امل لشخصإيداع ا  أثناءو .شخصيته ه ل
اسـتخدام  املراسـالت و   تبـادل و الزيارات استقبالمن خالل    ارجيالعامل اخل   مع بالتواصل
  . اهلاتف
العالج  يف يستمرجيب أن    ختل عقلياً امل أن الشخص  لطب النفسي مرفق ا  إذا وجد و  -١٠٨
 قبل خالل سبعة أيام   باقتراح بذلك  يتقدم  أن جيب، فإنه   احملكمة اهتاليت حدد  املدة انقضاء بعد

 وال جيوز متديد إيداع الشخص ألكثر مـن        .احملكمة ي أمرت به  ذال القسري اإليداع انتهاء
   .ستة أشهر منوبعدها ال جيوز التمديد ألكثر ، ثالثة أشهر

 يتقدم مرفق الطب  أنةطيشر اإليداع انتهاء فترة حىت قبل، تقرر جيوز للمحكمة أنو  -١٠٩
اطمأنت إذا   سي النف مرفق الطب  من خمتل عقلياً  شخص  عن اإلفراج ،بذلك اقتراحب النفسي

  . الذي مل يعد هناك ما يربر استمرار إيداعه دإىل احل حتسنتقد  حالته الصحية أن إىل
ـ  ،  عقليـاً املختل   الشخص يودع فيه  الذي  النفسي ملرفق الطب جيوز  و  -١١٠ شخص أو ال
ضد  الطعن  عليه، سلطة الوصية ال  أو  له، ؤقتامل مثلامل  أو  عليه أو الوصي   نفسه، عقلياً املختل

 .القرار يتلق من يوم يف غضون ثالثة أشهر واإلفراج عنه،  النفسيمرفق الطب    يف إيداعهار  قر
حمكمة  حتيلو .مربرة ألسباب تقرر احملكمة خالف ذلك    القرار ما مل   تنفيذ وال يوقف الطعن  

أن  جيـب و .دون تـأخري   الدرجة الثانية  حمكمة القضية إىل  ملفاتالطعن مع    األوىل الدرجة
تسفر  جيب أن و. الطعن يوم تلقى  من أيام يف غضون مثانية   هاقرار الدرجة الثانية  خذ حمكمة تت

  . أيام يف غضون مثانية قرار عن اختاذ الدرجة الثانية حمكمة أمر هباتاليت  املتكررة اإلجراءات

   ١٨املادة     
   حريتهم املسلوبةاألشخاص املتعلقة بعلومات امل

 دستورفإن   ،االتفاقية  من ١٧ و ١٠  باملادتني ةتعلقملا التفسريات يف  أعاله أشريكما    -١١١
بسلبه ،  حريتهاملسلوبةشخص ال خيتاره، شخص بإخطار سلطةال إلزام ينص على  اجلبل األسود 

   ).٢٩ املادة( ذلك  حريتهاملسلوبةشخص الإذا طلب  حريته
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الـذين  األشخاص   جيب إبالغ  هعلى أن  قانون اإلجراءات اجلنائية    من ٥تنص املادة   و  -١١٢
 سـلب  أسبابب ،يفهموهنا بلغة أو لغتهمب ،فوراً  حريتهم بسلب العامة املختصة  السلطةتقوم  
 هلـم احلـق يف    أن  وب،  اتبيانباإلدالء ب  ملزمني واليس مبأهن نفسه يف الوقت إبالغهم  و احلرية،

بـسلب   خيتارونـه  شـخص  يف إبالغ  واحلق خيتارونه بأنفسهم،  دفاعلل حمامٍ احلصول على 
منظمة  ممثل أو ،هايمواطناليت هم من     دولةللالقنصلي  و املمثل الدبلوماسي   عن فضالً ،حريتهم
  حريتهم املسلوبةاألشخاص  أما   .أو الالجئني  عدميي اجلنسية  كوهنم من  يف حالة  مناسبة دولية

ينص القانون على خالف    ، ما مل    املختص املدعي العام أمام   فورا وايجب أن ميثل  ف ،دون قرار 
أو  ،على الفور القيام   أو احملكمة  أو املدعي العام  الشرطة  ، جيب على    ب القانون مبوجو. ذلك

مـن   أزواجهم  أويناحملتجز األشخاصأسرة  إبالغب ، تقدير قصىأ على  ساعة ٢٤ يف غضون 
يـتم  و .ذلكعلى   صراحة الشخص احملتجز  يعترض، ما مل    بسلب حريتهم  خالل زواج عريف  

 رعايـة  لكفالة  اختاذ تدابري  تعني إذا  احلرية بسلب ملختصةا الرعاية االجتماعية  اتسلطبالغ  إ
  ). ١٨٠ املادة( أفراد األسرة املعالني األطفال وغريهم من

طـرف يف    دولـة  أن اجلبل األسود   جتدر اإلشارة إىل  ،  احلماية القنصلية  سياقويف    -١١٣
 مـن   ٣٦ املادةتنص  و .١٩٦٣ أبريل/ نيسان ٢٤ ةاملؤرخ )٢٦(للعالقات القنصلية  فيينا اتفاقية

أحـد   القبض على  إذا مت  املوفدةالدولة   قنصلية بإبالغ املختصة السلطات إلزام على االتفاقية
احتجازه   تقدميه للمحاكمة أو   حلني حبسه احتياطياً  أو إيداعه السجن  أو مواطين تلك الدولة  

 مـن  القنـصلية  موجهة إىل  أي رسالة  بنقل وإلزامها ؛طلب ذلك ما   أخرى، إذا  بأي طريقة 
 تـأخري؛  االحتجـاز دون   احلبس أو   أو يف السجن أو أثناء وجوده    ،  الشخص املقبوض عليه  

 املوظفني القنـصليني   حقكما تنص على     ؛حبقوقه دون تأخري  الشخص املعين  إبالغب وإلزامها
ملخاطبتـهم  ، االحتجـاز  احلـبس أو أو  السجن  يفيناملوجود الدولة املوفدة  رعايا زيارةيف  

  . مهلقانوين اللتمثيل لاختاذ الترتيبات الالزمة و معهوالتواصل م

   ١٩املادة     
  محاية البيانات الشخصية 

اسـتخدام   حيظر الدسـتور  و.البيانات الشخصية اجلبل األسود محاية  دستوريضمن    -١١٤
، لكل فرد   مبوجب الدستور و.  ألجله مت مجعها  ما خالفأخرى   ألغراض الشخصية البيانات
سـوء   يف حالـة  لـه    احملكمةمحاية  يف  و ،عنه البيانات اليت مت مجعها    اإلطالع على  احلق يف 
   . تلك البياناتاستخدام
املنـصوص   وبالطريقة بالشروط يف اجلبل األسود  مكفولة   البيانات الشخصية محاية  و  -١١٥

معاهـدات   واملعايري الواردة يف    للمبادئ وفقاًو ،)٢٧(محاية البيانات الشخصية   قانون عليها يف 
هذا  وينص .لقانون الدويل املعترف هبا عموماً    ا  وقواعد املصدَّق عليها الدولية   إلنسانحقوق ا 
__________ 

 .٥/١٩٩٦ اإلضافة -  االشتراكيةاجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية )٢٦(
 .٤٤/٢٠١٢، و٧٠/٢٠٠٩، و٧٩/٢٠٠٨ األسوداجلريدة الرمسية للجبل  )٢٧(
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احلـد   وأن يقتصر ذلك على   ،  وقانونية بطريقة عادلة  الشخصية  البيانات على معاجلة  القانون
 القـانون،  مبوجب هذا و .الغرض منها  مع تتفقبطريقة   و معاجلتهاتحقيق الغرض من     ل الالزم
أو  ،أو املـوطن   ،بغض النظر عن اجلنـسية    ،  لكل فرد مكفولة   يانات الشخصية محاية الب  فإن

 مـن   أو غـريه   املعتقد السياسي   أو ،أو الدين  ، أو اللغة  ،أو اجلنس  ،لون البشرة   أو العنصر،
الوضـع  أو   التعلـيم، أو  ،  االجتماعي، أو الثـروة    أو األصل  ،االنتماء العرقي   أو املعتقدات،
 الشخصية معاجلة البيانات وال جيوز    ).٤ املادة( خرىاألخصية  شال سماتال أو ،االجتماعي

 بواسـطة إال   ، األمنيـة  التدابري أو ،نحاجل  أو اجلناياتعقوبات  أو   اجلنائية، املتعلقة باجلرائم 
 وفقاًالشخصية   البيانات تأمنيتدابري   كفالة، شريطة   هاإشراف املختصة أو حتت  العامة   السلطة
  . )١٤ املادة( للقانون
 بيانـات  جمموعـات  قـانون ينظم ، )اجلينية(الوراثية و البيانات الطبيةب وفيما يتعلق   -١١٦

جمـال الرعايـة     البيانـات يف   جمموعات حفظ وطريقة أنواع وحمتويات    )٢٨(ةيالصحالرعاية  
 وجتهيـز مجـع     عن فضالً،  املوحدة الرعاية الصحية  إحصاءات كعنصر من عناصر  ،  الصحية

 القانون،  من٦  للمادةوفقاًو .هذه اجملموعات مناملستمدة لبيانات ا ختزينمحاية وواستخدام و
 املـسائل املتعلقـة   لبحوث اإلحصائية   املنظم ل القانون  و محاية البيانات الشخصية   قانونينظم  

  . عنهاالكشف  ووجتهيزهاالبيانات  معجب
البيانـات   وختـزين معاجلة  مجع واستخدام و)٢٩(البيانات الوراثيةقانون محاية   وينظم    -١١٧
 الوراثيـة عينـات   ال وحتلـيالت  الوراثية الفحوص احلصول عليها من خالل   اليت يتم    الوراثية

 فضالًتوفري املعلومات،   الوراثية و ، وتقدمي املشورة    الوراثية الفحوص، وأنواع   لألغراض الطبية 
ـ الـيت    واستخدام البيانـات   محايةو،  الوراثية الفحوصب ةتعلقاألخرى امل  املعلوماتعن   تم ي

ـ  إجـراء  عدمعلى   هذا القانون  وينص. صو الفح ههذ من خالل  احلصول عليها   صوالفح
  ).٦ املادة(  هلا بذلكاملأذون يف املرافق الصحية إال ومصادرها الوراثيةعينات ال ومجع الوراثية
  لغـرض  إىل احلد الالزم   وغريهامعاجلة البيانات الشخصية    مع و جب لشرطةل ويسمح  -١١٨

واحلفاظ  نيوالنظام العام  ملالس فرض هبدف  الشرطة صالحيات ممارسةو اههاممل أداء الشرطة 
  ). الشؤون الداخلية من قانون ٣٧املادة  (يهماعل

 من قانون  ٢٨٤املادة  تنص  ،  يف اإلجراءات اجلنائية   هذه البيانات  حبماية وفيما يتعلق   -١١٩
 اإلبقاء علـى   مصاحلو،  ائيةاإلجراءات اجلن   مصلحة تطلبتكلما   على أنه  اإلجراءات اجلنائية 

 الشخصية أو العائليـة    محاية احلياة  اآلداب العامة أو   النظام العام أو  مصاحل  املعلومات، و  سرية
  إجـراءً  ويتخذ بصفته الرمسية يتصرف  الذي  شخص  جيب على ال  ،  لمتهملأو   لطرف املتضرر ل

، الثبوتية اختاذ اإلجراءات  أثناء ينوجوداملأو   يدلون بشهاداهتم الذين   األشخاص أمري أن ثبوتياً
 بياناتما علموا به من وقائع أو        باحلفاظ على سرية   التحقيق، ملفات يطلعون على  أو الذين 
__________ 

 .٤٠/٢٠١١، و٨٠/٢٠٠٨نفس املرجع السابق،  )٢٨(
 .٢٥/٢٠١٠بق، نفس املرجع السا )٢٩(



CED/C/MNE/1 

GE.14-41615 36 

يف  األمرهذا  وُيثَبت .جرمية جنائية يشكل سرارلأل إفشاء أن أيأن حيذرهم من جيب و، معينة
 توقيع الشخص  ب مشفوعاً،  ااإلطالع عليه اليت جيري    يف امللفات  ُيدرج  أو اإلجراءات الثبوتية، 
  . الذي يتلقى التحذير

   ٢٠املادة     
  املعلومات احلصول على القيود املفروضة على احلق يف 

 تعلـق امل  من االتفاقية الـرد    ١٨ و ١٧ادتني  ملاملعروضة بشأن ا  التوضيحات  تتضمن    -١٢٠
  . من االتفاقية ٢٠مبوجب املادة  املعلوماتاحلصول على  باحلق يف
على أن لكل    اجلبل األسود ، ينص دستور    من االتفاقية  ٢٠ من املادة    ٢  للفقرة وفقاًو  -١٢١
.  إىل القـانون   استناداً تهمصلح أو حقوقه قرار بشأن  ضد القانوين احلق يف االنتصاف   شخص

 تقييدبال الدستورفيها   يسمح حىت يف احلاالت اليت    القانوين يف االنتصاف  احلقتقييد   ال ميكن و
   .لحقوقل املؤقت
الرجوع  ُيرجى،  القانوين يف االنتصاف  احلق حول مزيد من التفاصيل  طالع على   ولال  -١٢٢
   .أدناه  من االتفاقية٢٢ تعلق باملادةامل الرد إىل

   ٢١املادة     
   األشخاص اإلفراج عن

 الشخص احملتجز اإلفراج عنعلى  )٣٠(االحتجازتنفيذ  ل كتاب القواعد التفصيلية  ينص    -١٢٣
 اإلفراج،وعند  . شخص حمتجز  باإلفراج عن أمر  أو   هاحتجاز إهناءب قرار  على بناء من السجن 

وبعـد   .يف تلك اللحظـة     الصحية تهحال لتأكد من ل الشخص احملتجز  طبيب السجن    يفحص
 اإلفـراج،  وعنـد . شخص احملتجز الطيب لل  امللف ُيدرج يف  تقريراً طبيب السجن ذلك، يضع   

 األمتعة وتسلم تسليم يتم التحقق من  و . حيتفظ هبا  السجن أمتعته اليت كان   الشخص احملتجز يتسلم  
  . األموالو يتسلم األمتعةالذي الشخص احملتجز  واألمتعة تسليم علىالقائم  ضابطبواسطة ال
تنفيـذ أحكـام    ل الداخليةقواعد  الكتاب  و العقوبات اجلنائية  إنفاذ مبوجب قانون و  -١٢٤
ـ عقوب انقضاء يوم من السجن  ماحملكوم عليه  األشخاص   يتم اإلفراج عن  ،  السجن إذا و .همت
يـوم   احملكوم عليـه  اإلفراج عن   يتم  ،  عطلة وطنية  أحد أو يوم   العقوبة اليوم األخري من   وافق

مصابا مبرض   الشخص احملتجز  إذا كان و. وطنيةالعطلة  ال األخري قبل  يف يوم العمل   أو السبت
أقرب مرفق    يف املؤسسة إيداعه  وىلتت اإلفراج عنه،  وقت السفر علىبالتايل  غري قادر   و،  خطري
 العـالج،   نفقـات  لتسديد  وسيلة ميلك الشخص احملتجز  مل يكن إذا  و .لتلقي العالج  صحي
الـشخص   يتم فحص  ،اإلفراج يف وقت و. لشهر األول طوال ا  هذه النفقات املؤسسة   تتحمل
__________ 

 .٤٢/٢٠١٢نفس املرجع السابق،  )٣٠(
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 تهقدر و تجزشخص احمل لا ةصحاملتعلقة ب املعلومات   وُتدرج.  الصحية تهحال لتأكد من ل احملتجز
 حباجة ا إذا كان  مم تتأكد املؤسسة  ، الشخص احملتجز  قبل اإلفراج عن  و. الطيب هيف ملف البدنية  

مبـا   الرعاية االجتماعيـة   املسؤولة عن  السلطة اإلدارية  إبالغ وجيب عليها ،  إىل أي مساعدة  
   .نتائج تنتهي إليه من

املسؤولة عـن   دارة  تتحقق اإل  ،السجنتنفيذ أحكام   ل الداخليةكتاب القواعد    ل وفقاًو  -١٢٥
 اتإجـراء   تنفيـذ  من مسجالهتحفظ   و مواإلفراج عنه  األشخاص احملكوم عليهم   استقبال
، هلذا الغـرض   ضعُو  لنموذج وفقاً خطياً تقريراً وتعد ،كتاب القواعد لللقانون و  وفقاً اإلفراج

يتـسلم  و. لشخص احملكـوم عليـه    ل شخصيال لفامل يف  بعد ذلك  وهو التقرير الذي ُيدرج   
لمحكمة ل اإلفراج وتبلغ املؤسسة  .الذي يتم اإلفراج عنه بطاقة إفراج      الشخص احملكوم عليه  

 أو إقامة  سكنحمل   تهاوالي تشملاليت   شؤون الشرطة  املسؤولة عن  لسلطة اإلدارية لو املختصة
  . الشخص احملكوم عليه

   ٢٢املادة     
احلرمان  تسجيل وعدم،  نتصافسبل اال  عرقلة أو منع تأخري  تدابري الرامية إىل  ال    

 ،مـن احلريـة    شخص علومات عن حرمان  امل واالمتناع عن توفري   ،احلرية من
  جزاءات عن ذلك وتوقيع
ـ الترضية  آليات   إحدى،  يف اجلبل األسود   ،القانوين يف االنتصاف احلق  ميثل    -١٢٦  ةالقانوني

احلـق يف   و،األضرار نالتعويض ع، واحلق يف اوىالشكتقدمي  احلق يف باإلضافة إىل ( للضحية
   .)قانون امللكية  مبوجباتمطالبتقدمي 
 يف االنتـصاف    احلـق  فردلكل   على أن  اجلبل األسود  من دستور  ٢٠املادة  وتنص    -١٢٧

ال جيـوز   ،  وعالوة على ذلك  .  إىل القانون  استناداً تهمصلح أو حقوقه ميسقرار   من القانوين
 املؤقـت  تقييدبال الدستور  فيها يسمح االت اليت حىت يف احل   القانوين يف االنتصاف احلق  تقييد  

  ). ٢٥املادة (لحقوق ل
، وبالتايل  ألحكام اإلجرائية ل مادياً ميثل انتهاكاً  احلقوق املكفولة ب وملا كان عدم التقيد     -١٢٨

 وغري العادية  العادية سبل االنتصاف القضائية   فإن من اجلائز التماس   ،  يف حماكمة عادلة   لحقل
الدرجـة   قرار حمكمـة   ضد الطعن: العادية سبل االنتصاف القانونية   وتشمل .يف هذه احلالة  

 وتـشمل .  الصادر احلكم ضد   والطعن ،الدرجة الثانية  قرار حمكمة  ضد االستئنافو،  األوىل
االسـتثنائي  ، والتخفيـف    اإلجراءات اجلنائيـة   تكرار: عاديةالغري   سبل االنتصاف القانونية  

  . املشروعية محايةطلب و حكام،لأل
مأذون  من خالل موظف   السجنأحكام   إنفاذ مشروعية مراقبة وزارة العدل وتتوىل    -١٢٩

 ،والفرديـة   العامـة  على األفعال  تفتيشال املأذون له، عند املراقبة،   موظف  وحيق لل . له بذلك 
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بينما جيب على املؤسـسة     ،  األشخاص احملكوم عليهم  ب املتعلقةالوثائق األخرى   والسجالت و 
  . سلسبشكل مراقبة لل ملوظفجناز اإ تسهيل
 العقوبات اجلنائية  إنفاذ مؤسسة خيضع موظفو ،  العقوبات اجلنائية  إنفاذقانون   ل وفقاًو  -١٣٠
وُيعاقب على التقاعس عـن      .القانون يف خالف ذلك  على ، ما مل ُينص   اخلدمة املدنية  للوائح

لسجالت، ا حفظ  يف مثل عدم االنتظام وعدم الدقة    ،  وكتاب القواعد قانون   لل وفقاً التصرف
 ،غري صحيحة و غري مكتملة تقدمي بيانات   و العدل إىل وزارة تقدمي البيانات    وعدم االنتظام يف  

   .يورو ٧٥٠ و٥٠  بنيتتراوح بغرامة

   ٢٣املادة     
  تدريب السلطات املختصة 

 القانونسلطات إنفاذ   السلطات القضائية و   و ممثل حيضر،   من االتفاقية  ٢٣  للمادة وفقاً  -١٣١
   . اجملاالتكافة عمل يف وحلقات دراسية وحلقاتمؤمترات صورة منتظمة ب

 حلقـات /سبع حلقات دراسـية    التدريب القضائي  نظم مركز  ،٢٠٠٨منذ عام   و  -١٣٢
القـانون الـدويل     مع التركيز علـى    ،مواضيع حقوق اإلنسان   خمتلف مؤمترات حول /عمل

  : اإلنساين

  احللقات الدراسية    
حلقة م  ينظبت،  جملس أوروبا  بدعم من ،  التدريب القضائي  مركز قام ،٢٠٠٨يف عام     -١٣٣
 التفاقيـة ممن يضطلعون بالتدريب علـى ا      اجلبل األسود   يف واملدعني العامني  للقضاة دراسية

  مـن االتفاقيـة    ٥ و ٣املـادتني    على احللقة الدراسية  ركزتتو. األوروبية حلقوق اإلنسان  
مركز  بالتعاون مع ،  التدريب القضائي  مركزقام   ،يف نفس العام  و. األوروبية حلقوق اإلنسان  

  املـشورة بـشأن    مركزو ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا،    ،  وحقوق اإلنسان  الدميقراطية
 واملدعني للقضاة بتنظيم حلقة دراسية، مقرا له لندن الذي يتخذ من يف أوروبا احلقوق الفردية

األوروبيـة حلقـوق     مبوجب االتفاقية  يةمن احلر  غري القانوين  واحلرمان التعذيب بشأن حظر 
  . اإلنسان
] لالحتاد األورويب [برنامج مساعدات ما قبل االنضمام       يف إطار و ،٢٠١١يف عام   و  -١٣٤
 من خالل  املنفذ،  قانون اإلجراءات اجلنائية  ل ديداجل مشروع التوأمة  تنفيذدعم  ل ٢٠٠٩لعام  

قانون اإلجـراءات    تدابري على دريبت، مت تنظيم    فرنسا ومجهورية اجلبل األسود  شراكة بني 
 املنطقة الشمالية مـن    من الوظائف القضائية  لشاغلي تنتهك حقوق اإلنسان   اليت قد  اجلنائية

). نـوفمرب /تشرين الثـاين  ( اجلبل األسود املنطقة اجلنوبية من    و) سبتمرب/أيلول( اجلبل األسود 
 هوحريات حقوق اإلنسان فروضة علىالقيود امل:  بالدراسةالتدريب اليت تناوهلااملواضيع  ومشلت

 األحـراز  ومـصادرة    والتفتيش،  )وإجراؤه هشروط( الشرطةلدى   حتجازالا: أثناء التحقيق 
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الكرامـة    بـاحترام  املتعلقة، والقيود   من قبل الشرطة   لإلدعاءاملعلومات  العائدات، وتوفري   و
علـى  غري القانونيـة    ، والقيود   )الفحوص الطبية إجراء  (للشخص   املادية   سالمةوالاإلنسانية  

   .وما إىل ذلكحقوق اإلنسان وحرياته، 
االحتـاد   بتمويل مـن  وجرائم احلرب،   العدالة و  مشروع يف إطار و العام، ويف نفس   -١٣٥

 يف  حقوق اإلنـسان  املؤسسات الدميقراطية و   مكتب شراكة بني تنفيذ من خالل    باألورويب و 
معهد األمم  و ؛سابقاًليوغوسالفيا   ة الدولية احملكمة اجلنائي و ؛منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    

قليمي على الصعيد اإل مائدة مستديرةُنظم اجتماع   ،  والعدالةاجلرمية  بحوث  ل املتحدة األقاليمي 
 ةلاالعدمشروع  ويهدف  . التدريب القضائي  مع مركز  بالتعاون التدريب القضائي  ملؤسسات

 قضايا جرائم  لتعامل مع يصبح مبقدورها ا  ل يف املنطقة  النظم القضائية   تعزيز إىل احلرب جرائمو
   .الدولية  للمعايريوفقاً الشديدة التعقيدرب احل

 املشورة  مركزو،  وحقوق اإلنسان  مركز الدميقراطية  بالتعاون مع و ،٢٠١٢يف عام   و  -١٣٦
 مركز التدريب القضائي  نظم   ، له مقراً لندن   الذي يتخذ من   يف أوروبا   احلقوق الفردية  بشأن
  العمـل  وتلقت حلقة .  والتشريع اجلنائي  اإلنسان االتفاقية األوروبية حلقوق   حول عمل   حلقة

 منظمة األمن والتعاونبعثة من  ، و بودغوريتشا يف املتحدة األمريكية  سفارة الواليات  دعماً من 
أيرلندا الشمالية  العظمى و ربيطانيا  اململكة املتحدة ل   سفارةمن  و ،اجلبل األسود أوروبا لدى    يف
للسلطة  القدرات املؤسسية  تعزيز ملسامهة يف هتدف إىل ا    العمل حلقة توكان. وريتشابودغ يف

 مع اهتاوممارس ةالوطني ة اجلنائي اتالتشريع مواءمة من خالل تسهيل   اجلبل األسود يف   القضائية
 حظر التعذيب  :تناوهلا النقاش يف حلقة العمل    اليت   احملددة ومشلت املواضيع . املعايري األوروبية 

 ادعاءات التحقيق الفعال يف  و؛  اهتاممارسو اجلبل األسود  مبوجب تشريعات  عاملة الالإنسانية وامل
التركيز بشكل خاص    مع ،التفاقية األوروبية  ل وفقاً االحتجازو ؛املعاملة الالإنسانية التعذيب و 

 تفـاعلي  حتليـل و صربيا؛ يف مجهورية  اجلنائية ءاتاإلجراتعديل تشريعات   املمارسة و  على
فـاهيم  ملا ومـدخل إىل   وصـربيا؛  اجلبل األسود : اإلفراديةدراسات  ال - ابق القضائية للسو

واملعاملة  حظر التعذيب و ؛ اإلنسان قوق حل من االتفاقية األوروبية   ٨ و ٦ و ٣ للمواد األساسية
 احلقـوق اإلجرائيـة   و ؛ اإلنـسان  قوقحل من االتفاقية األوروبية   ٣مبوجب املادة    الالإنسانية

األدلـة   مقبوليةو الفعال؛ التحقيق -  اإلنسان قوقحل من االتفاقية األوروبية   ٣مبوجب املادة   
ـ و اجلبل األسود  اتيف تشريع  بشكل غري قانوين  دلة  على األ احلصول  و مقبوليـة  و؛  اهتاممارس

بشكل  على األدلة احلصول  و،   اإلنسان قوق حل من االتفاقية األوروبية   ٦مبوجب املادة    األدلة
 األدلـة احلصول علـى    و اإلنسان   قوق حل من االتفاقية األوروبية   ٨ادة  امل مبوجب غري قانوين 

  .  اإلنسانقوق حلمن االتفاقية األوروبية ٣ ملادةاانتهاك ب

   العمل الدولية حلقات/ؤمتراتامل    
 املدعي العام ، ومكتب   رئيس االدعاء العام   مكتب نمممثلون  ، حضر   ٢٠٠٩ عام يف  -١٣٧
 تراثاملعين ب  املؤمتر اإلقليمي  ،احلربجرائم  واإلرهاب و  الفسادو ةجلرمية املنظم املعين با  اخلاص
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 القانون يف جامعة كلية وتولت .املنطقة بلدانعلى  وتأثريها سابقاًيوغوسالفيا احملكمة الدولية ل
 كرواتيا مجهوريةالعدل يف   لوزارةةالقضائية التابع مع األكادميية التعاونب  تنظيم املؤمتر،زغرب

   .غري احلكومية نظماتاملعدد من و
 للقضاة  عمل دولية  حلقة يف حماكم اجلبل األسود   من، شارك ممثلون    ٢٠١١ويف عام     -١٣٨

 وزارة العدل  بني تعاوين كجهد  العمل حلقة  تنظيم وجاء .الالجئني قانون تنفيذالقائمني على   
ضية األوروبية املفو بدعم منو، لشؤون الالجئني  املتحدة  األمم يةفوضوماهلرسك  لبوسنة و يف ا 

غـرب  من منطقة    قضاةاحللقة   وضمت). TAIEX مكتب تبادل معلومات املساعدة التقنية    (
 املمارسـات  تبادل أفـضل   غرضب اللجوءاالت  املراجعة القضائية حل  ب ممن يضطلعون  البلقان

  . واملعارف واخلربات
 يةت الطب خالقيااأل يومني حول  استمر اجتماع ٢٠١٣يف اجلبل األسود عام     وُعقد    -١٣٩

 اجلبل األسود يف   العدل الذي نظمته وزارة   االجتماع،وتناول   .السجون والرعاية الصحية يف  
 يف نع التعـذيب األوروبية مل لجنةالو معايري جملس أوروبا: ، منهامواضيععدة  ،  أوروبا وجملس
تقييم ، و الصحة العقلية و السجون؛ يف الرعاية الصحية قواعد توفري   الطبية و  خالقياتاألجمال  

االستـشارات  ، و عند استقبال احملتجـزين    الفحص الطيب و ؛يف السجون  االحتياجات الطبية 
   .وما إىل ذلك والوثائق، ،الطبية

   ٢٤املادة     
   الضحايا حقوق
تـنص  ،  االتفاقية  من ٢٤ من املادة  ١ يف الفقرة  الوارد "الضحية"بتعريف   فيما يتعلق   -١٤٠
 يعين "الطرف املتضرر "تعبري   أن   على اجلبل األسود نائية يف   اجلاإلجراءات   من قانون  ٢٤املادة  

جـراء   من للخطرتعرضت   أو امللكية ه يف حق  أو ةشخصيحقوقه ال  انتهكت الشخص الذي 
   .جرمية جنائية

  من دسـتور ٦املادة تنص ،  من االتفاقية١٧ تعلق باملادةامل الرد كما هو موضح يف  و  -١٤١
أن احلقـوق   ويـنص علـى     ،  واحلريات قوقاحل يكفل داجلبل األسو  على أن  اجلبل األسود 

 احلقيقـة  مبـدأ و. اآلخرين وحرياهتم  احترام حقوق  وجيب على اجلميع   ،مصونةاحلريات  و
جيب علـى    املبدأ، مبوجب هذا و. لإلجراءات اجلنائية  األساسية أحد املبادئ  هو واإلنصاف

أن تثبت   يف اإلجراءات اجلنائية   األخرى املشاركة السلطات احلكومية   و النيابة العامة و كمااحمل
وأن تبحـث   ،  وعـادل  قانوين قرار بإصدار  ذات الصلة  الوقائعمجيع  بشكل كامل   و بصدق

   .صاحله يفاليت تكون  وتلك املتهم مجرُِّت الوقائع اليتاالهتمام  وتثبت بنفس الدرجة من
مـن  ية الـشهود    مايف احملكمة حل  ُتتخذ   تدابري على اإلجراءات اجلنائية  ينص قانون و  -١٤٢

تنطبـق  اليت  هي األساليب   ، و م واستجواهب الشهود ملشاركةخاصة   أساليبعلى  و ،الترهيب
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). ١٢٤-١٢٠ املـواد ( يف اإلجراءات اجلنائيـة    املتهماستجواب  عند   حسب االقتضاء  أيضاً
، )األوامـر والقرارات و األحكام  ( يف اإلجراءات اجلنائية   القرارات إصدار فيما يتعلق بكيفية  و
ـ  أصحابلألشخاص   شفويا القرارات ُتبلغ،  خالف ذلك على  القانون   ا مل ينص  وم صلحة امل
  ). ١٩١ املادة( يف حال غياهبمموثقة  نسخةب بإبالغهم أو هم،يف حالة وجود، هافي قانونيةال

إىل أن   ،سـيادة القـانون    دميقراطية تقوم على    دولة باعتباره ، اجلبل األسود  يطمحو  -١٤٣
كما أن   .ممكنبأسرع وقت   اجلنائية   اجلرائمهتا حسَم   كفاءو ته املختصة استقالل سلطا  يكفل

ركـز  تتجهوده اإلصالحية   فإن    وبالتايل ،االحتاد األورويب  لعضوية  مرشح بلد اجلبل األسود 
  . هوحرياتمحاية حقوق اإلنسان تعزيز و بشكل خاص على

غـري   أعمالم عن   الناجضرر  ال التعويض عن  اجلبل األسود احلق يف    دستور ويكفل  -١٤٤
بـصورة غـري    حريته   ُتسلب أن الشخص الذي   من الدستور تنص على    ٣٨املادة  ف .قانونية
مـن   احلصول على تعـويض  له   حيق بصورة غري مشروعة،   ُيدان أو،  غري مشروعة  أو قانونية
  . الدولة
 آخـر بشخص  اًضرركل من حيدث   فإن   )٣١(،وجرب األضرار العقود   مبوجب قانون و  -١٤٥

 جانبـه  طأ مـن خل مل حيدث نتيجة  أن الضرر    ما مل يثبت  ،  الضرر  عن لتعويضزماً با مليكون  
ممتلكـات   اخنفاض قيمـة   يعينالضرر  فإن  ،  هذا القانون  باملعىن املقصود يف  و). ١٤٨ املادة(
أمل  إحلاقأو ، )األرباح مستقبالً فقدان( ازديادها أو احليلولة دون ،)اخلسارة الفعلية(لشخص ا

 أو الكرامة الشخـصية  انتهاك  عنفضالً ،فيه اخلوفبث  آخر أو    بشخص نفسي أو جسدي
حيق ،  قانونالمبوجب  و). ١٤٩ املادة() املاديالضرر غري   ( اعتباري شخص سمعةاإلضرار ب 

 ينتـهك  أي إجراء  وقفختصة  امل اتسلطغريها من ال  كمة أو   احمل أن يطلب من   لكل شخص 
، شخـصيته حقوق  غري ذلك من    و و العائلية الشخصية أ  تهحياأو  ،  ية اإلنسان تهشخصي سالمة
 علـى  ١٦٧-١٦٤ تـنص املـواد   و ).١٥١ املادة( نيعتبارياال األشخاص مسعة  عن فضالً

عـن   ني، االعتباري واألشخاصغريهم من األشخاص    و رجل أعمال،  شركة أو   أي مسؤولية
حيدث  ت اليت يف احلاال  احلماية الكافية  توفري هذه األحكام وتكفل  .  اليت يتسببون فيها   األضرار

  علـى أن   حيث تـنص   ،فيما يتعلق بالعمل    أو ،العمل أثناء بشخص آخر  اًضرر موظف فيها
الـشخص   أثبتإذا  (خالف ذلك    على ما مل ينص القانون    املسؤولية يتحمل صاحب العمل 

 الذي على أن الشخص   ٢٠٠ وتنص املادة . )بصورة سليمة  تصرف أنه الضرر أحدث الذي
كما جيب علـى    . جنازةالعادية لل  التكاليف تعويضيكون ملزما ب   شخص ما  تسبب يف وفاة  ي

 الضرورية األخرى التكاليف  و املتكبدة صاباتلإل العالج الطيب  تكاليف تعويض هذا الشخص 
  . على العمل بسبب عدم القدرة  عن املرتبات املفقودةفضالً، العالجب املرتبطة

__________ 

 .٤٧/٢٠٠٨نفس املرجع السابق،  )٣١(
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سـوء احلالـة     أو اجلسدية اإلصابةيف حالة    الضرر نع التعويض ٢٠٢ املادةوتنظم    -١٤٦
 يتسبب يف سوء    آخر أو  بشخص إصابة جسدية  لحقي كل من   تنص على أن   حيث الصحية،

 فضالً،  املتصلة بذلك  وغريها من التكاليف   تكاليف العالج  ه عن تعويضملزم ب  حالته الصحية 
 املصاب خص الش فقدإذا  و . العالج أثناءعلى العمل    بسبب عدم القدرة   عن املرتبات املفقودة  

مواصـلة   تبددت أو تضاءلت احتماالت    أو إذا  ،بشكل دائم  احتياجاته ادتدزا أو إذا  ،مرتبه
بلـغ حمـدد    مب أقساط منتظمة  دفع ب ملزماًالشخص املسؤول   يكون  ،  ترقيه أو ه الوظيفي تطور

علـى   القـانون    نفس، ينص   ر أعاله وذكامل ادياملضرر  ال باإلضافة إىل و. املصابللشخص  
األمل  نقـدي عـن   التعويض  ويتقرر ال ). ٢١٢-٢٠٦ املواد( املادي الضرر غري  عن تعويضال

، املظهر اجلسدي  وتدهور،  العمل نشاطلتقلص   املتكبد نتيجة  النفسي ألملوا،  املتكبد اجلسدي
كذلك و ،شخص قريب  أو وفاة  شخصيةال قوقاحلأو   احلريةأو   الشرفأو   سمعةالوانتهاك  

اخلـوف  األمل و  شدة، وخصوصا    القضية مالبسات أنإىل    احملكمة اطمأنت إذاو. وفعن اخل 
األضرار  تعويض بغض النظر عن  ،  العادلة التعويضات ا تقرر ، فإهن ذلك تربر،  ة استمرارمها ومد
 أن تقرر  جيوز للمحكمة  شخص ما،  حالة وفاة  يفو. حالة عدم وجودها   وكذلك يف ،  املادية
 آالمما حلق هبم مـن        عن  عادال اتعويض) اآلباء واألمهات واألطفال و  الزوجة( أسرته فرادأل

لفتـرة   مع املتـوىف   كانوا يعيشون  إذا اإلخوة واألخوات  إىل هذا التعويض  جيوز منح . نفسية
لـزوج  ل تقـرر  جيوز للمحكمة أن  شخص ما،   اجلسيم ل  حالة العجز  يفو .من الزمن  طويلة

 تقريـر  كما ميكن . نفسية آالمما حلق هبم من       عن  عادالً اًتعويض واآلباء واألمهات  واألوالد
وحيق  .من الزمن  طويلةفترة  ل املتوىف مع عاش إذا من خالل زواج عريف    للزوج هذا التعويض 

  . احلصول على تعويض عادل  قبل مولدهجنيناً فقدوا طفالًباء واألمهات الذين لآل
ـ  يعتقد أن  الشخص الذي فإن  ،  الشرطة بعمل وفيما يتعلق   -١٤٧ ـ  هحريات قـد   ه وحقوق

 ءماية القـضا  حب له التمتع ق  حي ،الشرطة مهام ألداء نتيجة تعرض ألضرار  أنه قد  أو ،انتهكت
   ).١٧ املادة( الداخلية الشؤونقانون  لوفقاً، الضرر نع تعويضاحلصول على و

 بصورة غري قانونية أو    حيرم الذي على أن الشخص   قانون اإلجراءات اجلنائية  وينص    -١٤٨
 التعويض عـن  ، واحلق يف    يكون له احلق يف رد اعتباره      ظلماً ُيدان أو تهمن حري  غري مشروعة 

. )١٣املـادة   ( املنصوص عليها يف القانون    األخرى  عن احلقوق  فضالً من قبل الدولة،   الضرر
عقوبة  الذي ُوقِّعت عليه شخصللُمستحقاً  اإلدانة اخلاطئة ضرر عن احلق يف التعويض  ويكون  
نتصاف النتيجة  وبعد ذلك،   و،   مدة العقوبة  قضاء  من يأُعفلكن   أُدين الذي  أو ،ملزمة جنائية
 كـم حباملُـدان    الشخص رئُب أو بصورة هنائية،  اجلديدة اإلجراءات أوقفت،  استثنائي قانوين
  : يف احلاالت التالية، إال تهمةال تفضُر أو ،ملزم

بسبب تنازل املدعي    التهمة برفض حكم صدور أو عند توقف سري القضية     )أ(  
مـن   التنازل يتمشريطة أن   ،  اجلديدة اإلجراءاتاملدعي اخلاص عن االدعاء أثناء      الثانوي أو   

   املتهم؛ تفاق معاال خالل



CED/C/MNE/1 

43 GE.14-41615 

بـسبب عـدم     حكم خاللمن   ديدةاجلجراءات  اإليف  االهتام    رفض عند  )ب(  
   ؛أمام احملكمة املختصة االدعاء املأذونة النيابة تويلو ، احملكمةاختصاص
عن تعويض احلصول على  الذي متت تربئته ملدان أواشخص حيق لل ال  عندما    )ج(  
 يف زائفـة  اعترافـات اإلدالء ب  من خـالل   اإلجراءات اجلنائية  يف سري  عندما يتسبب الضرر  

أثنـاء   البياناتثل هذه   اإلدالء مب  من خالل  إدانتهيف   تسبب أو أو غري ذلك،   التحقيق األويل 
   ؛ لذلككان مضطراً إال إذا اإلجراءات،

احلـق يف   ميكن أن يتصل    ،  متزامنة جرائم جنائية بارتكاب   دانةاإللة  حايف    )د(  
 التعويض فيمـا    تقرير شروطاليت تستويف   اجلنائية    اجلرائم بفرادى أيضاً الضرر التعويض عن 

  . هبا يتعلق
 حـصراً  تتأسس يتالوهي القواعد    ،الضرر املسؤولية عن قواعد  ينص القانون على    و  -١٤٩
ويـأيت   . من احلرية  القانوينغري   واحلرمان اإلدانة اخلاطئة  علىأي  ،  الظروف املوضوعية  على
.  الشخصية تهوحري الشخصية ته وكرام هوممتلكاتاإلنسان   محاية حقوق رغبة يف   نتيجة لل  ذلك
 بعدم اإلدانة،  ملزم كمحب هاانتهاؤ  أو ،اإلجراءات تم وقف ي عندما قانوينغري   االحتجاز عتربوُي
 إىل اخلاطئة أو اإلدانة من احلريةغري القانوين احلرمان كن أن يؤدي   ميو .االهتام رفضب كمحبأو  

. غري املادي املادي و  الضرر مبلغ التعويض عن   تقييم احملكمةوتتوىل  . غري مادي  أو ضرر مادي 
 ٤ ٠٠٠و ٣ ٠٠٠ تتراوح بني تعويضاتيتم كل شهر تقرير     ،املستقرةلسوابق القضائية   ل وفقاًو

  . وأوجه التقصريالعقود  يف قانون حسب املالبسات احملددة ،لقانويناغري  االحتجاز نعيورو 
 جرائم  ضحايا لتعويض االتفاقية األوروبية  على   ٢٠٠٩  عام يف اجلبل األسود  صدقوقد    -١٥٠
وقد . ٢٠١٠يوليه  /متوز ١يف   لجبل األسود ل حيز النفاذ بالنسبة  دخلت االتفاقية    و .)٣٢(العنف
 تعـويض ضـحايا    ينظم مستقلعتماد قانون   ألساس القانوين ال  ا التصديق على االتفاقية   هيأ

مشروع  وضع ٢٠١٣لعام   احلكومة برنامج   توخىي،  يف هذا السياق  و .ةاملتعمد جرائم العنف 
هـذا  ينص مشروع  ،  مبادئ االتفاقية   مع متشياًو .نائيةاجلرائم  اجل تعويض ضحايا  قانون بشأن 

ـ و ة،املتعمـد جرائم العنف   ضحايا  النقدي ل  احلق يف التعويض   علىالقانون    اًشـروط  ضعي
االضطالع املسؤولة عن    السلطات نيعّيو،  يف احلصول على تعويض   عمال احلق   إل وإجراءات

 لحدودالعابرة ل  احلاالت تعامل مع اليت ت  والسلطات ،احلق يف التعويض   يف والبتات  جراءباإل
  . يف هذه احلاالت اليت تطبق واإلجراءات

 حقوق ضحايا حلماية تدابري املشار إليها أعاله وال حكاماأل  األسود يف اجلبل  مل تطبق و  -١٥١
 الختفاء القـسري   ل حباالت فيما يتعلق  إجراءات جنائية   أي مل جتر حيث   ،االختفاء القسري 

   .االتفاقيةالوارد يف  عىنبامل

__________ 

 .٦/٢٠٠٩ املعاهدات الدوليةنفس املرجع السابق،  )٣٢(
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  حـاالت  مالبـسات حتديد   مبحاولة املعنية اجلمعياتتكوين   باحلق يف  وفيما يتعلق   -١٥٢
 ٢٤ من املادة  ٧املشار إليها يف الفقرة      ضحايا االختفاء القسري   ومساعدة اء القسري االختف
كمـا   . الدستور مصونة مبوجب  تكوين اجلمعيات  أن حرية  جتدر اإلشارة إىل  ،  االتفاقية من

عقـب  ، هـا في  واملشاركةوغريهاالنقابية   السياسية و  اجلمعيات تشكيل حرية يكفل الدستور 
علـى   أي شخص  وال جيوز إرغام  . تهاموافقاشتراط  دون  وملختصة   السلطة ا  لدى هاتسجيل

مـن   السياسية وغريهـا  اجلمعيات الدولة تدعمو .مجعية من اجلمعيات االنضمام إىل عضوية  
   ).٥٣ املادة(الدعم  ذلكمن  مصلحة عامة تتحقق ماحيثاجلمعيات 

 هاحلكومية وتـسجيل  غري ا  املنظمات  إنشاء )٣٣(غري احلكومية  املنظمات قانونوينظم    -١٥٣
   .ئها وأداهاعمل  علىتؤثر اليت املسائل من  ذلكغري وها،ومتويل تسجالال من واستبعادها

غـري   واملنظمـات  اجلبل األسود  بني حكومة  للتعاون جملس ٢٠١٠يف عام    وأنشئ  -١٥٤
 .غـري احلكوميـة    واملنظمات اجلبل األسود  بني حكومة  تعزيز التعاون  هبدف )٣٤(احلكومية

 اجلبل األسـود   بني حكومة  والتعاون تعزيز العالقة  عدة مهام، من بينها    اجمللسدت إىل   وأُسن
إنشاء آليـات    تسهيلو للمواطنني؛ احلياة والعمل  حتسني نوعية  بغية غري احلكومية  واملنظمات
يف  غري احلكومية ذات الصلة    املنظمات مشاركة دعمو الشراكات؛تطوير  للتعاون و  مؤسسية

. الـربامج التـشريعات واالسـتراتيجيات و     ةمناقشيف  و ،لعامة وتنفيذها ا وضع السياسات 
  . عضوا٢٤ً يضمو، لحكومةلممثل  هو، لمجلس رئيسول

   ٢٥املادة     
   محاية األطفال

 الدسـتور  يكفلها الطفل محاية خاصةوألم ل تتوفر، اجلبل األسوديف  مبوجب القانون   -١٥٥
 يتمتـع  أن الطفـل   ينص الدستور على  و . األخرى التشريعات وعدد من ) ٧٣-٧١ املواد(

االستغالل أو   من محاية خاصة  وُتكفل له  ،ودرجة نضجه عمره  ل ناسبةامل باحلقوق وااللتزامات 
 االسـتغالل أو    أي نوع آخر مـن     أو االقتصاديةأو   اجلسديةأو   إساءة املعاملة الفسيولوجية  

   ).٧٤ املادة( اإلساءة
منـع   يف جمال  اجلنائية عدد من اجلرائم   على األسوداجلبل    يف ينص القانون اجلنائي  و  -١٥٦

قـانون  اليـنص   ،  يف هذا السياق  و . على ذلك  عاقبةاملو  غري مشروعة   بصورة ألطفالانتزاع ا 
بصورة غري قانونية    حيتجز طفال أو ينتزعه    فكل من . األطفال جترمي انتزاع  على) ٢١٧ املادة(
 حيـق هلـا    مؤسـسة  آخر أو  شخصأي  أو    عليه، أو الوصي  ،بالتبين أو والديه ،  والديه نم

__________ 

 .٣٩/٢٠١١ األسوداجلريدة الرمسية للجبل  )٣٣(
 األسوداجلريدة الرمسية للجبل    قرار إنشاء جملس التعاون بني حكومة اجلبل األسود واملنظمات غري احلكومية،             )٣٤(

٢٨/٢٠١٠. 
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 عقوبةل أوغرامة  عرضة لل  يكون ،شخص معني ل الوصاية عليه نح  مب إنفاذ قرار  مينع أو،  تهحضان
 طريقـة  حيـدد  السلطة املختصة  من إنفاذ قرار  مينع وكل من  .عامني ملدة تصل إىل   السجن

 أوغرامـة   عرضة لل  يكون قريب آخر  أوالديه  وو الطفل الشخصية بني  العالقات احلفاظ على 
 أية أو  اجلرمية لتحقيق مكاسب   ويف حال ارتكاب  . احدةتصل إىل سنة و   ملدة   السجن عقوبةل

ـ شـديد    خلطر هأو تعليم  أو تربيته  لطفلاصحة  تعرضت   أو إذا  ،أخرىوضيعة   دوافع ة نتيج
كما  .مخس سنوات و ثالثة أشهر  تتراوح بني   ملدة السجنعقوبة  ل عرضة اجلاين لذلك، يكون 

الوضـع   يغريعلى أن كل من       القانون وينص .جرمية جنائية للطفل   تغيري الوضع العائلي   ُيعد
 السجنعقوبة  ل يكون عرضة  طريقة أخرى أي   أو أو التبديل  عن طريق اخلداع   للطفل العائلي

 لطفـل  الوضع العائلي   دون قصد  يغري وكل من  .سنوات ثالثوثالثة أشهر    تتراوح بني ملدة  
دة تـصل إىل    مل السجنعقوبة  ل يكون عرضة  طريقة أخرى أي  ب ال أو األطف تبديلعن طريق   

  ). ٢١٨ املادة( أيضاً توجب العقاب نائيةاجلرمية اجل ارتكاب هذه حماولةكما أن . واحدةسنة 
يف  ينص القانون اجلنائي   لزمة،املتشريعات  باملخالفة لل  التبين محاية األطفال من   وبغية  -١٥٧

 ٤٤٥ تنص املادة  إذ .التبين غرضب االجتار باألطفال هي   منفصلة ئيةجرمية جنا  على اجلبل األسود 
 يتبىن أو أي شخص   ،لزمةاملتشريعات   لل اًانتهاك تبنيه غرضب طفال ينتزع أي شخص  على أن 

ـ   يبيع أو يشتري أي شخص   أو ،التبين مثل هذا  يف توسطي أو الطفل،مثل هذا    أو  سلمأو ي
مثل هذا   خيفي أو يأوي أو   الرابعة عشرة من العمر،   مل يتجاوز   آخر   اًشخص هلذا الغرض ينقل  

 وكل من يعتاد   .سنوات مخسو سنة   بني تتراوحملدة   سجنيعرض نفسه لعقوبة ال    ،الشخص
يعرض نفسه   أشخاص آخرين  مع منظمةبصورة   اارتكاهب أو يشارك يف   هذه األنشطة  ممارسة
   .ثالث سنوات ال تقل عن السجن ملدة لعقوبة
 أن القانون اجلنائي   جتدر اإلشارة إىل  ،  من االتفاقية  ٢٥ من املادة    ١ فقرةال ويف سياق   -١٥٨

تـنص   إذ .البشر وهتريبدود الدولة غري القانوين حل العبور جرمية ينص على اجلبل األسود يف  
عرب شخاص آخرين النقل غري املشروع أل كل من يتورط يف على أن  ٤٠٥  من املادة  ٢ الفقرة
أو عبورها    قانونية بطريقة غري  احلدود من ختطي   آخر اشخص نكِّمي أو ،اجلبل األسود  حدود

 تتراوحملدة   بالسجنعليه   لحكمل يكون عرضة ،   ابتغاًء للكسب  مشروعةواإلقامة بصورة غري    
ـ  مشدد شكل   ينص القانون على  ،  مع االتفاقية  متشياً و .سنوات مخسو ثالثة أشهر  بني ذه هل

إسـاءة اسـتخدام   ، من خالل  منظمةبصورة أشخاصعدة  بل من قِ  يف حال ارتكاهبا   اجلرمية
أو إقامتهم   جيري التمكني لعبورهم   األشخاص الذين  حياة أو صحة   يهدد على حنو  أو السلطة

 اجلـاين  عاقبهذه احلالة، يُ   فيف .من الناس  عدد كبري  هتريب أو إذا مت  ،  مشروعةغري  بصورة  
   .سنواتوعشر  تتراوح بني سنة ملدة بالسجن
 جتـرمي  على اجلبل األسود يف   ينص القانون اجلنائي  ،  اليقني القانوين  ضمان غرضوب  -١٥٩
،  من االتفاقيـة   ٢٥ ملادةمن ا ) ب(١ لفقرةل وفقاًو). ٤١٥-٤١٢ املواد( قانوينغري ال  االجتار
 مستندا فكل من يصطنع  . املستندات تزوير على جترمي  اجلبل األسود   يف التشريع اجلنائي  ينص
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 ،حقيقـي  كمستنداستخدامه   بقصد اًحقيقي يغري مستنداً أو   ،اًمزور اًمستند يصدر أو ا،مزور
عليـه   حيـصل  أو،   حقيقـي  وكل من يستخدم هذا املستند املزور أو غري احلقيقي كمستند         

 ارتكبتإذا  و. تصل إىل ثالث سنوات    ملدة   عليه بالسجن  للحكم عرضة ه، يكون الستخدام
 أو كمبيالـة أو     أو وصـية   بشأن مستند عام  ادة  امل  من هذه  ١الفقرة   املشار إليها يف   اجلرمية
االحتفاظ  اليت جيب  غريها من السجالت   أو الرمسية العامة أو السجالت  أو سجل من     شيك،

بـني ثالثـة     تتراوح ملدة   عليه بالسجن  للحكم عرضةيكون   اجلاين، فإن   مبوجب القانون  هبا
. أيـضاً  توجب العقـاب   ئيةنااجلرمية  اجل ارتكاب هذه  حماولةكما أن    .مخس سنوات و أشهر

رائم اجل، وهي   املستنداتتزوير  ل حاالت خاصة على   قانونينص ال ،  هذه اجلرمية  باإلضافة إىل و
  . كاذب حمتوى ملصادقة علىعلى االتحريض و الصفة الرمسية ثبتي مستند تزويرل نائيةاجل

مجيع  ول يف االعتبار األ  جيب أن يكون   ،اجلبل األسود يف   )٣٥(قانون األسرة  مبوجبو  -١٦٠
ملزمـة  دولة  ال، فإن   وعالوة على ذلك   .للطفل املصلحة الفضلى هو   الطفلب األنشطة املتعلقة 

اإلمهال وسـوء    الطفل من  التدابري الالزمة حلماية  اختاذ مجيع   و ،الطفلتعزيز حقوق   احترام و ب
، هاالـد و من هم  الطفل يف معرفة   حقوق هذا القانون  وحيدد). ٥املادة  ( واالستغالل املعاملة
حلفاظ على  وا،  أي شخص آخر   قبل الوالدين الرعاية من قبل  احلق يف   و ،مع والديه عيش  ويف ال 

الظروف املعيشية  أفضل واحلق يف احلصول علىمعه،  ال يعيش الذي مع الوالد عالقة شخصية 
رغبـات  القدرات و  لل وفقاًالتعليم  كاملة، واحلق يف     و بصورة سليمة  لتنشئته املمكنةالصحية  و
 ويـنظم ). ٦٨-٦١ املـواد (قانون   لل وفقاً تكون مقيدة ، اليت قد    وغريها من احلقوق  يول  ملاو

 ،والرعاية ،، والتبين بني اآلباء واألبناء  العالقة  للطفل، و  الوضع العائلي   منها مجلة أمور،  القانون
  . الوصايةو

 أن يعرب  اخلاصة آرائه تكوين قادر على ال الطفلمن حق   أن  على   قانون األسرة وينص    -١٦١
اليت  مجيع املعلومات  على يف الوقت املناسب   حيصلأن   احلق يف  طفلولل .حبرية عن تلك اآلراء  

 اليت تؤثر  يف مجيع املسائل   راء الطفل آل  االعتبار الواجب  وينبغي إيالء  .آرائهتشكيل  حيتاجها ل 
وجيـوز  . نضجهدرجة  و الطفلسن لوفقاً، حقوقه فيها تتقرر اليت  اإلجراءاتويف كافة  ،عليه

 اليت يف مجيع اإلجراءات   بشكل مباشر وحبرية   آرائه عن   للطفل من سن العاشرة فأكثر أن يعرب      
 مبـساعدة  أو من تلقاء نفـسه    إما،  وجيوز للطفل من سن العاشرة فأكثر     . حقوقه فيها تتقرر

حقه  إعماليف  وطلب املساعدة السلطة اإلدارية أو خماطبة احملكمة، مؤسسة أخرى شخص أو 
يف  مناقشة غري رمسية   من خالل  آراء الطفل  السلطة املختصة  وتثبت .حبرية آرائه لتعبري عن يف ا 
اإلرشاد  أو هيئة  سلطة الوصاية مع   املدرسة أو من   طبيب نفسي  بالتعاون مع  مناسب، مكان

   .الطفل خيتاره شخص وحبضور ،يف العالقات األسرية متخصصة مؤسسة أخرى أو األسري
 األطفال يف البحث عن   لتقدمي املساعدة  دولة أخرى  من اًطلب بل األسود اجل تلقى إذاو  -١٦٢

 آباؤهم أو أمهاهتم أو األوصياء      تعرضي الذيناألطفال  أو  ،  لالختفاء القسري  الذين يتعرضون 
__________ 

 .١/٢٠٠٧ األسوداجلريدة الرمسية للجبل  )٣٥(



CED/C/MNE/1 

47 GE.14-41615 

ـ   األسـر  األطفال الذين يولدون أثناء     أو ،القسري  لالختفاء عليهم  لالختفـاء   تألم تعرض
  يف  بطريقة مـسؤولة   هذا الطلب  تعامل مع مكاهنم، يتم ال  والتعرف عليهم وحتديد    ،  القسري

  . الوقت املناسب
اجلبل  قانونفإن   من االتفاقية،  تنفيذ هذه املادة   على الرد يف بداية  بالفعل أشريكما  و  -١٦٣
 األنظمـة و الدسـتور  يكفلـها الطفل حبماية خاصة،    واألم  األسرة و ينص على متتع     األسود
 دولـة طـرف   ك اجلبل األسود اليت دخل    قوق الطفل حبتعلقة  الصكوك الدولية امل  و،  األخرى

الطفل تفاقية حقوق   الربوتوكول االختياري ال  و ،)٣٦(١٩٨٩ لعام   الطفل  اتفاقية حقوق  - فيها
االختياري التفاقيـة حقـوق     الربوتوكول   و ،)٣٧( املسلحة الرتاعاتيف   اشتراك األطفال  بشأن

   .)٣٨( البغاء ويف املواد اإلباحية يفاألطفالالطفل بشأن بيع األطفال واستغالل 

   الدولية الرئيسية امللزمة للجبل األسود اإلنسانحقوققائمة صكوك   -رابعاً  
  : الدولية الرئيسية، مبا فيها اإلنسانحقوقاجلبل األسود دولة طرف يف صكوك   -١٦٤
  ؛)وبروتوكوله االختياري(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  •
  الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذياالختياريتوكول الربو •

  ؛يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام
  ؛العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية •
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية •

  ؛)وبروتوكوهلا االختياري( أو املهينة
  ؛العنصرياالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز  •
  ؛)بروتوكوهلا االختياريو( أشكال التمييز ضد املرأة مجيعاتفاقية القضاء على  •
  ؛اتفاقية حقوق الطفل •
 نازعـات  التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف امل        االختياريالربوتوكول   •

  ؛املسلحة
استغالل األطفال   التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال و       االختياريالربوتوكول   •

  ؛املواد اإلباحيةيف بغاء ويف ال
__________ 

اجلريدة الرمسيـة   و،١٥/٩٠  املعاهدات الدولية-االشتراكية اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية    )٣٦(
 .٢/٩٧ و٤/٩٦  املعاهدات الدولية-جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية 

 .٧/٢٠٠٢اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية  )٣٧(
 .نفس املرجع السابق )٣٨(



CED/C/MNE/1 

GE.14-41615 48 

  ؛) االختياريابروتوكوهلو( ذوي اإلعاقة األشخاصاتفاقية حقوق  •
 ؛ مجيع األشخاص من االختفاء القسريحلمايةاالتفاقية الدولية  •
 ؛عليهاعاقبة املية و اجلماعاإلبادةاتفاقية منع جرمية  •

  ؛بروتوكول تعديل اتفاقية الرق •
  ؛اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري •
  ؛)وبروتوكوهلا ( الالجئنيبوضعاخلاصة االتفاقية  •
  ؛ األشخاص عدميي اجلنسيةبوضعاخلاصة االتفاقية  •
  ؛اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية •
  ؛عليهاعاقبة امل العنصري والفصلفاقية الدولية لقمع جرمية االت •
  ؛ يف الرياضةالعنصري ملناهضة الفصل الدوليةاالتفاقية  •
  ؛)وبروتوكوالهتا( املنظمة عرب الوطنية اجلرميةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  •
  . للمحكمة اجلنائية الدوليةاألساسينظام روما  •
الربوتوكول االختيـاري امللحـق      تأكيداملتعلق ب  جراءاإل اجلبل األسود  أكملوقد    -١٦٥

 الربوتوكول االختيـاري   و بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،      
ومن املقرر إيداع صكي التصديق على      . التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات      

  .٢٠١٣ سبتمرب/أيلولهذين الصكني يف 
، مبا يف   العمل الدولية  اتفاقيات منظمة اتفاقية من    ٦٩ طرف يف  دولة اجلبل األسود و  -١٦٦
 التالية يف إطار    اتفاقيات حقوق اإلنسان   طرف يف  كما أنه  .الرئيسية االتفاقيات  من مثاٍنذلك  

لالختطـاف الـدويل     املدنية االتفاقية املتعلقة باجلوانب   :للقانون الدويل اخلاص   مؤمتر الهاي 
، التبين على الـصعيد الـدويل      والتعاون يف جمال   ماية األطفال املتعلقة حب تفاقية  الل، وا طفالأل
 يف والتعـاون  واإلنفاذواالعتراف   الواجب التطبيق  االختصاص والقانون ب املتعلقةتفاقية  الاو

  . األطفال محاية  وتدابريالوالدين جمال مسؤولية
مبـا   حلقوق اإلنسان،  أوروبا جملس تاتفاقيا عدد من على   اجلبل األسود  صدقوقد    -١٦٧

 االتفاقية(األساسية   حقوق اإلنسان واحلريات   حلماية االتفاقية األوروبية  -  أمهية أكثرها هافي
 يثـاق األورويب  وامل ،ماية األقليات القومية  االتفاقية اإلطارية حل  و،  )األوروبية حلقوق اإلنسان  

ضـد  مكافحة العنف   بشأن منع و   أوروبالس  اتفاقية جم و ،اإلقليمية أو لغات األقليات   غات  لل
  . األسريالعنف و املرأة



CED/C/MNE/1 

49 GE.14-41615 

  موجز  -خامساً  
 من االختفـاء  ماية مجيع األشخاص    االتفاقية الدولية حل   طرف يف  دولة اجلبل األسود   -١٦٨

املعاهدات  - للجبل األسود اجلريدة الرمسية    (٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ٢٠منذ   القسري
  ). ٨/٢٠١١ الدولية
 اللجنـة  بأن تقـدم إىل    الدول األطراف  واجب على  من االتفاقية  ٢٩ تنص املادة و  -١٦٩

التـدابري    عن تقريراً املتحدة، العام لألمم  عن طريق األمني  ،  املعنية حباالت االختفاء القسري   
اجلبـل  و .نفاذ االتفاقيـة  من بدء يف غضون سنتني  مبوجب االتفاقية، تنفيذ التزاماهتا   املتخذة ل 
  . ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٠حبلول االتفاقية  عن تنفيذ التقرير األويل تقدميم بملز األسود
األشخاص من االختفاء   ماية مجيع   االتفاقية الدولية حل   عن تنفيذ  التقرير األويل  عدوأُ  -١٧٠

التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير اليت يتعني على الدول األطـراف           للمبادئ   وفقاً القسري
 ٣٠-٢٦(، واليت اعتمـدهتا اللجنـة يف دورهتـا الثانيـة            ٢٩االتفاقية تقدميها مبوجب املادة     يف  
العليا  احملكمة بالتعاون مع  ، التقرير بإعداد العدل وزارةواضطلعت   .)٣٩()٢٠١٢مارس  /آذار
والـشؤون   وزارة العمل ووزارة الصحة،   و،  الدفاعوزارة  ووزارة الداخلية،   و،  لجبل األسود ل

التدريب  مركزو ،الشرطةإدارة  و،  األورويب اخلارجية والتكامل وزارة الشؤون   و،  ةاالجتماعي
   .القضائي
األشـخاص مـن    ماية مجيـع    االتفاقية الدولية حل   عن تنفيذ  األويل  التقرير ويعرض  -١٧١

  االختفـاء  عمليات حظر مبوجبه ُتالذي   اإلطار القانوين العام   حملة عامة عن   االختفاء القسري 
  عـن  فـضالً  مواءمتها، ودرجة املوضوعية لالتفاقية  كل مادة من املواد   تنفيذ   عن، و القسري
التقريـر   ويقـدم  .لجبـل األسـود  ل امللزمة الدولية الرئيسية  صكوك حقوق اإلنسان  بقائمة  

 احلقـوق املنـصوص    كفالة املسؤولة عن  واإلدارية وغريها  السلطات القضائية  معلومات عن 
  هباتضطلعاإلجيابية ألنشطة حمددة النماذج ملمارسات اجليدة وا كما يعرض. عليها يف االتفاقية

   .احلقوق األساسية ممارسة ومحايةضمان تعزيز و بغية املختصة السلطات
ا مـن املنظمـات الدوليـة       جملس أوروبا وغريمه  املتحدة و  عضو يف األمم   دولةوك  -١٧٢

يظهـر  ، اإلنـسان   حلقوق الرئيسية الدولية طرف يف الصكوك   دولةكو ،واملبادرات اإلقليمية 
معـايري  تنفيذ   و وضع بنشاط يف  شارككما ي ،  أهدافهاتحقيق  دعمه ل  بوضوح اجلبل األسود 

  .  ومحايتهاحقوق اإلنسانلتعزيز  جديدة
سيادة القـانون واإلطـار   حتسني مبواصلة  االستراتيجي اجلبل األسود لتزام  ونتيجة ال   -١٧٣

 عـايري العـضوية   مب الوفاءهبدف   ملواطنيه رياتواحل محاية حقوق اإلنسان   ومنظومةالقانوين  

__________ 

)٣٩( CED/C/2. 
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مـن   احلقوق األساسية  إعماليف   تقدمقدر كبري من ال   مت إحراز   ،  األورويب يف االحتاد  الكاملة
   .االلتزامات  منطائفة واسعة خالل تنفيذ

 احلقـوق  ويأيت إعمال . هوحريات حقوق اإلنسان  )٤٠(اجلبل األسود  دستور يضمنو  -١٧٤
االتفاقيـة   هـا املصدَّق عليها، مبا في    االتفاقيات الدولية والدستور  من   اسعلى أس احلريات  و

الدستور على أن يضمن اجلبل      وينص   .القسري من االختفاء ماية مجيع األشخاص    الدولية حل 
ـ      ته، وحرمة سالم  اإلنسان، وأمنه األسود كرامة     ه اجلسدية والعقلية، وخـصوصيته وحقوق

 تعريض أي إنسان للتعذيب أو املعاملة الالإنـسانية أو          مبوجب الدستور، ال جيوز   و. الفردية
 من الدستور على أن لكل فرد       ٢٩تنص املادة   و). ٢٨املادة   (ه أو استعباد  هاملهينة أو استرقاق  

 إلجراءات حيـددها    وفقاً و ، احلرية إال ألسباب   بسلبسمح  ُيوال  . احلق يف احلرية الشخصية   
  .القانون
الوارد  تعريف االختفاء القسري  ، أصبح   اجلبل األسود   من دستور  ٩ ومبوجب املادة   -١٧٥

 التشريع  ال يتجزأ من   القسري جزءاً  من االختفاء ماية مجيع األشخاص    الدولية حل  يف االتفاقية 
   .االتفاقية التصديق على الوطين بعد

 مث هم، سجن األشـخاص أو اختطـاف      فإن ،لجبل األسود لالقانون اجلنائي   ب عمالًو  -١٧٦
شكل جرمية من اجلرائم ضـد      ي ، احلماية القانونية  حلرماهنم من ف هبذه األعمال    رفض االعترا 

ضـد اإلنـسانية    املرتكبة  اجلرائم اجلنائية   واليت تدخل يف فئة      ٤٢٧املادة  ب املشمولةاإلنسانية  
 بطريقـة غـري      احلرية بسلبمر  كما أن األ  .  القانون الدويل  املشمولة حبماية خرى  األقيم  الو

 ، أو ارتكابه بشكل مباشر، خالل زمن احلرب أو الرتاع املسلح أو االحتالل والسجنقانونية،
 مـن   ٤٢٨ املادة   على النحو الوارد يف   يشكل جرمية من جرائم احلرب ضد السكان املدنيني         

  . القانون اجلنائي
بـشأن  يف اجلبل األسود أي إجراءات جنائيـة        مل ُتتخذ    احلكومة،   على حد علم  و  -١٧٧

   .االتفاقية  يفباملعىن املقصودالختفاء القسري ا
وسُيقدم التقرير األويل عن تنفيذ االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن                -١٧٨

االختفاء القسري إىل اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري، عن طريق األمني العام لألمـم              
  .يف جنيفاملتحدة، وعندها سيتم النظر فيه يف إحدى جلسات اللجنة املعقودة 

        

__________ 

 .٣٨/٢٠١٣، و١/٢٠٠٧ األسوداجلريدة الرمسية للجبل  )٤٠(


