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 .يف ابلريمو )إيطاليا( 1957نوفمرب /الثاينتشرين  5السرية الذاتية لفرانشيسكو لو فوي، املولود يف 

 .1979يوليو متّوز/حصلت على شهادة يف القانون من جامعة ابلريمو ابمتياز يف 

بعد فرتة التدريب، يف حمكمة اجلنح يف سردينيا ملدة كقاض،   العملوشرعت يف . 1981 سنةالسلك القضائي  انضممت إىل
بعد و  .(املكلف ابلتحقيق املدعي العامشغلت أيًضا مهمة القضااي املدنية واجلنائية )يف ذلك الوقت،  اشتغلت علىعامني، حيث 

لقضااي كل من اعلى  اشتغلت يف حمكمة كالتانيسيتا )صقلية، إيطاليا(، حيث  قاضي شغلت منصب( 1987-1984ذلك )
 وعقبمسؤول عن قضااي مصادرة األصول غري املشروعة.  ةواحد سنةأيًضا قسًما خاًصا يف احملكمة ملدة  تاملدنية واجلنائية وترأس

 .القضااي اجلنائية اشتغلت علىحيث قاضي يف حمكمة ابلريمو،  شغلت منصبذلك، 

، يف اإلمجال سنة 25 نم أكثر) ،مناصب خمتلفةحيث شغلت ، 1990يوليو متّوز/منذ  ابلعضوية الكاملة يف االدعاءوأمتتع 
 :اجمللس األعلى للقضاء( السنوات اليت قضيتها يف هذا مع عدم احتساب

  ابلريمو يف مكتب االدعاءيف عام مدعي(PPO Palermo ) خالل 1997أبريل نيسان/إىل  1990يوليو متّوز/من .
 اليت ضلع فيها -" كوزا نوسرتا"- رئيسي ابجلرمية املنظمة ومنظمات املافيا قضااي معقدة تتعلق بشكلعلى اشتغلت هذه الفرتة، 

يف الغالب امللتمسات اليت احملاكم  وقبلتعشرات املشتبه هبم. كما أنين مثلت االدعاء يف احملكمة يف العديد من احملاكمات، 
عقوابت  واليت ُأصدرت فيها"األحكام املؤبدة" واإلداانت الشديدة للغاية، من العشرات  وجنحت يف الدفع إىل إصدار. تقدمت هبا

تعددة، وهتريب املخدرات، وغسل املقتل الإجرامية"، وجرائم  منظمة"املشاركة يف  ختص جرائمالرتكاب ، سنة 30و 20 بنيترتاوح 
يف ابلريمو، وال سيما القسم املسؤول عن  االدعاءمكتب بعض أقسام  علىمسؤولية اإلشراف  كما توليتاألموال، وما إىل ذلك.  

. كما وذلك بغرض مصادرهتااألصول غري املشروعة ألعضاء اجلرمية املنظمة،  لتحديدتنفيذ العقوابت والقسم املسؤول عن التحقيق 
وقد  ،مي املذكوريف التنظيم اإلجرا مناصب عليابعضهم يشغل بعض أعضاء "كوزا نوسرتا" اهلاربني،  توليت مسؤولية مالحقة

 .وتنسيقي تعليمايت بفضل واعتقلتهم الشرطة قبضت عليهم
  يف ابلريمو ألحكام االستئنافيةل مكتب االدعاءيف عام مدعي (GPO Palermo)  انظر . 2007إىل  1997من(

يف ذلك قمت عضًوا يف اجمللس األعلى للقضاء(.  أثناءها، اليت كنت 2006-2002فرتة  لالطالع عن املعلومات حولأدانه 
واليت يدور قاعة احملكمة،  داخلبتمثيل االدعاء أمام حمكمة االستئناف يف ابلريمو يف مئات احملاكمات، مما زاد من خربيت  املكتب

 املكتب، هذايف  التنظيمية املهام من ابلعديد وقد ُكلفت. املنظمة ابجلرمية املتعلقة املعقدة اجلنائية القضااي حول معظمها كما ذُكر
عدد إصدار  جنحت يف، ويف مهميت هذه أيًضا. لمكتب املذكورل عاًما أميًنا أيًضا عينين الذي ،املدعي العام من شخصي بتفويض

 .سؤولني عن جرائم خطرية للغايةيف حق مكبري من اإلداانت 
  هيئة هو اجمللس األعلى للقضاء  .2006يوليو متّوز/إىل  2002يوليو متّوز/من  األعلى للقضاء يف إيطالياعضو اجمللس

 للمدعي العامبتعيني كال القاضيني املرافقني دستورية مستقلة يرأسها رئيس اجلمهورية وهو مسؤول عن مجيع القرارات املتعلقة 
وفيما خيص األشغال املكتبية، تقوم مجيع القضاة اإليطاليني. املطبقة على اجلوانب التأديبية عن و  اإلداريةاملناصب  يف وتوظيفهم

مجيع األعضاء  اليت تضم القرار النهائي يف اجللسات العامة ويُتخذ، وثيقة مت إعدادهاجراء فحص أويل لكل إب إحدى اللجان العشر
 وشغلت أيًضا. مما قلص من تراكمه حيث أعدت تنظيم عمليهابعض اللجان املذكورة، يف  رئيًسا وانئبا للرئيس وقد عملت(. 27)
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رائستها تقدمي املشورة القانونية للجان وفريق يف  وهو مكتب خمتص(، سنتني ملا يقاربابجمللس ) اتمدير مكتب الدراس منصب
أن اجمللس مبا و احملاكم اإلدارية يف حالة التقاضي.  أمامالستخدامها  ووجهات النظرإعداد الواثئق خمتص يف اجللسة العامة و  وأعضاء

ملكاتب القضائية، فقد منحين ذلك إمكانية حتسني جتربيت يف اب اخلاصة األعلى هو املسؤول عن املوافقة على اجلوانب التنظيمية
على حنو  املوارد البشرية ابستخدامقطاعات خمتلفة ويف إدارة املكاتب، خاصة عندما يتعلق األمر اليت ختص اجلوانب التنظيمية 

 أفضل.

التحضريية )وبعد ذلك، يف االجتماعات الرمسية(  ويف اجتماعاته ت بنشاط يف إنشاء شبكة اجملالس القضائية األوروبيةشارككما 
، عدت إىل امتدت ألربع سنوات يت اليتوالي فرتة يف هنايةو . لتلك الشبكة اإللكرتوينوقع املبشكل مباشر يف إنشاء  وسامهت أيًضا
 ، كما ذكر أعاله.2019أكتوبر تشرين األول/ حىت (GPO Palermo)يف ابلريمو  مكتب االدعاء

  ابلريمو يف االبتدائيةألحكام ل مكتب االدعاءيف عام مدعي(PPO Palermo ) أمام احملكمة العليا يف روما من
القضااي املدنية واجلنائية  علىاإليطالية  العليا احملكمة ال تشتغل .2009ديسمرب كانون األول/إىل   2007أكتوبر /األولتشرين 

 املوجودة يفحماكم االستئناف اليت تتخذها قرارات اليف  تطبيق القانون على حنو صحيحإال فيما يتعلق "جبوانبها القانونية"، أي 
املتعلقة ية و أمام غرف خمتلفة يف احملكمة العليا، ال سيما يف القضااي اجلنائية واملدن االدعاءقد مثلت و كامل األراضي اإليطالية. 

 .يف التقرير النهائي الذي صدر بعد انتهاء خدميت هناكنشاطي بتقدير كبري جملس إدارة احملكمة العليا  وأحاط"حقوق العمال". بـ
 يناير كانون الثاين/من  وكالة االحتاد األورويب للتعاون يف جمال العدالة اجلنائية )اليوروجست(  وطين يفال إيطاليا عضو

 وقد محلتينمن اجمللس األعلى للقضاء.  بتزكيةوزير العدل اإليطايل  حيث عينين، 2014ديسمرب كانون األول/إىل   2010
وتقدمي  يوروجست إىل مساعدة السلطات القضائية الوطنية واألوروبية يف إجراءات التعاون القضائياخلاصة داخل ال يتمهم

، خالل فرتة يف إيطاليااليوروجست  كان مكتبوقد  تنسيق التحقيقات عرب الوطنية.  عن تيسري عملية فضال، املساعدة القضائية
وقد التزمت شخصًيا أان ومساعدي بتقدمي أفضل  .االشتغال عليهاعدد من القضااي اليت مت  فيما خيص قمة أدائهوالييت، يف 

بفضل إنشاء "مراكز التنسيق" على  ذلك األداء أيًضاقد حتقق لتعاون أو التنسيق، و من امساعدة ممكنة لتحقيق النتائج اإلجيابية 
 وقواتبني السلطات القضائية املنعقدة وقوات الشرطة الوطنية، واالجتماعات التنسيقية  ،مع اليوروبول اتوجه التحديد، والعالق

 .أيًضا أخرى بلدانمع التنسيق ، ، ويف كثري من احلاالتالشرطة يف مجيع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب

وغسل األموال، واستغالل األطفال يف  ،قضااي اجلرمية عرب الوطنية يف جمال اجلرمية املنظمة لالشتغال علىأتيحت يل الفرصة  وقد
، ومذكرات التوقيف األوروبية، واجلرائم التهرب من ضريبة القيمة املضافة وضريبة املبيعاتو املخدرات، يف املواد اإلابحية، واالجتار 

 .البضائع م واالجتار غري املشروع يفهتريبو  يف البشرالية واالقتصادية، واالجتار امل

 فريقالو  األخرى، وال سيما فريق العالقات اخلارجية، املسؤول عن العالقة مع البلدان اليوروجست كنت عضًوا يف بعض فرقكما  
وابإلضافة إىل (. التنسيقلشبكة القضائية األوروبية وقضاة اباتصاالت ربط )التنسيق الشبكة القضائية األوروبية وقضاة  املشرتك بني

كفاءة لديه  يضم عدًدا أكرب من األعضاء و  فريًقا -يف ذلك الوقت  -ترأست فريق اجلرائم املالية واالقتصادية، والذي كان ذلك، 
 .واسعة يف اجملال املذكور
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العديد من بعثات العمل إىل  املشاركة يف بفضل خاصة من معرفيت ابملؤسسات األوروبية والدولية تلك املهام تلك توقد زاد
 .األوروبية وغري األوروبية البلدان

ثقافات خمتلفة وتقاليد اترخيية  التعامل معالعيش والعمل يف بيئة متعددة الثقافات، وابلتايل  قابليةعالوة على ذلك، فقد منحتين و 
 .لفة وحماولة دائًما إجياد حلول إجيابية والتوازن الصحيح بني املواقف املختلفةوقانونية خمت

حول القضااي املتعلقة ابلتعاون القضائي الدويل واألشكال املختلفة  -يوروجست، ُدعيت إللقاء كلمات الخالل فرتة وجودي يف و 
التابعة لجان الو  واهليئات يةؤسسات التدريباملمن قبل  - للجرائم اخلطرية اليت تؤثر على العديد من الدول يف مجيع أحناء العامل

 خاصةالبشر واستغالل األطفال، يف االجتار  حول إبلقاء كلمة مؤمتر عاملي نُظم يف أسرتاليايف كما شاركت   .لربملان األورويبل
 .عليهم العتداء اجلنسياب

بشكل  املستضعفنيمحاية الضحااي  حولخربيت  منت، وابلتايل اليوروجست محاية الطفل يفيف جمال اتصال  كجهةأيًضا   وُعينت
 .القاصرينوسائل التحقيق ملكافحة استغالل حول خاص و 

  يف اجمللس األعلى للقضاء  بتعيني من 2010ديسمرب كانون األول/ابلريمو منذ   منطقة يف مكتب االدعاءرئيس
 .إيطاليا

وطاقم ، عام مدعي( 61وواحد وستني ) ،نيالعام للمدعني( نواب 7من سبعة ) شرف عليهالذي أُ  مكتب االدعاء حالًيا يتألف
 .مكلف ابلشؤون اإلدارية موظًفا، ومدير 350أكثر من مكون من  إداري

العديد من أشكال  حول( حتقيق واسع النطاق أجري بشكل شخصي أيًضا)وأحيااًن  على شرف، أُ مكتب االدعاءرئيس  بصفيتو 
 وأتوىلاملخدرات، وما إىل ذلك. يف اجلرمية املنظمة، مبا يف ذلك جرائم املافيا واجلرائم املالية، وغسل األموال، واالجتار الدويل 

، وفق القانون واللوائح والقواعد املدعني العامنيأنشطة  وأوجه حيث أرصديف جمال اختصاص مكتيب،  االدعاءعن  يةسؤولامل
 الداخلية للمكتب )اليت تشمل اختيار األولوايت(.

. وقد ((PPO Palermoابلريمو) يف االبتدائيةاخلاص ابألحكام  مكتب االدعاء) معقد جهاز شرف حاليا على إدارة وقيادةوأُ 
بعد التشاور مع مجيع  وذلك كان من اختياريينقسم املكتب إىل أربعة أقسام، و . من تنمية قدرايت يف اإلدارةهذه املهمة مكنتين 

التحقيق يف اجلرائم يف بعد أسابيع قليلة من تويل منصيب،  أُنشئاألقسام، الذي  تلكأحد وخيتص العاملني هناك.  املدعني العامني
 تكتسيالبشر وهتريبهم، وهي ظاهرة يف جمموعة عمل أخرى ملكافحة االجتار أُنشئت  ا، كم"املستضعفنيضد "الضحااي كبة تاملر 

 هذا ويف. إفريقيا مشال بلدان من ابلقرب ،أمهية خاصة يف أراضينا، بسبب املوقع اجلغرايف لصقلية يف منطقة البحر األبيض املتوسط
 القوانني تنص عليها اليت احلماية أشكال مجيع توفري ضمان مع اجلرائم، هذه ضحااي حلقوق خاص اهتمام إيالء مت أيًضا، الصدد

 .مشددة، مبا يف ذلك "أحكام ابلسجن املؤبد" وعقوابت أخرى الضالعنيم. وصدرت عدة إداانت ضد العديد من هل اإليطالية

 املافيا وأعضاء اليت هلا طابع املنظماتمجيع اجلرائم اليت ترتكبها  اليت ختتص يف مكافحة املافيا وحدةوُأشرف شخصيا على قيادة 
يف العديد من التحقيقات، مت إيالء و املخدرات وغسل األموال وما إىل ذلك(. يف )مثل جرائم القتل واالبتزاز واالجتار  كوزا نوسرتا
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من مجعيات اجملتمع املدين احمللية  وذلك ابللجوء واالستفادةالضحااي،  لوضعاهتمام خاص )وإذا لزم األمر، محاية شخصية( 
 .العديد من ضحااي االبتزاز يف تعاوهنم مع العدالة تساعد ليتا، الكسب غري املشروعمكافحة  اتومنظم

ابستخدام مجيع الصكوك القانونية  -العديد منها شخصًيا  أجنزت–عدد من التحقيقات عرب الوطنية أو ال تزال جارية  جريوأُ 
وعالوة على ذلك، يُعترب املكتب الذي الدولية املتاحة )املعاهدات واالتفاقيات والقرارات واالتفاقات الثنائية أو متعددة األطراف(. 

 .ية الدوليةللمحكمة اجلنائ مكتب االدعاء "فريق حتقيق مشرتك" يتضمن مشاركةيف  اً عضو  شرف عليهأُ 

للمحكمة  املدعية العامة وصفت(، 2011) 1970أمام جملس األمن التابع لألمم املتحدة عمالً ابلقرار  ةاألخري  كلمتهايف  و 
( PPO Palermo)ابلريمو يف االبتدائيةألحكام ل مكتب االدعاء اجلنائية الدولية على وجه التحديد التحقيق الذي أجراه

والذي جنم عنه  املكتب الذي أُشرف عليهيتعلق األمر ابإلداانت ابرتكاب جرمية التعذيب، بعد حتقيق أجراه و تطور حديث. أبنه 
وكان نص يف مدينة ميسينا، بسبب مسائل إجرائية مرتبطة مبكان االعتقال(.  طوارهاأ )رغم أن احملاكمة جرت اعتقال املتورطني
 :(27)الفقرة  الكلمة كالتايل

حكم يف  حمكمة ميسينا يف إيطالياإصدار  يف هذا الصدد. ويشمل ذلك جرتاليت  احلديثةيرحب املكتب ابلعديد من التطورات "
 ".جرائم ضد املهاجرين يف الزاوية الرتكاهبم سنة 20ابلسجن ثالثة أفراد  حق

وضح ت ا، ألهنللمحكمة اجلنائية الدولية العامةاملدعية وقد كان من األمهية مبكان تسليط الضوء على تلك الكلمة اليت أدلت هبا 
املكتب الذي  اأجراه واليت، وغريها كثريمبا يف ذلك التحقيق املذكور أعاله،  -بعض التحقيقات الوطنية  الرتابط الوثيق بنيمدى 

 كلمتها  توضحابإلضافة إىل ذلك، و . احملكمة اجلنائية الدولية نفسها أنشئت ألجلهاواجلرائم ضد اإلنسانية اليت  - ُأشرف عليه
بشكل صحيح، أن التعاون مع السلطات القضائية الوطنية، من خالل أدوات التعاون القضائي الدويل،  ُقرأت وُفسرتأيًضا، إذا 
 ."مهمة" احملكمة اجلنائية الدولية املرجوة من هدافاأل وحتقيق مكتب االدعاء يدعم بشكل كبري مهامميكن أن 

* 
خمتَلف  كما استخدمت بشكل كبري،  اتالتحقيقخاصة يف تقنيات كله   طيلة مساري املهينعلى نطاق واسع لقد استخدمت 

 املكتب الذي أُشرف عليه. كما هو احلال اآلن يفاإللكرتونية   الوسائل

وهو ما ، كلف ابلشؤون اإلداريةاملاملدير مبساعدة من  لعديد من اجلوانب التنظيميةتصديت ل السنوات الست املاضية تقريًبا ويف
 قامت هبا بعد دراسة مستفيضة كلهاالقرارات   أهم ذتواختُ يارات اسرتاتيجية بشأن ختصيص املوارد والقضااي. القيام خب تطلب

توجيهات وبرامج تنظيمية سنوية  جنم عنه إعدادواملوظفني( مما  املدعني العامني)املكونة من اليت أُنشئت سابقا جمموعات الدراسة" "
 .إلمجاعيف املكتب الذي أُشرف عليه اب املدعني العامني اعتمدها مجيعأو متعددة السنوات 

وقوات الشرطة القضائية، هبدف حتسني  املدعني العامنيصدرت العشرات من التوجيهات املوجهة إىل كل من أَ  ومن جهة أخرى،
القضاة املختصني وتقليص حجم  بواسطةكفاءة وفعالية أنشطة التحقيق واالدعاء العام، مما أدى إىل ارتفاع معدل اإلداانت 

 دارة املوارد املالية.إلاهتمام خاص  إىل جانب إيالءاملرتاكمة بشكل كبري،  امللفات



 [ةيزيلكنلااب: لصلأا]

 

يف األنشطة الدولية املرتبطة  - )انظر أعاله( 1997-1990خالل الفرتة  كان احلالما  ك  -عالوة على ذلك، شاركت بنشاط و 
نتائج إجيابية للغاية بشكل عام من خالل بعثات مما مت حتقيقه، فقد ُحصل على فقط . وبذكر األهم بتنفيذ اإلانابت القضائية

 .اً يف اتيلند وأندوراالعمل يف الوالايت املتحدة األمريكية وكندا وفرنسا وأملانيا، ومؤخر 

، وكذلك وزارة العدل اإليطالية، بقدرايت القيادية واإلدارية عندما يتعلق األمر، على وجه يف إيطالياأقر اجمللس األعلى للقضاء و 
فرتة ل منصيب أُقر بشغل وكعربون على ذلك،. (PPO Palermoابلريمو) يف االبتدائيةألحكام ل مكتب االدعاء إبدارةالتحديد، 

 يف حقي. "مدهتا أربع سنوات"، بعد التقييم اإلجيايب الذي أجراه جملس القضاء احملليوالية أخرى 

انتقال اقتضت احلاجة إىل احلد من خماطر فقد  .19-حة كوفيدجائ الذي فرضتهشارة خاصة إىل االلتزام التنظيمي إ والبد من
العديدة الصادرة عن السلطات الوطنية واحمللية، واليت تطلبت )غالًبا  املراسيم عقبالعدوى اعتماد العديد من التوجيهات اجلديدة، 

للسلطات القضائية  أيًضا وفقاو ، بشأن العمل داخل املكتب الذي ُأشرف عليهأشكال تنظيمية جديدة اعتماد على أساس يومي( 
اجلديدة،  التكنولوجياتالعديد من التحسينات يف استخدام  كما ُأجريتونقابة احملامني اليت متثل حمامي الدفاع.   املنطقةاألخرى يف 

يف إعادة ختصيص املوارد البشرية والقضااي وفًقا حلالة الطوارئ الوابئية واملباين و يف حوسبة العديد من أنشطة التحقيق واالدعاء، و 
 .املتاحة

املشار إليه -حالًيا  أشرف عليهملكتب الذي ا توفرمعقد للغاية بسبب  داريإعمل القيام ب لقد كان من الالزمخالصة القول، 
 .على أجهزة متشعبة -أعاله

* 
يف أعلى مكاتب االدعاء أو القضاء:  أُلعني التأهيليف أعلى مستوى  أرى نفسيمن العمل،  سنة 40 يقاربوابلتايل، بعد ما 

مكاتب  ، وهو أحد أكربيف منطقة ابلريمو مكتب االدعاءرئيس  2014 سنة، عيّنين اجمللس األعلى للقضاء يف كلوأتكيدا لذ
 .يف إيطاليا لألحكام االبتدائية االدعاء

 الفرنسيةمببادئ اللغة بطالقة، ولدي معرفة جيدة  (C2) ليزيةكواإلن (C2) اإليطالية اللغتني فيما يتعلق ابللغات، أحتدثو 
(B1خاصة عندما يتعلق األمر ابلواثئق القانونية ،)  اإلسبانيةمببادئ اللغة ومعرفة أساسية (A1 ، واليت ميكنين على أية قراءة وفهم

 املصاغة هبا(.القانونية  الواثئق

كمدرب للقضاة   فقد ُعينتدورًا مكثًفا لسنوات عديدة يف جمال التعاون القضائي الدويل:  منذ تسعينيات القرن املاضيولعبت 
جملس ) كعضو يف فرق التقييمو وضباط الشرطة يف العديد من برامج التدريب يف االحتاد األورويب وجملس أورواب؛  املدعني العامنيو 

-GAFI ويف جمموعة العمل املايل "الحتاد األورويب النضمام إىل ايف البلدان املرشحة سابًقا ل( "JHA" ةالعدل والشؤون الداخلي

FATF" رباء يف غواتيماال للتحقق من الظروف القانونية والسياسية إلنشاء اخلألمم املتحدة )بعثة )بعثة التقييم يف ليختنشتاين( وا
منذ الشبكة القضائية األوروبية  اتصال مع وكجهةرتكبها اجلماعات شبه العسكرية(؛ تملكافحة اجلرائم اليت  ادعاء خاصمكتب 
 .أعاله(ملدة مخس سنوات )انظر اليوروجست  وكعضو وطين يف ؛إنشائها



 [ةيزيلكنلااب: لصلأا]

 

( للمشاركة يف "مناقشة رفيعة املستوى" يف مقر األمم املتحدة يف مدينة نيويورك، إللقاء 2019يونيو حزيران/مؤخرًا ) واسُتدعيت
 ."حول "دور اجملموعات اإلقليمية يف مكافحة اجلرمية املنظمة كلمة

، يف إيطاليااليوروجست  وإدارة مكتب، (PPO Palermoابلريمو) يف االبتدائيةألحكام ل مكتب االدعاء إداريتابلنظر إىل و 
( ةكبري   ةصب إداريامنشغلت لعبت أدوارًا توجيهية عالية املستوى )أو فقد يف اجمللس األعلى للقضاء ورائسة بعض جلانه،  وعضوييت

 .لسنوات عديدة

مكتب أو يف يف اجمللس األعلى للقضاء اإليطايل،  سواءعلى صياغة قواعد إجرائية جديدة،  سبق يل أن عملت ومن انحية أخرى،
لعمل يف بيئة ل أُتيحت يل الفرصةعالوة على ذلك، و  .اليوروجستأو  ،(PPO Palermoابلريمو) يف االبتدائيةألحكام ل االدعاء

مع املؤسسات والوكاالت الدولية.  عن قربمرة أخرى  فلن تكون هذه البيئة غريبة عين إذا ما عملتمتعددة الثقافات. لذلك، 
األنظمة والتقاليد القانونية لكل  أخذالتعاون الوثيق مع مجيع الشركاء. ويف الوقت نفسه، جيب  ، البد مناتوفيما يتعلق ابلتحقيق

 .واملالحقات القضائية اتلتحقيقمن ا، هبدف الوصول إىل أفضل النتائج املمكنة يف عني االعتباربلد 

لذلك سُتضمن . م يف هذا األمروُُيتذى هب يتمتعون ابالستقالليةيف إيطاليا  املدعني العامنيومن املعروف على نطاق واسع أن 
 املدعي العام والية حكام نظام روما األساسي، ولكن أيًضا ألن فرتةأل احرتاماليس فقط دون تساهل  مكتب االدعاء استقاللية

ملدة تسع سنوات  فسيكون مبقدوري شغل املنصب، سنة 63الصدد، مبا أنين أبلغ من العمر حالًيا غري قابلة للتجديد. ويف هذا 
 .أبكملها

* * * 
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