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Résumé
Cette étude souligne le Principe de la complémentarité par la definition
de ce principe et expliquant les caractéristiques les plus importantes de ce
Principe et les justifications qui conduit à son adoption.
L' importance de cette étude s'élève de l'importance de ce principe, car
elle marque la ligne de séparation entre ce qui relève du système
judiciaire national et ce relève de la spécialisation des tribunaux
internationaux. En d'autres termes, il clarifie la relation entre le droit
pénal national et du droit pénal international.
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